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Wykazanie ekspresii mRNA genu G,myc
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Chłoni aki zło ś liwe (l ymph o m a m al i gn um) okre śla-
ne również mianem chłoniakomięsakow (lymphosar-
coma) są najczęściej występującymi nowotworami
układu krwiotwórczęgo u psów (18, 20). Stwierdzane
sągłównie u osobników w wieku średnim i starszych.
Chłoniaki u psóą podobnie jak u ludzi oraz innych
gatunków zw tetząt wywo dzą si ę z tkanki limfo idalnej
i cechuj ą się zróżnicowaną budową cytomorfolo gicz-
ną. Różnorodność struktury mikroskopowej w tej gru-
pie nowotworów wynikaztego, że transformacja no-
wotworowa możę być inicjowana we wszystkich ro-
dzaj ach komórek l imfo i dalny ch ntezalę żnie o d i ch sta-
dium rozwojowego. W oparciu o kliniczno -anatomtcz-
ny system klasyf,rkacj i chłoniaków wyr ożnta się u p sów
p o stać wielo o gni skową (ok. 80oń pr zyp adków), p okar-
mową i śródpiersi ow ą. Zmienione nowotworowo ko-
mórki linii limfo idalnej mo gą również tw or zy c nieza-
leżnie występujące nacieki w skórze, nerkach, central-
nym układzie nerwowym i innych narządach (16). Z
pro gno styc znę go punktu widzenia p ewne znaczęnie u
psów ma histolo giczny rodzaj chłoniaka określany
we dług zasad klasyfi kacj i kilońskiej lub s formułowa-
nia roboczego (5, 17). Publikowane sąbowiem donie-
sienia, w których wykazano pewną zalężnośc pomię-
dzy Ęp em hi stolo gicznym chłoni aka a dynam lkąr oz-

woju choroby nowotworowej, odpowiedziąna chemio-
terap rzeżyciapacjentów (1,12,25),

W esnej wiedzy chłoniaki, podob-
nie jak inne nowotwory powstająna skutek nagroma-
dzęnta się nieodwracalnych uszkodzeń w materiale
genety cznym komórki prawidłowej, które powoduj ą
żę zmienia ona swój fenotyp izaczyna dzielić się w
sposób nie kontrolowany. Geny biorące udziaŁ w kar-
cinogenezie zalicza się do dwu klas. Sąto protoonko-
geny, które ko duj ą b i ałka stymuluj ąc e p o dział komór-
kt oraz geny supresorowe, których produkty białkowe
działająprzeciwstawnie,wstrzymującpodziaĘkomór-
kowe (8). Identyfikacj aposzczególnych genów z obu
grup w rożnychrodzajach nowotworów oraz analiza
r o dzajl i s ekw encj i ab erracj i genety czny ch zacho dzą-
cych w ich obszarze stanowi podstawę poznania me-
chanizmów proce su nowotworowe go. Wiedza o zw ląz,
kach z ac ho dzący ch p o mi ę dzy o kre ś 1 onym i zmianamt
genety c zny mi a pr zebie gi em kl ini c znym ch orob y n o -

wotworowej może być wykorzystana w jej diagnosty-
ce, rokowaniu i terapii. Badania ztego zakresu u psów
dotyczą protoonkogenów c-myc (I3, 27 ), c-erbB -2 ( 1 ),
c-yes (22), c-kit (15) i głównego genu supresorowego
p53 (19), Wyniki uzyskane w tej dziedzinie mogąbyć
wykorzystane nie tylko w onkologii weterynaryjnej,
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Matefiał imetody

Materiałem do badań były wycinki węzłów chłonnych od

12 psów, u których
brane ptzyżyciowo
badania sekcyjnego
malinie i przygotowyvano z niej preparaty mikroskopowe
meto ki bar-wiono hematok-

sylin ęĘch zasad. Chłonia-
kl dz ług klasyfikacji kiloń-

linearyzacji wektora i zastosowaniu odpowiedniej dla da-

nego promot e-

zę sensownej o-

nowanego D o-

w ana z promotora SP6 natomiast antysensowna z promo-
toraTJ (Z:). transkrypcję sondy RNA przeprowadzono rł

II Core System (Pro-
dano każdego nukle-
P i znakowanybioty-

nąUTP (BI1-11-UTP; Sigma) w stęźeniu końcowym wy-
noszącym 500 pM, leotydy były usuwa-

ne po zakończonej wirowania w kolu-
miónkach wypełnio matograficznym Se-

phadex G-50 (Boehringer Mannheim), Stopień wyznako-
wania sondy określano za pomocą zestawu Nonradioacti-
ve Detection Kit (Gibco-BRL).

Hibrydyzacj a in situ. Sposób wykonania hybrydyzacji
był zasadni
iwsp. (24).
czal7o naSZ
propyl-l-trioxylenem (Sigma) i poddawano je całonocnej
inkubacji w temperaturze 56"C z 150 pl 37% formaliny.
Następnie w celu usunięcia z preparatów parafiny trakto-

wano je 100% ksylentem przez 10 min., 100% chlorofor-
mempTzęz3 min., alkoholem absolutnym dwukrotnie przez

10 min. Tkanki poddawano procedurze nawadniania
umieszczając je kolejno w szeregu etanolowym ]0oń,50oń,
30% i w destylowanej wodzie. W dalszej kolejności pre-

paraty traktowano 0,2 M HCl przez I0 min. i 0,010ń tryto-

nęmprzez 3 min., na koniec dwukrotnie przemywano w
roztworzePBS o pH7,4 po 3 min. Tkanki poddawano pro-

cesowi proteolizy z zastosowaniem proteinazy K (Sigma)

o stęzeniu 100 pglml przez I0 min. w temperaturze37oC,
następnie przemywano roztworem glicyny (ż mglml.) przez

5 min., zadawano żOoń1,odowatym kwasem octowym przez

15 sek., dwukrotnie przemywano w roztworze PBS o pH
7,4 przez 5 min., utrwalano w 4oń par aformaldehydzi e przez

5 min. i odwadniano umieszczając je kolejno w szeregu

10 min. w temperaturze pokojowej i trawiono RN-aząA

załączoną przez pro duc enta.

Wyniki i omówienie

chłoniaki określono j ako centrobiastyczno-centrocy-

c-myc wystąpiła tylko w trzech
ć cząsteczek hybrydowych ury-
hłoniaka limfocytam ęgo z czę-

ściow złośIt-
wości złośli-
woŚci ej zło-
śliwości (ryc. ia, 2a,3a). W preparatach pozostaĘch
chłoniaków nie obserwowano żadnego sygnału po
hybrydyzacji z sondą v-myc świadczącego o naglo-
madzeniu się w komórkach nowotworowych mRNA
transkrybowanego namatrycy onkogenu c-myc (ryc.

4a), Nie stwierdzono związkow pomiędzy ekspresją
badanego onkogenu a typem procesu nowotworowe-



wiedniki strukturalne i funkcjonal-
ne onkogenu v-myc, które nazwa-
no c-myc (cellular myc) (21). W ko-
mórkach prawidłowych gen c-myc,
określany mianem protoonkogenu,
bierze udział w procesach wzrostu
i róznicowania, jest aktywny w ko-
mórkach będących w fazię wzrostu,
szczegolnie w komórkach limfo-
idalnych, natomiast jego ekspresja
w komórka ch zr óżnlcowanych j est
wy gaszona (I 4) . Zmiany strukfu ral-
ne w obrębie lub w bezpośredniej
bliskości tego protoonkogenu mogą
powodować jego przekształcenie w
onkogen posiadający zdolność wy-
woty.r,van i a transformacj i nowotwo-
rowej. Najbardziej znane mechani-
zmyprowadzące do aktywacji funk-
cji onkogennych w protoonkoge-
nach obejmują wbudowywanie
genu wirusowego do aparafu gene-
tycznego komórki, translokacje i
amplifikację (4). Insercja (włącze-
nie) genomu retrowirusa białaczki
kur (AlV-avian leukosis virus) w
okolicy genu c-myc indukuje po-
wstanie chłoniaka z limfocytów B
u kurcząt. Uważa się, ze ten, nie po-
siadaj ący transformuj ące go onko ge-
nu w swoim genomie wirus. zapo-
czątkowuje pToces nowotworowy u
kurcz ąt p opt zez zabur zante eksp re -

sji ich komórkowego protoont<o89-
nu c-myc na poziomie transkrypcji.
W szpiczakach u myszy i w chło-
niaku Burkitta u ludzi ma miejsce
swoista chromosomowa transloka-
cja obejmująca protoonkogen c-
myc. Pojedynczy locus protoonko-
genu c-myc u ludzi mieści się na 8
chromosomie. Ten fragment możę
ulec translokacji i zostać włączony
do chromosomu 14,2Iub 22. W
chromo som lę I 4 zlokalizowany j e st
pojedynczy locus zawierający geny
łańcuchów ciężki ch immuno globu-
lin, natomiast geny kodujące łańcu-
chy lekkie kappa i lambda usytu-
owane sąodpowiednio na chromo-
somach 2 i 22. W efekcie prze-
mieszczenia się protoonkogenu c-
myc z chromosomu B na 14 docho-
dzi do jego ftzycznego zbltżentaz
genami immunoglobulin. Zgodnie
z istniejącymi obecnie poglądami,
w niektórych przypadkach ęlemen-
Ę geneĘczne regulujące aktywność

Ryc. 1. Obraz mikroskopowy chłoniaka
limfocytarnego z częściołvo zachowaną
strukturą grudkową. Barwienie HE,
pow. 120x. Pies nr 5.

Ryc. 2. Obraz mikroskopowy chłoniaka
centroblastycznego rozlanego. Barwienie
HE, pow. 120x. Pies nr 11.

Ryc. la. Obraz mikroskopowy chlonia-
ka limfocytarnego z częściowo zachowa-
ną strukturą grudkową po hybrydyza-
cji z sondą v-myc. Sygnał hybrydyzacyj-
ny w postaci czarnobarwiących się czą-
steczek hybrydowych w jądrach i cyto-
plazmie komórek nowotworowych, pow.
120x. Pies nr 5.

Tab. 1. Zestawienie wyników badania histopatologicznego z ekspresją onkogenu c-myc

Nr

l'],,.l]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rollweiler

Bullterier

M iesza n iec

Doberman

R oltwe ile r

0wczarek
niem iecki

M ieszaniec

B okse r

0wcza rek
n ie miecki

M iesza n ie c

Bokser

ROttWe iler

8

1

10

6

7

7

9

7

10

12

6

8

ples

pies

suka

pies

pies

suka

su ka

suka

suka

ples

p les

ples

chłoniak limlocytarny rozlany

chłoniak limlocytarny rozlany

chłoniak limlocytarny rozlany

chłoniak limlocytarny rozlany

chłoniak limlocytarny z częściowo
zachowaną strukturą grudkową

chłoniak limtoplazmocytoidalny rozlany

chłoniak limloblaslyczny rozlany

chłoniak centroblaslycznO-centrocyloWy
rozla ny

chłoniak centroblaslycznO-cenlrocylowy
rozl a ny

chłoniak centroblastyczny rozlany

chłoniak centroblaslyczny rozlany

chłoniak centroblaslyczny rozlany

1

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

+++

+++

+++

Objaśnienia: * 1 mały,2 średni, 3 wysoki; ** +++ mocny sygnał hybrydyzacylny,
++ śrcdni sygnał hybrydyzacyjny, brak sygnału hybrydyzacyjnego

ti

ka centroblastycznego rozIanego po hy-
brydyzacji z sondą v-myc. Sygnał hybry-
dyzacyjny w postaci czarnobarwiących
się cząsteczek hybrydowych w jądrach i
cytoplazmie komórek nowotworowych,
pow. 120x . Pies nr 11.



na analiza genomowego DNA tego
słabo zróżnrcowanego raka nie
ujawniła w miejscu lokalizacji genu
żadny ch zmlat strukturalnych. B a-

danie gromadzeniasię białka c-myc
w jądrach komórkowychza pomo-
cą metod immunohistochemicz-
nych pozw
presj i tego
błonkowyc
wych 19 badanych guzów gruczołu
mlekowego u suk (13). Intensyr,vny
lub umiarkowany sygnał obserwo-
wano w komórkach kostniakomię-
saka, gnlczolakoraka i złośliwego
nowotworrr z komórek mięśniowo-
nabłonkowych. Poziom ekspresji
tego onkogenu w komórkach na-
błonkowych mieszanych guzów ła-

*%,iTł;
miał ten-

dencję do ogniskowego występowa-
nia na poziomie umiarkowanym.
Eliasson i Larsson (9) stwierdzili
duzą aktywność tego onkogenu w
komórkach mięśniakomięsaka po-
przecznie prążkowanego lecz nie
wykazaltw obrębie tego genu żad-
nych zmian strukturalnych. Nato-
miast nadekspresja genu c-myc w

Ryc. 3. Obrazmikroskopow), chłoniaka Ryc, 3a, Obraz mikroskopowy chłonia-

limfoblastycznego rozlańego. Barwienie ka limfoblastycznego rozlanego po hy-

HE, pow. Ż40". Pies nr 7. brydl,zacji z sondą v-myc, Sygnał hybry-
dyzacyjny w postaci czarnobarrviących
się cząsteczek hybrydorvych lv jądrach i

cytoplazmie komórek nowotworowych,
porv. 240x . Pies nr 7.

Ryc. 4. obraz mikroskopowy chłonia_ Ryc. 4a. obraz mikroskopow), chłonia_

ka centroblastyczno-centrocytowego ka centroblastyczno-centrocl,towego
rozlanego. Barwienie HE, pow. 240x. rozlanego po hybrydyzacji z sondą v_

Pies nr 9. mvc. Brak sygnału hl,brydl,zacyjnego,
polv. 240x. Pies nr 9,

ekspresj a tego protoon-
oziomie komórkowym
dla tego genu mRNA i

np. wyniki hamowania ekspresji onkogenu c-myc w
kómoikach btałaczkowych, w warunkach in vitro, za
pomocą swoisĘch oligonukieotydow antysensownych,
-które 

pociąga za sobą obniżenie stopnia ich prolifera-
cji i wzbudza proces róznicowania (26).

Niewiele prac, poświęconych roli protoonkogenu c-



Reasumując można stwierdzić, że nadekspresja on-
kogenu c-myc w komórkach 3 badanych chłoniaków
wskazuje w tych przypadkach na jego udział w po-
wstawaniu i rozwoju tego nowotworu. Brak tej eks-
presji u pozostałych 9 psów ztym samym rozpozna-
niem histopatologicznym może nasuwać przypulszcze-
nie, że w tej grupi e zw ter ząt karcino geneza sp owo do -

wana była aktywacją innych onkogenów. Nie można
jednak na tym etapie badańwykluczyó jednoznacznle
udziału onkogenu c-myc w tych 9 przypadkach, po-
ntęważ brak sygnału po hybrydyzacji z ttżytą sondą
mógł być zaburzony czynnikami nafury technicznej,
np. zaistniaĘmi w trakcie niewłaściwego pobierania
próbek i ich utrwalania. Stwierdzenie ekspresji tego
onkogenu w guzach o małej, średniej i wysokiej zło-
śliwości pozwa|a przypuszczaó, że jego aktywacja
następuj e w p o czątkowych fazach ro zwoj u chłoniaka.
U stal eni e bliższy ch zw tązkow p o mi ę dzy ekspre sj ą
onkogenu c-myc a przebtegtem klinicznym chłonia-
ków u psów wymaga dalszych poszerzonych badań
na liczniej s zym matertale.
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Tężyczka na tle hypomagnezjerr.ii powoduje padanie krów i owiec w okresie

laktacji Badan;a, których celem było poszukiwania markerów tężyczk1 pże-
prowadzono na owcach w okresie laktacji i w okresie zasuszenia. Zwierzęta kar-

miono karrna_półsyntetyczną o niskie.1 zawartości magnezu z dodatkienl chlorkrr

potasu i kwasu cytrynowcgo Srężenie magnezu określono u,płynie ciałka szkli-

stego i przedniej konlory oka orł,iec w chwil; padnięc;a oraz po 24 godz plze-

trzymywania badanego materiału w temperaturze pokojowcj, w pĘnie mózgo-

wo-rdzeniowynr i plazmie kru,i Statystycznie istotne różnice występowały po-

rniędzy poziomem magnezu w płynie mózgowo-rdzeniowym, plazmie klwi oraz

rv płynie przedniej J<ornory oka i w płynie ciałka szklistego Stężenie magnezu w

świeżo pobranym płynie przednicj komory oka, wy]loszące poniżej 0,33 mnoJi

I i rv poniżej 0,50 rnmo]i l po przetrzynaniu płyn Ll przez 24 godz , było charakte-

rystyczne dla ostrej hypomagnezjen-rii i tężyczki Jednakże, poziom magneztt tv

płynie komór oka zlnienia się i nawet przy znajomości czasu jaki upłynal od

momentu padnięcia zwierzęcia do momentu badania, nie może być wykorzysta-

ny jako marker hypomagnezjemii. Natomiast stężęnie magnezu poniżej 0,60

nrmol/l rł, świeżyrn płynie ciałka szklistego wskazuje u dorosłych or,viec na hy-

pomagnezjenrię i tężyczkę Poziom magnezu nie zmienia się w płynie ciałka

szklistego przez okles 48 godz po śmierci owiec 
G.


