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J ąderko b ę dąc e najwyr aźniej szą strukturą j ądra ko -
mórkowego w interfazie cyklu komórkowego jest bez-
pośrednio zaangażowane w biogenezę rybosomów
i transkrypcję genów rybosomalnych. W jąderkach
znaj duj ą się se gmenĘ chromo s omów zawieraj ąc e duże
pętle DNA kodujące rybosomalny RNA (rRNA). Frag-
menĘ te określa się mianem regionów organizatorów
jąderkowych (nucleolar otganizer regions - NORs).
Przęz wiele lat struktury te analizowanebyły w bada-
niach cytogenetycznych. Obecnie prace skupiają się
nad wykorzystaniem oceny NORs w szacowaniu ak-
tyłvności transkrypcyjnej w jądrze komórki co wyko-
rzys§wane jest jako pośrednia metoda oceny prolife-
racji komórkowej w patologii nowotworów (24), Prak-
ty czne zastosowanie oceny NORs zapoczątkow ało
opracowantę przez Plotona i wsp. (25) histochemicz-
nej metody srebrzenia wybarwiającej argyrofilne nie-
histonowe białka ściślę zwlązane z miejscami trans-
kypcji DNA na rRNA. Do białek tychnależąm.in.:
białko B22, C23, polimeraza I RNA oraz ,,btałko
AgNOR". Regiony organtzatorów j ąderkowych po sre-
brzeniu przyjmują wygląd czarnych zŁogów rożnego
kształtu i wielkości, a określane sąmianem AgNORs.
W celu oceny aktywności proliferacyjnej mierzone są
parametry AgNORs §pu: lokal izacja, ltczba w jądrze
komorkowym, pole powierzchni, rozproszenie ię.

C e l em p o dj ętych b adań była analiza wyb ranych p a -

rametrów regionów otganizatorów j ąderkowych w róż-
nych typach histologi cznych nowotworów gruczołu
ml ekowe go u p s óą stanowi ący ch najlic zniej sz ą grup ę
nowotworów u samic tego gatunku zwierząt (I , 19 ,2l).

Matetiał i metody

Badany materiał pochodził z 63 usuniętych chirurgicz-
nie lub pobranych podczas badania sekcyjnego guzow gru-
czołu mlekowego u suk. Z kazdego guza pobierano wycin-
ki tkankowe, które utrwalano przez 24 godziny w obojęt
nej 10% formalinie, a następnie przeprowadzano rutyno-
wo do bloczków parafinowych i krojono na skrawki histo-
logiczne o grubości 4 pm. Do oceny histologicznej zabar-
wianych hematoksyliną i eozyną preparatów mikroskopo-
wych zastosowano klasyfikację guzów i dysplazji gruczo-
łu mlekowego wg WHO (20). Dokonując oceny mikrosko-
powej zwTacano szczególnąuwagę na histologiczne ceclry
złośliwości takie jak atypia komorkowa, naciekanie pod-
ścieliska, wnikanie do naczyń oraz nasilenie aktywności
mitotycznej. Dla uwidocznienia AgNORs zastosowano
metodę srebrzenia opisanąprzez Plotona i wsp. (25). Prze-
prowadzaj ąc re akcj ę, po odp arafi nowaniu i przepr ow adze -

niu do wody destylowanej skrawki histologiczne inkubo-
wano z 50oń roztworem azotanu srebra w mieszaninie ze-
latyny w kwasie mrówkowym połączonych w stosunku
2 : 1. Inkubację przeprowadzano w temperaturze37"Cprzez
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30 min. W wybranych podczas oceny mikroskopowej re-
prezentatywnych polach badanych wycinków określano
średnią liczbę AgNORs w 1ądrze komórkowym, średnie
pole powierzchni AgNORs w jalrze kornórkowym, śred-
nie pole powierzchrri jądra komórkowego, oraz stosunek
średniego pola powierzchni AgNORs w jądrze komórko-
wym do średniego pola powierzchni jądra komórkowego
(wspołczynnik AgNORs). Badania wykonywano w 100
jądrach kotlórek nowotworowych. Do ilościowej oceny
badanych parametrów zastosowano system komputerowo
wspomaganej analizy obrazu mikroskopowcgo (Lucia, La-
boratory lmaging) przy powiększeniu obiektywu 60x. Wy,
niki poddano ellalizie statystycznej z zastoso\Ą anietn ana-
lizy wariancji i wielokrotnych przedziałow ufności T-Tu-
keya,

Wyniki iomówienie
Na podstawie badania histopatologi cznęgo 27 (42,8%)

guzow uznano za nięzłoślriwe, a 36 (57 ,ż%) za złośll-
we. Naj l i czniej szą grupę wśród nowotworów niezłośli-
wych stanowiĘ łagodn e guy mieszane, a w przypadku
gvów złośliwych gruczolako r aki złożonę.

Re gi o ny or ganizatorów j ąderkowyc h w sp orządzo -
nych preparatach wybarwiły się w postaci czarnobru-
natnych ziamistości rozrnJconych w obrębie jasnożółto
zabarwionych j ąder komórkowy ch. Zasadniczą cechą
AgNORs była ich heterogennośó liczby, kształhr i wiel-
kości oraz rozmieszczenia w jądrze komórkowym.
AgNORs obecne byĘ we wszystkich komórkach, za-
równo prawidłowych jak i nowotworowych, przy czym
w komórkach typu limfocyty, fibroblasty oraz w ko-
mórkach śródbłonka naczyń obecna była zazwyczaj
jedna lub dwie ziamistości, W preparatach hyperpla-
z1l zrazikowej oraz w grupie nowotworów niezłośli-
wych w komórkach obserwowano od jednej do kilku
ziarnistości (ryc. 1). Pojedyncze ziarnistości zlokali-
zowane były zwykle centralnie w jądrze komórki lub
najego biegunie, W przypadku obecności kilku ziar-
nistości rozmięszczenie ich było chaotyczne. W zmia-
nach o charakterze złośliwym przeważały komórki
zaw ter aj ąc e p o ki lka z i arn i s t o ś c i r o żntący ch s i ę ks ztał -

tem i wielkością które rozproszone były w polu ją-
drowym (ryc.2,3). W komórkach nowotworów zło-
śliwych pojedyncze ziarnistości byĘ zwykle mniejsze
w porównaniu do grupy zmtan niezłośliwych. W ta-
beli nr 1 i2przedstawiono wyniki anallzy wybranych
parametrów AgNORs w różnych typach histologicz-
nych badanych rozrostów. Najniższe wartości stwier-
dzono w grupie włókniakogruczolaków (2,43), anaj-
wyższe w przypadku raków anaplastycznych (4,90) i
kostniakomięsaka (4,83). W grupie zmian niezłośli-
wych najwyższąliczbę AgNORs zaobserwowalo w
przypadku gruczolaków o Ępie zŁożonym(3,05). Sred-
ntaltczba AgNORs w grupie zmian dysplastycznych
oraz nowotworów niezłośliwych rożnlła się istotnie w
porównaniu z grupąnowotworów złośliwych - tab.3.
Nie stwierdzono występowania istotnych różnic po-
między poszczegolnymi typami nowotworów w gru-
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pie zmian dysplastycznych i nowotworów niezłośli-
wych. Natomiast w grupie nowotworów złośliwych
średnia ItczbaAgNORs w rakach cewkowato-brodaw-
kowaĘch i rakach złożonych była istotnie nizsza w
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Ry,c. 1. Ziarnistości AgNORs w komórkach gruczolaka pro-
stego. Barrr. met. AgNORs

R_vc, 2. Różnorodność liczby, kształtu i wielkości AgNORs
rv komórkach gruczolakoraka prostego, Barw. met. AgNORs
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Rl,c. 3. Komórki raka anaplastycznego zawierające liczne
ziarnistości o różnej wielkości i kształcie. Barrv. met. AgNORs



porównaniu do raków anaplastycznych. Srednie pole
powierzchni jądra komórkowego wahało się w prze-
dzialę od 18,55 pm2 w przypadku hyperplazji zrazi-
Ęowej do24,97 pm2 w grupie raków anaplastycznych.
Srednie pole powierzchni wszystkich AgNORs w ko-
mórce byłovłyższe w grupie nowotworów złośliwych
w porównaniu do zmianłagodnych, przy czymbyła to
rożnica statystycznie istotna. Najwyższą wartość od-
notowano w przypadku raków anaplastycznych
(4,38 pm2)i rakomięsaków (3,98 prrr-').W grupie no-
wotworów złośliwych współczynnik AgNORs wyniósł
0,I7 podczas gdy średnia wartośó tego parametru w gru-
pie zmian dysplastycznych i niezłośliwych wynosiła
0,I5. Zarówno w grupie nowotworów niezłośliwych
jak i złośliwych w guzachzaliczonych do tego same-
go typu histologicznego jak równięż pomiędzy po-
szcze góInymi typami ob s erwowano wahani a warto ś ci
poszczęgolnych parametrów AgNORs, przy czym
większe różnice obserwowano w grupie nowotworów
złośliwych.

Badania u ludzi wykazaĘ istnienie korelacji pomię-
dzy wartościami niektórych parametrów AgNORs
a klinic znym prz eb i e gi em pro c e s u now otworowe go w
różnych narządach oraz skłonnością do występowa-
niaprzerniów i długościąprzeĘcia pacjentów po ope-
racyjnym usunięciu glza (II, 22, 30). Obszeme dane
na temat wartości prognostycznej analizy parametrów
AgNORs w różnych Ępach nowotworów u ludzi po-
dają.w swojej.pracy Pich i wsp. (24), Podobne obser-
wacje poczyniono również w odniesieniu do niektó-
rych nowotworów u zwterząt. W 1989 r. Bostok i wsp,
(3) wykazali zalężność pomiędzy zwiększoną liczbą
AgNORs w nowotworach komórek fucznych u psów
a histologic znym stopniem złośliwości oraz przebie-
giem klinic znym choroby, Możliwość wykorzystania
tej metody dla celów prognostycznych potwierdzają
badania doĘczące psów z nowotworami: gruczołów
przyodbyto\\ych (26), mięśni gładkich (l3), jąder (9)
oraz mastocytomą (16,31) i chłoniakami (34). Wyni-
ki dotychczasowych, nielicznych badań nie pozwalają
na j ednozn aczne określenie przydatno ś ci oznaczania
parametrów AgNORs w diagnozowaniu nowotworów
gruczofu sutkowego u suk i prognozowaniu ich biolo-
gicznego zachowania oTaz c.zasu przeżycia zwierzę-
cia po operacyjnym usunięciu ggza (4, 5,I0, I7,18,
28). Dodatnią korelację pomiędzy wartościami
AgNORs a parametrami klinicznymi nowotworów
gruczołu sutkowego suk wykazali Bostock i wsp. (4)
porównując liczbę AgNORs w jądrze komórkowym
w różnych typach histologicznych nowotworów. Au-
torzy ci stwierdzili, żew glzach o charakterzeniezło-
ś liwym oIaz gruczolakorakach bro dawkowatych war-
tość ta wahała się w granicach od 1,6 do 6,4 podczas
gdy w dobrze ztóżntcowanych rakach różnychtypów
wynosiła średnio 5,I, aw rakach o dużym stopniu in-
wazyjności 7,3. Ponadto wykazal1 że spośród suk z
nowotworami o liczbie AgNORs niższej od 8,0 w
pierwszym roku po zabiegl mastektomii padło jedy-
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nie I5Yo w porównaniu do 85% padĘch zwterząt, tl
których ltczbaAgNORs była większa od 8,0. W prrry-
padku nowotworów wykazujących wzrost naciekowy
- jedną z cech złośliwości - stwierdzono, ze suki z
takimi gnzaml i ze średnią ltczbąAgNORs w jądrze
komórkowym poniżej 6,0 wykazywaĘ 25% śmiertel-
ność w ciągu pierwszego roku po usunięciu gaza w
porównaniu do 85Yo śmieńelności w przypadku gdylicz-
ba AgNORs była v,ryższa od 6,0. Statystycznie istotne
rożnicę w wańościach parametrów AgNORs między
niezłośliwymi i złośliwymi postaciami nowotworów
gruczołu sutkowego suk wykazali również inni auto-
rzy. Destexhe i wsp. (10) stwierdzili, żew glzachła-
godnych średnia ltczba AgNORs wynosiła 4,02 nato-
miast średnie pole powierzchni AgNORs w jądrze ko-
mórkowym było równe I ,7 5 pm2 . W nowotw orach zło-
śliwych wartości te wynosiĘ - odpowiednio - 4,68
oraz2,I1 pm', Nie było natomiast istotnych różnic w
wartościach tych paramętrów między rożnymi typami
histologicznymt g.tzow zarówno w grupie nowotwo-
rów niezłośliwych jak i złośliwychoraz- w odniesie-
niu do liczby AgNORs - między Buzamt naciekający-
mi okoliczne tkanki a tymi nie wykazującymi tej ce-
chy. W badaniach Bratulića i wsp. (5) średnia ltczba
AgNORs w jądrze komórkowym w nowotworach
o charakterzęntęzłośIiwym wyniosła3,32 i była istot-
nte niższa w p orównaniu do nowotworów zło ś liwych
( 8, 0 3 ). Naj wyż szą liczbę AgNORs przypadających na
jądro komórkowe oraznająderko stwierdzono w gu-
zach zŁo śIiwy c h d aj ący ch pr zer zuty j e dnak r ó żnic a w
wartościach uzyskanych w tej grupie nowotworów oraz
w grupie bezprzerzutów nie była istotna. Z kolei Lohr
i wsp. (I7) otrzymalt znacznie niższę wartości odno-
śnie liczby i pola powierzchni AgNORs w komórce
niż uzyskane w badaniach własnych oraz cytowanych
autorów. W swoich badaniach wykazali, że średnia
ltczbaAgNORs w komórce we wszystkich badanych
nowotworach gruczofu sutkowego suk wahała się w
niewielkich granicach od 1,07 do 2,60 natomiast śred-
nie pole powierzchni AgNORs wynosiło od0,44 pm2
do2,66 pm2. Porównując średnie wartości parametrów
AgNORs w grupach nowotworów niezłośliwych i zło-
śliwych stwierdzili istotnie większą liczbę, pole po-
wierzchni jądra komórkowego i pole powierzchni
A gNO Rs w glzach zło ś l iwych . W r az ze w zr o stem zło -
śliwości nowotworu wzrastała wartość Ęch parame-
trów(17,18).

W przypadku kotek, u których od 80% do 96Yono-
wotworów gruczołu sutkowego ma charakter złośli-
W (I2,21) średnia ltczba AgNORs uzwierząt,które
przeżyĘ rok po zabie gl mastektomii wynosiła 5, 1 0 w
porównaniu do 7,35 v zwlerząt padĘch (6).

w badaniach u kobiet z nowotworami sutka ltczba
AgNORs w niezłośliwych postaciach gu;zow wynosi-
ła średnio od2,05 do 6,39 ibyŁa statystycznie tiższa
niż w formach złośliwych (5,46-16,63) (15, 2],32).
Wartość tego parametru korelowała z innymi marke-
rami tempa proliferacji glza (7,27) imtała tendencję



do wzrastania wraz ze wzrostem złośliwości nowo-
tworu (7, 1 5). W wielu pracach (2, 23, 21, 32) lecz nię
wszystkich (24), niższewartości parametrów AgNORs
wiązaĘ się z mniejszą skłonnością do rozwojl prze-
rzutó.w or az lep szą.pr ze żyw alno ś c i ą p o op era cyj nym
usunięciu glzai miały wartość prognostyczną.

Z pr zyto c zonych r ezultatów b adań wynika, że naj -
częściej ocenianlmt i j ednocześnie najbardziej uĄĄecz-
nym parametrem AgNORs dla celów diagnostycznych
i p ro gno sty czny ch pr zy no w otw o r ach gruc zołu sutko -
wego u suk jest ich średnia liczbaw jądrze komórko-
wym komórek glza. Róznice w liczbie AgNORs
przedstawianych przez różnę ośrodki mogąwynikać z
różnic w sposobie liczęnia. Zastosowanie mikroskopu
świetlnego z obiekfiem imersyjnym 1 00x umożliwia

serwatora. Stosowanie kamer sprzężonych z mikrosko-
pem i monitorem umozliwia z kolei uzyskanie więk-
szego obtazu badanego wycinka jednak jakośó obra-
zu, a tym samym ocena końcowa uzalężniote są w
dużej mierze od parametrów technicznych stosowa-
nych urządzeń (35). Sprzęgnięcie mikroskopu z kom-
puterem wyposażonym w program do analizy obrant
daj e możliwo ść automaĘ czne go dokonywania pomia-
row, znacznie skraca czas potrzebny na ich wykona-
nie oraz umożliwia dodatkowo ocenę takich parame-
trów j ak p o le p owi erzchni j ądra komórkowe g o czy też
AgNORs. Uzyskany wynik jest jednak w dużym stop-
ntulzależnionyodparametrówtechnicznychurządze-
nia, aponadto możliwe sąbłędy wynikające zrozpo-
znaniajako AgNORs takich struktur jądra jak skupi-

Tab. 1. Średnie wartości badanych parametrów AgNORs w rozrostach niezłośliwych G + s)

0,14 t 0,02

0,13 t 0,03

0,14 t 0,01

0,14 t 0,02

0,15 t 0,02

0,15 t 0,01

Hyperplazia płacikowa

WłókniakogluGzolak

Brodawczak
WeWnątrzp lzeWOdOWy

Gtuczolak typ prosty

Gruczolak typ złożony

Łagodny guz mieszany

3,04 t 0,56

2,43 ł0,25

2,81 x 0,24

3,13 t 0,61

3,23 t 0,46

3,18 t 0,40

18,10 t 0,67

19,46 t 1,40

20,50 x 2,47

20,78 t 0,76

20,03 t 1,39

19,65 t 1,38

2,73 r.0,26

2,64 t0,44

3,06 t 0,34

2,92 t 0,38

3,10 t 0,46

2,87 ł0,21

Objaśnienie: współczynnik AgNORs pole powierzchni AgNORs w jądrze komórkowym: pola powierzchni jądra komórkowego

Tab.2. Średnie wartości badanych parametrów AgNORs w nowotworach złośliwych (T + s)

0,17 t 0,03

0,16 t 0,03

0,15 t 0,04

0,17 t 0,03

0,17 t 0,02

0,17 t 0,00

Rak cewkowato-brodawkowaty typ prosty

Rak złożony

Rak Iity

Rak anaplastyczny

Rakomięsak

Kostniakomięsak

3,57a t 0,38

3,40a t 0,38

4,17 ł 0,47

4,90b t 0,69

4,27 t 0,55

4,83 t 0,00

21j0a ł 1,62

20,38a x 2,14

2236a t 1,78

24,g7b t 1,75

21,71 x 1,81

21,72 x 0,00

3,63 t 0,63

3,45 t 0,63

3,57 t 0,71

4,30 t 0,57

3,98 t 0,78

3,78 t 0,00

Objaśnienia: a, b - średnie oznaczone różrrymi literami róznią się istotnie przy < 0,05, współczynnik AgNORs - pole powierzchni
AgNORs w jądrze komórkowyrn : pola powierzchni 1ądra kornórkowego

precyzyjne odróżntente
poszczęBolnych złogow
AgNORs, co skutkuje
wzrostem ich wartości.
Taka metoda jest jednak
bardzo czasochłonna) a
ponadto pociąga za sobą
ryzyko błędu wynikające
z subiektywnej oceny ob-

Tab. 3. Porównanie średnich wartości parametrów AgNORs w zmianach niezłośliwych i nowo-
tworach złośliwych G + s)

3,08a t 0,45

3,88b t 0,70

19,73a t 1,41

21,60b t 2,36

2,90a t 0,31

3,69b t 0,68

0,1 5a t 0,02

0,17b t 0,03

RozlosĘ niezłośliwe

Nowotwory złośliwe

Objaśnienia: jak w tab. 2,



ska chromatyny. Możliwe jest również potraktowanie
ptzez urządzenie skupisk AgNORs jako pojedynczy
złóg.Innym problemem związanym z oznaczaniem
parametrów AgNORs j est koniec znośó właściwego
Qza§) barwienia azotanęm srebra badanych prepara-
tów. Zbyt krótki czas prowadzi do bardzo słabego
wybarwienia AgNORs, które stają się ptzęz to słabo
widoczne. P r zel<r o częnie właściwe go c zasu b arwienia
powoduje z kolei tworzenie złogów barwnika utrud-
niających rozpoznanie AgNORs. Czynnikiem wpły-
wającym na wartość ocenianych parametrów w przy-
padku nowotworów gruczołu mlekowego u suk wy-
daje się być również wybór pól widzenia poddawa-
ny ch analtzi e c o wynik a z c zęste go wy stęp owa nta r ó ż-
norodnych form histologicznych w obrębie tego sa-
mego guza. Należy zatem podkreślic, żę szacowanię
i wykorzystanie parametrów AgNORs jako markera
proliferacji ma pewne wady, a uzyskanie obiektyw-
nych i porównywalnych wyników wymaga standary-
zacji metody (8, 29, 33).

Reasumuj ąc, należy stwierdzić, że określanie para-
metrów AgNORs w nowotworach gruczofu mlekowe-
go u suk w oparciu o histochemtcznąreakcję srebrze-
nia z zastosowaniem komputerowego systemu anali-
zy obrazujest stosunkowo prostą szybką i tanią me-
todądiagnostyczną. Jej wyniki mogą stanowić cenne
uzupełnienie badania histopatologicznego oraz tnrty ch
metod oceny tempa proliferacji glzaułatwiając okre-
ślenie stopnia złośliwości nowotworu tbyćmoże cza-
su wolnego od wznowy otaz czasll przeżycia po za-
biegu mastektomii - co jednak wymaga dalszych ba-
dań.
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