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Ghłoniaki złośliwe niezia]nicze u psów
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Chłoniaki złośliwe (lymphoma malignum) stanowią
heterogenną grupę nowotworów, wywodzących się z
układu siateczkowo-histiocytarne go (USH) zwanego
układem MM (monocytarno-makrofagowym) lub ukła-
du limfatycznęgo, do której należą: chłoniaki ntęziat-
nicze (non-Hodgkin's lymphoma malignum NHL),
ziarntca złośliwa (Hodgkin's disease), chłoniak Bur-
kitta i ziarniniak grzybiasty, Zkolęt chłoniaki nieziar-
nicze to także heterogenna grupa chorób, manifestu-
j ących się nowotworową proliferacj ą komorek limfo-
idalnych, z reguły rozsiewających się w ustroju. Ter-
min NHL stosuje się bez względu nalokaltzację pier-
wotnego procesu nowotworowego, który może rozwi-
jać się w węzłach chłonnych lub poza nimi (śledzio-
na, grasica, nieotorebkowane grudki chłonne, miejsca,
gdzie normalnie brak jest skupisk tkanki ltmfatycz-
nej), jak również bez wzg|ędu na przynależność im-
munofenoĘp ową komórek nowotworowych (limfo cy-
ty B, T, O nieB/nieT (2I).

Chłoniaki powodują zm],any w węzłach chłonnych
lub nar ządach p o zaw ęzło wy ch, m o gą pr zeb te gac b ez
zajęcia krwi i szpiku kostnego lub odwrotnie, powo-
duj ąc b i ałac zkę. W mv iązktl z Ęm gr anic a mi ę dzy Ęmi
formami jest pĘnna i czasem stosuje się łączny ter-
min określający je jako chłoniaWbiałaczka (lympho-
ma/leucaemia). Wcześniej nowotwory te nazywano
mi ę s akiem limfaty cznym (lymph o s arc o m a) i mię s a-
kiem siateczki (reticulosarcoma), ale terminy te nie
odzwierciedlały cyto g enęzy i biologii choroby.

Chłoniaki są jednym z najczęściej występujących
now otworów u p s ów i ltczb a r o czni e notowany ch pr zy -
padków wynosi 24-33lI00 000 osobników i jest wyz-
szaniż u ludzi. Nowotwory te spotyka się w kazdym

wieku, ale głównie chorują zwterzętapomtędzy 6 a9
rokiem życta, bez predylekcji do płci, ale ze skłonno-
ścią rasową wg kolej ności : boksery basety, bernardy-
ny, teriery buldogi, dogi i dobermany (6,23,25).

NHL charakteryzująsię z reguĘ mono- lub oligo-,
rzadko poliklonalnym typem rozplemu, gdyż prolife-
racja limfocy.tów nowotworowych wywodzi się na ogół
z jednej lub kilku komórek, jak równiez monomor-
ficznością ponieważ komórki te nie ulegają już dal-
szemu dojrzewaniu w kierunku limfocyfu. Cecha mo-
nomorficzności dotyczy oczyrviście głównego klonu
komórek nowotworowy ch, gdyżinne, nieliczne komór-
ki mogą przechodzió przez rożnę stadia różnicowa-
nia, co powoduje, że rożniąsię wyraźnie od komórek
dominujących w rozroście nowotworowym. Stąd wnio-
sek, ze morfologia chłoniaków zależy od stopnia róz-
nicowania i stanu funkcjonalnego komórek limfoidal-
nych, ale biorąc pod uwagę różnorodność procesów
fiz1 olo gicznych z acho dzący ch w ukł adz i e ltmfaĘ cz-
nym, cechy morfolo gic zne 1 czynno ściowe chłoniaków
s ą wyrazni e b o gats ze aniżeli nowotworów inne go p o -

chodzenia (18). Ponadto NHL rożntą się od innych
nowotworów systemowym, czyliuogólnionym charak-
terem proliferacj i i większą inklinacj ą do pro gre sj i (24).
Chłoniaki mogą także powstać z tkanki limfa§cznej
zw iązanej z błoną śIlzo w ą - MALT (muc o s a- a s s o c i a-
ted lymphoid tissue), np. w przewodzie pokarmowym
lub w miejscach, gdzie tkanka ta normalnie nie istnie-
je, ale może pojawic się w procesach pozapalnych, np.
w płucach, a więc niezalężntę od BALT (bronchus -
associated lymphoid tissue - tkanka ltmfatycznazwią-
zana z dro gami oddechowymi), wątrobi e, nerkach, tar-
czycy, sterczu, Zauważono, ze MALT często pojawia



się w żołądku u ludzi na tle infekcji Helicobacter py-
loń.

Klasyfikacja chłoniaków oparta jest na ocenie mor-
fologicznej wg podziału kilońskiego Lennerta (l 97 4 r.),
unowocześnionego w 1988 r. w USA przęz Między-
narodową G-pę Roboczą (International Panel Wor-
king F ormulation), uwzględni aj ące go pr zede wszyst-
kim cztery stopnie złośliwości chłoniaka, tj. I - o ni-
skim, II - średnim, III - wysokim stopniu złośliwości
i IV - inne chłoni aki (I7 , 1 8). Chłoniaki o maĘm stop-
niu złośliwości zbudowane są głów nie z,,- cytow" (lim-
focytów), ale mogą zawieraó również mniejszą ilość
,,-blastów" (limfoblasĘ centroblasĘ, immunoblasł);
natomiast chłoniaki o dużym stopniu złośliwości zło-
zone sąwyłącznie z,,-blastów". W podziale kilońskim
w każdym zw},Tn. rodzajów rozrostów wyróznia się pod
względem histologicznym Ęip drobnogrudkolvy i typ
rozlany, a|e prry długotrwałym przebiegu choroby typ
pierwszy możeprzejść w drugi.

Aktualnie obowiązuje klasyfrkacja WHO opańa na
systemie REAL, w której poszczegolne chłoniaki są
podzielone na podstaw ie obr azu morfolo gic znego,
immuno fenoĘpu, c ech genet y czny ch or az pr zebie gu
klinicznego poszczegóInych chorób (27). System ten
rezygnuje przede wszystkim zpodziałuna stopnie zło-
śliwości, a każdy chłoniak traktowany jest jako od-
rębna jednostka nozologiczna, w obrębie której mogą
bycrożne odmiany o przebiegu mniej hlbbardziej zło-
śliwym (8). Ma to duże znaczęnieprakĘczne,zwłasz-
cza u ludzi, gdyż od tego zależy rokowanie i odpo-
wiednia terapia.

Ponieważ transformacja nowotworowa możę roz-
poaząc się na każdym etapie róznicowania limfocytu
to ocena ekspresji markerów limfoidalnych dostarcza
dodatkowych informacji odnośnie ich dokładnej kla-
syfikacji i złośliwości. Do określenia fenotypu chło-
niaków stosuje się dwie uzupełniające się metody, tj.
immunocytochemiczną i cytometry czn% np. cflome-
trię przepĘwową. Podstawowym badaniem, wymaga-
nym przezwszystkie stosowane obecnie klasyfikacje,
z wyjątkiem Międzynarodowej Grupy Roboczej, jest
ocena czy dany chłoniak wywodzi się z limfocytów B
czy T. większość chłoniaków (80-85%), zarówno u
ludzi jak i psów to nowotwory B - komórkowę, I5oń
to - T receptorowe (u psów od 10 do 38%) i ok. 5% to
histiocfi i komórki ,,0" - null (16-18, 20). Jednocze-
śnie należy zaznaczy ć, że immuno fenoĘp limfo cytów
T, jest wprawdzie rzadszy, a|e za to dokładniejszy je-
żelichodzi o złe rokowanie (l1,28).

Badanie markerów komórek nowotworowych do-
star cza ponadto informacj i usprawni aj ących diagno s -
tykę różnicową pomiędzy chłoniakami, morfologicz-
nie do siebie podobnymi. Stosuje się wówczas odpo-
wiedni panel przeciwciał monoklonalnych oraz wyka-
zuje się obecność immunoglobulin w cytoplazmie lub
napowierzchni tych komórek (18). Duze trudności spra-
wiatakże odróżnienie w węzłach chłonnych chłonia-
ka od zmiannienowotworowych. W takim przypadku
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wykazanie obecności monoklonalnego białka (np. łań-
cuchów kappa lub lambda immunoglobin) jest wy-
znacznlkięm nowotworowe go charakteru komórek.
Ponadto o obecności nowotworu świadczy aktywacja
genu bc12, dodatni odczynna CD 10 (cluster of diffe-
rentiation) oraz aktywność transferazy nukleotydów
terminalnych (TdT) - (18). Receptory powierzchnio-
we, np. CD 45 (common leucocyte antigen) Wkazu-
jące aktywność fosfatazy Ęrozyny, biorąudział w leu-
kemo genez ie, gdy ż trans formacj a nowotworowa, wy-
stępująca pod wpływem onkogenu, wymaga właśnie
fo s forylacj i r eszt Ęr ozyny.

Wśród cząsteczekpowierzchniowych, wykorzysty-
wanych w diagnostyce tleczeniu chłoniaków wylvo-
dzącychsię z limfocytów B należE CD5, CDl0, CDl9,
CD20, CD2I , CD22, CD24 i CD37 , a także idiotopy
receptorów immunoglobulinowych. Na chłoniakach T
- receptorowych są między innymi markery charakte-
rystyczne dla pobudzonych limfocytów T CD4+ :

CD25 (łańcuch lżejszy p55 receptora dla interleuki-
ny 2) i CD7I (receptor dla transferyny). Markerem
chłoniaków B - receptorowych sątakże idiotopy obec-
ne na immunoglobulinach powierzchniowych, które
ze wzg|ędu na monoklonalność tych nowotworów,
mogąwystępować poza nimiĘlko na nielicznych lim-
focytach prawidłowych, należących do tego samego
klonu co limfocyt stransformowany dający początek
chłoniaka. Stąd terapia antyidiotopowa z udziałem
przec iwc iał spr zężony ch, np . z radioizotopem lub tok-
synami, spowoduj e eliminacj ę limfoclów posiadaj ą-
cych dany idiotop, tj. limfocfi chłoniakowe i nielicz-
ne limfocyty prawidłowe, Przeciwciała antyidioĘpo-
we opłaszczając komórki nowotworowe mogąje nisz-
czyć w wyniku ADCC (antibody-dependent cell-me-
diated cytotoxicity - cytotoksycznośc zależnaod prze-
ciwciał) lub immun ofagocytozy.

Badanie immunofenotypu komórek limfoidalnych
jest także pomocne przy diagnostyce ostrychbiałaczek
limfoblasty czny ch, a zasto sowanie odpowiednie go
ze stawu pr zectw ciał p ozw ala na kwalif,rkacj ę dane go
rozrostu z komórek prekursorowych do odpowiedniej
podgrupy tej choroby. Są też markery patognomiczne
dla określonych typów chłoniakóq np. CD103 dla
białaczki włochatokomórkowej, czy ALK 1 dla chło-
niaka anaplasĘcznego u ludzi (18). Badanie immuno-
fenotypu dostarcza ponadto informacji dotyczących
stopnia złośliwości i możliwości terapii. Np. utrata
ekspresji genów głównego kompleksu zgodności tkan-
kowej (MHC - major histocompatibility complex)
przezkomórki chłoniaka z ośrodków rozmnażania sta-
nowi wykładnik jego progresji w rozlany chłoniak z
limfocytów B. Z kolei pojawienie się markerów linii
NK (natural killers - naturalni zabójcy) na komórkach
białaczek prekursorowych T - komórkowych stanowi
podstawę do złego rokowania.

Upsów stosuje się tylko jednąklasyfikację chłonia-
ków WHO, wg której nowotwory te dzieli się na: chło-
niaki limfocytarno/limfoblastyczn e otazhistocflarno/



histioblasty czne i nie uwzględnia poszczególnych eta-
pów różnicowania komórek limfoidalnych oraz ich
immunofenotypu (24). Jest to jeden z powodów dopa-
sowania podział,l, chłoniaków u psów do systemu kla-
syfikacji stosowanych u ludzi (6,23). Po ich uwzględ-
nieniu chłoniaki psów można podzielić na: chłoniaki
c entrob l asty c zno - c entro cytarne ( Cbi C c), c entrob l a-
styczne (podĘp polimorficzny), limfoblasĘczne nie-
zdefiniowane (U - undefined), czyli nieokreślone (un-
determined), immunoblas§cme (Ib), immunoblastycz-
ne z plazmoclarnym różnicowaniem (Ib/P), immu-
nocytoma (postać limfoplazmocytoidaln a - Lc lLp)
oraz ziarnjak grzybiasty (MF - mycosis fungoides) -
(6, 13,22). Najczęściej u psów diagnozuje się chło-
niaki centroblastyczne, centroblastyczno-centrocytar-
ne i immunoblastyczne, a więc wywodzące się z ko-
mórek B centrum blastycznego (2,9).

Wśród różntc między człowiekiem i psem wymie-
nia się: niski procent chłoniaków o lokalizacji grud-
kowej u psów oraz fakt, że większość nowotworów
u tych zwierząt zbudowana jest z komórek od umiar-
kowanego do wysokiego stopnia złośliwości. Spotyka
się takźe rożntce w fenotypie komórek nowotworo-
!\rych psów i lldzi, nawet gdy ich morfologia jest zbli-
żona. I tak ziarniniak grzybiasty powstaj e u ludzi z
komórek T pomocniczych (CD4+1, natomiast u psów
z limfocytów cytotoksycznych CDS+ (15,20).

Archiwizacj ą wyników badń patomorfologicznych,
s zybkim do t arc i em. d o żądany.ch b adań, s e l ekcjonowa-
niem i agregowaniem wg wieloparametrowej relacji
określonej przez badającego, zajmuje się technika
komputerowego przefuvatzania danych. Technika ta
stała się bezcenna dla stworzenia i obsłu gi bazy da-
nych patomorfologicznych, jako tzw. SNOMED -
Systematized Nomenclature of Medicine - systema-
tyczna nomenklatura medy czna, ltcząca około 8 tys ię -
cy terminów łacińsko-greckich oraz ICD (Internatio-
nal Classification of Diseases - Międzynarodowa Kla-
syfikacj a Chorób, zalecana przez WHO).

Diagnoza NHL nie jest prosta, wymaga znacznego
doświadczenia i obarczona jest dużym marginesem
błędu. Juz sam fakt, że tkanki są trójwymiarowe, na-
tomiast ich skrawki dwuwymiarowe, stw arza trudno-
ści interpretacyjne, polegające na §zm, ze te same skład-
niki tkanek są z reguĘ ułozone pod pewnym kątem
względem siebie. Ich skrojenie przez nóż mikrotomu
prowadzi do uzyskania skrawków mikroskopowych
tych samych struktur, ale różniących się kształtem
i wielko śc ią. Trudno ś ci diagnostyczne chłoniaków wy-
nikają także z faktu, ze są one podobne do macierzy-
stych komórek, z których się wywodzą nofuje się w
ich przebiegu duże rożntcę osobnicze oraznieprzewi-
dyr,valne przecho dzenie po staci łago dni ej sz y ch w zło -
śliwe.

Oprócz badań histopatologicznych, w ocenie stop-
nia złośliwości chłoniaków, pod uwagę bierze się
wskaźniki proliferacji komórkowej, do których zali-
cza się określenie szybkości proliferacyjnej na pod-

stawie oceny ltczby komórek w fazię S cyklu komór-
kowego, ekspresję białek zależnych od tego cyklu, np.
Ki- 67, oznaczęnia re gionów or ganizatorów j ąderko-
wych (AgNORs) oraz ocenę ploidii, zwłaszcza aneu-
ploidii, DNA komórek nowotworolvych (I,3,4,7 ,I0-
12, 14, 16,26,28).

Aneuploidia to nieprawidłowa ltczba chromosomów
w komórce. Powstaje ona zwykle wskutek zablrzeń
w trakcie mejozy komórki, np. monosomia (2n-1), to
o j eden chromo som mniej w podwój nym, diploidalnym
zespole, chromosom dodatkowy - tńsomia (2n+I), a
obecność dwu chromosomów dodatkowych to tetra-
somia (2n+2), Aneuploidia DNA dotyczy 30-40%
przypadków chłoniaków i jest ona niższaod spoĘka-
nej w innych nowotworach. Częściej dotyczy limfo-
cytów B ntż T, o pośrednim i wysokim (55%) niżni-
skim (15%) stopniu złośliwości (1, 11, 16). Stwier-
dzenie aneuploidii ułatwia r ozp oznanle chłoniaków,
ale nie przesądzao rokowaniu,,zwyjątkiem ostrej bia-
łaczkiprekursorowej z komórek B. Wykazanie bowiem
hipoploidii rokuje źIe, natomiast hiperploidii popra-
wia rokowanie (18). Zkolęi nie obserwowano rożnic
w ilości komórek będących w fazie S cyklu komórko-
wego między limfocytami B i T, mimo żę taktę zjawi-
sko ma miejsce w innych typach nowotworów i jest
odzwierciedleniem histolo gicznego stopnia złośliwo-
ści ( 1 , 1 1 ). Podobnie wykazano korelacj e między stop-
niem złośliwości chłoniaka a ekspresją białek zależ-
nych od cyklu komórkowego. Niska wartość indeksu
Ki-67 odzwierciedla niski, zaś wysoka wartość tego
indeksu - wysoki stopień złośliwości glza. Zauważo-
no także dłuższe przeżycie osobników i mniejsze ry-
zyko nawrotu u chorych o wysokim stopniu złośliwo-
ści chłoniaków i wysokim indeksie Ki-67, w porów-
naniu z chłoniakami o §m samym stopniu złośliwo-
ści, ale o ntższym Ki-6] (7). Wynika to z fakfl, że
guzy wolno rosnące o małej liczbie dzielących się ko-
mórek, źlereagtljące na chemioterapię dajątylko krót-
kotrwałe remisje, natomiast gary szybko rosnące, gdzie
ilość komórek dzielących się jest duza, leczą się le-
piej, aremisje sądługie. Chorzy zchŁoniakami o wyz-
szym indeksie Ki-67 żyjąl<rócej aniżelt z chłoniaka-
mi o niskim indeksie.

Do oceny aktywności proliferacyjnej komórek słu-
ży także metoda oznaczantaAgNORs, d. fragmentów
DNA kodujących rybosomalny RNA. I tak w chłonia-
kach o wysokim stopniu złośliwości AgNORs sąlicz-
ne, ale niewielkie, a w chłoniakach o niskim stopniu
złośliwości sąnieliczne, ale duze (3).

Najnowsze obserwacje wskazują także, ze do oce-
ny akĘwności proliferacyjnej komórek nowotworo-
lvych sfuży również metalotioneina (MT). MT zloka-
lizowana jest w jądrze t c5Ąoplazmie komórek rożnych
nowotworów złośliwych i nięzłośliwych, głównie w
fazie S cyklu komórkowego. Jest to powód, dla które-
golważa się, że MT może byc czuĘmwskaznikiem
akĘwności proliferacyjnej komórek, a tym samym być
wyznacznikiem progresji nowotworów. MT w proce-



s ach fi zj olo gtczny ch występuj e w po staci komp leksów
zZnlub ZniCl i dopiero po ekspozycji organizmu na
pierwiastki metali ciężkich następuje wymiana pier-
wiastka, np, rośnie ilośó Cd i Hg, a spada zawartośc
Zn. Metalotioneina jest dobrym ,,odtruwaczem tka-
nek", gdyż mając duże powinowactwo do kadmu po-
woduje, że stabilność białka ztympierwiastkiem jest
wysoka. Uwolnienie C d z de gr adacj ą białka powodu-
je asocjację kadmu z nową cząsteczkąMT, który to
cykl może utrzymywać Cd, atakże inne metale w for-
mie stosunkowo nietoksycznej ( 1 8).

Wysoka ekspresja MT obserwowana w limfocytach
chłoniaków u psów, w porównaniu z limfocytami pra-
widłowymi, wydaje się być związana z hamowaniem
indukcji wolnych rodników (WR) i wychwytem nie-
których pierwiastków metali ciężkich, a więc można
przypulszczaó, żeMT dztała korzystnie w onkogene-
zie.Z drugiej strony MT, hamując apoptozę komórek,
może sprzyjac nadmiernej ich proliferacji, a to z kolei
pr zy spiesza nowotworzenie.

Etiologia i obiawy kliniczne chłoniaków
Do zachorowania na NHL usposabiająwrodzone lub

nabyte niedobory immunologiczne, np. leczenie im-
munosupresyjne (chemio- i radioterapia nowotworów),
AIDS u ludzi, choroby autoimmunologiczne, np. li-
szaj rumieniowaty oraz stany nadwrażliwości na leki
i środki chemiczne (limfadenopatia immunoblasĘcz-
na, angioimmunoblastyczna). U ludzi udowodniono
zw iązek pr zy czy now y z zakażeni em w irus em Ep s te -
ina-Barr (EBV) w przypadku chłoniaka Burkitta, chło-
niaka immunoblastycznego i raka nosogardzieli, jak
rownieżniektórych chłoniaków z komórek T (HTLV I
i II - human T leukemia virus). Wirus HTLV -I za-
wiera, oprocz genu gag, pol i env, dodatkowy gen tat
(trans-activity), regulujący aktywność regionu LTR
(long terminal repeats). Gen tat zwtększa ekspresję
genulL-Z, czyli czynnika wzrosfu i prowadzi do pro-
liferacji zakażonych komórek T, co może manifesto-
wać się wzrostem monoklonalnym nowotworu, W
chłoniaku Burkitta, niezależnte od wbudowania geno-
mu wirusa EBV w DNA komórki, stwierdzono trans-
lokację t (8, 14), która przemieszcza locus c-myc w
chromosomie 8 napozycję distalnąod locus genu cięż-
kiego łańcucha Ig w chromosomie 14, co powoduje
wzmożonąsyntezę tej immunoglobiny. W chłoniaku
T są pęknięcia na długim ramieniu chromosomu 5
w pozycji Q 35 oraz translokacje między chromoso-
mem 2 w pozycji 23. Abęrracja chromosomu 5 jest
w poblizu genu c-fms, który koduje receptor dla czyn-
nika wzrostu makrofagów (M-CSF - macrophage-co-
lony stimulating factor).

Dokładnie poznano etiologię wirusową btaLaczęk
u kotów (wirus FeLV - feline leukemia virus) i biała-
czekby dła (wirus BLV - bovine leukemia virus) - ( 1 5 ),
chociaż spoĘka się u obu tych gatunków także bia-
łaczki spontaniczne. Etiologia chłoniaków złośliwych
u psów nie jest w pełni wyjaśniona,przy czymuważa

się, że nowotwory te występująspontanicznte (6,23),
podobnie jak i u ludzi. W obrazie mikroskopu elektro-
nowe go, a także po średnio popr zęz wykazanie aktyw-
no ś c i rewertazy (odwrotnej transkry ptazy), stwierdzo -
no zakażenie wirusem RNA u psów (22). Podobnie
Ghernati i wsp. (5 ) wyizolo w ali z limfocytów białacz-
kowych psa wiriony, odpowiadające morfologicznie
retrowirusowi typu C. Te podobieństwa, atakże obja-
wy kliniczne i reakcje na chemioterapię między czło-
wiekiem i psem sąostatnio przedmiotem dyskusji, aby
model zwlęrzęcy był odpowiednikiem tego schorze-
nia u ludzi (6,25).

Należy także wspomnieć, że chłoniaki wykazują
różnice geograftczne w odniesieniu do budowy histo-
logicznej i immunofenotypu, co prawdopodobnie wy-
nlka z wpływu czynników środowiskowych t rożntc
geneĘcznych w populacji ludzi i psów w różnychczę-
ściach świata. Np. chłoniak T komórkowy występuje
tylko u ludzi w Japonii i rejonie Morza Karaibskiego
(18), a chłoniak Burkitta wyłącznte w AĘce równi-
kowej.

W obrazie klinicznym mamy do czynieniazbezbo-
lesnym powiększeniem węzłów chłonnych, które są
miękkie i czasem tworząpakieĘ. NHL mogąsię umiej-
scawiać w każdym miejscu organizmu, co determinu-
je objawy kliniczne. Itakprzy zajęciu węzłów śród-
piersiowych lub zaotrzewnowych może dojść do uci-
sku wielu narządów lub niedrożności naczyń limfa-
tycznych, co jest powodem gromadzenia się chłonki
w jamach ciała. Ponadto spotyka się niedokrwistość
wskutek krwawienia z przewodu pokarmowego zaję-
tego przez nowotwór lub niskich wartości pĘtek, he-
molizy spowodowanej hipersplenizmem względnie
anemią hemolityczną lub naciekami szpiku prze z chŁo-
niaka. Czasem pojawia się białaczka i hipogammaglo-
bulinemia.

Leczenie chłoniaków

Prawidłowa diagnosĘka chłoniaków sprowadza się
do zakwalifikowani a nowotworu do odpowiedniej gru-
py o mĄm, średnim lub duzym stopniu złośliwości
oraz ustaleniu rozmiarów zaawansowania choroby przy
p omo cy badani a rtg, ultrason o gr aftczne go, limfadeno -
gr afti, s cynĘ grafi i i to mo grafi i komputerow ej .

Zaobserwowano, że chłoniaki u ludzi często ulega-
ją transformacji z niskiego na v,ryższy stopień złośli-
wości, co pogarsza rokowanie i leczenie, w porówna-
niu do tych samych chłoniaków przebiegających od
początku jako procesy o wysokim stopniu złośliwo-
ści. O przejściu procesu w bardziej agresywny świad-
czą objawy kliniczne, badania histopatolo giczne t cy-
tometryczne. Celem leczęnia jest uzyskanie trwałej
remisji, co można osiągnąć różnymi metodami, nryłasz-
cza chemioterapią (23), Obraz histopatologtczny, sta-
dium choroby i wyniki badań markerów powierzch-
niowych v,ryr aźnie koreluj ą z rokowaniem i leczeniem.
Gorzej rokują chłoniaki T -komórkowe, aniżeli B-
komórkow e, zwłaszcza jako pozaw ęzłowe o gni ska



nowotworu. Można zastosować \ęczenie wielolekowe
(cyklofosfamid, wiŃrysĘna, adńamycyna, bleomycy-
na, metotreksat, arabin ozy d cytozyny), radioterapię,
immunoterap ię, leki skoj arzone z pr zeciw ciałami mo -
noklonalnymi skierowanymi przeciwko komórkom
chłoniaka oraz transplantację szpiku (auto- lub allo-
geniczną). W terapii wspomagającej zaleca się allo-
puryno l w c e lu pr zeciw działania hip erurikemii, której
fuodłem jest znaczny rozpad komórek nowotworo-
wych, przetaczanie krwi lub jej frakcji, podawanie
immunoglobulin w stanie spadku odporności orazan-
tyb iotykow zapobte gających zakażęniom oportuni-
stycznym.

Należy jednocześnie wspomnieć o tym, ze stoso-
wanie środków stymuluj ących odpowiedź immunolo-
giczną mo że także p owo dowa ć, p o pr zeko c z eni u pro -
gu dawki, efekt odwrotny, tj, immunosupresję. Docho-
dzi wowczas do wzrostu liczby nowotworów układu
limfaĘczne go, głównie chłoniak ow, zwłaszcza p o za-
stosowaniu leków wybiórczo działających na limfo-
cyty.

piśmiennictwo

) Braylan R. C: Flolv cytolnetlic DNA analysis in tJre diagnosis and prognosis
o1'lylnphonra Alrr J C]in. Path l9_]3, 99. 374-380

2 Boyce K. L.. Kitcht,l B. E: Treatment of canine lylnplrolrra ivith COPLA
LVP J Ani Hosp Assoc 2000.36.395-403

3. Crocker J., Egan M..l: Correlation between NOR sizes alld numbers in nott-
Hodgkin's lyrnphomas J Path l988. 156,233-ż39

1 CrockerJ., MacartneyJ. C.. Snith Pl: CorrelationbetrreenDNA f'lort c1-
to]netric and nucleolar organizer region data in non-Hodgkin's l;,rrrphomas.
.l Path 19ii8. ]54. l5]-l56.

5 Chclnati ].. Corbin A.. C]labanne L Augc-r C: Catlinc lalge granLllal l1łn-
phoc,vte leukernia and its derived cell 1ine prodLlce infectious retrol ira1 par-
ticles. Vet Path 2000. 37. 310-_j l 7

6.Green]ee N. T., F|lippa D. A , QuintbyA: Lylllphomas in dogs A nrorpholo-
gic. imtl-runologlc and clinical study. Cancer I990. 66. .1li0-.190

1.Hall P, A. Richards M. A.. Grcgoly W M.. d'Ardenne A..I.. Lisrer T A.
Sranslćld A. C.: Tlre pr ognostic va lue of Ki-67 ilnlnonostain ing in non- Hodg-
kin's lynlphoma J Path. 1988. l54,223-235,

8, Hanjs N, L.. Jaffe E. S.. Djebold.I.: The World Health Organization classifi-
cation ofneoplastic disease ofthc lraelnopoetic and lyrrrphoid tissues. Histo-
pathology 2000, 36, ó9-87

9 Isaacson P C.: The culTellt status of lynphorna classification Br J. Haem
2000. l09, 258-262

]0.Jakjć-Razunovjć J., knor D.. Petrovecki M., Radman -1,: Nucleolar organi-
zer regions and survival in patients u,ith non-Hodgkin's lympbornas classi-
fied by the working formulation J. Clin. Path l993, 46, 943-947.

Il Joensuu H,, Klenli P J., Eero]a D.: Diagnostic value of DNA flow cytomery
combined with fine needle aspiration biopsy in lymphomas J. Path 1988,
I54.237-245.

12 JoensuLt H., K]enli P, J., Sodesn,cun K. O., Ja]kanen .9-: Comparison ol S-
phase fraction, u,orking formulation and kicl classification in rron-Hodgkin's
lymphoma. Cancer l991, 68, l564-157]

]3 Kaszubkiewicz C., Sadowski L: Morfologia i immunocytochemia chłonia-
kóu,złoślirvych zidentyfikowanych u bydła i psów Medycyna Wet 1992,
48.455-458

14 Ke]]cr E, Z: Jtnmune-mediated disease as a risk factor fbr canine lymphonla.
Cancer l 992. 70. ż334-2337.

l5 Kiupel M.. kske E., Bostock D.: Prognostic factors for treated canine malig-
nant lymphoma Vet. Path l999,36,292-300

16 Krygier-Stojałowska A , Urasińskt I., Kuchnio M., Capski S,: DNA-ploidia
w chłoniakach nieziarrriczyclr o nlskiej złoś]iwości Acta Hacm Pol 1993,
24. l 53-160

17.Lennert K., Tanlnt I., Wacker H. lI: Histopathology in immunocytochemi-
stry of lymph node biopsies in chronic lyrnphocyts leukęmia and immunocy-
toma. Leuketnia and Lympholna (supp1.) l991, ]. l57-160

18.Made.i J. A.. MiJnetowicz H.. Kuryszko J.. Dzimira S., Kapuśniak [z; Immu-
nohistochernical localization of metallo|hionein in Ieukemic Iylnphocytes in
BLV - infected cattle. Pol J. Vet Sci. 2000,4,227-230

19.Mjoduszewska O,: Patologia chłoniaków l ziamicy złośliwej, Pol J. Path
1998. 49,34-42

20 Moore P, Olivary T. Naydan 7,: Canine cutaneous epitheliotripic lympho-
ma (mycosis fungoides) is a proliferative disorder of CDs+ T cells Arl .J

Path l994. l44,421-429
2I.]lfou]ton l f-: Tumors in dolnestic anitnals. University of Ca]ifornia Press.

l990, s 244-256
żż. Parodi A L , Daryent E, Crespean.€: Histological classification of canine

malignant lymphonlas. J Vet. Med 1988.35. 178-]92
23 Teske E.: Chłoniak u psóu: przegląd piśrniennictrva i porórłnanie z chłonia-

kiet-tl nieziamiczym u ludzi Mag Wet 1998,6,347-354
21 Teske E.. Heerde P, Ruttefian C. R., Kurzman I. D., Moore P. E, McEwen E.

ór,: Prognostic lactor for treatnlent of malignant lymplrolla in dogs. JAVMA
]99]+. 205. 1722-I728

2,5 /es/e E., Wisnlan P, Moorc P li: Histological classification and immuno-
phenotyping of canine non-Hodgkin's lymphomas Unexpeected high frequ-
ency of T-ce1l Iynrphottlas rvith B-celI morphology. Exp. Haeln. 1991,22,
1l79-] l89

26 Vbj] D. M.. Kissebcrth lł'. C., Obradovt'ch J. E.: Assessernent of potential
doubling 1ime (Tpot), argyrophilic nuclear organizer regions (AgNOR) and
proJiferating cell nuclear antigen (PCNA) as predictors oftherapy response
in canine non-Hodgkin's lynlphoma. Exp. Haem. 1,996,24,807-815

27 WHO Classification on neoplastic diseases of the haematopoetic and lym-
phoid tissues DRAFT 1991 .2, I-9.

28 Whter J. N.. Andason J., Variakojis D , Gordon L. l: Prognostic implica-
tions ofploidy and proliferative activity in the diffuse aggressive non-Hodg-
kin's lyrrrphornas B]ood 1996. 88.39l9-3925.

Adres autora: prof. zw. dr hab. Janusz A. Madej, ul. Liskego 4i5,50-345
Wroclarv

Nowo i nowoczesno kiążka z zakresu potologii komórki.
Godn d szczegóInego polecenio

prof. dr hab. lanusz Madej
Pod stawy cyto pato l ogi i

Wydawnictwo Medyczne - Urban & Partner, Wrocław, 2003, str. 296, cena 55,- PLN
Podręcznik dla lekarzy wet. i studentów, w opracowaniu profesora Wrocławskiego
Wydziału Medycyny Weterynaryjnei

Do nabycia w księgarniach medycznych


