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Nowotwory gruczołll mlekowego pod względem czę-

często dochodzi do wznowy procesu nowotworowego
w miejscu blizn
złów chłonnych
w konsekwencji

lub inne metody leczenia,

piła wznowa nowotwotu tl7lb przerzuty, czas przeżycn
po operacji oraz czas wolny od choroby po usunięciu
gvza.

Kliniczna klasyfikacja nowotworu w czasie badania
zwterzęcia przed operacjąpozwala opisac guz i często
ma zasadni cze z7"IaczęI7ie w rokowaniu. Do klinicznej



{4)

nie, że im większa średnica glza, tym gorsza prognoza
(ż8, 49). W jednej z prac zaobserwowano, żę suki z ra-
kiem o średnicy większej od 5 cm (T3) miały średni czas
przeżyciapo operacji 40 tygodni, w porównaniu do 1 l2
tygodni zycia suk z rakiem o mniejszej średnicy (6).

Wznowa nowotworu w miejscu blizny po usunięciu guza
złośliwego o średnicy mniejszej od 3 cm wystąpiła w
30oń przypadków, podczas gdy w odniesieniu do guzow
większych blisko w 600ń przypadków (9). Klinicznymi
oznakami dużej złośliwości nowotworu, rokującymi nie-
pomyślnie, są: naciekanle przez nowotwór pokrywają-
cej go skóry i/lub \eżących pod nim powięzi i mięśni,
owrzodzenie i szybkie powiększanie się guza oraz da-
wanie przerzlltów do regionalnych węzłów chłonnych i
odległych narządów wewnętrznych (ż, 13, ż0,33, 49).

Wedfug niektórych autorów (9) infiltracja nowotworu do
okolicznych tkanek stwarza co najmniej 50oń ryzyka, że
choroba osiągnie zaawansowanie stadium w ciągu jed-
nego roku. Spośród suk z nowotworami naciekającymi
sąsiednie tkanki od 50% do ponad 80% nie przeżyło
dwóch lat od operacji usunięcia g:uza (13, 28). Gdy no-
wotwór rósł w sposób ekspansywny wskaźnik ten wy-
niósł około 40oń (I3,28). Ęlko 36% suk zprzerzltami
do regionalnych węzłów chłonnych (N l - 1 ) i nięcałę 7 40ń

zprzerzltami do narządów wewnętrznych (M1) przeży-
ło dwuletni okres pooperacyjny, w porównaniu do od-
p owie dni o : 9 4% I 9 żoń suk b ez pr zer ztltów (a 9 ). ZĄ ęcie
procesem nowotworowym węzłów chłonnych nie miało
wartości prognostycznej według części autorów wcze-
śniejszych prac (28,34). Im wyższejest stadium choro-
by nowotworowej według klasyfikacji TNM, tym roko-
wanie gorsze. Spośród suk operowanych w I, III i IV
stadium rozwoju nowotworu rok czasu po mastektomii
przeżyło odpowiedni o: 9'7 ,9oń, '7 5 ,8oń i 13 ,6% (49).

Nowotwory złośliwe gruczołu mlekowego suk wedfug
klasyfikacj i histopatolo glcznej zaproponow anej przez
WHO (tab, ż) za\icza się do czteręch głównych grup:
prostych raków, złożonychraków, mięsaków i mięsako-
raków (I9). Każdy typ histologiczny nowotworu posia-
da określony zbior cech morflologicznych oraz charak-
teryzlje się określonym przebiegiem klinicznym, co jest
przydatne prognostycznie (3, 6, 9, ż8,49). Również w
obrębie tego samego typu histologicznego nowotwory
mogą różnic się stopniem złośliwości , a co za tym idzie
- przebiegiem klinicznym. Złośliwość nowotworów za-
leży od: stopnia ichzrożnicowania, aktywności mitotycz-
nej komórek, stopnia anaplrazjl,, infiltracji komórek guza
do otaczających tkanek orazprzenikania do naczyń lim-
fatycznychi/lub kruionośnych (13, 28). Nowotwory sła-
b o zt o żnic ow an e, z dlżą1lo ś cią p o dzi ałow mitotycznych,
wysokim stopniem anaplazji, infiltrujące do okolicznych
tkanek i naczyńmaj ą większą złośliwośc i gorszą pro gno-
zęniżwysoko zróżnicowane, o małej aktywności mito-
tycznej, niskim stopniu anaplazji i nie naciekające są-

siednich tkanek oraz naczyń (ż0, ż8, 38, 49). Raki pro-
ste (proliferacja nowotworowa dotyczy jednego typu ko-
mórek - nabłonka wydzielniczego) są bardziej złośliwe
i gorzej rokują niż raki złożone (proliferacja dotyczy
zarówno komórek nabłonkowych jak i mioepitelialnych)

Tab. l. Klasyfikacja TNM nowotworów gruczołu mlekowego
suk (35)

Rozmiat (średnica) 9uza

Nacieczenie pnez nowoiwór
a|ącei 9o skóry

przez nowOtWór

rzylegających powięzi i mięśni

N0 (brak oznak za|ęcia
p rOcesem

noWolWoroWym)

N1 (zajęcie przez

nowotwór węzłów
po jednej slronie)

N2 (obustronne zajęcie
węzłów chłonnych)

3-5cm

minimalne

minimalne

Wynik badania regionalnych węzłów chłonnych - N (lymph nodes)

Obecność przenulów w odległych nanądach - M (rnera§lasis)

M0 (brak pnerzutów) M1 (obecność przerzulów)

Tab.2. Klasyfikacja nowotworów złośliwych gruczołu mle-
kowego suk według WHO (19)

(13, 28, 49). Wielu autorów wykazało różnice w prog-
nozie w za7eżności od typu histopatologicznego nowo-
tworu (3, 6,9, 13, ż8,49). Najgorsze rokowanie było
przy raku anaplastyczłym, mięsaku, mięsako-raku i li-
tym raku (3, 6, 9, 17). Sredni czas przeżycia suk po ope-
racji usunięcia raka anaplastycznego, mięsaka i litego
raka wyniósł - odpowiednio: 11 tygodni, 6 miesięcy i 9
miesięcy (17). Przerzuty nowotworu zaobser-wowano w
l00oń przypadków mięsako-raka, 5'7oń raka litego oTazw
żOoń ptzypadków raka płaskonabłonkowego i Iloń gru-

czolakoraka (3, 46'). Stwierdzenie gruczolakoraka rokuje
stosunkowo dobrze, bo aż 93oń suk przeżyło dwa lata od
jego usunięcia, w porównaniu do 60% zwierząt z litym
rakiem, rakiem anap7astycznym lub rakiem płaskonabłon-
kowym (49).

J ednązpodstawowych właściwości nabywany ch przez
komórkę w trakcie transformacji nowotworowej jest



zdolnośc do stałej i niekontrolowanej proliferacji, Licz-
ba komórek ulegających podziałom jak również czas w
jakim one występują sąpodstawowymi czynnikami de-
cydującymi o szybkości wzrostu guza nowotworowego.
Nasilenie proliferacji komórek nowotworu jest jednym
z czynników decydujących o jego złośliwości i mawpĘrv
na rokowanie. Szybkość proliferacji komórkowej moż-
na określić na podstawie: liczenia figur podziału mito-
tycznego, odsetka komórek w fazie S cyklu komórko-
wego, a ostatnio także w oparciu o takie markery proli-
feracji komórkowej jak proliferacyjny antygen jądrowy
(PCNA), antygen Ki-67, agrofilne białka związane z
miejscami transkrypcji DNA na rRNA w jądrze -
AgNORs oraz zmiany zawartości DNA w komórkach
nowotworu (7, 8, 11, 20, żI, 25, 38, 39, 44).

Proliferacyjny antygen jądrowy (PCNA) jest kwaś-
nym, niehistonowym białkiem pomocniczym dla poli-
merazy DNA biorącej udział w replikacji DNA (24). W
komórce białko to pojawia się pod koniec fazy G1 cyklu
komórkowego, maksymalne stęzenie osiąga w fazie S,
a następnie w fazie G2 stopniowo spada (5). Antygen
Ki-67 j est wewnątrzj ądrowym, niehistonowym białkiem,
którego funkcja nie została dotychczas dokładnie pozna-
na (45). Ostatnie badania wskazują na jego udział w
kondens acj i chromosomów podczas p o dzlaŁu komórko -

wego (25). Wzrost ekspresji Ki-6'7 następuje w drugiej
połowie fazy GI,następnie w fazach S i G2 jego poziom
wzrasta osiągając maksimum w fazie M, po czymgwał-
townie spada (23). Badania z zastosowaniem przeciw-
c iał monoklonalnych wykazały większą ekspresj ę P CNA
i Ki-67 w nowotworach gtllczołu mlekowego o wyso-
kim stopniu złośliwości (25). W nowotworach złośliwych
indeks PCNA był dodatnio skorelowany z histologicz-
nym stopniem złośliwości (31). Oznaczanię PCNA miało
wyższą w porównaniu do parametrów klinicznych i hi-
sto lo giczny ch, warto ść pro gno styczną w przewidywaniu
wznowy nowotworu po jego chirurgicznym usunięciu, a

mniejsząw rokowaniu co do czasu przeżyciazwierzęcia
po operacji (25). Ekspresja Ki-67 była natomiast dodat-
nio skorelowana z powstawanrcm przęrzltów i niskim
współczynnikiem przeżyw alności (3 l ).

Miejsca transkrypcji DNA na rRNA w jądrze noszą
nazwę regionów organizatorów jąderkowych (NOR), a
wybarwione metodą srebrzenia (40) są widoczne w mi-
kroskopie jako czarne złogirożnej wielkości i kształtu i
noszą nazwę AgNORs-ów. Określenie ilości AgNORs-
ów w komórkach raka piersi u kobiet ma wartość pro-
gnostyczną (4). Dotychczasowe badania u suk nie sątak
jednoznaczne. Wyraźną korelacj ę pomiędzy zwiększe-
niem liczby AgNORs-ów a śmiercią suk - związanąz
nowotworem - w pierwszym roku po operacyjnym usu-
nięciu złośliwego glza z gruczołl mlekowego stwier-
dzili Bostock i wsp. (7). 

^ż 
85oń zwierząt, u których w

komorkach nowotworu średnia liczbaAgNORs-ów przy-
padającana jądro wynosiła powyżej 8, padło w przęclą-
gu jednego roku po operacji, w porównaniu do 15%
zwierząt,u których liczbaAgNORs-ow była nizsza od 8

(7). Niewielką ich ilość stwierdzono w nowotworach
łagodnych oraz wczolakoraku brodawkowym natomiast

znacznie większą w rakach o wysokim stopniu złośIi-
wości, infiltrujących okoliczne tkaŃi (7). Im wyższabyła
złośliwość nowotworu tym większa powlęrzchnia
AgNORs-ów i ich |lczbaprzypadająca na jednąkomór-
kę (25). Wartości prognostycznej oznaczeń AgNORs nie
potwierdziły natomiast badania Bratulica i wsp. (8) oraz
Destexhe i wsp, (11).

Wysoki odsetek komórek nowotworu w gruczole mle-
kowym będących w fazie S cyklu komorkowego wska-
zuje na wysoką złośliwość guza i zwtązany jest z gorszą
prognozą (39).

W miarę progresji procesu nowotworowego w komór-
kach ule gaj ących transfotmacj i nowotworowej poj awiaj ą
się zmiany w chromosomach, w tym zablrzęnie liczby
chromosomów (aneuploidia) (48). Prowadzi to do zmian
w zawartości DNA w jądrach komórkowych. Zwiększe-
nie lub zmniejszenie ilości DNA można wykryć zapo-
mocą cytometrii przepływowej (ż0, 43). Wiadomo, ze
nienormalny poziom DNA w komórkach raka piersi u
kobiet koreluje ze złąprognozą (l4). U suk zmiany w
zawartości DNA obserwowano w 48,5oń-620ń glzow
złośliwych i tylko w 13%-ż6% nowotworów łagodnych
(20,21,39,44). Częściej doĘczyło to nowotworów, które
dawały przerzllty niż tych bez przerzltów. Nieliczne na
razie badania dotyczące wartości prognostycznej ozna-
czeńzawartości DNA w nowotworach gruczołu mlęko-
wego suk sąniejednoznacznę. W badaniach jednych au-
torów (20:) zmiany zawarlości DNA korelowały zkrot-
szym okresemprzeżycia suk po mastektomii, natomiast
badania innych (39) nie potwierdziły tego. Stwierdzo-
no, że ilośc komórek w fazie S jest wyzsza w glzach
złośliwych, wykazuj ących nienormalnązaw artość DNA
w komórkach, niż w guzach z normalną zawartością
DNA komórkowego (20, 39).

Istnieje wiele przesłanek świadczących o udziale hor-
monów płciowych w procesie nowotworzenia w gruczole
mlekowym suk. Obserwowano zmniej szeni e ry zyka r oz-
woju nowotwonr po wczesnym usunięciu jajników (47)
oraz powstawanie nowotworów w gruczole mlekowym
u psów samców z g:uzem komórek Sertoliego (10).
Stwierdzono szybszy rozwój niektórych nowotworów w
rożnychfazach cyklu rujowego (10) oraz obecność re-
ceptorów dla estrogenów i progesteronu w normalnej
tkance gruczołu mlekowego oraz jego nowotworach (l2,
18). Ostatnie badania wykazały, że guzy złośliwe, po-
siadające receptory dla progesteronu (PR) i/lub estroge-
nów (ER) charukteryzowały się mniejszym nasileniem
komórkowej proliferacji , niż te nie posiadające tych re-
ceptorów (15, 3 I). Wyższąekspresję receptorów estro-
genowych stwierdzono w normalnej tkance gruczołu
mlekowego, glzach łagodnych i dysplazjach niz w no-
wotworach złośliwych (I2, 27, 3 1 ). Gruczolakorakt za-
wierały więcej ER niż lity rak, rak płaskokomórkowy,
mieszane guzy złośliwe oraz mięsak (31). Ekspresja ER
i PR zmniejszała się wraz z powiększeniem guza, wy-
stępowaniem owrzodzeh pokrywającej go skóry i zaję-
ciem węzłów chłonnych klinicznymi oznakami złośli-
wości glza (I2,31). Niski poziom ER w nowotworze
gruczołu mlekowego zwtększał ryzyko pojawienia się



przernJtów w bardziej odległych narządach i skrócenia
okresu przeżycia po usunięcill g:uza (31). Mialot i wsp,
(27) stwierdzi|l, że przeżywalnośc suk po operacji była
wyraźntelepsza gdy nowotwór zawierał ER i/lub PR.
Obserwacje ekspresji ER i antygenu Ki-67 sugerują sen-
sowność stosowania terapii hormonalnej w rakach za-
wierających ER i niski poziom Ki-61 (16). Wysoka eks-
presja Ki-61 i niska receptorów estrogenowych sugero-
wałyby natomiast zastosowanie chemioterapii lub/i ria-
dioterapii (41).

W prognozowaniu przebiegu nowotworów gruczołu
mlekowego suk próbuje się wykorzystać także badanie
ekspresji onkogenow, W badaniach u ludzi wykazano,
że nadmierna ekspresja genu c-erbB-2, którego produkt
bierze ldział w transformacji komórkowej, występuje
w blisko 75oń przypadków raka piersi z przerzliami i

j e st s ilni e skore lowan e z kł ótszy m czas em pt zęży cia (3 6) .

W dotychczasowych badaniach u suk nadmiernąekspre-
sję tego genu stwierdzono w 74oń przypadków nowo-
tworu złośliwego w gruczole mlekowym (1). Nie wy-
kryto go w zadnym z przypadków nowotworu łagodne-
go, co sugeruje, że badanię ekspresji tego genu moze
mieć wartość prognostyczną(1). W prognozowaniu prze-
biegu raka piersi przydatne sąoznaczęn7a ekspresji zmu-
towanej formy supresorowego genu p53 oraz genu
p185erbB-2 (32, 37). W badaniach nad nowotworami
gruczołll mlekowego u suk, jak dotąd, nie wykazano
wartości prognostycznej oznaczeń tych genów, ale dal-
sze badania w tym kierunku są prowadzone (33, 46),
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