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Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) expression was examined by immunohistocheńiŃr} and by us.
ing an image analysis system in 53 mam,mary gland neóplasms in bitches and in normal ńammary tissue. The
relationship wa§ a§sessed between SP-PCNA index (strongly positive labelled nuclei), TP-PCNA index (all of
the stained nuclei) and histopathological type and histopathological malignancy of tumours. Both PCNA in
dexes were higher in malignant tumours (anaplastic carcinoma. solid carcinoma. malignant mixed tumours
and adenocarcinoma), followed by benign tumours (benign mixed tumours, adenoma) and rvere the lowest in
dysplasias and normal mammary tissui. A significance difference in the values of PCNA,indexes waś ołi.
served between benign and malignant growth and between malignant tumours with different histological
grades of malignancv. lt mav be concluded that immunohistochemical quantification of PCNA positive la-
bel|ed cells by image analysis provides an objective method for assessing proliferate activity in benign and
malignant mammary neoplasms in bitches and is useful in routine histopathological investigations.

Jedną z podstawowych właściwości nabywanych
pr zęz komórkę w trakcie transformacj i nowotworowej
jest skłonność do niekontrolowanej, stałej i niecelo-
wej dla organizmu proliferacji. Liczba komórek ule-
gających podziałom jak również czas, w jakim one
wy stępuj ą s ą p o d s tawowymi c zy nnlkami de cyduj ący-
mi o szybkości wzrostu guza nowotworowego. Dlate-
go też nasilenie proliferacji w komórkach nowotwo-
rowych badane jest obecnie w kontekście znaczenia
pro gno styc znę go, pr zede wszystkim j ako marker b i o -
logicznej agresywności i klinicznej złośliwości nowo-
tworów (25), Ilościowa ocena zjawiska proliferacji
komórkowej z zastosowaniem metod immunohisto-
chemicznych umożliwia wykrycie i uwidocznienie w
preparatach histologicznych szeregu białek regulato-
rowych i strukturalnych, których ekspresja zmienia się
w zalężno ści o d fazy cyklu komórkowe go. Możliwo ść
wykrycia tych białek po zastosowaniu odpowiednich
mono- lub poliklonalnych przeciwciał zarówno w
materiale świeĄm, j ak i po przeprowadzeniu w bloczki
parafinowe jest niewątpliwą zaletątych metod, gdyż
pozwala korelować nasilenie proliferacji w obrazie

mikroskopowym przy zachowanej morfologii tkanki.
Do najczęściej stosowanych markerów w ocenie nasi-
lenia proliferacji w guzach nowotworowych z zasto-
sowaniem techniki immunohistochemiczn ej na\eży
pro liferacyj ny anty gen j ądrowy (PCNA) or az anty gen
Ki-67 . Nowotwory gruczoŁa mlekowego stanowią u
psów drugą pod względem liczebności grupę Buzow
po nowotworach skóry i należądo najczęstszych no-
wotworów u suk (I, 6,20). W większości przypad-
ków leczone są one z zastosowaniem procedury chi-
rurgicznej wspomaganej chemio-, radio- lub immuno-
terapią (12). Wśród szeregu czynników branych pod
,yugę przy ustalaniu rokowania i leczeniu, poopera-
cyjnym znaczące miejsce zajmuje badanie histopato-
Iogiczne (2, 9, 2I, 32). Nowotwory gruczoŁu mleko-
wego u suk cechuje bogata różnorodność form histo-
logicznych tworzących utkanie guza zę szczegolnie
urozmaiconym obrazem mikroskopowym, co jest przy-
c zy nąltczny ch r o zb ieżno ś c i dotycz ąc y ch z arówno i c h
histogenezy, klasyfikacji, jak i wyboru cech morfolo-
giczny ch char aktery zuj ących zło śliwo ś ć (3 0). D late -
go też poszukuje się metod umożliwiających określe-



nie cech histologicznych, które pozostająw zwtązktlz
klinicznym przebiegiem choroby i mogąmieć istotne
zrrac zęnle pro gno styczne .

Celem przeprowadzonych bad ańbyłaocena aktry-
ności proiiferacyjnej komórek w różnych typach hi-
stologicznych nowotworów gruczołu mlekowego u suk
w op-arciuo ekspresję proliferacyjnego antygenu ją-

drowego (PCNA).

Matetiał imetody

Badany materiał pochodził z 53 usuniętych chirurgicz-
nie lub pobranych podczas badania sekcyjnego guzów gru-

czołu mlekowógo u suk oraz wycinków prawidłowej tkan-

ki gruczołowe1. ZkaZdego guza pobierano wycinki tkan-

końe, które utrwal ano przez 24 godziny w obojętnej 10%

formalinie, a następnie przeprowadzano rutynowo do blocz-
kow parafinowych i krojono na skrawki histologiczne o

grubóSci 4 pm. Do oceny histologicznej zabarwionych he-

ńatoksyliną i eozyną preparatów mikroskopowych zasto-

sowano klasyfikację guzów i dysplazji gruczołu mlekowe-
go wg WHO (14). Dokonując oceny mikroskopoweJ zwra-.

Óuno 
"r"r"gólnąuwagę 

na histologiczne cechy złośliwości
i dzielono rozrosty na 3 grupy według systemu zapropono-
wanego przez Blooma dla nowotworów sutka u kobiet, za-

adaptówinego dla nowotworów gruczołu mlekowego u suk

(3, 18). Do badań immunohistochemicznych zastosowano
metodę peroksydazową ABComplex/HRP (3 1 ). Skroj one

skrawki umi eszczalto na szkiełkach pokrytych silanem. Po
ich odparafinowaniu i przeprowadzeniu do wody destylo-
wanej preparaty odmaskowywano w kuchence mikrofalo-
wej ż iazy po 5 min. Następnie blokowano aktywność en-

do gennej peroksydazy inkubuj ąc skrawki z 30ń rozt,w or em

H^Ó^prŹez 20 min. w temperaturze pokojowej, Monoklo-
nóhi:-mysie przeciwciało pierwotne (moAb) przeciwko
proliferacyjnemu antygenowi jądrowemu, klon PC-10
(lłrO; inkubowano na skrawkach umieszczonych w ko-
morze wilgotnej przez12 godzin w temp. 4oC. Przeciwcia-
ło to rozcióńcrano * stosunku 1 : 50. Inkubację z surowi-
cami blokującymi oraz przeciwciałami wtornymi przepro-
wadzano w temperaturze pokojowej przez I godzinę, a z

kompleksem prŻez 30 min. Celem uwidocznienia produk-
tów ieakcji immunologicznych skrawki poddano inkuba-
cji z r o ztw orem czterochlorowodorku 3, 3' - dwuaminob en-

iydyny (DAB) przez I0 min. w temperaturze pokojowej.
Następnie skrawki podbarwiono w hematoksylinie May-
erapTzez 30 sekund i zamykano w balsamie kanadyjskim,
W Óelu scharaktery zow ania aktywności proliferacyj nej

badanych g,lzów oceniano indeks proliferacyjny antygenu
jądrowego licząc odsetek komórek o silnym odczynie do-

datnim - SP (stron positive) oraz odsetek wszystkich wy-
bar-wionych dodatnio komórek - TP (total positive w ty-
siącu komórek nowotworu. Do ilościowej oceny badanych
parametrow zastosowano system komputerowo wspoma-
ganej analizy obr azl mikro skop owe go (Luc i a, Lab oratory
Imaging). W pierwszej kolejności wybierano reprezenta-
tywńe pola badanego preparatu, a następnie ustalano próg
Óacięcia, Dla ilościowej oceny ekspresji PCNAuĄto obiek-

tywuo powiększeniu 20x. Komórki reagujące dodatnio]i-
czono w 10 polach widzenia, a wyniki przedstawiono jako
odsetek komórek dodatnich w przebadanej populacji i000
komórek nowotworowych,

Wyniki poddano analizie statystycznej z zastosowaniem

ana|tzy wiriancji i wielokrotnych przedzlałow ufności T-

Tukeya oraz korelacji i regresji liniowej.

Wyniki i omówienie

D o datni o dczy nna ob ecno ść proliferacyj ne go anty-

genu jądrowego o charakt
obserwowano w jądrach
przy czym zarówno int
szczęgólnych j ąder, j ak i
duZą ńeteiogenno ścią. Komórki vnrykazllące ekspf e-

sję intygenu PCNA rozmlęszczone były nierówno-
ńiernió ńbudarry-preparacie. Pola o niewielkiej licz-
bie komórek reagujących dodatnio sąsiadowały zpo-
lami o wysokiej ÓkŚpresji anĘgenu. W kilkuprzypad-
kach z ao-b s e.wówańo rownież słaby odc zy n cytoplaz-
maĘczny w komórkach zawierających figury podzia-
łu mitotycznęgo. Za dodatnio reagujące uznawano
wszystkie komórki nowotworowe o wyraźntę zabar-
wionym ją&ze (ryc. 1-a). Różnice w intensywności
wybarwióni a poszczegolnych j ąder komórkowych byĘ
p Ówodem zaŚto s owani a p o dwój ne go system u ana|izy

Ryc. 1. Gruczolak. Niewietka liczba komórek wykazujących
eńspresję proliferacyjnego antygenu jądrowego, Barw, ABC
moAb PC10. Pow. ok.80x

1Ę

Ryc. 2. Łagodny guz mieszany, Pojedyncze komórki o silnej

ekspresji PCNA w sąsiedztwie obszaru formowania chrząst-
ki. Barw. ABC, moAb PCl0. Pow. ok. 80x



60x

mikroskopowej i wyodrębnienia komórek o silnej re-
aktywności. W grupie nowotworów zakwalifikowa-
nych do złośliwych średnia wartość
indeksu PCNA dla komórek reagu-
japych silnie dodatnio (SP) wahała
się od 6,90 w przypadku gruczola-
koraków brodawkowatych do 11,78
dla raków anaplasĘcznych i była sta-
tystycznie wyższa od indeksu stwier-
dzanego w grupie zmiandysplastycz-
nych i nowotworów niezłośliwych.
Podobną zalężnośc zaob serwowano
oceniając indeks dla wszystkich re-
agujących dodatnio komórek nięza-
leżnte od intensywności wybarwie-
nia jąder (TP). W tab.I przedstawio-
no średnie wartości indeksów w ba-
danych grupach nowotworów, Nie
wykazano statystycznie istotnych
rożntc pomiędzy średnimi wartościa-
mi indeksów SP i TP a tkanką pra-
widłową hyperplazjąpłacikową oraz
grupą nowotworów niezłośliwych.
W guzach niezłośliwych wartość in-

deksów wahała się od 2,81 w btodawczakach we-
wnątrzprzewodowych do 3,05 w łagodnych g;zach
mieszanych dla komórek o silnej reaktyłvności (SP) i
odpowiednio od],45 do 8,84 dla wszystkich reagują-
cych komórek (TP). Odnotowano różnice w wartości
obydwóch ocenianych indeksów w nowotworach za-
kwalifikowanych do tego samego typu histologiczne-
go. W przypadku gruczolaków najntższa wartość in-
deksu SP wynosił a I ,63 najwryższa natomiast 5, 1 3 . Dla
indeksu TP wartości te były znacznięwyższe i wyno-
siĘ odpowiednio: 4,56 i 13,43. W przypadku łagod-
nych guzów mieszanych rozpiętośc wyników wynosi-
ła od I,I2 do 6,51 dla SP t od 6,20 do 12,35 dla TP.
P odobne r óżnic e z aob serwowano równie ż w przyp ad-
ku nowotworów złośliwych. W grupie gruczolakora-
ków najniższa wartość indeksu SP wyniosła 3,56, a
indeksu TP 12,76. Najwyższą wartość indeksu SP
wynoszącą 13,90 i TP wynoszącą38,I2 w tej grupie
nowotworów odnotowano w przypadku raka cewko-
watego. Najwyższe wartości indeksów SP i TP w przę-
pr ow adzanych b adaniach stwierdzono w grupie raków
anaplasty cznych, gdzie wynosiły one odpowiednio
14,85 i 58,12. Należy jednak zaznaczyć, ze nie we
w s zy stki ch pr zy p adkach najw y ższej warto ś c i indeksu
SP odpowiadała najwyższa wartość indeksu TP. W
pr zyp adku nowotworów zło ś liwych stwi erdzono i st-
nienie dodatniej korelacji pomiędzy wartościami in-
deksów SP i TP oraz histologlcznym stopniem złośli-
wości (tab. 2). Odnotowano również istnienie staĘ-
stycznie istotnej rożnicy pomiędzy wańościami indek-
sów SP i TP a grupami nowotworów o różnym stop-
niu złośliwości. Badaj ąc zależność pomiędzy warto-
ściami indeksów SP i TP otrzymano współczynnik
korelacji o wartości 0,906 (.yc. 5).

Do oceny proliferacji komórkowej stosowano sze-
reg metod. Retrospektywnie najstarszą jest liczenie
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Tab. 1. Wartości indeksów proliferacyjnego antygenu jądrowego w badanych
grupach nowotworów

Typ histopat0logiczny
badanei lkanki

lndeks SP

zakres | - tSD

lndeks TP

zakres i t SD

Tkanka normalna

Dysplazia

BrOdaWczak WeWnątnprzeWOdoWy

G luczo lak

Łagodny guz mieszany

Nowotwory niezłośliwe

Gluczolakorak cewkowaty

Gluczolakorak brodawkowaty

Bak lity

Rak anaplastyczny

Złośliwy guz mieszany

Nowolwory złośliwe

0,96-2,46

2,,l8-3,26

2,4,1-3,16

1 ,63-5,13

1,12-4,91

1,12-5,13

3,87-13,90

3,56-9,28

7,21-13,37

9,36-14,85

6,24-9,93

3,56-14,85

1,51a 0,68

2,69a 0,54

2,82 0,49

2,91 1,23

3,05 ,|,56

2,g2a 1,34

7,09 2,94

6,90 2,11

9,89 2,79

11,78 2,80

7 ,84 1,89

8,69b 3,02

3,12-5,68

4,86-6,47

6,69_8,21

4,56-13,43

5,54-12,35

4,56_13,43

,l2,76-38,12

1 6,31 _31 
,1 8

27,35-44,13

38,67-58,12

18,71 -28,,l8

12,76-44,13

4,30a 1,09

5,43a 0,90

7 ,45 1,07

8,76 3,16

8,85 2,16

8,35a 2,04

25,15 7,44

23,78 6,75

37,38 7,48

48,05 g,7 4

23,4,| 4,73

31,55b 10,54

Ob.jaśnienie: a, b średnie oznaczone różnyni literami róznią się istotnie przy p < 0,05



Tab. 2.wartości indeksów proliferacyjnego antygenu jądrowego w nowotworach
złośliwych w zależności od stopnia histologicznej złośliwości

nowi ogromną zaletę tej metody.
Różnice w ekspresji oraz lokaltzacjt
antygenów proliferacyjnych są w
SposÓb Specyflczny ZwląZane Zpro-
cesami podziaŁl i wzrostu komórki.
PCNA jest kwaśnym, niehistono-
wym białkiem pomocn iczym dla po-
Iimerazy DNA biorącej udział w re-
plikacji DNA. Jego masa wynosi 36
kDa i zbudowane jest z 26I amtno-

objaśnienie:a,b,c średnie oznaczoneróżnymiliteramiróżniąsięistotnieprzyp ś 0,05. kwasów. W komórce białko to poja_
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Ryc. 5. Zależność pomiędzy wartościami indeksów SP i TP
Objaśnienie: F współczynnik determinacji

nak zŁożone, pracochłonne i trudne do zastosowania
na rutynowym materiale klinicznym, a ich zasadniczą
wadą jest brak możliwości wykorzystania do badań
materi ału archiwalne go or az koni e czno ś ó pr acy z ma-
teriałem radioaktywnym w przypadku 3H-tymidyny

(25). W ostatnich
nież cytometria pr
w zawartości DN

W badaniach immunohistochemi czny ch, w których
dla uwidocznięnta produktu reakcji stosowany jest

ulegających podziałom. Są one wówczas zbliżone do

wartości indeksu proliferacyjnego otrzymy\jvanego z
zastosowaniem antygenu Ki-67, który znacznie kró-
cej utrzymuje się w komórce, Porównyr,vanie wartości
inóeksu SP-PCNA wiĘe się jednak z niedogodnością

wyn
noW
inde
proliferacji.

TP=3,3614SP+0,1595
B2 = 0,8213
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Dodatnią korelację pomiędzy wzrostem indeksu
PCNA a wpĘwem nowotworu na organizm chorego,
ocenianym na podstawie długości czasu remisji, wy-
stępowanie m przer zutów or az długo ś cią pr zeży cia
pacjentów operowanych lub leczonych w związkll z
chorobą nowotworową zaobserwowano w wielu ty-
pach nowotworów człowtęka (13, 16). Podobne ob-
serwacje doĘczyĘ niektórych nowotworów psów i
kotów, jakkolwiek nie wszystkie wyniki wskazywały
jednoznacznie na możliwość zastosowania oceny pro-
liferacj i z uĘ ciem wymienione go antygenu j ak o czyn-
nika prognosĘcznego (I1,26). W odniesieniu do no-
wotworów gnlczoŁu mlekowego u suk badania nad
oceną aktywności proliferacyjnej z użyciem PCNA
prowadzili m.in. Preziosi i wsp. (24).Przy zastosowa-
niu podwójnego systemu analizy rczróżniającego ko-
mórki o silnie i słabo wybarwionym jądrze komórko-
wym otrzymali oni dlaposzczególnych typów nowo-
tworów wartości indeksów zbliżone do uzyskanych w
przeprowadzonych badaniach własnych, Stwierdzili
tównież istotną statystycznie różnicę pomiędzy war-
tością ocenianych indeksów PCNA pomiędzy grupą
nowotworów niezłośliwych i złośliwych. Wykazali
ponadto, że indeks PCNA koreluje pozyĘwnie zhi-
stologicznymi cechami złośliwości, indeksem mito-
ty cznym oraz atypiąj ądrową. Podobne wnioski doty-
czącę zalężności pomiędzy wartością indeksu PCNA
a stopniem złośliwości nowotworów przedstawił rów-
nież Lohr i wsp. (19), Analizując trzy wskaźniki pro-
liferacji komórkowej, a mianowicie: parametry
AgNORs-ów, indeks Ki-67 oraz indeks PCNA liczony
na podstawie wszystkich reagujących dodatnio komó-
rek stwierdził, żętęnostatni posiada znaczęnie progno-
styczne. Również Pena i wsp, (23) wrykazalt, że w no-
wotworach złośliwych wartość indeksu PCNA ko-
reluje ze stopniem histologicznej złośliwoś ci oraz aty-
piąjądrową. W badaniach tych natomiast nie stwier-
dzono zależności pomiędzy wartością indeksu PCNA
a klinicznym przebiegiem choroby nowotworowej.
Rotkiewicz i wsp. (27) obserwowali znaczne różnicę
pomiędzy wartościami indeksu PCNA w złośliwych i
niezło śliwych rozrostach nowotworowych gruczołl
mlekowego u suk, przy czymotrzymanewartości były
niższę niż otrzymane w badaniach własnych. W bada-
niach Funakoshi i wsp. (10), które potwierdziły ist-
nienie różntc w wartości indeksu pcNA dla niezłośli-
wych i złośliwych nowotworów gruczołu mlekowego
u suk stwierdzono ponadto, że nowotwory złośliwe o
typie brodawkowatym i litym cechuje nieco wyższa
wartość indeksu w porównaniu do innych typów hi-
stologicznych. W przeprowadzonych badaniach wła-
snych nie obserwowano istotnych statystycznie róż-
nic p omię d zy ty p embro dawkowatym gruczolakoraka
a p o zo stałymi §p ami hi s top ato l o gi c zny mi nowo two -
rów złośliwych. Stwierdzono natomiast, że najwyż-
sze wartości obydwóch indeksów wystąpiĘ w przy-
padku raków litych i anaplastycznych, co wskazuje na
wyższy potencjał podziałowy tych nowotworów oraz

ich potencjalnie większązłośIiwość. Znajduje to po-
twierdzenie w obserwacjach klinicznych suk z tego
typu nowotworami, które c e chuj e znac znię l<r ótszy czas
przeĘ cta (2, 4, 12, 32). W wymienionych badaniach
rożnych autorów dotyczących ekspresji PCNA w no-
wotworach gruczohlmlekowego u suk wartości indek-
sów w poszczególnych typach nowotworów róznią się
ni eki e dy znacznię . Wynika to prawdop o dobnie zar ów -

no ze specyficznego zachowania się tego białka w
komórce, jak i stosowania różnych technik analtzy
obranl mikroskopowego, różntc w utrwalaniu t prze-
prowadzaniu wycinków jak też sposobu odmaskowy-
wania antygenu po utrwaleniu w formalinie (29). Ęm
niemniej \Mszyscy cytowani autorzy obserwowali ist-
nienie znaczących różntc w wartości indeksu PCNA
pomiędzy grupą nowotworów niezłośliwych i złośli-
wych, co potwier dzają również przepr ow adzone ba-
dania własne. Szczególnte istotną wydaje się zależ-
ność pomiędzy wartościami indeksów SP i TP a oce-
nianym subiektywnie stopniem złośliwości, co wska-
zuje na możliwość zastosowania tego oznaczenia w
określaniu histolo gicznej złośliwości nowotworów.

W oparciu o otrzymane wyniki oraz przytoczone
dane piśmiennictwa można stwierdzić, że nasilenie
proliferacji oceniane na podstawie ekspresji PCNA w
nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u suk
zależnejest od rodzaju i typu histologicznego nowo-
tworu, a ekspre sj a PCNA koreluj e z histo lo gi c znązło -
śliwością. Oznaczanię wartości indeksu PCNA możę
byc pomocne w ruĘnowych badaniach histopatolo-
gtcznych. Natomiast wartość tego oznaczenia jako
wskaźnika prognostycznego dla celów klinicznych
pozostaje dyskusyjna i wymaga przedłużonych obser-
wacj i klini czny ch suk p o ddany ch zabte gowi mastec -

tomii, u których równolegle z badaniem histologicz-
nym wykonywane będzie oznaczenle ekspresji proli-
feracyjnego antygenu j ądrowego.
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