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Białko Ki-67 należy do grupy antygenów jądrowych
charakteryzuj apych stopień aktywności proli feracyjnej
kornorki. Białko to należy do białek niehistonowych,
o częściowo poznanej strukturze, występujących w jąd-
rze komórkowym (6). Złożone jest ono z dwoch połą-
czonych podjednostek białkowych o masie cząsteczko-
wej 345 kD i 395 kD, kodowanychprzezjeden gen zlo-
kalizowanyw 10 chromosomie człowieka (7).Ki-67 poja-
wia się w fazie Gl cyklu komórkowego, a jego poziom
wzrastaw fazie S i G2, osiaga szczytw fazie M, po czym
szybko rozpada się i brak jest go w fazie G0. Oznacza
to, iz ekspresja antygenu Ki-67 występuje tylko w ko-
mórkach proliferujących. Ki-67 nie wykazuje ekspresji
w trakcie naprawy DNA.

Lokallzacjabiałka Ki-67 w jądrze komórkowym zmie-
nia się podczas cyklu mitotycznego: w interfazie wystę-
puje głównie w jąderku, w profazie - na powierzchni
chromatyny, a w metafazie w chromosomach. Po za-
kończonym podziale komórkowym antygen równomier-
nie rozmie s zczony jest w nukleoplazmie. Naj prawdopo-
dobniej Ki-67 jest białkiem wchodzącym w skład jądro-
wych perirybosomów (8). Stosunek komórek dodatnich
pod względem ekspresji Ki-67 do komorek nie wykazuja.-
cych ekspresji tego białka zw-any jest indeksem prolifera-
cyjnym lub frakcją wzrostową ( 1 ).

Do oznaczania ekspresji Ki-67 stosuje się metodę
immunocytochemiczną z lży ciem przeciw ctał monoklo-

nalnych MIB-1. Przeciwciało MlB-1 moze byó stoso-
wane do oceny stoprria ekspresji antygenu Ki-67 zb|ocz-
ków parafinowych, gdyżła.c.zy się z epitopem markera
w skrawkach utrwalonych formaliną i wymaga tylko
odkrycia antygenu przez podgrzanie.

Białko Ki-67 należy do białek filogenetycznie starych.
Silną ekspresję w badaniu irnmunocytochemicznym
stwierdzono w komórkach prawidłołvych i nowotworo-
wych wielu gatunków zwierzaJ, m.in.: psa, owcy, bydła,
królika i szczllra. Na tej podstawie wysnuto wniosek, iz
antygen rozpoznawanyu zwlerząt i ludzi przezpTzęclw-
ciała MIB-1 jest taki sam.

D otychczas owe badan i a n ad ekspresj ą Ki- 6 7 doty czyły
nowotworów jąder, gruczołu lnlekowego, skóry, tkanki
limfatycznej (ż, 3, 9, 1 4). Z badań tych wynik a, iż anty -
gen Ki-67 i inne wskazniki proliferacji komorkowej, jak:
PCNA (proliferating-cell nuclear antigen) czy antygen
rakowo-płodowy mogą być z dobrym skutkiem wyko-
rzystywane do oceny aktyrł,ności komórek nowotworo-
wych u zwierząt(10).

Ilościowe oznaczanie białka Ki-67 wykorzystuje się
rv rokowaniach po usunięciu nowotworów sutka u ko-
biet. Wysokie warlości indeksu proliferacyjnego Ki-67
koreluj ą dod atnio ztalcimi parametrami klinicznymi, j ak:
rozmiar guza, obecność ptzerzltów w węzłach limfa-
tycznych i narządach wewnętrznych, Słabszą natomiast



korelację obserwuje się pomiędzy wartościami Ki-67
a wiekiem pacjenta (Iż).

Podobne rezdtaty uzyskano badając ekspresję K1-6'7
w nowotworach gruczołu mlekowego u suk (13).Wyso-
kie wartości indeksu proliferacyjnego Ki-67 jednoznacz-
nie korelowały z obecnością przerzutow, zĘm stanem
klinicznym zwierzęcia, krótszym czasem przeżycia po
zabiegl mastektomii. Nieco słabszą korelację notowa-
no w stosunku do typu histogenetycznego nowotworu.

Celem badań była ocena przydatności oznaczaniabiał-
ka Ki-67 w tkance nowotworowej guzow gruczołu mle-
kowego u suk jako czynnika prognostycznego korelują-
cego ze stanem klinicznym zwleTzęcm i typem histoge-
netycznym nowotworu.

Materiały imetody
Badaniaprzeprowadzono na 60 sukach różnychras w wie-

ku od 5 do l5 lat zakwalifikowanych do zabieglmastektomii
z powodu obecności guzów w gruczole mlekowym. Zwierzę-
ta te stanowiły grupę doświadczalną, Grupę doświadczalną
podzielono na trzy kategorie wiekowe: 5-8 lat, 9-I2 lat, 13
i więcej lat. Przed zabiegiem usunięcia guzów suki poddano
ogólnemu badaniu klinicznemu i szczegółowemu badaniu gru-
czołu mlekowego. Określono 1okalizacj ę guza, konsystencję,
charakter rozlostu (ograniczony, naciekowy), status okolicz-
nych węzłów limfatycznych. W niektórych przypadkach,przy
podejrzeniu przerzlltów, wykonywano badania radiologiczne
jamy klatki piersiowej i badania ultrasonograficzne jamy
brzusznej. Wszystkie zbiegi usunięcia nowotworów dokony-
wano w fazię anoestrus cyklu rujowego. Fazę cyklu określa-
no na podstawie badania klinicznego suki oraz oceny wyma-
zu cytologicznego pobranego z gómego sklepienia pochwy
w okolicy ujścia szyjki macicy. Wymazy cytologiczne bar-
wiono zestawem Merck Hemacolo1 a następnie dokony.wa-
no oceny mikroskopowej wg ogolnie przyjętych zasad okreś-
Ianiafazy cyklu. Grupę kontrolną stanowiło 10 suk w wieku
5-15 lat, bęzzmiannowotworowych w gruczole mlekowym.
Poddano je identycznym procedurom klinicznym jak suki do-
świadczalne,

Materiałem do badań histopatologicznych były wycinki
nowotworów gruczołu mlekowego o wymiarach ok. l cm x
1 cm pobranę wraz z fragmentem zdrowej tkanki. W kilku
przypadkach przy naciekowym wzroście nowotworu usuwa-
no regionalne węzły limfatyczne w cęlu wykluczenia obec-
ności przerzutów. Pobrane wycinki o grubości 6 pm barwio-
no metodą przeglądową hematoksylina ęozyna (l 5), Podsta-
wą do oceny histologicznej badanych skrawków była klasyfi-
kacja nowotworów gruczołu mlekowegg u suk wg WHO (4).
W grupie kontrolnej pobierano wycinek zdrowego gruczofu
mlekowego o wymiarach ok. 0,5 cm x 0,5 cm podczas ruty-
nowego zabiegl sterylizacji. Preparaty wykonywano wg iden-
tycznej procedury jak w przypadku zmian nowotworowych,

B adan ie immunocytochemicznę wykonano metodą perok-
sydazową ABC-complex z lży ciem przeciw cl,ał monoklonal-
nych. Do ana7izy immunocytochemicznej antygenu Ki-67
w nowotworach gruczofu mlekowego i w zdrowej tkance gru-
czołowej uzyto gotowych zestawów przeciwciał monoklonal-
nych MIB-I firmy Novocastra NCL Ki-67 Paraffin. Ozna-
czenia wykonano z 3 pm skrawków parafinowych naniesio-
nych na szkiełka pokryte poly-L-lizyną.

Obliczono procent komórek dodatnich pod względem eks-
presji antygenu Ki-67 w 400 komórkach w powiększeniu 400x
w obszarach o największym nasileniu ekspresji.

Stopień nasilenia ekspresji oznaczono jako: słabego stop-
nia (5-200ń komórek dodatnich), średniego stopnia (21-40%
komorek dodatnich) oraz silnego stopnia (powyżej 40oń
komórek dodatnich). Do analizy obranl użyto mikroskopu
Nikon I04 sprzejonego z komputeremptzezkameręNikon 75
z wykorzystaniem programu Multi Scan 96. Jako kontroli do-
datniej uzyto wycinka ludzkiego gruczoŁu mlekowego.

Uzyskane wyniki poddano analiztę statystycznej. Dla śred-
nich wyników stopnia nasilęnia ekspresji Ki-67 zastosowano
analizę wariancji i tęst T, zakładający równe bądź nierówne
wariancje. Istotność w wariancjach wyznaczano za pomocą
testu F. Do wyliczeń statystycznych uzyto programu Statgra-
phics Plus.

Ryc. 1. Rodzaje nowotworów złośliwych w grupie doświad-
czalnej (n:53)

Ryc. 2. Rodzaje zmian niezłośliwych w grupie doświadczal-
nej (n : 7)

Ryc. 3. Srednie wartości (7o) indeksu proliferacyjnego anty-
genu Ki-67 w różnych typach histologicznych nowotworów
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Wyniki iomówienie
W b adaniu hi stop atolo gicznym większo ś ć nowotwo -

rów sklasyfikowano jako guzy o charakterze złośliwym.
Stanowiło to 88% badanych nowotworów. Rozrosty
o charakterze niezłośliwym zanotowano tylko w 7 przy-
padkach, co stanowiło I2%o rozpoznah.

Rodzaje nowotworów złośliwych przedstawiono na
ryc. 1, zaśrodzaje zmian niezłośliwychnaryc.2.

Wszystkie przypadki guzów niezłośliwych stwierdzo-
no w kategorii wiekowej 5-8 lat, klinicznie byĘ to zmiany
dobrze odgraniczone od zdrowej tkanki gruczołowej,
kształtu owalnego o gładkiej powierzchni, ktorych śred-
nica nie przekraczałaL cm.

Srednia wartość indeksu proliferacyjnego antygenu
Ki- 61 w grupi e do świadczalnej wyno siła 40,9 oń + 23,8o^
i w g przy j ętego podziałl byŁa to ekspresj a silnego stop-
nia, Najnizsza warlość indeksu proliferacyjnego Ki-67
w grupie doświadczalnej wynosiła 50ń, zaś nĄwyższa

90,Ioń. W grupie kontrolnej średnia warlość indeksu
Ki-67 wyniosła 8,4oń + 7,1o^ i według przyjętego po-
dziaŁl była to ekspresja słabego stopnia. W grupie tej
najniższa warlość wyniosła 3%o, zaś najwyższa - ż8,Ioń
(ryc. 6 ekspresja słabego stopnia w nabłonku dyspla-
stycznym łagodnego guza mieszane go).

W grupie nowotworów złośliwych zanotowano eks-
presję silnego stopnia 43,10ń +24,Ioń. Rycina 7 przed-
stawia ekspresję antygenu Ki-61 silnego stopnia w złoś-
liwym guzie mieszanym. Najwyższe wartości indeksu
proliferacji antygenu Ki-6'7 zanotowano w przypadku
guzów o charakterzę raków i gruczolakoraków, gdzie
średnia wartośc wyrażona w procentach tego antygenu
7iczona w 400 komórkach, w miejscach o najsilniejszej
gęsto ś ci ekspre sj i wynio sła odp owiedni o : 4 I,3oń + 22, Ioń
i 40,60ń t 25,2oń. Według przyjętej oceny, średnie war-
tości ekspresji antygenu Ki-67 w rakach i gruczolakora-
kach były silnego stopnia i świadczyŁy o dlżej aktyw-
ności proliferacyjnej komórek w tych rodzalach nowo-
tworów gruczohtmlekowego u suk. W przypadkach no-
wotworów sklasyfikowanych jako złośliwe guzy mie-
szane średni stopień ekspresji wynosił 30,1oń + 19,4oń.
Warlości te oscylowały na granicy średniego i wysokie-
go stopnia aktywności proliferacyjnej. W gluachniezłoś-
liwych średnia wartość indeksu proliferacyjnego anty-

Ryc.4. Średnie wartości (7o) antygenu Ki-67 w po-
szczególnych grupach wiekowych u suk z nowotwo-
rami gruczołu mlekowego

genu Ki-67 wynosiła I8,1oń + I1,2oń, zaś w przypad-
kach zdrowej tkanki gruczołowej było to 8,4oń +'7 ,l'Yo,
co odpowiadało ekspresji słabego stopnia (ryc. 3). Sta-
tystycznie istotną róznicę (p < 0,05) stwierdzono po-
między średnimi wartościami indeksu Ki-67 w nowo-
tworach złośliwych a grupą kontrolną.

Najwyzszą wartość ekspresji zanotowano u zwl,erząt
w przedziale wiekowym 9-I2lat, u których wyniosła ona
45,żoń + 26,40ń. U suk w grupie wiekowej 5-8 lat śred-
nia wartość indeksu Ki-67 wyniosła 40,7%0 + 22,Ioń.
U suk najstarszych średnia wartość indeksu Ki-67 wy-
niosła 39,4Yo + 23,8Yo i znajdowała się na granicy po-
między średnim a silnym stopniem ekspresji (ryc. 4). Nie
wykazano jednak statystycznie istotnych różnic pomię-
dzy średnimi wartościami ekspresji Ki-67 między pierw-
szą a drugą grupą wiekową. Istotną statystycznie różni-
cę (p ś 0,05) wykazano pomiędzy drugąatrzeciągrupą
wiekową suk z chorobą nowotworową.

U 7 zwięrząt z objawami ogólnymi choroby nowo-
tworowej gruczołu mlekowego stwierdzono wyzsze śred-
nie waftości indeksu proliferacyjnego antygenu Ki-67
(49,2oń+20,2oń) niżlu1,6 zwierzalw dobrym stanie kli-
nicznym, u których jedynym objawem były guzy w gru-
czole mlekowym. Srednia wartość indeksu proliferacyj-
nego Ki-67 wyniosła w tym przypadku 40,IYo +20,0Yo.
Typem histologicznym guzów w obydwu porównywa-
nych grupach były nowotwory pochodzenia nabłonko-
wego raki, Statystycznie stwierdzono istotność różntc
pomiędzy waftościami średnimi antygenu Ki-67 w oby-
dwu grupachzwierząt (p < 0,05) (ryc. 5).

U zwlerzaJwykonano dotychczas niewiele badań nad
oceną ekspresji antygenu Ki-61 i dotyczyły one wyłącz-
nie wykazani a ob ecno ś c i pro c e s ów pro li feracyj nych lub
potwierdzenia obecności ekspresji wymienionego anty-
genu. Dotychczasowe prace były w większości przepro-
w adzanę na nowotworach indukowanych eksperymen-
talnie lub in vitro na liniach komórek nowotworowych.
W prognostyce nowotworów sutka ocena zachowania się
antygenu Ki-67 , obok ekspresji receptorów ER i PR, od-
grywa bardzo ważnąrolę. Im większa aktywność mito-
ty czna komórek nowotworowych, tym mniej s za moż7i-
wość ekspresji receptorów W badaniachz uzyciem mar-
kera proliferacjiKi-67 stwierdzono wyższy indeks pro-
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Ryc. 5. Porównanie średnich wartości antygenu Ki-67 ('^) u suk ze
stwierdzonym rakiem gruczołu mlekowego w różnym stanie klinicznym
Objaśnienia: * zvvierzęta nte wykarywŃy zadnych objawów klinicznych poza
guzami wyczuwalnymi w gruczole mlekowym; ** zwlerzęta, u których stwier-
dzono obj awy związane z obecnością guzów, takie j ak: obrzęk i stan zapal-
ny sąsiednich gruczołów, obecnośc przerzutów na skórze, w węzłach limfa-
tycznych i nar ządach wę wnętrznych (płucach, wątrobie, ko ś ciach)

5-8 lat



Ryc.6. Ekspresja anĘ,genu Ki-67 słabego stop-
nia rv nabłonku dysplastycznym łagodnego
guza mieszanego. Pow. ok. 80 x

liferacji komórkowej w nowotworach gruczofu mleko-
wego suk. w których nie wykazano ekspresji recepto-
rów steroidowych (5). W wielu badaniach wysokie war-
tości indeksu proliferacyjnego antygenu Ki-67 korelo-
wały z parametrami klinicznymi choroby nowotworo-
wej, takimijak: rozmiar guza, obecność przerzutów do
węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych. Si lną ko-
relację stwierdzono także pomiędzy wartościami indek-
su proliferacyjnego antygenu Ki-61 a stopniem złoślt-
wości guza (6,7 , 70, 11), W przeprowadzonych bada-
niach nie stwierdzono statystycznie istotnych róznic
w średnich wartościach indeksu proliferacyjnego Ki-67
pomiędzy poszczególnymi grupami nowotworow złośli-
u,ych (grLrczolakoraki, raki, złośliwe guzy mieszarre).
Srednie wartości indeksu Ki-67 zdecydowanie wyzsze
były w nowotworach złośliwych niż w zmianach o cha-
rakterze niezłośliwym i zdrowej tkance guczołowej. Wy-
kazano tu istotność różnic (p < 0,05). Srednie wartości
Ki-67 w przypadku zmian złośliwych wynosiły ok.45%
i były porównywalne z wartościami uzyskanymi w przy-
padku raków sutka u kobiet (11). W przypadku zm7an
nowotworowych u kobiet wykazano dość silną ujemną
korelację porniędzy wartością indeksu Ki-67 a wiekiern
pacjentek. U suk najstarszych zanotowano najnizsze
wartości ekspresji. Podobnie jak w cytowanych jużba-
daniach z zakr ęsu ludzkiej o nko I o gii, wyraźn ą korelacj ę
dodatnią stwierdzono pomiędzy wysokimi wartościami
indeksu Ki-67 a złym stanem klinicznym w przypadku
guzow gruczołu mlekowego u suk.

Zwierzęta z ogólnymi objawami choroby nowotwo-
rowej gruczołu mlekowego (rozmiar guzów powyżej
5 cm średnicy, stan zapalny gruczołów objętych guzem,
obecność przetztltów w skórze, regionalnych węzłach
ch łon nych i płuc ach) wykazyr,vaĘ zde cydowan ie wy ższe
wartości indeksu Ki-67 niż zwierzęta, które poza obec-
nością guzów nie wykazywały innych objawów klinicz-
nych. Pomiędzy obydwiema grupami zwierząt stwier-
dzono istotną statystycznie roznicę (p < 0,05). Uzyska-
ne wyniki mająpotwierdzenie w nielicznych badaniach
z wykorzystaniem antygenu Ki-61jako czynnika prog-
nostycznego w nowotworach zwierząt (11, 13). Niektó-
rzy autorzy (13) porównując przydatność prognostycz-
nąKi-61 i PCNA w nowotworach gruczołu mlekowego
u suk, stwierdzili zdecydowanie większą przydatność

Ki-67 . Podobnie jak w niniej-
szych badaniach, wysokie
warlości indeksu Ki-67 kore-
lowały z małym stopniem
zr óżnicow ania komórek,
obecno ścią przerzutów, zły m
stanem ogólnym chorego
zwierzęcia, krótkim czasem
przeżycia po zabiegu opera-
cyjnym. Duzą wartość prog-
nostyczną indeksu antygenu
Ki-67 strvierdzono w przy-
padku innych typów nowo-
tworów u psów, takich jak
białaczki czy czernIaki, nie-
wykluczone jest więc, ze

w krótkim czasię badanie immunohistochemiczne w kie-
runku obecności Ki-6] moze stać się rutynowym testem
prognostycznym w onkologii weterynaryjnej. Przema-
wiająza tym wyniki badań naukowych, dostępność te-
stóW mozliwość wykonania badania z materiału utrwa-
lonego w fonnalinie i stosunkowo niski kosztoznaczeh.
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