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Summary

Fragments of l1,,mph nodes from cołvs lvith BEL taken and histopathological prepar o s e

fromthem.Thefiagmentswerealsousedtoperformhistochemicalreactionson:PA§,ATPaci
phatase (.ĄPh) and nln-specilic esterase (\E).lt rvas shown that 5.ól7o of lhe specimens with co
|ymphoma with plasmatic and plasmoblastic cell infiltration. Taking under consideration the number of plas:,
matic cells- the observed infiltration was divided into five sisnificantlv different group§. on the hasis of hist0=lmatic ce|ls, the observed infiltration wa§ divided into five significantly different group§. On the hasis omatrc cells, tne oDserveo rntrltratlon wa§ drYroeo lnto nve slgnilrcanuy olllerenT gr0up§. (-rfi tfie Da§Is (,t

pathological and histochemical investigations it may be assumed that infiltration-forming cells are most likely,,
to be of Błymphocytes origin and should be classified as plasmaticlymphocytic lymphoma.

Keywords: bovine enzootic leukaemia (BEL), plasmatic - lymphocytic lymphoma, histochemistry, histopa-
thology,lymph n s

Nowotworowy rozplem komórek linii limfocytar-
nej u bydła, określany ogólnym tęrminem jako bia-
łaczka IimfaĘ czna (l e u c a em i a l ymp h a t i c a), chłoni ak
złośliwy (lsanphoma malignum) lub zespół btałaczka
- chłoniak (leucaemia - lymphoma syndrom), klasy-
fikuje się ze względów etiopatogentcznych na enzo-
oĘ c znąbiałac zkę bydła (EB B ) oraz sp orad y c znąb ta-
łaczkę bydła (SBB). Jedynie EBB jest związana z za-
każeniem wirus em białaczki by dła (B LV - b o vi n e ] e u -
kemia virus), wykazującym tropizm do limfocytów B
(20). Patognomicznym objawem zakażenia BLV jest
nowotworowy, monoklonalny rozplem limfocytów B
doprowadz ąący, p o fazie latentnej infekcj i, do klinicz-
nej manifestacji choroby, tj. do przewlekłej limfocy-
tozy i po staci guzowatej EBB. Asymp tomaĘ czna faza
zakażenia BLV trwa różnie długo, często wcale nie
przechodząc w postać jawną choroby, natomiast u
zw ter ząt zakażony ch B LY prz ewlekła limfo cyto za
może.wystąpić,u 25.-30% zwterząt, a postac gazowata
roz-łvlja się u nie więcej 1ak 5-10% pogłowia (20).

Białac zki w formi e prz ewlekłej c e chuj e zahamow a-
nie dojrzewania i róznicowania komórek limfocy,tar-
nych na wczesnym etapie ich rozwoju; szczególnte w
przypadku EBB zakażenie BLV indukuje nieprawidło-
wy rozplem komórek linii B (6,22).

Sporadycznie obserwowane w naciekach blałaczko -
lvych węzłów chłonnych bydła skupiska komórek pla-
zmatoidalnych lub plazmaĘcznych wiąze się bardziej

z procesami o charakterze wytwórczo-zapalnym, ntż
z procesem leukemicznym, znajdując analogie w pa-
tologii człowieka (2,3). Ponadto opisano nowotworo-
we nacieki złożone z samych tylko komórek plazma-

Ę czny ch s zpiku Qil a s m o clĄom a, mye l om a mu l tĘ l ex)
i to zarówno u ludzi jak i różnych gatunków młierząt
(2,4-J,11). Nowotwor ten charakteryzuje się nadpro-
dukcj ą nienaruszonych immunoglobulin monoklonal-
nych (IgG, IgA, IgD lub IgE) względnie białka Bence-
Jonesa (wolne monoklonalne łańcuchy lekkie kappa
lub lambda) (1l).

I stniej ąc e próby klasyfikacj i chłoniakó w l zvv terząt
domowych wprowadzone w oparciu o schemaĘ przy-
jęte w patologii człowieka (klasyfikacja kilońska Le-
nerta, amerykańska Lukesa i Collinsa oraz IWF - In-
ternational Working Formulation - Międzynarodowa
Grupa Robocza Patologów Amerykańskich) uwzględ-
niają również rozplemy komórek plazmaĘcznych i
plazmatotdalnych (2, I7, 18,2I).

Celem niniej szej pracy była próba wyj aśntenta nvtąz-
ków etiopato genicznych pomiędzy zakażentem BLY
a chłoniakiem u bydła z inflItracjąplazmocytamą.

Materiał imetody
Materiał do badań stanowiĘ wycinki 5I7 węzłow chłon-

nych oraz narządow wewnętrznych bydła (śledziona, wą-
troba, nerki, mięsień sercowy, trawieniec), w wieku 4-12
lat (średnio J,2 + I,8), pobrane podczas badania poubojo-



wego od sztuk podejrzanych o guzowatąpostać białaczki.
Szcze gółow ej analizte histolo gicznej i histochemiczn ej

poddano 29 przypadków, w których w rutynowym badaniu

mikroskopowym stwierdzono obecność nacieków plazmo-
cytarnych.

Skrawki parafinowe batwiono H + E oraz metodą May

- Grtinwalda - Giemsy. Rozmazy tkanki barwiono testem

Hemicolor (RFN).Wykony,wano ponadto reakcję PAS (od-

czyn z kwasem nadjodowym i odczynnikiem Schiffa), re-

akcję histoenzymaĘczną w kierunku aktywności cytopla-

zmaĘcznej niespecyficznej esterazy alfa (EN) - EC 3.1.1.1

(9), lizosomalnej fosfatazy kwaśnej (FK) - EC 3.1.3.2 (9)

oraz adenozynotrójfosfatazy błonowej (ATP-azy) - EC
3.6.13 Q3).

W teście immunodyfuzjiw żehl agarowym (AGID) we

wszystkich 29 przypadkach badano obecność w surowicy
krwi przeciwciał dla BLV.

Wyniki iomówienie

Na 5 17 rozpoznarlych histologtcznie chłoniaków
stwierdzono w 29 prrypadkach (5,6I%) nacieki zło-

wodując w
Zewzglę

sefwowane

rakoĄkaĘch,
3.Ilczba komórek plazmatycznych wahała się w

widłowa,
4, p opulacj a plazmo cytarna stanow tła 5 0 -7 }Yo ńka-

nia chłoniaka (7 przypadków). Komórki plazmaĘcz-

ne. i pl """r: i !1:mients pewneJ czę-
ści zat Ęm obrazie
limfocyty i komórki limfoidalne obecne byĘ w for-
mie nielicznych zgrupowań w obszarach przykorowych

Ryc. 1, Chłoniak centroblastyczny. Rozmaz, barwienie He-
macolor, pow. 1000x

Ryc. 2. Chłoniak plazmatyczno-limfocytowy. Barwienie H t
E, pow. 1000x

Tab. 1. Znaczenie reakcji cytochemicznych w diagnostyce
chłoniaka plazmaĘczno-Iimfocytowego u bydła

Objaśnienia: + reakcja
akcja silna, brak reak
kwasem nadjodowym i
specyficzna alfa, FK fosfataza kwaśna, ATP aza adenozy-

notrój los lataza blonowa.
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oraz w obrębie grudek limfaĘcznych części korowej
węzła (ryc.2),

5, |tczba komórek plazmaĘcznych i plazmatoidal-
nych stanowiła więcej niż 10oń populacji komórko-
wej chłoniaka (10 przypadków). W odróżnieniu od
poprzedniej grupy, nacieki plazmocytarne infiltrowa-
Ę intensywnie również częśó korową węzłów chłon-
nych, powodując zanik utkania limfocytarn ego, Zacho-
wane grudki limfaĘczne posiadĄ wąską strefę brzeż-
nąńo żonąz limfo cytów or az vuryr użny o śro dek namna-
żanta z istotną domieszką komórek plazmaĘcznych.
Nielicme immrrnoblasty oraz komórki limfoidalne byĘ
rozproszone w caĘm obrazie pomiędzy infiltracjami
plazmocytarnymi.

Badania cytochemiczne. Drobne ziarnistości PAS-
dodatnie 1++) lub ich skupiska (+++; barwiące się na
czerwono, jakrównteżdyfu zyjnezabarwieniecfiopla-
zmy (+), obserwowano w obrębie licznych komórek
plazmaĘcznych,plazmacytoidalnychorazwkomór-
kach limfoclarnych i komórkach siateczki obecnych
w naciekach (tab. 1). Mimo, że w wymienionych ko-
mórkach notowano słabą aktywność ATP-azy błono-
wej zauważono, ze przypadkom o znacznej intensyw-
ności zabarwienia pAs w komórkach nacieków towa-
rzyszyła większa aktywność reakcji w kierunku tego
enzymu. Reakcja w kierunku aktywności fosfatazy
kwaśnej oraz niespecyficznej esterazy alfa w 5 przy-
padkach byłavłyrńnte nasilona (++ lub +++). W więk-
szości jednak przypadków reakcja miaŁa charakter
dyfuryjny orożnej intensywności zabarwienia (tab. 1).
Ziarna banłmika obserwowano w głównej mierze w
mĄch limfocytach, rzadko w komórkach plazmoidal-
nych,natomiastzabarwienieocharakterzędyfu zyjnym
notowano w cytoplazmie większości komórek plazma-
Ęcznych, w komórkach limfoidalnych i immrrnobla-
stach. Stosunkowo charakterysĘcznym i staĘm ele-
mentem kontrolnym był wyrażny pozyĘwny (+++)
wynik reakcji dla obu enzymów w cytoplazmie ko-
mórek tworzących zrąb utkania (komórkach siatecz-
kD. W przypadkach, w których intensywność reakcji
PAS i NIP-azry była stosunkowo wysoka, to aktyw-
ność FK i EN była słaba lub w ogóle jej nie obserwo-
wano (w 14 na22 analizowaneprzypadki). Natomiast
obr az o dwrohry, tj . wy r uźnąprzewa gę aktywno ś c i EN
i FK nad wynikami reakcji PAS i NIP-arry zanotowa-
no w dwu przypadkach. W sześciu natomiast obrazach
stwierdzono słaby, ntevllrńny i występujący z podob-
nym nasileniem wynik wszystkich przeprowad zony ch
reakcj i histochemi czny ch.

Wteście AGID we wszystktchZ9 przypadkach chło-
niaków stwierdzono w surowicy krwi obecność prze-
ciwciał dla BL! świadczący o zakńeniu tym wiru-
Sem.

Komórki plazmaĘczne, wywodzące się ontogene-

Ęcznie z limfocytów B oraz ich formy przejściowe
(immunobl asĘ, plazmoblasty i in. ), są staĘm elemen-
tem morfologicznym prawidłowych węzłów chłon-
nych. Podobnie występują one w reaktywnych, nie-

specyfi cmiezmienionychzapalniewęńachchłonnych.
Komórki pl azmaĘ czne, maj ąc zdolno ść migracj i, o sie-
dlają się w narządachlimfaĘcznych realizljąc zada-
nia odporności humoralnej organizmu. W prawidło-
wym węźle chłonnym dorosłego bydła ldział komó-
rek mających cechy limfocytów B stanowi około 25
do 30%o populacji komórkowej, zaś komórek linii T
jest ok. 60% populacji (19). Natomiast wskutek zaka-
żęnia BLY wspomniane proporcj e ulegaj ą znacznym
zaburzęniom. W zmienionych nowotworowo węzłach
chłonnych b y dła z EBB liczb a komórek po siadaj ących
markery linii B znacznię w zr asta, o s i ągaj ąc często 9 lYo
(i więcej) populacji komórkowej chłoniaka (22). Ko-
mórki tej linii uwńa się za ,,pIe-B" lub niedojrzałe
limfocyĘ B, chociaż wskutek transformacji nowotwo-
rowej tracą one konwencjonalne znacznlkt limfocy-
tów B (SIg, Fc - receptory i C-3 - receptory oraz inne)
(7, 10). Pleomorfizm komórek budujących utkanie
chłoniaków bydła dorosłego jest prawdopodobnie ma-
nifestacją zmian w błonie komórkowej zachodzących
w procesie proliferacji komórek białaczkowych linii
B (20).

Obserwowane nacieki z komórek plazmaĘcznych
w obrębie chłoniaka u bydła mogą byc przejawem
swoistej transformacj i blastycznej zmienionych nowo-
tworowo limfocl.tów B. Prowadzi to do szybkiego, ale
niepełnego dojrzewania komórek tej linii, a przez to
do pojawienia się jednocześnie dużej liczby komórek
immunoblasĘcznych i plazmoblastycznych, chociaż
nlę zawsze mających fenotypowe cechy dojrzaĘch
komórek plazmaĘ cznych ( 1 2). Dysproporcj a prolife-
racji jednego klonu komórek prowadzi do wzrostu stę-
żenia wytlłarzanego przęz te komórki produktu mo-
noklonalnego w surowicy, którym jest Ig, czyli kom-
ponent M (białko M); cenny marker pomocny w diag-
nozowaniu tego nowotworu (20).

Przeprowadzone badania cytochemiczne nacieków
plazmaĘcznychsugerująB-ItmfaĘcznyrodowódtwo-
rzącychje komórek. Reakcja PAS jest najczęściej
wskazywana jako stosunkowo specyficzna dla limfo-
cytów B, komórek plazmaĘcznych t plazmoblastów,
chociń wyniki reakcji PAS mogąbyć różne, mvłasz-
cza w komórkach zmienionych nowotworowo ( 1 0, 1 3).
Ziamistości PAS-dodatnie lważa się za ziama gliko-
genu lub cysterny błon cy.toplazmaĘcznych zawtera-
jące materiał prekursorowy dla syntezy immunoglo-
bulin (8). Wykazano, że w przypadkach przewlekłej
białaczki limfocytarnej i prolimfocy.tarnej reaktywność
PAS komórek linii B waha się od zqa do 80-90% (10).
Inni autorzy wskazująjednak, że normalne limfocyty
zaw ier ają wpr aw dzie ziamisto ści PAS - pozfirvne,
to jednak Ęlko na tej podstawie trudno jest określić
przynależność liniową reagujących komórek (8), Z
kolei dodatnia reakcja PAS w niektórych makrofagach
lważana jest za wykładnik fagocytozy odkładanych
immunoglobulin. Stąd wniosek, że rozplem limfocy-
tarny jest zamńo specyficzny, aby można było §lko
na p o dstawie b adań hi sto chemi c zny ch j e dno znacznte



okre ślić przynależno ść grupow ą p oszcze gólnych ko-
mórek, Ęmbardziej, że wskutek transformacji nowo-
tworowej poszczegolne klony komórkowe zmieniają

Ępowe dla swej llnli cechy (22).
AkĘwność NIP-azy błonowej, obok reakcji PAS,

jako markerów linii komórek B, jest w piśmiennic-
twie różnie oceniana (16). Komórki nowotworowe
chłoniaków człowieka wykazujące aktywnośó ATP-
azy,lważanę sąza pochodne linii B (2).U bydła ak-

Ęwność tego enzymu stwierdzono w komórkach ob-
szarów bursozależnych węzłów chłonnych zarówno
prawidłowych jak i zmienionych nowotworowo (16).
IJważa się, że NIP-aza limfocytów B uczestniczy w
aktywnym transporcie immunoglobulin oraz jest nie-
zbędna w procesach transportu energii ptzęz błony
komórkowe (24). Obecność lub brak tego enzymu
możę wyrażać funkcj onaln ę zróżnicowanie limfocy-
tów B, przy czym germinocfi (centrocyĘ) są ATP-
azo-negaĘwne, natomiast plazmoblas§ i komórki pla-

cy'ologicznecechykażdejzformbiałaczkjuĘchzwie-
rząt, Stąd badania cytochemiczne limfocytowych na-
cieków wydają się być przydatne do oceny ontogene-
zy chłoniaków bydła (ryc. 3).- 

Badania w mikroskopie elektronowym komórek lim-

zmaĘ czne wykazuj ą intensywną aktyw-
ność tego enzymu (24).

Limfocy§ obszarów grasiczozależ-
nych węzłów chłonnych wykazują ak-
tywność fosfatazy kwaśnej i esterazy
niespecyfic znej alfa QĄ. lłktywnośó
Ęchenzymów uwidoczniono w komór-
kach w przebiegu biŃaczęk T-limfocy-
tarnych u człowieka uzyskując różny
odsetek pozyĘwnie reaguj ących komó-
rek (od 30 do 90-100%), co wskazuje
na istniejące różnice pomiędzy tymi
nowotworami (4,26). Akłwność obu
enzymów lważana jest za względnie
znacznLkową dla limfocytów T, przy
czym wskazuje się na Występowanie po-

ąrĘwnych reakcji również w limfocy-
tach B i komórkach nielimfocytarnych
(monocfi, makrofagi) - 14, 15. Nor-
malne komórki plazmaĘczne (linia B)
również mogą wykarywać średniej in-
tensywności aktywność EN (25). Ak-
tywność tego enzymu stwierdzono w
większości limfocytów B krwi obwodo-
wej oraz w istotnym odsetku w narzą-
dach u człowieka, psa i myszy (5), U
zdrowe go by dła |iczb a komórek estera-
zododatnich w węzłach chłonrrych waha
się od 28 do 61% (średnio 38%) pod-
czas, gdy w utkaniu glJzow w przebie-
gu EBB spada do I,5 -I9Yo (średnio 7 

oń).

Chłoniaki by dła wykanĄą nlęznaczny
odsetek komórek FK-dodatntch t przy-
pominaj ą limfocyĘ obszarów grasiczo-
zależny ch węzłów chłonnych.
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Ęcznej komórek białaczkowych bydła
jest odzwierciedleniem subpopulacji ko-
mórkowych węzła chłonnego t wyraża

Ryc. 3. Morfogeneza komórki linii T i B, które dają się zidentyfikować zapo_
mocą dostępnych metod cy.tochemicznych i immunohistochemicznych, wg Dura
W. T. w modyfrkacji własnej

imlocyt T-,|
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nych.determ|nant (!Ig, al-ACT, al-AT, Lz), co prz_e-

mawia raczej przeciwko ich pochodzeniu B - limfo-
cytarnemu lub monohistiocytarne mu (22). Niej asny
immunolog icznię fenoĘpowy charakter Ęch komórek
wskazuje raczej przeciwko ich ontogenezię B- lub T-
limfocytarnej,bardztej zaśnaich rodowód z linii mie-
lomonoclamej oraz możliwość istnienia związków
§ch komórek, mvanych również j ako,plazmocytoidal-
ne monocyty", z epitelioidalnymi komórkami Reed -
Sternberga w ziarrrtcy złośliwej, czyli chorobie Hodg-
kin'a (1, 13), Ponadto w chłoniakachu ludzi obserwu-
je się różnicowanie plazmocytarne i plazmoblasĘcz-
ne wyłvodzące się z postfolikularnych komórek B, co
jeszcze bardziej komplikuje morfologiczny i immu-
nologiczny obraz tych nowotworów oraz uwidacznia
p o stępuj ąc ą dezaktlnlizacj ę o gó lni e pr ry j ęĘ ch s che -
matów ich klasyfikacji (I2). Jeszcze trudniejsza jest
próba klasyfikacji chłoniaków występujących u zwie-
rząt,nawet w oparciu o analogie ludzkie.

Wyniki przeprowadzonych badań łvydają się prze-
mawiaćzaprzebiegiemenzootycznejbiałaczktbydła
o etiologii BLV i następowym rozwoju chłoniaka o
opis anym obr aztę morfolo gic zfiym, a zatem o B - lim-
focytarnej onto genezie ob serwowanych infi ltracj i pla-
zmocytamych i plazmoblastycznych. Chłoniak plazma-
tycmo-limfocflowy u bydła j e st więc schorzeniem lim-
foproliferacyjnym o niskim stopniu złośliwości, Wi-
rus BLY będący etiologicznym czynnikiem EBB, jest
strukturalnie i funkcjonalnie związany z wirusem bia-
ŁaczekT -Iimfocytowych człowieka (HTLV-I i HTLV-
II human T-cell leukemia-lymphomavirus), co moze
stanowi ć p ewi en lo giczny nv iązek z morfo 1o g iczny m
obrazęm obserwowanych przez nas nacieków (2). Z
drugiej strony, w trakcie dojrzewania komórek linii B
do komórek plazmaĘcznych ich idio§p pozostaje sta-

Ę, a każda komórka może produkować różnej klasy
immunoglobuliny lub ich fragmenty (15), Monoklo-
nalnośó limfocytów B, będących v,ryrazem rozplemu
nowotworowego (u bydła indukowanęgo przęz BLV),
jest sugerowana w chorobie Waldenstróma u człowie-
ka, awyrażającej się makroglobulinemią. W przebie-
gu tej choroby obserwuje się obecność w infiltratach
przejściowych form pomiędzy limfocytami B i komór-
kami plazm aĘ cznymt, Ępowe j ednak przewlekłe bia-
łaczki limfaĘ czne człowi eka reprez entuj ą pro li fera-
cj ę komórek B na stosunkowo j ednakowym etapte roż-
nicowania (4).

Obserwowane w badaniach własnych zmiany mor-
fologiczne u bydła z dużym prawdopodobieństwem
wywodzą się z limfocytów B i zgodnie z proponowa-
ną klasyfikacj ą stanowią chłoniak a plazmaĘ czno-lim-
focytowego, analo gicznego do chłoniaków człowieka
(17). Ronvój jednak tego nowotworu u bydła w prze-
biegu EBB, jego charakter cytologiczny i ontogeneza
pozostają nadal dyskusyjne. Na przykład do dziś nie
wyjaśniono dlaczego rozrosty nowotworowe z komó-
rek T sąrzadsze, mimo, że jest ich zdecydowanie wię-
cej we krwi niż limfocytów B.
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