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Gompalison of two plotocols - COAP and L-A§P-UGAM - in the tteatment
of dogs with multicentlic lymphoma

Summary

The purpose of the study was to compare two multidrug protocols - COAP and L-ASP-VCA}'I - used in the

treatmónt bf multicentric iymphoma iń dogs. The study was performed on 40 dogs, aged from 3 to 72 i'ears.
The diagnosis of :al signs as well as histopatho|ogica| examinations of samples

taken by tru-cut
to the wHo clas
groups of dogs treated with COAP and I-ASP-VC
mal side effects in dogs treated with COAP prot
protocol indicate that ĆoAp protocol should be the treatment of choice as a first-line treatment in dogs with
multicentric lymphoma.
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Zagadnieniom doty c z ącym chorób no w otworo wych
zwieizątpoświęca się coraz więcej uwagi. Szczególne

czeniem paliatywnym i ma na celu popfawę poziomu
życl,apacjenta.

Wśród nowotworów bior,ących swój początek z
układu krwiotwórczego w 83oń przypadkow rozpozna-
wany jest u psów chłoniak. Jest to zdecydowanie naj-
częstszy nowotwor z tej tkanki i jeden znajczęstszych
rozrostów nowotworowych u psów w ogóle (7-24%
przypadków według r ożny chbadań ) (], 9, żl, 23, 24) .

Częstość występowania chłoniaka u psów w USA
waha się od 13 do 24 nowych przypadków na 100 000
osobników w ciągu roku (9, 23,24). Odsetek ten we-
dług obserwacji Teske (35) wynosi 33 ptzypadki na
100 000 osobników. Poniewaz dane powyzsze odno-

osobników (23).

Większe ryzyko zachorowania na chłoniaka obser-
wowano u terierow szkockich, bernardynów, bokse-
rów, basetów, airedale terierów, chow-chow, owczar-
ków niemieckich, beagle, złotychretriwerów oraz bul-

szązachor owalno ś ć (2 6). Wszyscy autorzy są z godni,
że chłoniaki występująnajczęściej u psów w średnim
wieku (16, 34,35). Na ogół nie stwierdza się predy-
lekcji płciowej (10, 35), choć w niektórych badaniach
chorobę stwierdzano częściej u samic (29).

Objawy kliniczne chłoniaka sązrożnlcowane l za-
Ieżąod lokalizacji anatomlcznej procesu. W najpow-
szechniej występującej formie wieloogniskowej po-
czątkowo stwierdza się jedynie uogólnione, niebole-
sne powiększenie węzłow chłonnych (najczęściej

ty, gorączka, wodobrzusze. Badanie radiolo giczne
może uwidocznić powiększenie węzłów chłonnych
śródpiersiowych oraz zagęszczęnial nacięczęIuana te-

renió tkanki płucnej, powiększenie wątroby, śledzio-
ny, węzłów chłonnych krezkowych (18, 2i).
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Zdecydowana więk-
szośc psów z chlonia-
kiem bez leczenia prze-
żywa 4-6 tygodni. Przy
pomocy chemioterapii
rrdaje się uzyskać w 60-
90oń przypadków całko-
,,vitą remisj ę trwaj ącą,
zależnte od zastosowa-
ne go schem atu leczenia,
od 6 do 12 miesięcy (24).

Pierwszym etapem le-
czenia jest tzw. leczenie
indukcyjne polegaj ące na
stosowaniu stosunkowo
u,ysokich dawek lekow,
naj c zę śc iej łącznie, w sto -

sunkowo krótkich odstę-
pach czasu, Jego celem
jest uzyskanie całkowitej
remlsJ1 procesu nowo-
t\\,orowego. W wielu
plzypadkach udaje się
uzyskać tylko częściową
rerni sj ę, stabilizacj ę proces u chorobowego 1 ub następuj e
dalszy rozwój procesu. Drugim etapem chemioterapii
jest 1eczenie podtrzymujące polegające na długotrwa-
ł,vrn podawaniu leków cytostat},cznych w stosunkowo
małych dawkach u chorych, u których uzyskano remi-
sję całkowitą. Stosowane jest ono w celu przeciwdzia-
łania wzrostowi przeffwaĘch komórek nowotworowych
(8) W przypadku wystąpienia wznowy procesu nowo-
tworow e go koni eczne j e st wprowadzeni e tzw. le czeni a
ratunkowego ( 1 3 ). Uzyskanie powtórn ej rem i sj i j est za-
zlvy czaj znacznie trudniej sze (20).

Opracowano wiele schematów postępowania (11,
I4, 17 , 19,22,25,33), niestety nadal nie zapewniają
one uzyskania s atys fakcj onuj ących wyników p omimo,
iz chłoniak jest jednym z najbardziej chemiowrazli-
r.vych nowotworów psów.

Przyjętym obecnie sposobem postępowania w przy-
padku chłoniaków u psów jest stosowanie leczenia
indukcyj nego, podtrzymuj ąc e go oraz ratunkowe go w
razie wystąpienia wznowy plocesu nowotworowego.
Najbardziej efektywne są schematy wielolekowe, w
których stosowane są leki o roznych mechanizmach
działania na komórki nowotworowe.

Najczęściej stosowanymi wielolekowymi schema-
tami w leczeniu chłoniaków są COAP (3) i L-ASP-
VCAM (24). Ze względu narożne efekty stosowane-
go leczenia z użyciem tych dwóch schematów oraz
zasadnl,czo rożniące się koszty leczenia postanowio-
no porównać ich skuteczność.

Mateilał imetody
Badarriami objęto 40 psów roznych ras w wicku od 3 do

12Iat. Schemat COAP zastosowatlo u 30 zwierzal zaś L-
ASP-VCAM u l0, Do lcczenia \Ą ytypowano zwierzęta znaj-
dLrjące się w II.[, bądź w IV stadiurrr zaawansowania kli-

g1

Objaśnienie: każdc z rł,vmienionych stacliórr,]rrozna podzielić na: (a) bcz objar,r,ów ogólnyclr. (b) -
z objarvanri ogólnyni

Tab. 2. Klasyfikac ja stanu ogólnego oparta o zmodl,fikolł aną skalę spra,tvności rl,g Karnofsky'ego
( l1)

Zwierzę jest zdolne do wykonywania wszystkich czynności jak przed chorobą

Zmniejszenie aktywności w porównaniu do stanu przed chotobą, ale możliwe
przebywanie zwierzęcia w domu, nie wymaga leczenia wspomaga jącego

Zwierzę zdolne jedynie do pobierania pokarmu, spania oraz oddawania moczu
i kału w określonych miejscach, wymaga leczenia wspomagającego

Zwierzę musi być karmione, oddawanie kału i moczu w miejscach
przypadkowych, wyma9a leczenia wspomagającego lub hospitalizacji

niczlego chorobl,rvg klasyfikacji WHO (35) (tab, 1) oraz
zakrł,alifikorł,ane do pierrł,szych 3 stadiów sprawności sta-
nu ogólrrego (tab. 2),

U r,vszystl<iclr zwierzal chorycl-r przeprowadzano pełne
badanie ]<liniczne oraz badania hematologiczne, bioche-
llriczne surowicy. ogólne llloczu, radiologiczne l<latki pier-
siorł,ej, ultrasonograficzne jamy brzusznej oraz histopato-
1ogiczne nrateriału pobranego z węzłów chłonrrych.

Stosowane schematy 1eczenia. Schenrat COAP obejmo-
wał:

- arabinozyd cytozyny (Cytosar'', Upjohn; Alexan'', H.
Mac]<. Nachrł,.) 100 rng/m] lv. przez 4 poczaJkowe kolejnc
dni leczenia ]ck stosowany wyłącznie w- pierwszych 4
dniach 1eczenia,

winlirystyna (Vincristin", C. Richter) 0,7 mg/ll] iv.
pierwszego dnia leczenia, następnieicden raz w tygodniu,

- cyklofostanlid (Endoxan-Asta', Asta Medica) 50 mg/
m'p.o. co drugi dzieri poczynajap od dnia pierwszego,

prednison (Encorton', Polfa-Pabianice) 40 nrg/rn2 p,o.
codziennie przez1 kolejnych dni poczylajap od dnia pierw-
szcgo, rrastępnie co drugi dzień lv darvce 20 mg/mr.

Schenlat stosor,vano przez dsva pierwsze miesiące, na-
stępnie leczenie prowadzone było wcdhrg powyższego sclre-
matu co drugi kolejny tydzień przez okres 4 miesięcy. Ko-
lejnym etapem była terapia stosowana przez jeden tydzień
rł, lniesiapu w okresie zależnyrn od reakcji na leczenie. W
przypadku Lltrzylx}nvan i a s i ę remisj i stosowa n i e leków prze-
rywatlo po 52-58 tygodniach (9).

Schemat L-ASP-VSAM obejmował:
- tydzień 1 winkrystyna (Vincristin'|, G. Richter) 0,7

ng/m 2 iv. j ednorazor,vo, L -asp ara ginaza (Ki dro l ase'], Rhone-
Poulenc Rorer) 400 IU/kg im. jednorazowo, prednisolon (En-
coftolon'', Polfa-Pabianice) 2 mg/kg/dzień p,o. przez7 dni,

tydzicń 2 cyklofosfarrrid (Endoxan-Asta'', Asta Me-
dica) 200 nlg/m] iv, jednorazowo. prednisolon (Encorto-
1on"'. Polfa-Pabianice) 1,5 mg/kg/dzicń p.o, przezT dni,

Tab. 1. Stadia klasy,fikacji k|inicznej chłoniakórl rvg WHO

Stadium l

stadium ll

stadium lll

sladium lv

Stadium V

Zajęcie pojedynczego węzła chłonnego lub lkanki limloidalnej w pojedynczym nałządzie
(z wyłączeniem szpiku kostnego)

Zajęcie wielu węzłów chłonnych w ograniczonym regionie ciała (t zajęcie migdałków)

Zajęcie uogólnione węzłów chłonnych

Zaięcie wątroby i/lub śledziony (t stadium lll)

Występowanie zmian hemaiologicznych oraz zajęcie szpiku kostnego i/|ub innych nanądów
(t stadium l)

Normalna aktywność

0graniczona aktywność

Upośledzona aklywność

Brak aktywnoś ci

Ś mie rć



Wiek
(lata )

Mediana czasu (dni)

]

trwania remisii przeżycia

c()AP

L-AsP-VcAM

30

10

6,6 t 3,2

4,6 t 3,3

90

60

3

30

7

10

187

210

2g2

217

Tab. 3. Wyniki porównania efektów leczenia psów z chłoniakiem przy zastosowa-
niu schematu COAP i L-ASP-VCAM

- brak remisji (NR - no response)
postępujące powiększenie lub cofnięcie
się powiększenia mniejsze niz połowicz-
ne wszystkich dostępnych w badaniu kli-
nicznym węzłów chłonnych oraz wątro-
by i śledziony na podstawie badania usg
(.2l1.

Za wznowę uznawano powiększenie
już jednego dostępnego węzła chłonne-

go lub narządu wewnętrznego,bądź tez wystąpienie obja-
wów zespołu paraneoplastycznego po wcześniej szym:uzy-
skaniu całkowitej remisji lub wzrost rozmiaru węzła chłon-
nego lub narządu wewnętrznego po wcześniejszym uzy-
skaniu częściowej rernisji,

Czas trwania pierwszej remisji definiowano jako okres
od uzyskania cofnięcia się co najmniej połowicznego po-
większenia wszystkich dostępnych do badania klinicznego
węzłow chłonnych i narządów wewnętrznych po rozpoczę-
ciu leczenia cytostatycznego do momentu ponownego ich
powiększenia slę. Za czas przeżycia uznawano okres od
postawienia rozpoznania na podstawie badania histopato-
logicznego lub cytopatologicznego do momentu śmierci
zwierzęcla (7).

Warunki stosowania leków cytostatycznych. W cęlu za-
pewnienia p ersonelow i b ezpieczeństwa przy sto sowaniu
leków cytostatycznych rozpuszczano je w komorze zl,ari-
narnyn pionowym przepływem powietrza Lamil Plus fir-
my Karstulan Metalli Oy. Jednocześnie przestrzegano ogó1-

nie przyjętych i zalecanychprzez Centrum Onkologii - In-
stytut im. Marli Skłodowskiej-Curie środków bezpieczeh-
stwa określonych w ,,Doraźnych wytycznych w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy personelu placówek słuz-
by zdrowia stosujących leki cytostatyczne" (1, 5, 32).

Metody statystyczne . Analizy przeżycia dokonywano
ptzy uży ciu pakietu statystyczne go Statistica. Wielopara-
metrowej analizy czynników maj ących wpĘw na czas pTze-

życiai czas trwania pierwszej remisji dokonywano zapo-
mocą modelu regresj i krokowej proporcj onalny ch hazar-
dow Coxa (2, 30). Krzywe czasuprzeżycia i czasu trwania
pierwszej remisji wykreślane były metodą Kaplana-Meie-
ra (30) w pakiecie statystycznym statistica. W andrizte prze-
życiai czasu trwania pierwszej remisji za obsetwacje kom-
pletne uznawano dane dotyczące osobnikow nieżyjących
w momencie zakończenia badań. Obser-wacje ucięte doty-
czyły osobników pozostających przy życiu w momencie
zakończęnia badań. W analizie czasu trwania pierwszej
remisji uwzględniono także osobniki, u których nie uzyska-
no jej, W tych przypadkach czas ttwania pier-wszej remisji
przyjmowano jako 0, Do analizy kwalifikowano także psy,
które padły z przyczyn innych niż postac wieloogniskowa
chłoniaka. Warlości p < 0,05 uznawane byĘ za istotne we
wszystkich stosowanych metodach statystycznych.

Wynikii omówienie

Rozpoznanie chłoniaka potwierdzano na podstawie
badania histopatolo glcznego materiału pobranego w
trakcie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej lub biopsji
tru-cut węzłów chłonnych bądź badania wycinków
uzyskanych z całego pobranego operacyjnie węzła
chłonnego.

tydzień 3 - winkrystyna (Vincristin'E, G. Richter)
0,7 mg/m2 iv. jednorazowo, prednisolon (Encortolon'^', Po-
lfa-Pabianice) 1 mg/kg/dzień p.o. przez 7 dni,

tydzień 4 doksorubicyna (Adriblastin R. D."', Phar-
macia; Doxolem6, Lernery) 30 mg/m2 iv, jednorazowo, pred-
n i solon (En cofi olont, Polfa-Pabi anice) 0,5 mglkgl dzień p, o.

przez1 dni,
tydzień 6 winkrystyna (Vincristin'u), G. Richter)

0,7 mg/m2 iv. jednorazowo,
tydzień 7 cyklofosfamid (Endoxan-Asta'|, Asta Me-

dica) 200 mg/m2 iv. jednorazowo,
tydzień 8 winkrystyna (Vincristin'u', G, Richter)

0,7 mglm2 iv. jednorazowo,

- tydzień 9 - doksorubicyna (Adrib]astin R. D,lu], Phar-
macia; Doxolem@, Lemery) 30 mg/m2 iv. jednorazowo,

tydzień 1l - winkrystyna (Vincristino], G. Richter)
0,7 mgln2 iv. jednorazowo,

tydzień 13 chlorambucil (Leukeran'!, The Wellcome
Foundation) 1,4 mglkg p,o. jedna dawka lub cyklofosfa-
mid (Endoxan-Astao, Asta Medica) 200 mg/m2 iv. jedno-
razowo jeśli brak calkowitej remisji.

tydzteń 15 - winkrystyna (Vincristin't', G, Richter)
0,T mglm2 iv. jednorazowo,

- tydzień 17 - metotreksat (MethotrexatB, Lachema)
0,8 mg/kg iv, jednorazowo,

tydzień 19 - winkrystyna (Vincristini], G. Richter)
0,7 mg/m2 iv. jednorazowo,

-tydzień 21 - chlorambucil (Leukeran6, The Wellcome
Foundation) 1,4 mg/kg p.o. jedna dawka lub cyklofosfa-
mid (Endoxan-Astao, Asta Medica) 200 mg/m] iv. jedno-
razowo. jeśli brak całkowitej remisji.

tydzień 23 - winkrystyna (Vincristint], G. Richter)
0,7 mglm2 iv. jednorazowo,

- tydzień 25 - doksorubicyna (Adriblastin R. D."', Phar-
macia; Doxolem'B', Lernery) 30 mg/m2 iv, jednorazowo.

Cykl leczenia stosowany w 11-25 tygodniu powtarzano
z 2-3 tygodniowymi przerwami do 104 tygodnia. Maksy-
malna dawka skumulowana doksorubicyny w całym cyklu
Ieczenia wynosiła 180-240 mglm]. Po jej osiągnięciu w
miejsce doksorubicyny stosowano metotreksat 1ub aktyno-
mycynę D 1,1 mg/m'iv. (15, 31).

Reakcja na leczenie. Odpowiedź na zastosowane lecze-
nie klasylrkowana była jako:

- całkowita remisja (CR completeresponse) całko-
wite cofnięcie się powiększenia wszystkich dostępnych w
badaniu klinicznym węzłów chłonnych oraz wątroby i śle-
dziony oceniane na podstawie badania usg,

- częściowa remisja (PR parlial response) większe niz
połowiczne niecałkowite cofnięcie się powiększenia wszyst-
kich dostępnych w badaniu klinicznym węzłów chłonnych
oraz wątroby i śledziony na podstawie badania usg,
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uzyskać remisJę całkowttąto z chwtląle1
o iwna_ czas trwania pierwszei remisji (dni)

n Wy_ Ryc. l. Czas trwania pierwszej remisji u osobników leczonych przy uŻyciu

k po- schematu COAP (C) i L-ASP-VCAM (M)

między schematem COAP i L-ASP-
vcAM w odniesieniu do czasu trwanra
remisji i długości okresu przeżycia zwie-
rzątleczonych, to jednak stwierdzono sto- E
sl'rrrko*o lÓpsŹe .r.r.tv u zwterząt leczo- Ę
nych przy użyciu schematu COAP. W chwi- 3
Ii zakońózęnia obserwacji znacząca część §
zwterząt pozostawała przy życiu, stąd e
przedstawionepowyżej wartościmogąule- i
gać zmianie w miarę upłyłrru czasu. 3

Efektywnośc stosowanego leczenia cy- §
tostatycznego mierzonajest długościącza- E
s., *o1rr"go od objawów chorobowych, tj. E :

długością remisjr otaz czasęm przeżycia ,= i

nvierzęci'apoddónegoleczeniu (!),Zpmk- 
i

tu widzenia założonęgo celu leczenia cy- i

tostatycznego asadnicze znaczęnie ma n 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

dzy czasem trwania pierwszej remisji a czasęmprzę-
zyóia.Najbardziej s efektem Żasto- większąw porównaniu ze schematem L-ASP-VCAM
sówania ięczeniaóh ięcie się wszel- różntcąmiędzy czasęm remisji oraz ptzeżYcia z'łvte-

hrak ohiawów chorobowvch oraz lednocze-

kich obiawów obecności choroby nowotworowej. W rzątleczonych COAP,
świetle uzyskanych wyników mediana czasu remisji u Całkowitąremisję udało się osiągnąć l90Yo osob-

zwterząt iecrońych przy uzyctu schematu L-AŚP- ników leczonych COAP itrwaŁaona Średnio 187 dni,

VCAM b- podczas gdy dla zwterząt leczonych L-ASP-VCAM
nejróżn e procenttenwynosił1Oprzy średniej długoŚci przeży-

nocześn z cia 210 dni.
Uzyskane wyniki wskazuj ą na korzystniej sze efek-

ty klinicznęprzy zastosowaniu schemafu COAĘ któ-

Różnicaw czasie ptzeżyciapomiędzy zwierzętamt, ryuważany jestzareferencyjnY (4). DodatkowYmko-
u których zastosowano ,Óh.-^ut cCiłp i osobnikami rzystnymaspektemzastosowaniaschematuCOAPjest

obu zastosowanych schematów byĘ praktycznie iden-
tyczne.



ntższy koszt leczenia i mniejszaltczbaefektów niepo-
żądanych,

Dużę znaczęnte z punktu widzenia klinicznego i
efektów Ieczenta ma stopień zaawansowania procesu
nowotworowe go w momenc ie p o stawieni a I ozp ozna-
nia i rozpoc zęcia|eczenta. Imbardziej zaawansowany
jest proces, tym krótszy jest czas trwania pierwszej
remisji oraz czas przeżycia chorych zwterząt (3). W

przeprowadzenie porównania w stosunkowo jednorod-
nych grupach klinicznych.

Swi atowa O r gantzacj a Z dr ow ia szacuj e, ż e w ci ągu
dziesięciu najbltższych lat o I5oń poprawi się wyle-
czalnośc nowotworów, przy czym największa będzie

ści śle w tązŃ s ię ze stopn lem zaaw ans owania klinicz-
nego procesu nowotworowego, w którym rozpoznano
chorobę. Zgodnejest to z obserwacjami innych auto-
row,którzy wykazalt, że jedynym parametrem korelu-
jącym z długością przeżyciabyło stadium choroby w
chwili rozpoczęcla Ieczęnla (I1, 3 +).

Sredni okres przezywalności u nie leczonych psów
waha się od 10 do 99 dni (20,35). Zastosowanie sche-
matu COAP wydłużaten okres średnio 3-krotnie, pod-
czas gdy w przypadku schematu L-ASP-VCAM jedy-
nie 2-krotnie (tab. 3). Prawdopodobieństwo wylecze-
nia chłoniaka u psa przy obecnym poziomie diagno-

spełnia te założęnta. Pow
w pierwszej kolejności w
zastosowanie schematu
uzasadnienie jako leczente drugiego rzutuw przypad-
kach braku remisji po zastosowaniu schematu COAP.

piśmiennictwo

l Andrzejak R., Kucharskj W, Mioduszewska l: Cytostatyki jako czynnik
zagr ożenla zaw odow ego dl a personelu słuźby zdrow ia. Medycyna Pracy l 999,

l. 61-65.
2,B am et R N : Statystyka w l aboratorium klinicznym, PZWL, Warszaw a I9'7 7

3. Baskńl C. R,, Couto C. G., W'ttum L6,: Factors influencing first remission

and survival ;n 145 dogs with lymphoma: a retrospective study J. Amer
Anim Hosp. Assoc. 2000, 36, 40,ł-409

1 Boyce K. J., Kitche| B E: Treatment of canine Jymphoma With COPLA/
LVP, Amer. Anim Hosp. Assoc. 2000, 36, 395-403

5 Chemioterapia nowotworów Szkolenie CMKP. Centrum Onkologii, Oddział
w Krakowie, Klinika Chemioterapii, Kraków 11-15 09,2000

6 Couto C G.: Complication of Cancer Chemotherapy. W: Nelson R , Couto

C. G.: Smal] Animal Intenral Medicine Mosby, St Louis, 1998, 1108-1117.

] . Dobson J. M., Gorman N. Z: Chemotherapy in the managemant of lympho-

proliferative and rnyeloproliferatjve diseases. W: Cancer Chemotherapy in

Srnall Animal Practice. Blackwell Scientjfic Publications 1993, 97-131

8.Dot R, I: Cytoprotective agents for anthracyclines. Semin. Oncol. 1996,

23,23-34
9. Cotman N. Z: The Haemolymphatic System. W: White R A S : Manual of

Small Animal Oncology, British Small Animal Veterinary Association 1991 ,

Gloucesthershire, s 20'7 -235.

lO Green]ee P G., Filippa D. A, Quimby F, W, Patnaik A. K., Calvano S.E.,

Matus R E., Kinnle] M., Hurvitz A. I., Ljeberman ź 1l: Llłnphomas in dogs.

A morphologic, immunologic and clinical study Cancer 1990, 66, 480-,ł90.

l1. Hahn K. A , Richardson R C.: Cancer Chemotherapy. A Veterinary Handbo-

ok, Wil]iams & Wilkins, Baltimore, l995
12.Hahn K. E., R.ichardson R. C., Tec]aw R 'E: Is maintance chemotherapy

appropriate for the management of canine malignant lynphoma? J. Vet Int.

Med.I992,6,3-10.
13 . Henry C. J., Bush M. S., Lothrop, Jr C. D.: Veterinary uses of recombjnant

human granulocyte colony-stimulating factor. Pań I. Oncology: Small Ani-
mal (The compendiurn) 1998, 20, 728-735

14 Jeg}unl K ,4.: Chemoimmunotherapy of canine lymphoma with adjuvant

canine monoclonal antibody 231 Vet Clin. Nońh Am. Small Anim Pract.

1996,26, 73-85
l5.Ke]]erE. T., McEwen E. G., Rosentha| R C., Helfand S. C., For L E.:

Evaluation of prognostic factors and sequential combinatjon chemotherapy

with doxorubicin fbr canine lymphoma. J Vet. Int. Med l993, 1,289-295.
76. Lechowskj R: Stężenie AFP i CEA w surowicy oraz skład procentowy sub-

populacji limfocytów we krwi obwodowej u psów z rozpoznanym chłonia-

komięsakiem, Mat 3 sesji nauk.: Stan Badań Naukowych w Weterynarii,

Puławy 18-19. 12 2000, s 26.

1] . MacEwen E. G.. Brown N. O., Patnaik A K., Hayes A A., Passe S.: Cyclic
combination of canine lymphosarcoma J. Amer Vet Med Assoc. 1981,

l78, 1 l78-1l81
18.Madej J.,,1 : Etiologia i patogeneza nowotworów, a-medica press, Bielsko-

Biała l996.
|9 McEwen E. G., Rosentha] R C., Fox Z. 6.: Evaluation of L-asparaginase:

polyethylene gJykol coniugate versus nativ L-asparaginase sombinet wih
chemotherapy. A randomized double-blind study in canine lymphoma. J

Vet Int Med 1992,6,ż30-234
20. McEwen E. G., Young K. M.,. Canjnę Lymphoma and Lymphoid Leucemias

W: Withrow S. J , McEwen E. G : Small Animal Clinical Oncology W. B
Saunders Comp. Philadelphia, l996, s 451-479

2l, Morjson W B,: Chemotherapy W: Morison W. B.: Cancer in Dogs and Cats.:

Wiltiams & Wilkins, Baltimore, 1998, s 35]-358.
22 Myers N. C,, Moore A S., Rand W M., Cotter S. M: Evaluation of a multi-

grug chemotherapy protocol (ACOPA ID in dogs with lymphoma J Vet Int

Med, 1997, 11,333-339
23 Novotny B l: Canine Cancer: An Overłiew. Canine Cancer, Hi]l's Pet Nu-

trition, Topeca, ]998, s 1-8.

24. Ogilvie G. K., Moore A ,S.: Managing the Veterinary Cancer Patient. Veteri-

nary Learning System Co., Inc Trenton, New Jersey 1996, s ż28,259
25 Ogilvie G. K., Vai] D. M., K]eh M. K., Powers B. E., Djckinson K.: Weekly

a<lninistration of 1ow-dose dovorubicin for treatment of rnalignant lympho-

ma in dogs J. Amer Vet, Med Assoc. 1991, I98,1762-1765
26.)njons D. E.: A prospective survey of familial canine lymphosarcoma. J.

Natl. Cancer Inst 1984, 72,909-9lż
2T,PastoretP P, Grjebe] P, Bazjn H., Govaeńs A.,,Immunology of the Dog W:

Handbook of Vertebrate Immunology Academic Press, London, Norlolk 1998,

s.261-288.
28 Pały]icki M.: Ocena wyników leczenia i współczesne kierunki badań. W:

Leczenie nowotworów dla lekarzy praktyków, a-medica press, Bielsko Biała
]996. s. 134.

29 PeltR W, ConnorG.,Il: Clinicopathologic survey of malignant lymphoma

in the dog J. Amer Vet. Med, Assoc. 1968, 152,916,989-
30 Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykła-

dach z medycyny. StatSoit Polska, Kraków 2001

31, Rosentha] R, C: Lymphoma in dogs. Chemotherapy. Vet. Clin North. Am
Small Anirn Pract. 1996. 26.63-11,

32. Sjedtecki P: Toksyczność cytostaĘków dla personelu. Nowotwory 1987, 37,

56-59.
33 Stone M, S., Go]dstein M. A , Cotter S.,ĄZ: Comparison of two protocols for

induction of remission in dogs with lymphoma. J Amer. Anim Hosp Assoc,
1991,21,315-321.

34 Tbske E., Heerde P, Rutteman G. R., Kurzman L D., Moore P F., McEwen E.

G.: Prognostic factors for treatment of malignant lymphoma in dogs J. Amer
Vet Med. Assoc 1994, 205, 1722-1128.

35.kske,E: Canine Malignant Lymphoma: A Revierv and Comparision with

Human Non-Hodkin's Lymphoma; Vet. Quaft, 1996, 16, 209-219.

Adres autora: dr hab. Roman Lechowski, prof. SGGĘ ul. Rosy Bailly
13 m. 16, 01-494 Warszawa; e-mail: romanlechowski@hot.pl


