Samen werken aan diergezondheid

Cytologisch en
histopathologisch onderzoek

Pathologisch
onderzoek:

de basis voor een
gerichte behandeling
Nederland telt ongeveer 2,1 miljoen honden en 3,6
miljoen katten. De eigenaren van deze gezelschapsdieren
verwachten in geval van ziekte hoogwaardige veterinaire
zorg. Een aanzienlijk deel van de ziektegevallen bij
onze huisdieren wordt veroorzaakt door tumoren.
Doordat de behandelingsmogelijkheden van dieren met
tumoren zijn verbeterd willen eigenaren steeds vaker
gebruik maken van pathologische diagnostiek voor de
identificatie en karakterisatie van de tumor. Zo kunt
u een optimaal behandelingsplan aan de eigenaar
voorstellen. Naast tumoren komen bij gezelschapsdieren
ook huidaandoeningen veel voor. Hierbij is het
histopathologisch onderzoek van de huidlaesie een
belangrijk onderdeel van de diagnostiek.

Referentie:
Martje Pilgram, dierenarts bij Dierenkliniek Zevenhuizen
“Waarom ik pathologisch onderzoek bij GD laat doen? De voornaamste reden is dat
GD een aantal zeer goede pathologen heeft, die vooral op oncologisch gebied veel
mogelijkheden bieden qua verregaande diagnostiek (zoals immunohistochemie). En,
heel bijzonder, ze voelen zich niet aangevallen als ik bel dat ik de pathologische
uitslag niet helemaal kan rijmen met de kliniek of met hetgeen ik in de cytologie
heb gezien.

Een goede analyse van het uitgebreide
scala van aandoeningen, variërend van
uiterlijk zichtbare aandoeningen tot
onzichtbare inwendige ziekten, is
essentieel. Voor het stellen van een
diagnose zult u regelmatig gebruik willen
maken van pathologisch onderzoek, zoals
het cytologisch onderzoek van dunne
naald (aspiratie)biopten en het histopathologisch onderzoek van incisie- en
excisiebiopten. Op basis van de resultaten
van het pathologisch onderzoek kunt u
een juiste beslissing nemen over de verdere
behandeling. Ook postmortaal pathologisch
onderzoek levert belangrijke informatie op
voor u, de eigenaar en uw patiënten.
Wat kan GD voor u betekenen?
De vooruitgang in de behandelingsmogelijkheden zorgt voor een groeiende vraag
naar diagnostiek van hoge kwaliteit.
Sinds 2005 voert GD diagnostisch
laboratoriumonderzoek uit op het gebied
van gezelschapsdieren, onder andere op
het vlak van cel- en weefselonderzoek.
GD beschikt over een goed uitgerust,
modern laboratorium waarin hoogwaardige
(immuno)-histochemische technieken,
bacteriologisch, klinisch-chemisch,
haematologisch en toxicologisch
onderzoek worden uitgevoerd. Brede
kennis is aanwezig op alle deelgebieden
van de diagnostische pathologie van
gezelschapsdieren, met speciale expertise
op het gebied van tumor pathologie,
maag-darmpathologie en huid- en
mondholtepathologie. GD beschikt over
een team van geregistreerde specialisten
veterinaire pathologie, waardoor kwaliteit,
continuïteit en korte doorlooptijden zijn
gewaarborgd.

Uitslag en advies
Na ontvangst van de uitstrijkjes van een
aspiratiebiopt ontvangt u binnen één of
twee dagen de uitslag van het
cytologisch onderzoek. De uitslag van
het eventuele aanvullende immunocytologisch onderzoek krijgt u normaalgesproken de dag na deze eerste uitslag
toegestuurd. De uitslag van incisie- en
excisiebiopten ontvangt u de dag na
ontvangst van het weefsel, mits er
geen aanvullende weefselkleuringen
nodig zijn.
Belang van goede biopten
De kwaliteit van uw inzendingen is de
basis voor de betrouwbaarheid van de
uitslag. Kwalitatief goede uitstrijkjes van
dunne naald (aspiratie)biopten en een
goede staat van incisie- en excisiebiopten vormen dan ook de basis voor
hoogwaardige pathologische diagnostiek.
Soms is het moeilijk om representatieve
uitstrijkjes voor het cytologisch
onderzoek van een proces te verkrijgen.
Voor cytologisch onderzoek adviseren wij
u om meerdere uitstrijkjes in te sturen,
zodat de kans op de aanwezigheid van
een representatieve celopbrengst zo
groot mogelijk is.

GD heeft een instructievideo gemaakt,
waarin de dunne naald biopsietechniek
gedemonstreerd wordt. Kijk hiervoor op
www.gddiergezondheid.nl/
gezelschapsdieren.
GD: kwaliteit onder één dak
Het GD-laboratorium beschikt over
deskundige medewerkers en
geavanceerde technieken die nodig zijn
voor een betrouwbare analyse van
onderzoeksmateriaal. GD is voor de
uitvoering van veel laboratoriumbepalingen door de RvA ISO 17025
geaccrediteerd onder registratienummer
L120. Het ondersteunende
histotechnische laboratorium voert alle
benodigde kleuringen en technieken uit
in eigen huis. Het laboratorium kenmerkt
zich door continue aandacht voor
technologische innovaties.
Zo wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt
van verschillende typen decalcificatieprocedures voor een snelle ontkalking
van bothoudend weefsel, waarbij de
gekozen ontkalkingsprocedures minimaal
interfereren met eventueel aanvullend
immuunhistochemisch onderzoek.
Voor de tumordiagnostiek zijn
bijvoorbeeld verschillende

Referentie:
Bert Pijls, dierenarts bij Dierenkliniek Pijls en lid van Samenwerkende
Diergeneeskundige Kankercentra
“Wij werken al jarenlang samen met de Gezondheidsdienst voor Dieren op het
gebied van cel- en weefselpathologie. GD staat qua kennis over tumorpathologie
aan de top met toonaangevende pathologen die dienstverlenend zijn! Dus hoge
kwaliteit en zeer snelle uitslagen per mail.”

diagnostische tumormarker panels
samengesteld en gevalideerd.
Waar nodig bieden wij ook de
mogelijkheid histopathologische
parameters in tumoren vast te stellen die
informatie kunnen leveren over het te
verwachten klinische verloop en/of
informatie leveren voor de keuze van een
optimale therapie. Een bekend voorbeeld
is de vaststelling van de expressie van
AgNOR en KI67 in cutane mestceltumoren
bij de hond op basis waarvan de dierenarts een optimale en kosteneffectieve
therapie kan voorstellen aan de eigenaar.
Monstermateriaal inzenden
De biopten kunnen, goed verpakt in het
juiste materiaal, direct naar ons
laboratorium gestuurd worden. Incisieen excisiebiopten kunnen, in geschikte
transportcontainers met een wijde hals,
in gebufferde 10% formaline (4%
gebufferde formaldehyde-oplossing)
opgestuurd worden.
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Het fixatieproces kan tijdens het transport
plaatsvinden, mits er een overmaat
formaline ten opzichte van het weefsel
aanwezig is (10x volume weefsel) en de
buitentemperatuur hoog genoeg is
(>16°C). Bij een lage buitentemperatuur
(<16°C) dient het weefsel eerst
gedurende 24 uur bij een temperatuur
van 18-22°C op uw praktijk te worden
gefixeerd, aangezien bij lage omgevingstemperatuur het fixatieproces sterk
vertraagd verloopt.
Om fragmentatie van fragiele biopten
(bijvoorbeeld leverbiopten) tijdens het
transport te voorkomen, dient u de
containers geheel te vullen met formaline.
In de GD-webwinkel (www.gdwebshop.nl)
kunt u de juiste verpakkingsmaterialen
bestellen.
Op www.gddiergezondheid.com/
gezelschapsdieren kunt u tevens alle
inzendformulieren vinden.

Voor vragen kunt u op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur altijd
telefonisch contact opnemen met
GD via 0900-1770 (optie 5).

GD biedt meer
Naast cel- en weefselpathologie kunt u voor nog veel meer laboratoriumonderzoek
bij GD terecht:
• Klinische chemie
• Bacteriologie
• Serologie
• Parasitologie
• Virologie
• Toxicologie

GD, Postbus 9, 7400 AA Deventer, T. 0900-1770, F. 0570-63 41 04
www.gddiergezondheid.nl, info@gddiergezondheid.nl
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Meer informatie?

Tot slot, enkele praktische tips:
• Stuur meerdere uitstrijkjes in van een
proces;
• Maak uitstrijkjes van verschillende
aspiraties;
• Strijk aspiraties voor immunocytologisch onderzoek uit op speciaal
gecoate glaasjes (Polysine). Voor de
cytologische diagnose van een
lymfoom in een lymfeknoop en de
aanvullend gewenste immunofenotypering van dat lymfoom is het nodig
om per lymfeknoop minstens vijf
uitstrijkjes van het aspiraat uit de
lymfeknoop in te sturen;
• Wilt u de aandacht van de patholoog
op een bepaald gebied van het
ingestuurde weefsel vestigen, markeer
dit gebied dan met markeringsinkt of
door het plaatsen van een hechting.
U kunt ook een digitale foto sturen
naar pathologie@gddiergezondheid.nl;
• Maak gebruik van onze gratis
Ophaaldienst voor Monstermateriaal:
u kunt uw monsters tot 21.00 uur
aanbieden.

