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Wynik badania histologicznego lub cytologicznego
rozmazów, uzyskanych np. poprzez biopsję, w posta-
cl r ozp oznania p atomorfo l o giczne go ma, szcze golnte
w przypadku nowotworów, decydujące znaczenie w
ustaleniu rozpoznania, jak i w wyborze metody lęcze-
nia (7). Archiwizacją wyników tych badań, szybkim
dotarciem do.żądanych informacj i, selekcjonowaniem
i agregowaniem według wieloparametrowej relacji
określonej przęz badającego, zajmuje się technika
komputerowego przetwarzania danych. Technika ta
stała się bezcęnna dla stworzenia i obsługibazy da-
nych patomorfologicznych. Pozwala to na tzw. inteli-
gentne wykorzystanie informacji, zarowno w bada-
niach naukowych sensa stricto,jak i w dziaŁalności
usługowej. Porozumienie się z komputerem, wg pro-
gTamu, którypokazuje na ekranie spis możliwych funk-
cji systemu do wyboru, pozwala na uzyskanie żąda-
nych informacji. W sytuacjach niepewnych na hasło
,,help" ukazuje się na ekranie instrukcja wyjaśniająca,
co zrobió, aby system spełniał żądante. Ważnym ele-
mentem tej pracy jest także możliwość wydruku do-
wolnych inlormacji.

Jednolitośc językową w porozumiewaniu się zapew-
nia opracowany dlabazy danych medycznych specjal-
ny tezaurus (słownik), który jest wczytany do pamięci
komputera. Jest nim SNOMED (Systematized No-
menclature of Medicine) - systematyczna nomenkla-
ir a, |icząca ok. 8 tys. terminów p atomorfolo gicznych,
łacińsko-greckich, opracowana w USA, oraz ICD (In-
ternational Classification of Diseases) - Międzynaro-
dowa klasyfikacja chorób, zalęcana przęz Swiatową
Organizację Zdrowia ( 1 1 ).

Nowym kierunkiem wykorzystania techniki kom-
puterowej w patomorfologii jest dziaŁ komputerowej
analizy obrazu (tzw. ikonika), badający właściwość
metody przetwarzania i odtwarzania obrazu, zwany
gr aftcznątec hniką i nterakcyj ną. Meto da ta p o zw ala na
obliczenie wymiarów struktur przestrzennych na pod-
stawie pomiarów wykonanych na ich płaskich prze-
krojach. Przypuszcza się, ze symulacyjna metoda mor-
fokinetyki stanie się altematywą prowadzonych obec-
nie prac doświadczalnych nazwietzętach. Stąd wnio-
sek, ze rozwój techniki komputerowej będzie niezbęd-
nym narzędziem w badaniach naukowych, w tym tak-
że b adań p atomorfo 1o gi cznych.

Celem niniejszej pracy było komputerowe przetwo-
r zenie danych p atomorfo 1o gicznych ułatwi aj ących
diagnostykę chłoniaków złośliwych u psów.

Matedał i metody

Materiał do badań stanowiły bioptaty, uzyskane metodą
biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (b,a.c.) lub/i wycinki
histologiczne węzłów chłonnych psów z kllnicznym po-
dejrzeniem chłoniaka złośliwego, Wykonano klasyczne
barwienia H + E (histopatologia) oraz Hemacolor (b.a.c.).
Schemat bad ania, czyltkonputerow e przetw orzenie danych
patomorfolo gicznych, przedstawiono na ryc. 1 . Obliczenia
1iczbowe w postaci tabel dla poszczególnych parametrów
rnorfologicznych limfocytów prawidłowych zilustrowano
na ryc. 2, natomiast dla limfocytow nowotworowych (chło-
niaków) na ryc. 3. Do badań posłuźył system pomiarorł,y
MultiScanBase V. B. Otl. pracujący w środowisku Windows.
sprzęzony z mikroskopem f-my Zeiss Jena (Photomicro-
scope-Axiophot),



Wyniki i omówienie

Chłoniaki złośliwe (lymphoma malignum - LM),
czyli ch łoniakomię s aki (lymph o s arc om a - LS) są mo-
noklonalnym rozplemem komórek układu limfoidal-
nego zarówno ludzi jak
izwierząt(I,4-6,9). W
oparciu o badania cyto-
Iogiczne, cytoenzyma-
tyczne i immunologicz-
ne stwierdzono, że LM
stanowią pod wzglę-
dem morfologicznym
bardzo zrożntcowaną
grupę nowotworów,
gdyżichpunktem wyj-
ścia mogąbyć komórki
1 imfo cytam e, znaj duj ą-
ce się na różnym etapie
transformacji. Ta rcż-
norodność nowotwo-
rów i ich zróżnicowana
złośliwość ma istotne
znaczęI7lę zarówno w
rokowaniu jak i moni-
torowanej terapii.
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Międzynarodowa Grupa Robocza (International
P anel Working F ormulati on) U SA dzieli chłon iaki zło -

śliwe na cztery grupy, tj. I o niskim, II - średnim, III

- wysokim stopniu złośliwości i IV inne chłoniaki
(5). Chłoniaki o małym stopniu złośliwości zbudowa-
ne sągłównie z ,,-cytów" (limfocytów), ale mogąza-
wierać również mniejszą ilość ,,-blastów" (limfobla-
sty, centroblasty, immunoblasty) ; natomiast chłoniaki
o dużym stopniu złośliwości złożone sąwyłącznte z
,,-blastów". Należy jednak wyraźnte zaznaczyć, że
struktura cytomorfo l o giczna tych nowotworów możę
ulec zmianię wraz ze wzrostem guza, a proces trans-
formacji przebiega zgodnie z zasadaml różnicowania
i dojrzewania populacji limfocytów (8). U psów zi-
dentyfikowano kilka typow LM, tj, Cb/Cc centro-
blastyczno-centrocytarny, Cb/m - centroblastyczny
(podtyp monomorfi czny), Cb/p - centroblasty czny
(podtyp polimorficzny), Lb limfoblastyczny,Lblc -
limfoblasty czny (typ convoluted), U limfoblastycz-
ny niezdefi niowany (undefined), czyli nieokreślony
(undetermined), Ib immunoblastyczny,Ib/P - immu-
nob lastycz ny z plazmo cytarnym roznic owani em, I c -
immunocytamy (immunocytoma), Icll-p immunocy-
toma (postać limfoplazmocytoidalna) i MF - ziami-
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R_vc. 1. Komputerowe prze-
tlvarzanie danych patomor-
fologiczn_vch
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Ryc. 2. Parametry morfologiczne limfocytów prau,idłowych
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niak grzybiasty. Opis morfologiczny wlw nowotwo-
rów przedstawiony jest w pracy Kaszubkiewicza i Sa-
dowskiego (3). Najczęściej upsów diagnozuje się chło-
niaki centroblastyczne, centroblastyczno-centro cytar -
ne i immunoblastyczne, a więc wywodzące się z ko-
mórek centrum blastycznego. ZreguĘjest to rozplem
limfocytów B (9,I2).

Chłoniaki można określić dzięki wykryciu obecności
antygenów różnicowania na powierzchni komórki, a
także wydzielanych przęz nią białek, co nazywa się
wspólnym mianem immunofenotypu ( 1 0). Do tego celu
używa się przeciwciał monoklonalnych. Ma to istotne
znaczenlę nie tylko w klasyfikacji nowotwotu, ale i
ocenie jego cech biologicznych, tj. szybkości wzro-
stu, wrażliwości na leczente, możliwości remisji czy
wznowy nowotworowej. Międzynarodowa grupa eks-
pertów (International Lymphoma Study Group) opra-
cowała już dla ludzi dokładny immunofonotyp dla
każde go typu chłon iaka (2). Immunofenotypowanie
pozwoliło na stwierdzenie,że 80-85% chłoniaków zło-
śliwych wywodzi się z limfocytów B, I5Yo z limfocy-
tów T i poniżej 50ń zhistiocytów lub nieokreślonych
komórek,,null". Ponadto badania immunologiczne
wskazują że chłoniaki powstają na rożnych etapach
prawidłowego pobudz ania i różnicowania układu lim-
foidalnego.

W badaniach własnych opisano pięć typów chłonia-
ków złośliwych i to zarówno w metodzie b,a.c. jak i w
obrazie histopatologrcznym (ryc. 3). Ich diagnoza histo-
patologiczna nie jest prosta, wymaga dużego doświad-
czenia i obarczonajest dużym marginesem błędu. Już
sam fakt, ze tkanki są trojwymiarowe, natomiast ich
skrawki dwuwymiarowe, stw arza trudno ści interpre-
tacyjne polegające na tym, ze te same składniki tka-
nek są z reguły ułozone pod pewnym kątem wzglę-
dem siebie. Ich skrojenie przez nóż mikrotomu pro-
wadzi do uzyskania skrawków mikroskopowych tych
samych strukfur, ale rożniących się kształtem i wiel-
kością. Obraz histopatologiczny jest jeszcze bardziej
skomplikowany, gdyż np. w przypadku nowotworu
układu limfaĘcznego ich podobieństwo do macierzy-
stych komórek, z których się wywodząjest ogromne.
Trudno ś ci di agno styc zne chłoniaków wynik aj ą także
z faktu, że notuje się w ich przebiegu duże różnice
osobnicze, a także możliwość nieprzewidztalnego
przechodzenia postaci łagodniej szych w zło śliwe. Po-
nadto, wg teorii klonalnej, w tozpoznaniu antygenu
bior ąudział p oj edync ze limfo cyty, których ltczb a ma
sięgać 108 rodzajów w organtzmte ssaków. Liczbata
wynika z ogólnej ltczby antygenów, szacowanych w
przyr odzie na 1 08, czyli na j eden antygen przypada je-
den typ limfocyta (3).

W związku zwyżej opisanymi trudnościami dużym
ułatwieniem w diagnostyce patomorfologicznej jest
komputerowe przetworzęnie tych danych, opracowa-
nych w niniejszej pracy na przykładzie chłoniaków zło-
śliwych u psów t graftcznie przedstawionych w posta-
ci tabel (ryc.2,3). Badania komputerowe mająprzed

58 (10)
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sobą ogTomn ąprzy szłośc, gdyżwszystkie Katedry We-
terynaryjne Anatomii Patologicznej w kraju majązin-
tegrowane bazy danych, co pozwoli na porównanie ze
sobą wynik ów analizy patomorfol o gicznej . Rozwój
techniki komputerowej staje się bowiem pomocny w
placy morfologicznej tak jak w poznaniu całej wiedzy
i stale komplikując ej się rzeczywistości.
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jących: wykĘrwanie, diagnozowanie, po§tępowanie
przeciwepizootyczne), OIE, t. 2I; cz, I, kwiecień
2002, stron 210; cz. 2, sietpien 2002, stron 194; cena

90 euro.

Jest to kolejny tom z serii wydawniczej OIE,,Scientil-rc
and Technical Review" zawierąący artykuły przeglądowe
doty c z ąc e występ ow an ia, r o zp o zn aw ani a i zw alc zania cho -
rob zakaźnychzwierząt dzlko żyjących, opracowany przez
\vybitnych specjalistów z tej dziedziny wiedzy. Tom skła-
da się z dwóch części. Treść oddająw pełni tytuły poszcze-
gólnych arlykułów:

1. Warlość zwięrząt dziko żyjapych,
2. Choroby zakaźnę zwrcrząt dzlko żyjących przenoszo-

ne na zwięTzęta gospodarskie,
3. Nadzór i monitoring chorób zwierząt dziko żyjących,
4. Diagnostyka wybranych chorób na podstawie zmian

anatomopatologicznych,
5. Geograficzny system informacji (GIS) jako podstawa

do oceny sytuacj i epiderni ologicznej i postępowan ia prze -
ciwepizootycznego,

6. Uregulowania międzynarodowe w handlu zwierzęta-
mi dziko żyjącymi: obowiązujące przepisy i organizacja,

7. Broń biologiczna, bioterroryzm i biodywersja,
8. Ch oroby zakaźn e zagr ażaj ąc ę zwi erz ętom dzlko ży j ą-

cym,
9. S trate gi e zw alczania chorób zakażny ch zw ter ząt dzi-

ko żyjących,
l0, Biologiczne metody zwalczania wektorów i czynnt-

ków wywołujących choroby,

lI. Zagrożenia zdrowia przy translokacji zwierząt dziko
żyjących,

12. Choroby wirusowe, pasożytntcze i prionowę zwię-
rzyny płowej i bizonów w fermach hodowlanych,

13. Choroby bakteryjne zwierzyny płowej i bizonów w
fermach hodowlanych,

14. Choroby krokodyli i strusi w fetmach hodowlanych,
15. Bruceloza zwierząt dzlko żyjących,
16. Klasyczny pomór świń, u dzików w Europie,
l7. Choroba wynszczaJącau zwierzyny płowej i łosi

(wapiti) w Ameryce Północnej,
1B, Gruźlica zwierząt dzikich: wykrywanie, rozpozna-

wanie i zwalczanie,
19. Zakaźny keratocynjunctivitis dzikich koz, kozic i

innych małych przeżuw aczy,
20. Choroba kr-wotoczna krolików: epidemiologia j zwa7-

czanie w populacji królików dzikich,
21. Wąglik zwierząt dzikich,
22. Swięrzb zwjerząt dzikich,
W poszczególnych artykułach zaprezentowano aktual-

ny stan wiedzy w zakIesie rozprzestrzeniania, Tozpozna-
wania i zwalczania chorób zakaźnych zwterząt dzikich,
żyjących w środowisku naturalnym i hodowlanych w fer-
mach, Cenne uzupełnienie treści stanowiątab ele oraz czar-
no-białe i kolorowe ryciny. Do każdego artykułu dołączo-
no streszczenia w trzechjęzykach kongresowych oraz spis
piśmiennictwa. Wydawnictwo pTzeznaczone jest dla leka-
rzy weterynarii zajmujących się zwalczaniem chorób za-
kaźnych zwierząt oraz nadzorem sanitarnym nad mięsem
pochodzącym od zwierza1 dzikich.
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