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Histopatologisk klassifikation av juvertumörer (hund och katt)

Genom åren har ett flertal klassifikationssystem för juvertumörer hos hund och katt utarbetats1-7. BioVet använde 
tidigare för tumörer hos hund klassifikation enligt Fowler et al2. Sedan 2002 används, med vissa modifikationer, det 
system som utarbetats inom ramen för veterinärmedicinsk tumörklassifikation lanserad av WHO 19995. 

Om WHO-systemet
WHO-systemet används mera allmänt på patologlab internationellt vilket är en fördel när det gäller vidare kunskaps-
utveckling och samarbete i diagnostiken. Det ger en relativt bra grund för prognostik av maligna tumörer (hos 
hund) och i motsats till i Fowler-systemet undviks närmare histogenetisk klassificering av epiteliala tumörer, som 
visats vara osäker i rutinhistologiskt material.

Viktigt att veta är dock att även om histopatologiska variabler i en malign tumör ger underlag för prognos, är 
även kliniska och andra prognostiska faktorer väsentliga. Man kan alltså inte basera prognostik enbart på PAD-ut-
låtande.

Principer i WHO-klassifikationen
Histopatologisk bedömning av juvertumörer är komplicerad och måste ta hänsyn till många olika parametrar i 
tumören. Vissa variabler leder till specifik tumördiagnos (PAD). En av principerna i WHO-klassifikationen är där att 
indela epiteliala tumörer i simplex- och complex-typ. De senare innehåller påtagliga komponenter av såväl lumin-
alt epitel (som bildar körtlar/körtelgångar) som myoepitel, medan simplex-tumörer har mera renodlat innehåll 
av antingen luminalt epitel eller myoepitel. Benigna tumörer av complex-typ som bildar brosk eller ben kallas 
benigna blandtumörer, medan karcinom med dessa komponenter benämnes carcinoma complex. 

Subklassifikation av karcinom sker väsentligen med ledning av luminala epitelkomponenters karaktär (ex. tubu-
lopapillär, solid och anaplastisk). Det finns även benigna och maligna epiteliala tumörer som faller utanför kategori-
sering till simplex – eller complextyper. 

Mer information
Mer detaljerad information om diagnostiken går WHO-klassifikationen att beställa på 
www.afip.org/Publications/index.html och den presenteras även i referens (6). 
Vid ytterligare frågor, kontakta oss på BioVet.
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Huvuddragen av klassifikation på BioVet för hund

Maligna tumörer

1. Karcinom
 1.1 In situ karcinom
 1.2. Carcinoma simplex
  Tubulopapillär typ
  Solid typ
  Cribriform typ 
  Anaplastisk typ
 1.3. Carcinoma complex
  Tubulopapillär typ
  Solid typ
  Cribriform typ 
  Anaplastisk typ
 1.4. Speciella typer av karcinom
  Skivepitelskarcinom
  Adenoskvamöst karcinom
  Karcinom, basaloid typ
  Spolcellskarcinom
  Mucinöst karcinom
  Lipidrikt karcinom

2. Sarkom 
 Fibrosarkom
 Osteosarkom
 Andra sarkom (ex. chondrosarkom)
 Karcinosarkom

3. Karcinom i benign tumör (ex. karcinom i adenom)

Speciellt för katt 
Schemat för hund är väsentligen tillämpbart även för katt. Adenom och karcinom av complex-typ, liksom därför 
även benign blandtumör, är dock mycket ovanligt hos katt. Cribriformt karcinom är vanligt hos katt (men inte hos 
hund) och fibroepitelial mammarhyperplasi är också en för katter typisk förändring. 

Överlag är det betydligt vanligare finna maligna mammartumörer hos katt än hos hund.

Benigna tumörer

1. Adenom
 1.1. Adenoma simplex
 1.2. Adenoma complex
 1.3. Adenom, basaloid typ
 1.4. Fibroadenom

2. Gångpapillom

3. Benign blandtumör

4. Chondrom/osteom

Hyperplastiska, dysplastiska och cystiska förändringar

1. Lobulär hyperplasi
 1.1. Lobulär hyperplasi med epiteldysplasi 
        (atypisk lobulär hyperplasi)

2. Duktal hyperplasi
 2.1. Duktal hyperplasi med epiteldysplasi 
        (atypisk duktal hyperplasi)

3. Cystor

4. Gångektasier

5. Gynekomasti
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