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Aspimtion and trephine biopsy of bone mallow ot dogs and cats: methodology and indications
Summary

The basic role of bone marrow is the production of erythrocytes and leucocytes. Evaluating the bone mar-
row in conjunction with the evaluation of the peripheral blood is essential for the diagnosis of hematological
disorders. There are two methods of taking bone marrow samples: aspiration biopsy and core biopsy. The
crucial issue is the biopsy site. In cats and dogs the preferred sites are the iliac crest and the wing of the ilium.
The needles used for aspiration of bone marro\il with removable stilet usually have 0.9-1.6-gauge width and
25-75- mm length. Evaluation of bone arrow is performed in situations of hematological disorders that cannot
be explained solely by peripheral blood evaluation: persistent leucocytosis, inappropriate left shift, thrombo-
cytosis, polycythemia, abnormat blood cell morphology in the blood smear, immature cells in circulation,
unexplained laboratory findings and the presence of some pathogenic organisms such as Leishmania, Ehrlichia,
Trypanosoma, Babesia, F'ilaria.
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Wskazaniami do przeprowadzenia badań szpiku kost-
nego są zablrzenla hematologiczne, niemozliwe do
wyjaśnienia na podstawie oceny rozmazukrwt. Zalęca
się więc wykonywanie punkcji szpiku w stanach prze-
wlekłej lub pojawiającej się nagle leukocytozy (podej-
rzenię bińaczkt lub innych nowotworów szpiku), znacz-
nego przesunięcia w lewo obrazu białokrwinkowego
bezklinicznychobjawówzapalenia,trombocytozy,ęry-
trocytozy (3, 13). Wskazaniem do punkcji jest równiez
występowanie krwinek atypowych i ich niedojrzałych
form we krwi obwodowej, co wiĘe się często zpodej,
rzeniem przewl ekłych chorób mieloproliferacyjnych (4).
Konieczność pobrania szpiku naleĘ rozważyc również
w przyp adku zmniej szen i a liczby wszy stki ch komórek
kr-wi (pancytopenia) lub ich pojedynczych linii (leu-
kopenia, trombocytopenia, anemia) (8). Zalecane jest
wykonywanie punkcj i w przypadku niewyjaśnionej
hyperkalcemii często występującej przy chłoniakach,
szpiczakl mnogim i przernftach nowotworów do koś-
ci oraz długotrwale utrzymującej się hyperproteinemii,
pojawiającej się wtórnie w szpiczŃach i chłoniakach
(6). Rozma zy szplku powinno wykonywać si ę również
w przypadkach nawracającej lub stale utrzymującej się
gorączkiniewiadomegopochodzęnla,niewyjaśnionych
znacznycŁ,1spadkach masy ciała oraz tnwazji pasozy-
tów z rodzajów Leishmania, Ehrlichia, Tlypanosoma,
Babesia i Filaria (6, 9, 1 0). Podstawowąrolą aktywne-
go, czerwonego szpiku kostne go j est produkcj a elemen-
tów morfoĘcznych krwi. Jakościowę i ilościowe od-
chylenia obserwowane w rozmazie krwi obwodowej
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mogą wskazyw ac na zablrzęniafunkcj onowania tej spe-
cyficznej tkanki krwiotwórc zĄ. Badańe szpiku stanowi
istotny element diagnostyki chorób hematologi cznych,
zwłaszcza o podłożu nowotworowym (6, 10, 11, 15).

W tym celu najczęściej wykonywane jest badanie
cytologicznę Tozmaza szpiku (barwionego zwykle me-
todą Maya-Gńnwal da-Giemsy), pozw alajape ocenić
Iiczbę i morfologię jego komórek. ()procz tej podsta-
wowej analizy, pt zepr ow adza si ę badan i a cytochemicz-
ne, które opisują aktywność enzymatyczną komorek
szpiku (peroksydazy, esterazy, fosfatazy) (1, 6). W roz-
poznawaniu chorób nowotworowych krwi, zwłaszcza
różnych form białac zek, niezbędne są równ ieżbadanla
immunocytologiczne i cytogenetyczne (15). Dzięki nim
można określić szczegołowo rodza1 antygenów po-
wierzchniowych, typowych dla danego klonu komórek
nowotworowych (np. drobiny CD3 napowierzchni lim-
foblastow w ostrej białaczcę limfaĘcznej T-komórko-
wej u psów) orazrodzaj, charakter i ilość zmianw chro-
mosomach. Wykonuje się także badanta pozwalalape
określ ać wrażliwość zmienionych nowotworowo komó-
rek na działanie leków (cytostatykow) lub/i radiotera-
pii (9, 11, 16).

Istnieją dwie metody pobierania szpiku kostnego
punkcja oraz ttepanobiopsja (5, 6, 10). W przypadku
punkcj i, nazyw anej także b iop sj ą aspi racyj ną kom órki
zostĄą wyssane z naturalnego połączenia ze zrębem
szpiku ITozmazane na szkiełku mikroskopowym (13).
Podczas trepanobiopsji wraz ze szpikiem zostaje usu-
nięĘ kawałek tkanki kostnej, z ktorego wykonywany



jest preparat histologiczny pozwalający ocenić stosu-
nek między komórkami szpiku i podścieliską cow przy-
padku zwłóknieniahlb aplazji szpiku ma ogromnąwar-
tość diagnosĘczną(4,6,7). U psów i kotów najczęś-
ciej wykonuje się punkcję szpiku kostnego. I1ość mate-
riału uzyskana tą techniką wystarcza do wykonania
większości badań, apTzy tym jest ona łatwiejsza, szyb,
sza i mniej bolesna dla zwlerzęcia.

Pierwsze opisy pobierania szpiku u psów dotyczą
punkcji mostka i żębęt (12), jednak rożnice osobnicze
między pacjentami, często występujące wady mostka
i skrzlłvienia żeber zwtększały niebezpieczeństwo per-
foracji klatki piersiowej oraz uszkodzentapŁac i serca
podczas nakłuwania (14). Obecnie u psów duzych ras
szpik kostny pobierany jestz glzakzyzowego i skrzyd-
ła kości biodrowej (9) (ryc. 1). U kotow i psów maĘch
Tas, zę względu na delikatną strukturę miednicy, igłę
wprowadza się do jamy szpikowej kości udowej od stro-
ny dołu krętarzowego lub do nasady bliższej kości ra-
miennej (szczegolnie u pacjentów otyĘch) (5, 6, 10, 11).

Do pobierania szpiku ltżywa się igieł punkcyjnych
z ruchomym mandrynem (ryc. 2), wyjmowanym po
o s iagnięciu j amy szpikowej, zapobie gaj ącym zatkaniu
światła odłamem kostnym lub tkanką tłuszczową.
U psów i kotów używane sąnajczęściej igły o średnicy
od 0,9 do 1,6 mm i długości od 25 do 75 mm (9, 10).
D obor i gły p owinien byc uzależniony o d mi ej s c a wkłu-
cia, wielkościzwlerzęcia i grubości tkanki tłuszczowej.
Zęstaw do pobrania szpiku zawiera równiez odtłusz-

czonę szkiełka mikroskopowe do wykona-
tia rozmazów, szkiełko zegarkow e, strzy -
kawkę do aspiracji szpiku i zestaw probó-
wek z antykoagulantem (heparyna lub
EDTA) (3,4).

Pobranie szpikuwyma-
ga odpowiedniego przy-
gotowania pacjenta. Wy-
konuje się je u zwlęTzę-
cia unieruchomionego,
zawsze z zachowaniem
zasad aseptyki, w znię-
czuleniu miej scowym lub

Ryc. 1. Schemat przedstawiający pobie-
ranie szpiku z gaza krzyżowego kości
biodrowej (tuber sacrale ossis i/ii) i dołu
krętarzowego kości udowej (fossa tro-
chanterica ossisfemoris) (w oparciu o ryc.
z artykułu autorstwa Grindem C. B. Bone
marrow biopsy and evaluation).

ogolnym (10, 11). Stosując kontrolowany nacisk i lek-
ko rotacyjne ruchy, wprowadza się igłę do jamy szpi-
kowej (mozna wykonac uprzednio niewielkie nacięcie
skóry skalpelem), po usłyszeniu charakterystycznego
dźwięku trzask - przy przebiciu warstwy korowej
kości, usuwa się mandryn i aspiruje szpik. Aspiracja
powinna być możliwie szybka, z użyctem odpowied-
niej siły ssącej tak, aby szpik nie uległ wymieszaniu
z Ww ią z lszko dzony ch naczyń. Zwykle do b adań cy-
tolo gicznych i cytochemicznych pobiera się I -2 mI szpi-
ku. Natychmiast po wyssaniu szpik poddaje się ocenie
makroskopowej na szkiełku zegarkowym i wykonuje
rozmazy (9, 11, 13).

Czasami występują trudności w uzyskaniu szpiku.
Zjawisko to, nazywane suchą punkcją Qlunctio sicca),
stanowi bezwzględne wskazanie do trepanobiopsji (10),
którą nalezy wykonywać ńwnież wtedy, gdy istnieje
podejrzenie zwłóknienia, mafiwicy lub aplazji szpiku
(10, 16). W przypadku tych zmian aspiraty są często
ubogokomórkowe lub nie można ich uzyskać. Wska-
zanięm do trepanobiopsji są równiez zmiany kostne
(wykrywane naj częściej przyp adkowo), mo gące świ ad-
czy ć o osteosklerozie, osteopenli, zablrzeniach ukrwie-
nia kości oraz przęrzutach nowotworów spoza układu
hematopoetycznego (3, 1 0).

Badanie szpikukostnego ma znaczen|enie Ęlko diag-
no sĘ c zne, alę też p o zw ala r o zstr zy gnąć kw e sti e le cze -

nia, w tym sens podjęcia terapii i jej charakter (chemio-
terapia lub/i radioterapia). Dostarcza cennych informa-
cji o przebiegu choroby, a więc i o rokowaniu (6).
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Ryc. 2. Igła do punkcji szpiku kostnego jednorazowego uZyt-
ku o długości 45 mm i średnicy 1,5 mm


