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Sulnmary

The airn of this stuily was to determine the DNA content in canine lymphoma cells compared with reactive
hyperplastic tymph nodes. Among 40 analyzed lymph nodes, 31 were obtained from dogs suffering from
multicentric lymphoma and the other 9 cases were classified as reactive hyperplasia. Formalin-fixed, paraffin
embedded samples were analyzed using the Lucia v.4.21program for i Eleven of 31 lymphoma
cases werć CD3 positive. Twenty-nine neoplastic samples expressed ,a contents. Most of them
(23129) indicated DNA aneuploidy with DI ranging from t.27 to 2.5. Among the other 6 cases 4 were classified
as DNA near-diploidal (DI range 1.14-1.18), while hypoploidy was found in 2 samples (DI 0.79 and 0.88).
Abnormal DNA contents occurred in both CD3* and CD3 tymphomas, more frequently in the latter (957o

and 90.90ń respec Aneuploidy was more frequent in T cell lymphoma compared with CD3- tumors
(S1.8% and,70oń ively). The percentage of near-diploidal ca§e§ was hi§her in CD3- then in CD3*
lymphomas (157o vs. 9.1o^). Both cases of DNA hypoploidy were observed in CD3 tumors. DNA diploidy
occurred in 7i9 cases in reactive hyperplastic lymph nodes, the DI ranged from 0.92 to 1.03. The other 2 cases
were classified as near-diploidal (DI range 1.14 and 1.16). None of the cells from reactive hyperplastic lymph
nodes had Dl>2.
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Powiększenie węzłów chłonnych stwierdzane w ba-
daniu klinicznym u psów stanowi objaw różnych pro-
cesow chorobowy ch. Przy czyną tego stanu może być
zapalenie, rozro st odczynowy lub nowotworowy. Roz-
rost odczynowy jest reakcją węła na działanle anty-
genów iw znacznej części przypadkow dotyczy rów-
nocześnie różnych obszarów węzła, Czasami zmiany
rozrostowe przeważająw korze lub warstwie przyko-
rowej iw przypadku bardzo nasilonych reakcji powo-
duj ą zatar ci e prawi dłow ej struktu ry w ęzła. T akt obr az
niejednokrotnie stwarza dużę trudności w odróznie-
niu od rozrostu nowotworowego tkanki limfaĘcznej.

Nowotwory wlrvodzące się z tkanki krwiotwórczej,
a nvłaszczalimfatycznej - chłoniaki, sąjednymi z częś-
ciej występujących nowotworów u psów Liczbarocz-
nie notowanychprzypadkow wynosi 241100 000 osob-
ników i jest wyzszaniżu ludzi (9).

Poj ęcie,,chłoniak złośliwy" (lymphoma malignum)
obejmuje rozrost nowotworowy wywodzący się zltm-
focytow, który może powstawać nakażdymetapie ich
doj rzewania i róznicow ania, poczynaj ąc od komórek
prekursorowych, a kończąc na komórkach efektoro-
lvych, Jest to bardzo niejednorodna grupa nowotwo-
rów, o różnej, nie zawsze poznanej etiologii, o róż-
nym p o dło zu geneĘ czny m, r o zmaitej ch araktery styc e
epidemiolo gicznej i rożnym przebiegu ( 1 6).

W przypadku chłoniakow bardzo istotne jest dokład-
netozpoznanie procesu nowotworowęgo, gdyz jest ono
punktem wyjścia do zastosowania odpowiedniego spo-
sobu leczenia. Rozpoznanie opiera się głównie na oce-
nie histopatologicznej nowotworu, z określeniem im-
munofenotypu komórek. Jednakżę element rokowni-
czy zawarty w powyzszej ocenie nie zawszęjest po-
twierdzony przebiegiem klinicznym (14). Dlatego dla
oceny charakteru biologicznego nowotworu określa się
aktywność proliferacyjną j ego komórek poprzez ba-
danie ekspresji białek za\eżnych od cyklu komórko-
wego (K|67, PCNA), oznaczenie regionów organiza-
torow jąderkowych, atakżę ocenęploidii DNA.

Stwierdzenie nieprawidłowej ilości DNA jest uwa-
żane zajedną z cech nowotworzenia, Aneuploidia
DNA jest od dawna wykorzystywana w medycynie
ludzkiej jako czynnik zarówno diagnostyczny, jak
i prognosĘczny w wielu różnych nowotworach, np.
raku prostaty, sutka, czerniaku czy nowotworach pę-
chęrza moczowego (I7-I9,24). Również u psów
stwierdzono obecność nieprawidłowej zawartości
DNA w komórkach takich nowotworów, jak: guzy gru-
czoła mlekowego , pęcherza moczowego czy masto-
cytomie (2, 5, 10).

U ludzi aneuploidia występuje w 30-400ńprzypad-
ków chłoni aka, z niższą częstotliwo ś c ią ni ż ma to mi ej s -
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ce w innych złośliwych
guzach litych (15), Jest
ona wykrywana w 10-
-20oń chŁoniaków o nis-
kim stopniu złośliwoś-
ciiwokoło50-60%
chłoniaków pośrednie-
go i wysokiego stopnia
złośliwości (4, 13, 14).
Przy.; muj e się że w przy -
padku tej grupy nowo-
tworów, aneuploidia
jest bardzi ej lżyleczna
w diagnostyce niz w ro-
kowaniu (4, 13, 23).
Badania dotyczące za-
wartościDNAwkomór-
kach chłoniaka u psów
sąnieliczne (22).

Celem badań było
określenie zawartości
DNA w komórkach
chłoniaka w porówna-
niuzrozrostami odczy-
nowymi węzłów chłonnych psów oraz porównanie
występowania aneuploidii w chłoniakach wywodzą-
cychsięzkomórękBiT.

Matetiał imetody

Badaniaprzeprowadzono na węzłaclr cbłonnych 40 psów,

z ktorych 31 pochodziło od zwierząt z wieloogniskową
postaciąchłoniaka, a pozostałe 9 węzłów chłonnych wyka-
zywaŁo cechy rozrostu odczynowego. Materiał pochodzą-

cy od psów z rozrostem nowotworowym układu limfatycz-
nego zostałpobrany sekcyjnie (16przypadkow) lub opera-
cyjnie w czasie diagnostycznej biopsji węzłachłonnego od
psów nasuwającyclr kliniczne podejrzenie chłoniaka (15

przypadków). Wszystkie węzły odczynowe zostały pobra-

ne podczas wykonlłvania sekcji zwłok psow zróżnychprzy-
padków chorobowych.

Materiał utrwalono w l0%o zbuforowanej formalinie,
poddano rutynowej obróbce histopatologicznej i zatopio-
no w parafinie. W celu przeprowadzenia diagnostyki hi-
stopatologicznej preparaty bar"wiono metodą prze glądową
hematoksyl ina- eozyna oraz metodami i mmunohistoche-
micznymi z wykorzystaniem przeciwciał CD3, stanowia.-

cego marker limfocytów T i CD79 a- markera limfocytów
B (obydwa firmy Dako). Reakcje immunohistochemiczne
przeprowad zono w g pr zyj ęłch protokołów barwi enia z wy-
korzystaniem systemu En Vision+single Reagents (Dako).

Ocenę ploidii przeprowadzono w preparatach bar-wio-

nych metodąFeuglena przy użycill systemu komputerowej
analizy obrazu mikroskopowego Lucia v.4.2L W kazdym
z badany ch przypadków okre ślono wielkość wskaźnika zin-
tegrowanej gęstości optycznej (IOD) jąder limfocytow.
Dokonano pomiarów IOD przynajmniej 100 wybranych
losowo komórek. Układ pomiarowy kalibrowano wg wzor-
cowej ilości DNA jąder komórek kontrolnych (limfocytów

Ryc. 1. Zawartość DNA (histogram) w komórkach chłoniaka i limfocytach węzłów chłonnych
odczynowych

strefybrzeżnej grudek węzłow chłonnych z rozrostem od-

czynowym).
Wskaźnikamicharakteryntjapymirozkładyploidalności

były: indeks DNA (DI) i procentowy wskaźnik przekro-
czenlawaftości 5n (SnER%) i 8n (BnER%). Rozkład ploi-
dalności we wszystkich badanych przypadkachustalano na

podstawie wartości Dl i uzyskanych na ich podstawie his-

togramów.
Histogramy z jednym pikiem i wartościąDIw przedzia,

le 0,9-1,1 klasyfikowano jako diploidalne, jeżeli natomiast

DI przyjmowało waftości od 1 ,l2 do 1,22 histogramy
klasyfikowano jako bliskie diploidalnyrn , aprzy D[ < 0,9 -
jako hipoploidalne. W przypadku rozkładu wielomodalne-
go zltcznymi pikarni na histogramie i Dl > I,22, uznawano
je za aneuploidalne (ryc. 1).

Wyniki i omówienie

We wszystkich przypadkach chłoniaka stwierdzo-
no obecnoŚĆ rozrostu nowotworowego nlszczącęgo
prawidłową strukturę narządów limfatycznych.

Pozytywny odczyn CD3 stwierdzono w 11/31 ba-
danych przypadkow, co wskazuje, ze chłoniaki te wy-
wodząsię z limfocytow T, podczas gdy pozostńercz-
rosty traktowano jako wywodzące się z linii limfocy-
tow B, W 10/20 prrypadkach chłoniaków CD3 , w któ-

rych wykonano b arwie nie z CD7 9 a, uzy skano re akcj ę
pozyĘwną.

W badanych rozrostach o charakterze nowotworo-
wym rozkład ploidalnoś
przeważały przypadki o
DNA (29l3I), w pozos
stwierdzono rozkład diploidalny o DI 1,05 i 1,08.
Wśród chłoniaków o nieprawidłowej zawartości DNA
większość (23 l 29) charaktery zow ała się rozkładem
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Tab. l. Analiza ploidii DNA i immunofenoĘpu badanych chło-
niaków

aneuploidalnym o DI od I,27 do 2,5, średnie DI dla
Ęchprzypadków wynosiło 1,71. W 4129 chłoniaków
rozkŁad był bliski diploidalnemu, DI od 7,I4 do 1,18,
a w pozostaĘch dwoch przypadkach stwierdzono hi-
poploidię (DI0,79 i 0,88).

Oba pr4lpadki hipoploidalne byĘ CD3, wśród chło-
niaków diploidalnych jeden był CD3 i jeden CD3*,
Wśród chłoniaków o rozkładzie DNA bliskim diploi-
dalnemu trzy byĘ CD3 , a jeden CD3-, natomiast aneu-
ploidię stwierdzono w 14 chłoniakach CD3 i 9 CD3-.
Wyniki zawartę są w tab.1 i 2.

Do oceny rozkładu ploidalności komórek nowotwo-
rowych wykorzystano równiez wskaźniki pr zel<r o cze -
nia wartości (ER%) 5n i 8n, Przękroczenie wskaźnika

Tab. 2. Wyniki badań ploidii DNA lv chłoniakach i rozrostach
odczynowych

Ghłoniaki
c03- (%)

chłoniaki
cD3* (%)

chłoniaki
ogółem (%)

ROzlost
odczynowy (%)

D iploidalny

0kołodiploidalny

Aneuploidalny

H ipoploidalny

5

15

70

,l0

9,1

9,1

81,8

0

6,4

12,g

7 4,2

6,4

77,8

22,2

0

0

5nER% stwierdzono w 2Il3I przypadkach, gdzie
przyjmował on wartoś ci od IYo do 43%o, a w 6 z nich
również SnERoń, zakres od 0,8% do 50ń. Wskaźnik
5nER% był przekroczony w 650ń chłoniakow CD3*
i 72,]oń chłoniaków CD3 . Srednia wartość wskaźni-
ka 5nER% byławyższa dla rozrostów CD3* ntżCD3
(wartości te wynosiĘ odpowiednio 18,5 i 9,4).Wyż-
sza była rownież średnia wartość wskaźnika 8nER%
dla chłoniakow z komórek T. W chłoniakach CD3
średnia wartość wskaźnika 8nER% wynosiła 2,9, a dla
chłoniaków CD3- 0,9 (tab. 1).

Indeks DNA dla większości jąder limfocytów węz-
łów chłonnych z rozrostem odczynowym mieścił się
w granicach odpowiadających jądrom komórek diploi-
dalnych. W 719 węzłów z rozrostęm odczynowym
stwierdzonorozkładdiploidalny o DI od 0,92 do I,03;
w pozostałych dwóch przypadkach rozkład był bliski
diploidalnemu (DI I,I4 i I,16). W zadnym z badanych
przypadków reakcji odczynowej nie stwierdzono ko-
mórek o zawafiości DNA przel<raczającej 4n (DI:2).
Wyniki ilustĄe tab.2 i ryc. 1.

Prawidłowa komórka somatyczna zaw|eradiploidal-
ną ilość DNA (2n). Wszelkie odstępstwa od tej war-
tości byĘ ptzezlatauważane za jedno zbezwzględ-
nych kryteri ów nowotworzenia. Zakładano r ow nież,
ze stopień zaburzęnia zawartości DNA koreluje ze
stopniem zło śliwo ści nowotworu - tm W ższy poziom
aneuploidii, tym guz jest bardziej złośliwy. Dalsze
badania wykazaŁy jednak, że ta zależność nie jest do
końc a prawdziwa, Wykryto pr zyp adkl ła godnych roz-
ro stow nowotworowych, zwłaszcza w obręb ie gruczo -
laków narządów dokrewnych (11), o nieprawidłowej
zawartości materiafu genetycznego, np. aneuploidię
stwierdzono w gruczolaku pęcherzykowym tarczycy
(12). Dlatego nie należy traktować tej cechy jako je-
dynego kryterium złośliwości.

W przeprow adzony ch badaniach, w zdecydowanej
większości przypadkow limfocyty pochodzące z w v-
Łów z rozrostem odczynowym (77,8oń) byĘ diploi-
dalne. Jednakże dwa przypadki charakteryzowały się
okołodiploidalną zawartością DNA. Jest to zgodne
z danymi pochodzącymi z medycyny ludzkiej, gdzie
analiza zaw artości DNA tkanki limfaĘ cznej wykaza-
ła mozliwość występowania nieprawidłowej zawartoś-
ci DNA w przebieguzapaleń i rozrosfu odczynowego
w e,zŁów chłonnych ( 1 ), nawet do 5 0% przypadków (7 ).
Analiza cyto genety czna ty ch limfocytow wykazała



strukturalne i numerycznę zmiany chromosomalne
w komórkach zarówno T, jak i B, po ich sĘmulacji
mitogenami. Wszystkie stwierdzone nieprawidłowoś-
ci chromosomów byĘ przypadkowe (7).

Alanen i wsp. (1) stwierdzlli, żewszystkie przypad-
ki nienowotworowych rozrostów węzłów chłonnych
o nieprawidłowej zawartości DNA v,rykazywaĘ nie-
znaczfię odstępstwa od wartości DI charakterys-
tycznej dla komórki diploidalnej, nie przekraczając
DI : 1,15. Podobnie, w obu naszych okołodiploidal-
ny ch przypadkach rozrostów węzłów chłonnych p sów
DI równiez osiągnęło podobną wartość (I,I4 i 1,16).
Wyniki badań wska ntj ą że wysokie warto ści DI, prze -
kraczające znacznie wartość 1,15 występują jedy-
nie w rozrostach nowotworolvych układu limfatycz-
nego (1).

W badaniach dotyczących chłoniaków u ludzi pro-
cent nowotworów, w których stwierdzono nieprawid-
łowązawartośó DNA waha się od I9Yo (15) do około
60Yo (8, I4). Przyjmuje się, ze zjawisko to dotyczy
około 30-40% przypadków tych glzow (15). Wśrod
chłoniaków o nieprawidłowej zawartości DNA prze-
ważająprzypadki, w których większośó pików na his-
togramie jest ulokowana w niskich regionach hiper-
ploidalnych, o DI od 1 do 1,,3 (4). Większość znich
char aktery zuje s ię ob e cno ś cią p oj e dy nczy ch pików,
podczas gdy ptzypadki o rozkładzie wielomodalnym
są nieliczne (4), np. Lakkala i wsp. (15) na 9 glzów
o nieprawidłowej zawartości DNA !\Tkryli tylko dwa
chłoniaki o typowym rozl<ładzie aneuploidalnym, az
63,30ń aneuploidalnych chłoniakow o niskim stopniu
złośliwości, badanych przez Krygier-Stojałowską
i wsp. (14) jedynie 5,Iońcechowało sięrozkłademwie-
lomo dalnym. I stniej e też znaczny odsetek chłoniaków
o diploidalnymrozkŁadzie DNA, niezalężnię od stop-
nia złośliwości (1, 13-15).

Uzyskane w badaniach własnych dane wskazująna
zdecydowanie częstsze występ owanie zmian w zaw ar -

tości DNA w komórkach chłoniaka u psów. Stwier-
dzono je w 93,60ń przypadków) z czego aż 74,20ń
z nich wykazyw ało typowy r ozkład aneuploidalny,
a tylko l2,9o/o rozkŁad okołodiploidalny. Odmienne
wyniki uzyskiwał w badaniach Teske (22), który
w chłoniakach u psów stwierdzał zdecydowaniewyż-
szy odsetek przypadków diploidalnych (7 0,2o/o),
a aneuploidię obserwował jedynie w 2I,3ońprzypad-
kow. Chłoniaki o okołodiploidalnej zawartości DNA
stanowiĘ 8,5oń, co jest porównywalne z wpikami
uzyskanymi w niniej szych badani ach (I2,9%o).

W zdecydowanej większości badanych przypadkow,
podobnie jak to ma miejsce u ludzi, piki lokalizowały
się na histogramie w niskim regionie hiperploidalnym
(2n-4n). Jedynie w 4 przypadkach DI przekroczyło
warto ś ó 2,0 0 (zah es 2,02 -2,5) . Wszystki e b adane pr ry -
padki o DI > 2 charakteryzowaĘ się rozkładem wielo-
modalnym, podczas gdy u ludzi znaczny odsetek chło-
niaków o wysokiej wartości DI ma rozMady okołote-
traploidalne, zDI w zakresie I,8-2,3 (3,4,2I). Rów-
niez Teske (22) obserwował lokalizację pików aneu-

ploidalnych w niskim regionie hiperploidalnym. Sred-
nie wartości DI dla chłoniaków aneuploidalnych
u psóq zarówno w niniejszych badaniach (DI : I,'7I)
jak i w pracy Teske (22) (DI: 1, 1 1), sązbliżone, acz-
kolwiek w przedstawionych tu przypadkach wyższe.
W badaniach własnych, jak równiez w pracy Teske
(22) nie stwi erdz o no w z adnym z pr zy p adkow r o zkła-
dów o charaktęrzepoliploidalnym, które, choc niezbl
często, są spoĘkanęw przypadkach ludzkich chłonia-
ków (1, 3,8, 14,2I).

Różnice w rozŁJadzie DNA mtędzy chłoniakami
psow i ludzimożętłumaczyc m.in. fakt, że większość
chłoniaków psów jest, przy zastosowaniu ludzkich
schematów, klasyfikowanajako rozrosty o duzym lub
pośrednim stopniu złośliwości (9), Wyniki badań ploi-
dii chłoniaków ludzi wskazująna zdecydowanie częst-
sze występowanie nieprawidłowej zawartości DNA
w chłoniakach o pośrednim i wysokim stopniu złośli-
wości (I,4,6,8, 13, 2I), aczkolwiek tu także istnieje
bardzo duży rozrzut pomiędzy danymi uzyskanymi
przez r óżny ch autorów, o d |Yo ( 1 5 ) do 9 0% (6). Wska-
zuje się takżę na częstsze występowanie aneuploidii
o rozkŁadzie wielomodalnym w chłoniakach o wyso-
kim, w porównaniuzĘmi o niskim stopniu złośliwoś-
ci (1a).

Hipoploidię w badaniach własnych stwierdzano
rzadko, co zgodne jest z wynikami badań innych auto-
rów dotyczących chłoniaków psów (22) czy teżIudzi
(4,2I).

W przeprowadzonych badaniach nieprawidłową
zawartośó DNA stwierdzonow 95Yo chłoniaków CD3
i 90,90ń chłoniakow CD3*, co jest zgodne z danymi
medycyny ludzkiej, które wskazująna częstszy udział
aneuploidii w chłoniakach B niżT, choć róznice te nie
sąznaczne (4). Uzyskane wyniki wskazują równiez
na częstsze występowan ie pr zyp adków aneup loidal-
nychz licznymi pikami na histogramie w chłoniakach
CD3*, natomiast chłoniaki o rozkŁadzie okołodiploi-
dalnym były częstszew rozrostach CD3-. Guzy CD3
miaĘ bardziej urozmaiconerozl<łady DNA, bo do tej
grupy, optócz przypadków aneuploidalnych i około-
dip 1 o i dalny ch, należąobydw a pr zy p adki hip op 1o i dal -

ne. Podobne wyniki lzyskałrówniez Teske (22),któ-
ry częściej obserwował aneuploidię w chłoniakach
wywodzących się z komórek T ntżB.

Dla badanych przypadkow określono równteż
wskaźniki przekroczenia wartości 5n (5nER%) i 8n
(8nER%), Są one uznawane zawartości graniczne dla
rozrostów o mniejszej i większej złośliwości, a dla
pewnych nowotworów, tj. raka jajnika, wskaźnik
5nER% jest wazny pod względem prognostycznym
(20). Jednak w przypadku chłoniaków nie wydaje się,
aby jego określenie dawało dodatkowe informacje
odnośnie rokowania i przebiegu choroby. Stwierdzo-
no j edynie, że u człowteka przypadki chłoniaka z za-
jęciem szpiku kostnego miały niższąwartość wskaź-
nika 5nER% (8). W przeprowadzonym badaniu stwier-
dzono wy ższe warto ści wskaźników 5nER% i SnER%,
jak i częstszę tch występowanie w chłoniakach CD3*.



Wyniki badań zawartości DNA jąder limfocytów
węzłów z rozrostem odczynowym vłykazywaĘ diplo-
idalne i okołodiploidalne wartości. Tak więc badanie
ploidii DNA w rozrostach odczynowych w porówna-
niu z rozrostami nowotworowymi, może stanowić
wskazówkę diagnostyc zną, Przeprowadzone badania
wskazują na częstsze nieprawidłowości zawartości
DNA w chłoniakach z komórek l co koreĘe z ob-
serwowanym klinicznie ich bardziej złośliwym cha-
rakterem. Dla wyciągnięcia ostatecznych wnioskow
odnośnie przydatności tego badania dla rokowania
i prognozy w chłoniakach psów wymagane są dalsze
badania, zwłaszcza w zestawieniu z innymi cechami
komórek tych nowotworów.
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