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INTRODUCERE
În prezenta teză de doctorat ne-am propus să investigăm patologia preneoplazică a zonei
teritoriale periferice a hematopoiezei respectiv cea a structurilor limfonodale dat fiind faptul
că aceste organe hematopoietice sunt implicate în marea majoritate a proceselor patologice de
la nivelul organismului. Astfel, o parte a patologiei limfonodurilor privesc doar ţesutul
limfoid, cum este cazul bolilor limfoganglionare primitive, iar cealaltă parte rezultă ca o
consecinţă a hiperstimulării prelungite induse de patologia organelor parenchimatoase sau a
ţesuturilor mezenchimatoase care induc un ecou la nivelul limfonodurilor aflate în vecinătate
sau la distanţă.
Aceste stimulări persistente şi de lungă durată pot duce, în unele cazuri, la transformarea
hiperplaziei limfoide reactive în neoplazii leucemice sau tumorale aşa cum am demonstrat în
prezenta teză de doctorat în care am reuşit să realizăm un film lezional complet, descriind,
etapizat, modificările citomorfologice ce survin la nivelul populaţiilor limfonodale începând
cu inflamaţia cronică persistentă, continuând apoi cu hiperplazia limforeticulară simplă,
hiperplazia limforeticulară agravată şi finalizând cu prelimfomul malign.
Importanţa acestei teze de doctorat rezidă din faptul că examenul sanitar-veterinar la
nivel de abator este de o importanţă capitală pentru asigurarea sănătăţii societăţii umane,
consumatoare de carne de la speciile suină şi bovină şi nu numai. Pentru acest motiv strategic,
teza noastră de doctorat trage un semnal de alarmă către autorităţile implicate în industria
cărnii pentru luarea unor măsuri cu privire la animalele depistate cu leziuni precanceroase şi
canceroase, de tipul prelimfomului malign şi a limfomului malign vera, în cazul nostru, ştiut
fiind faptul că acestea produc dezechilibre majore asupra metabolismului întregului organism.
Şi nu în ultimul rând dorim să implicăm medicul veterinar de abator în aplicarea curentă a
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tehnicii citomorfologice limfonodale care este de mare valoare pentru asigurarea unei
salubrităţii cât mai înalte a cărnii date în consumul uman.

STRUCTURA TEZEI
Teza de doctorat este structurată în două părţi, respectiv Partea întâi – CERCETĂRI
BIBLIOGRAFICE şi Partea a doua – CERCETĂRI PERSONALE.
Prima parte a tezei, CERCETĂRI BIBLIOGRAFICE, reprezentând 41 pagini
(22,90 %) din lucrare este alcătuită din patru capitole, respectiv Istoricul sistemului limfatic,
Consideraţii generale privind anatomia şi topografia sistemului limfatic la suine şi bovine,
Celulele sistemului imunologic şi Morfopatologia adenopatiilor
În primul capitol al tezei, Istoricul sistemului limfatic, am făcut o trecere în revistă a
etapelor de descoperire şi descriere a sistemului limfatic începând cu primele observaţii din
Antichitate.
Al II-lea capitol al tezei, Consideraţii generale privind anatomia şi topografia
sistemului limfatic la suine şi bovine cuprinde descrierea sistematică şi topografică a
limfonodurilor precum şi particularităţile de specie la suine şi bovine pe grupe regionale
astfel: limfonodurile capului şi gâtului, limfonodurile membrului toracic, limfonodurile
parietale ale cavităţii toracice, limfonodurile viscerale ale toracelui, limfonodurile parietale
ale cavităţii abdominale şi pelvine, limfonodurile viscerale abdominale şi ale bazinului şi
limfonodurile mebrului pelvin.
Al III-lea capitol al tezei, Celulele sistemului celular al imunităţii, normal şi
patologic, descrie, din punct de vedere citomorfologic şi funcţional celulele implicate în
realizarea răspunsul imun, respectiv: celula matcă, celulele sistemului mononuclear-fagocitar
şi celulele sistemului limfocitar.
Al IV-lea capitol al tezei, Morfopatologia adenopatiilor, descrie atât aspectul
citomorfologic al populaţiilor celulare prezente în limfonodul aflat in repaus cât şi
modificările ce survin în cazul instalării unei adenopatii. Astfel sunt descrise tablourile
citomorfologice ale adenopatiilor inflamatorii, alergice, hiperplazice, parazitare, tumorale
primare, tumorale metastatice şi congenitale.
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A doua parte a tezei, CERCETĂRI PERSONALE, desfăşurată pe parcursul a 130 de
pagini (72, 62 %) este strucutrată în 6 capitole, respectiv: Scopul lucrării, Materialele şi
metodele de lucru, Rezultate şi discuţii, Concluzii, Observaţii şi recomandări, Bibliografie.
Al V-lea capitol al tezei, respectiv Scopul lucrării cuprinde prezentarea succintă a
cauzele ce ne-au determinat să pornim elaborarea acestui

studiu al modificărilor

citomorfologice limfonodale induse de o hiperstimulare persistentă la speciile suină şi bovină,
aceasta fiind, de fapt, o continuare a tezei de doctorat a colegei mele, Burduşel Ana-Maria, în
care au fost prezentate detaliat modificările acestor structuri la speciile cabalină şi ovină.
În al VI-lea capitol al tezei, Materialele şi metodele de lucru, am prezentat o descriere
a cazuisticii precum şi a tehnicilor de lucru utilizate. Astfel, investigaţiile noastre s-au
desfăşurat într-un abator din Judeţul Prahova, pe un număr total de 206 animale dintre care
168 suine şi 38 bovine. La examinarea postmortem a carcaselor şi organelor acestor animale
am

decelat

modificări

anatomo-patologice

pulmonare

şi/sau

hepatice,

de

tipul

bronhopneumoniei cronice bacteriene sau parazitare, hepatitei cronice parazitare, hepatitei
necrotice, steatozei hepatice sau cirozei hepatice atrofice/hipertrofice precum şi leziuni podale
şi ale glandei mamare (la bovine), alături de modificări limfonodale unice sau multiple.
Aceste leziuni întâlnite au fost produse fie de prezenţa unor bacterioze (în special la suine) fie
datorită parazitismului cronic (în special la bovine). Limfonodurile reactive decelate în timpul
examinarii carcaselor au fost: traheobronşic, mediastinal, retromamar, paraaortic, mezenteric,
prescapular, popliteu, celiac, etc.
Al VII-lea capitol al tezei, Rezultate şi discuţii, cuprinde prezentarea şi interpretarea
tuturor datelor acumulate de-a lungul întregului studiu, date ce cuprind studiul epidemiologic
al animalelor studiate precum şi rezultatele examenului citomorfologic limfonodal. Astfel, la
examenul epidemiologic s-au urmărit atât vârsta animalelor luate în studiu cât şi sexul
acestora, leziunile decelate în urma examenului post-mortem al carcasei şi organelor şi
localizarea topografică a patologiei limfonodale.
Rezultatele comparative ale examenului citomorfologic limfonodal la cele două specii
luate în studiu, mi-au permis să realizez un veritabil film lezional al modificărilor
citomorfologice ce se succed la nivelul limfonodurilor ce suferă cronic agresiunea persistentă
a hiperanigenităţii induse de prezenţa unor boli parazitare sau bacteriene, cu evoluţie cronică,
la nivelul ficatului sau pulmonului. Acest film prezintă, pe specii, etapele ce se succed de la
statusul de inflamaţie cronică limfonodală până la statusul de prelimfom malign via
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hiperplazia limforeticulară simplă şi hiperplazia limforeticulară agravată la specia suină,
alături de specia bovină.
CONCLUZIILE TEZEI ce au rezultat în urma acestui studiu, prezente la capitolul al
VIII-lea al tezei sunt:
1. La suine, incidenţa cea mai mare a modificărilor citomorfologice limfonodale se află
în sfera hiperplaziei limforeticulare simple şi a hiperplaziei limforeticulare agravate;
2. Incidenţa modificărilor de prelimfom malign la suine ocupă un procent de 5,97 % din
totalul cazusticii investigate, iar la bovine aceasta atinge valori de 11%;
3. Vârsta suinelor luate în studiu precum şi sexul acestora nu reprezintă coeficienţi
obiectivi în aprecierea statusurilor afectiunilor limfonodale;
4. Leziunile viscerale decelate la suine, în cazul statusului limfonodal de prelimfom
malign, sunt dominate de afecţiunile pulmonare;
5. Cele mai dese adenopatii decelate la suine au fost localizate la nivelul limfonodurilor
traheobronşice şi mediastinale;
6. Ca şi în cazul suinelor, la bovine, statusurile de hiperplazie limforeticulară simplă şi
de hiperplazie limforeticulară agravată sunt în topul afecţiunilor limfonodale cronice,
iar statusul de prelimfom malign are un procent uşor mai ridicat decât în cazul
suinelor;
7. Vârsta bovinelor cu adenopatii luate în studiu a variat între 4 ani şi 16 ani, iar sexul
acestora a fost dominat de femele;
8. La bovine, statusul de prelimfom malign a fost diagnostic la animalele cu mamite,
pododermatite şi hepatită cronică parazitară;
9. Incidenţa cea mai mare a leziunilor viscerale la bovine, a fost similară cu cea a
suinelor, respectiv bronhopneumonia cronică, urmată de afecţiunile glandei mamare şi
a regiunii podale;
10. La bovine, ca şi în cazul suinelor, cele mai afectate limfonoduri au fost cele
traheobronşice;
11. La suine citomorfologia inflamaţiei cronice persistente limfonodale a îmbracat trei
forme, respectiv: 1. limfocitele virgine alcătuiesc o proporţie dominantă, 2. limfocitele
expuse antigenic reprezintă majoritatea populatiei limfocitare, 3. Prezenţa populaţiilor
de limfocite aproximativ egal exprimate alături de un număr important de celule
dendritice;
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12. La bovine, inflamaţia cronică persistentă este dominată de prezenţa, în număr foarte
mare, aproximativ 60% a limfocitelor virgine;
13. Hiperplazia limforeticulară simplă, la bovine, a prezentat 2 forme de exprimare,
respectiv: o formă :liniştită”, caracterizată prin prezenţa dominantă a limfocitelor
adulte expuse antigenic în detrimentul limfocitelor adulte virgine şi prezenţa unui
număr redus de celulele reticulare, dendritice şi histiocitare macrofagice; o formă
“neliniştită”, în care se constată creşterea numărului de celule limfoblastice şi
reticulare, iar coeficientul de blastizare atinge valori de până la 12 %;
14. Comparativ cu bovinele, la suine inflamaţia cronică persistentă este dominată de
prezenţa plasmocitelor reactive implicate în răspunsul imun mediat umoral. Formele
citologice limfonodale depistate au fost: forma “liniştită”, şi forma “neliniştită”,
identice cu cele ale bovinele, precum şi formele de hiperplazie limforeticulară
dendritică şi de hiperplazie limfo-reticulo-plasmocitară;
15. Citologia limfonodală în cazul hiperplaziei limforeticulare agravate prezintă forme
diferite în funcţie de specie, astfel: la bovine, aspectele morfocitologice îmbracă 3
forme, respectiv: forma predominant limfoblastică, forma predominant histiomacrofagico-dendritică şi forma predominant reticulară, iar la suine se constată doar
forma predominat limfoblastică, celule blastice limfocitare însoţind limfocitele adulte
expuse antigenic în cultură quasi pură.
16. Citologia limfonodală în cazul prelimfomului malign diferă, de asemenea, între cele
două specii astfel:
-

La suine, imaginea microscopică poate îmbraca trei aspecte: 1. proliferea masivă a
limfoblaştilor, 2. proliferarea histiocitară atipică, 3. proliferarea dendritică.

-

La bovine, imaginea microscopică este dominată fie de predominaţa unei intense şi
masive blastizări a celulelor limfoide, fie de prezenţa unei proliferări sub formă de
“insule celulare” nediferenţiate, de talie mare, cu 2-3 nucleoli, cu frecvente atipii şi
monstruozităţi;

17. Necesitatea implementării unui act normativ cu privire la darea în consum de carcase
şi organe ce provin de la animale cu leziuni preneoplazice sau neoplazice dat fiind
faptul că metabolismul acestora este profund modificat de prezenţa acestei patologii
sistemice.
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Capitolul al IX-lea al tezei, Observaţii şi recomandări, este structurat pe două pagini
şi conţine un număr de 3 observaţii şi recomandări respectiv:
1. Această teză de doctorat reprezintă un veritabil abecedar pentru medici veterinari
oficiali de abator precum şi pentru cei din laboratoarele de citopatologie, util în
orientarea spre un diagnostic de certitudine al leziunilor limfonodale, în special al
celor cu evoluţie cronică, leziuni ce sunt premergătoare dezvotării unei bolii
neoplazice cu implicaţii majore întregului metabolism;
2. Acestă teză reflectă realitatea din teren cu privire la starea de sănătate de animalelor
abatorizate şi implicit a cărnii ce se dă în consumul populaţiei. De aceea, concluziile
prezentului studiu ne determină să tragem un semnal de alarmă asupra importanţei
capitale pe care o are medicii veterinari din ferme, cei de circumscripţie şi, mai ales,
cei de abator cu privire la asigurarea şi menţinerea sănătăţii umane;
3. Ca urmare a rezultatelor obţinute ce se regăsesc şi în doctrina noului concept medical
global one health care a început să prindă cotur şi la noi în ţară şi care susţine
importanţa asigurării sănătăţii umane prin asigurarea unei alimentaţii cât mai salubre şi
cu o valoare nutritivă ridicată, precum şi a unui mediu de viaţă sănătos, propunem
implementarea unui proiect legislativ cu privire la depistarea şi înlăturarea de la
consum a tuturor carcaselor şi organelor ce provin de la animale cu un tablou lezional
limfonodal de tip preneoplazic sau neoplazic, dat fiind faptul că această “molimă a
secolului nostru” produce modificări ireversibile la nivelul întregului organism animal
cu implicaţii, probabil, şi la nivelul consumatorilor, în special a celor cu un sistem
imunitar debil.
Teza conţine un număr de 21 de grafice, 21 de tabele şi 99 de imagini
fotografice şi 145 de referinţe bibliografice. Un procent de 4,48% din teză, respectiv 8
pagini, este ocupat de titlul tezei, cuprinsul acesteia precum şi de introducere.
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