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ny w porownaniu z pacjentami grupy kontrolnej. Za-
warlość aminokwasów w tkankach wykazuje wzrost
stężenia niektórych aminokwasów i grup aminokwa-
sów w tkance nowotworowej w porównaniu z tkanką
niezmienioną nowotworowo. Nishizaki i wsp, (16)
stwierdzili rł,zrost stęzenia metioniny, a obnizenie pozio-
mu glicyny i cysteiny w tkance.u|ęą ylątroby w odnie-
sieniu do tkanki niezmienionej. Potwierdzono korela-
cję między zawartościąaminokwasów w tkance nowo-
tworowej i surowicy, Ten związek świadczy o tym, że
tkanka guza współzawodniczy ze zdrowymi tkankami

z nowotworami gruczofu sutkowego.

Mateliał imetody
Materiał tkankowy do baciań poziomu wolnych aminokwa-

sów stanowiĘ tkanki nowotworowe gruczofu sutkowego. Psy
byĘ operowane w Katedrze i Klinice Chirurgii ZwierząI oraz
w Katedrze i Klinice Rozrodu zwlerząt Akademil Rolniczej
v, Lubiinlę w latach 2000-200i. Wiek psów wahał się yl $r3-
nicach od 6 do 14 lat. Operowano 21suki. Materiał do badań
pobrano od psów następujących ras: puciel - 6, doberman
i bokser - pa 4, owczarki niemieckie - 2 oraz 8 psów rasv
mieszanej. W l i przypadkach operowano psy międzrv Ia. a D.
rokiem życia, Zmienione chorobowo byĘ pojeciyncze gru-
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W publikacj ach doty czących występowanj a nowo-
tworów podkreśla się staie rosnącą liczbę zwierząt
z prob lemami onko l o g iczny mi, szcze golnie w okolic ach
dużych aglomeracjimiejskich (1,2, 8). Nowotwory sta-
nowią od 160ń do 24oń przyczyn eltanazji małych zwie-
rząt, a w przypadku niektórych ras, np. bokserów, są
pr zy c zy ną pr z ew ażaj ąc ą (23, 29 ) . Zw i er zęta tow ar zy -
szącę, szczególnie psy, przebywają w niemal identycz-
nych warunkach środowiskowych jak człowiek, dlate-
go weterynaryjne badania epidemiolo giczne wazne są
dla rozwoju onkologii u ludzi i zwierząt (I,2I.25).
U pacjentów onkologicznych mogą występowa c zmia-

rzętaw tym okresie mogą wykazywac zaburzeniame-
taboliczne (4, 18). Wraz ze wzrostem nowotworu

nowotworu. Flirajama i wsp" (l2) stwierdzili podwvz-
szony poziom aminokwasów aromatycznych i obnizo-

nych w surowicy
podczas gdy po-
acjentów obnizo-



Tab. 1. Nowotwory gruczołu sutkowego

czoĘ sutkowę, przy czym najwięcej - 14 przypadków - do-
tyczyło ostatnich sutków. Materiał przeznaczony do badania
poziomu wolnych aminokwasów oczysz czono zkrwl strumie-
niem wody desĘlowanej .Takprzygotowany materiał umiesz-
czano w opakowani ach foliowych, zamr ażano w - 1 8 "C i pr ze-
chowywano w tych warunkach do czasu przeprowadzenia
oznaczeń. Badania stęzenia wolnych aminokwasów przepro-
wadzono w Katedrze i Zakładzię Chemii Ogólnej Akademii
Medycznej w Lublinie. Część guza dostarczano do Katedry
Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Akademii Rolniczej w Lublinie w celu badania histopatolo-
gicznego. Rozpoznanie histopatologiczne stanowiło podsta-
wę podziału operowanych psów na dwie grupy: psy z nowo-
tworem złośliwym - 16 glzów i psy z nowotworem niezłośli-
wym 8 guzów (ab. 1). GrupękontrolnąstanowiĘpsyw do-
brym stanie ogólnym operowane z innych wskazań niż cho-
roba nowotworowa. Materiał do badań poziomu wolnych
aminokwasów grupy kontrolnej stanowiła surowica oraz tkan-
ka gruczołu sutkowego. Krew w celu pozyskania surowicy
pobierano po podaniu środków uspokajających, zaś tkanki
(ok. l g) podczas zabiegu operacyjnego.

Badania wykonano przy użyciu aparatu do automaĘcznej
analizy aminokwasów AAA-400 produkcji czeskiej, gdzie do
oznaczania stęzenia wolnych aminokwasów zastosowano
metodę chromatografii jonowymiennej (13, 26). Próbki po-
branych do badań tkanek wazono, a następnie homogenizo-
wano jeden gram tkanki w 10 cm] 3% kwasu sulfosalicylo-
wego w buforze o pH2,9. Następnie homogenat wirowano
przez 15 minut w wirówce o obrotach l2 Ęs./min. Nadsącz
poddawano badaniu.

Surowicę odbiałczano przez dodanie 1 cm3 6% kwasu sali-
cylowego do l cm3 surowicy (stosunek surowicy do 6%okwa-
su sulfosalicylowego l : 1). Po odbiałczeniu surowicę wiro-
wano przez 15 min. przy 72 tysiącach obr./min. Uzyskany
nadsącz poddano badaniu.

Aminokwasy r ozdzięlano w systemie j ednokolumnowym
na kolumnie o wymiarach 3 mm na 200 mm, wypełnionej
żywicąjonit OSTION LG FA. Do rozdzielania aminokwa-
sów uzyto pięciu buforów litowo-cytrynianowych o pH 2,9,
pH 3,1, pH 3,35, pH 4,05, pH 4,90. Eluowanę aminokwasy
automatycznie podawane do teflonowej kapilary reagowały
z dopĘw aj ącą ninhy dryną tw or ząc b arwne zw iązki. Amino -

kwasy identyfikowano według czasów retencji w porówna-
niu ze standardem przy zastosowaniu fotokomórki zintegro-
wanej z komputerem. Rozdzielanie aminokwasów kwaśnych
i zasadowych przebiegało w temperaturze 38-39"C, zaś ami-
nokwasów obojętnych w temperaturzę 59-60'C.

Oznaczono poziom następuj ących aminokwasów : metio-
nina (MET), cysteina (CYS), tauryna (TAU), kwas gluta-
minowy (GLU), kwas asparaginowy (ASP), arginina (ARG),
lizyna (LYS), histydyna (HIS), fenyloalanina (PHE), tyrozy-
na (TYR), prolina (PRO), walina (WAL), leucyna (LEU),
izoleucyna (ILE), treonina (THR), seryna (SER), alanina
(ALA).

Przy oznaczaniu istotności statystycznej posługiwano się
testem t-Studenta i C-Cochrana-Coxa.

Za różnlcę istotne statystycznie przyjęto p < 0,05, nato-
miast p > 0,05 uznano za nieistotne statysĘcznie,

Wyniki iomówienie
Stężenie wolnych aminokwasów w tkance nowotwo-

row złośliwych i niezłośliwych gruczołu sutkowego oraz
w tkance kontrolnej przedstawiono w tab, 2. Najwyż-
sze stęzęnie w tkance badanych nowotworów złoŚliwych
wykazano dla TAU, GLU i ALA, zaśnajnlższe dla MET
i CYS. W tkance nowotworów niezłośliwych stwier-
dzono najwyższe stęzenie TAU i GLU. W tkance kon-
trolnej nalvłyższe stęzenie osiągnęła TAU i GLU. W po-
równaniu stężenia wolnych aminokwasow w tkance
nowotworów złośliwych gruczołu sutkowego z ich stę-
żentem w tkance psów grupy kontrolnej stwierdzono
różntce istotne statystycznie dla aminokwasów TAU,
GLU, TYR, PRO, LEU, THR, SER i ALA, W przy-
padku porównania stężęń wolnych aminokwasów
w tkance nowotworów niezłoślirych z ich stężeniem
w tkance grupy kontrolnej Tożntcęstatystycznie istotną
osiągnęła ALA.

Stęzenie wolnych aminokwasów w surowicy kfwi
psów z nowotworami gruczołu sutkowego i w surowi-
cy kontrolnej przedstawiono w tab, 3 . W surowicy psów
z nowotworami złośliwymi najwyższą \MartoŚć uryka-
zano pTzy stężeniu GLU, zaś najniższąprzy stęzeniu
CYS, natomiast w surowicy psów z nowotworami nie-
złośliwymi najwyższe stężenie stwierdzono dla THR
i SER, najniższe zaś dla PHE. W surowicy psów grupy
kontrolnej najwyższe stęzenie zanotowano dla: ARG,
LYS, PRO, VAL, LEU, THR, SER oraz ALA. Najniż-
sze stęzenie stwierdzono dla CYS. Porównując stęże-
nie wolnych aminokwasów w surowicy krwi psów z no-
wotworami złośliwymi gruczoŁl sutkowego z surowi-
cąpsów grupy kontrolnej, różnicę statystycznie istotne
stwierdzono dla TAU, GLU i ALA oraz TYR. W po-
równaniu stęzenia wolnych aminokwasów w surowicy
psów z nowotwoTami niezłośliwymi i stęzenia wolnych
aminokwasów w surowicy psów grupy kontrolnej róż-
nicę istotną statystycznie stwierdzono dla THR, SER.

Stęzenie wolnych aminokwas ów poszczególnych
grup w tkance nowotworów gruczołu sutkowego i w
tkance kontrolnej przedstawiono w tab. 4. W tkance
nowotworów złośliwych gruczołu sutkowego stwier-
dzono, ze największe stęzenie osiągnęĘ aminokwasy
siarkowe oraz aminokwasy kwaśne, natomiast naj mniej -
sze stęzenie stwierdzono dla aminokwasów zasado-
wych. Porównując stężenia wolnych aminokwasow
w tkance nowotworów złośliwych gruczołu sutkowe-
go ze stężeniem wolnych aminokwasów w tkance psow
grupy kontrolnej różnicę istotną statystycznie stwier-
dzono dla wszystkich grup aminokwasow z wyjątkiem
aminokwasów zasadowych.

Stężenie wolnych aminokwasów poszczególnych
grup w surowicy psów z nowotworami gruczołu sutko-
wego i w surowicy kontrolnej przedstawiono w tab. 5.



Tab.2. Stężenie aminokwasów w tkance nowotworowej gru-
czołu mlekowego i tkance kontrolnej

Tab. 3. Stężenie aminokwasów w surowicy psów z nowotwo-
rami gruczołu mlekowego i surowicy kontrolnej

MET

cYs

TAU

GLU

AsP

ARG

tYs

Hls

PHE

TYB

PR0

VAL

LEU

lLE

THR

sER

ALA

0,3 t 0,2

0,3 t 0,2

8,5 t 3,1*

6,5 t 2,0-

1,6 t 0,6

0,8 t 0,4

1,3 t 0,4*

0,4 t 0,3

0,5 t 0,2

0,6 t 0,2-

1,5 t 0,5*

0,8 t 0,3

1,4 t 0,3*

0,4 t 0,3

1,7 t 0,6-

2,1 ł0,7*

5,2 ł 1,7*

0,1 t 0,06

0,2 t 0,10

'1,9 t 0,80

1,9 t 0,70

0,8 t 0,10

0,2 ł0,20

0,7 t 0,40

0,2 t 0,10

0,3 t 0,20

0,2 t 0,07

0,8 t 0,30

0,4 t 0,20

0,7 
=0,20

0,2 t 0,09

0,9 t 0,20

0,8 t 0,20

1,8 t 0,50-

0,'l t 0,10

0,2 t 0,10

2,6 t 0,80

2,4 t 0,60

1,0 t 0,30

0,4 t 0,20

0,4 t 0,20

0,2 ł0,20

0,2 t 0,06

0,09 t 0,07

0,5 t 0,20

0,5 t 0,20

0,8 t 0,20

0,2 t 0,09

0,6 t 0,30

0,8 t 0,30

0,5 t 0,10

Objaśnienie: * p < 0,05 istotność statystyczna w porównaniu
z kontrolą

W surowicy psów z nowotworami złośliwymi najwięk-
sze stęzenie stwierdzono dla aminokwasów kwaśnych,
zaś najmniejsze stęzenie zanotowano dla aminokwa-
sów siarkowych. W surowicy psów z nowotworami
niezłośliwymi naj mniej sze stężenie wykazyw ały ami-
nokwasy siarkowe. Porównując stęzenie wolnych ami-
nokwasów w surowicy psów z nowotworami złośliwy-
mi gruczołu sutkowego ze stęzeniem w surowicy psów
grupy kontrolnej stwierdzono Tożnicęistotną staty stycz-
nie dla aminokwasów siarkowych i kwaśnych.

Za p omocą naj nowszej apar atnry do chromatoglafi i
kolumnowej sprzężonej z komputerem badano zmiany
profilu wolnych aminokwasów w tkance nowotworo-
wej i w surowicy krwi w przebiegu chorob nowotwo-
rowych u ludzi t zwierząt. Stwierdzono zmiany w po-
równaniu z grupaml kontrolnymi (16, I7 ,22,27) , Zmia-

Tab.4. Stężenie grup aminokwasów w tkance nowotworowej
gruczołu sutkowego i w tkance kontrolnej

na profilu wolnych aminokwasów w tkankach nowo-
tworowych i surowicy krwi jest wynikiem procesów
wzrostu, a także nowotworzenia w organizmie ludzi
i zwierząt (I2, 16, I7,27). Rozrost nowotworowy po-
woduje wzmożęnie metabolizmu białka i zmianę pro-
filu aminokwasowego (27). W zrost stężenia niektórych
aminokwasów zależy od stopnia złośliwości nowotwo-
ru. Szczególnie wysoki wzrost stęzenia aminokwasów
obserwuj e się w fazie przej ściowej od carcinoma in situ
do carcinom invasivum (11). Przy złośliwym rozroście
nowotworowym zacho dzi w tkank ach w zmo żona syn-
tęzabiałek, zmlenia się koncentracja wolnych amino-
kwasów, nie tylko w tkankach, ale także w surowicy
krwi, która pośredniczy w ich przekazywaniu (27).

W badaniach własnych stwierdzono znaczny wzrost
poziomu aminokwasow siarkowych w tkance nowotwo-

Tab. 5. Stężenie grup aminokwasów w surowicy psów z no-
wotworami gruczołu sutkowego i w surowicy kontrolnej

MET

cYs

TAU

GLU

A§P

ARG

LYs

Hls

PHE

TYR

PR0

VAL

LEU

lLE

THR

sER

ALA

0,04 t 0,01 0

0,01 t 0,004

0,20 t 0,010-

1,40 t 0,500-

0,03 t 0,0'l0

0,20 t 0,030

0,30 t 0,100

0,20 t 0,200

0,20 t 0,200

0,10 t 0,010-

0,20 t 0,200

0,20 t 0,050

0,20 t 0,040

0,07 t 0,030

0,20 t 0,040

0,20 t 0,040

0,30 t 0,030-

0,04 t 0,007

0,004 t 0,001

0,'l0 t 0,030

0,20 t 0,070

0,03 t 0,010

0,20 t 0,040

0,20 t 0,030

0,08 t 0,020

0,09 t 0,010

0,'l0 t 0,008

0,20 t 0,005

0,20 t 0,009

0,20 t 0,010

0,08 t 0,040

0,30 t 0,010-

0,30 t 0,010-

0,60 t 0,200

0,03 t 0,003

0,01 t 0,003

0,05 t 0,004

0,05 t 0,004

0,02 t 0,006

0,20 t 0,020

0,20 t 0,020

0,08 t 0,007

0,04 t 0,004

0,04 t 0,004

0,20 t 0,020

0,20 t 0,020

0,20 t 0,020

0,06 t 0,001

0,20 t 0,030

0,20 t 0,030

0,20 t 0,040

Objaśnienie: jak w tab. 2.

Sia rkowe

Kwaś ne

Zasadowe

ArOmatyczne

R ozg ał ęzio n e

9,1 t 3,5*

8,1 t 2,6*

2,5 
='l ,'|

2,6 t 0,9*

2,6 t 0,9-

2,2 ł 0,96

2,7 t 0,80

'l ,1 t 0,70

1,3 t 0,56

1,3 t 0,50

2,9 t 1,0

3,4 t 0,9

'1,0 t 0,6

0,8 t 0,3

'l ,5 t 0,5

Objaśnienie:jak w tab, 2.

S iarkowe

Kwaś ne

Zasadowe

Atomatyczne

R ozg ałęzio n e

0,25 t 0,03-

1,43 t 0,50*

0,70 t 0,30

0,50 t 0,40

0,47 t 0,10

0,15t0,04 l 0,09t0,0'|

0,23t0,08 | o,oz.o,ot

0,48 t 0,09 l o,or. o,o,

0,39t0,02 1 0,28t0,03
I

0,48 t 0,06 0,46 t 0,04

Objaśnienie:jak w tab, 2



rów gruczołu sutkowego. Wzrost zawartości aminokwa-
sów siarkowych był wyrażnie lzależniony od stopnia
złośliwości nowotworu. w tkance nowotworów złośli-
wych gruczołu sutkowego stwierdzono ponad trzyktot-
ny wzrost poziomu aminokwasów siarkowych, zaś
w surowicy krwi psów wykazano blisko dwukrotny
wzrost poziomu aminokwasow siarkowych w pórów-
naniu z poziomem tych aminokwasów w tkance i w
surowicy krwi psów grupy kontrolnej. W badanych
tkankach nowotworów niezłośliwych oraz w surowicy
psow z nowotworami niezłośliwymi nie stwięrdzono
znaczących zmian w poziomie aminokwasów siarko-
!\rych. Podobne zmiany w stężeniu wolnych aminokwa-
sów siarkowychwykazali altorzy badań nad nowotwo-
rami u ludzi (15), Nishizaki i wsp. (16) dowodzą że
koncentracja metioniny rośnie w tkance nowotworowej
wraz z rozwojem guza złośIiwego wątroby, natomiast
obniża się jej poziom w surowicy krwi chorych. Wyka-
zano, że komórki wielu nowotworów złośliwych nie
były zdolne do proliferacjiprzy braku metioniny, która
jest niezbędna do syntezy DNA i RNA. Doświadczenia
na zwtetzętach dowodzą iz stosowanie diety ubogiej
w metioninę hamuje rozwój guza.

Poziom aminokwasów kwaśnychw tkance nowotwo-
rów złośliwych oruz w surowicy krwi psów z nowo-
tworami gruczofu sutkowe go wzró sł statysty c znie i stot-
nie w porównaniu z glxpąkontrolną. Zarówno kwas
asparaginowy, jak i kwas glutaminowy są w chorobie
nowotworowej usuwane z organizmu w maĘm stop-
niu. Tkanka mięśni szkieletowych wykazuje u pacjen-
tów z chorobą nowotworową mniej szą aktywność, dla-
tego rośnie poziom aminokwasów kwaśnych w suro-
wicy krwi i zmienionych tkankach nowotworowych (9,
19). Na podstawie wyników przeprowadzonych badań
wykazano, że stężenie kwasu glutaminowego było wy-
sokie w tkance badanych nowotworów i w surowicy
klwi chorych psów. Wyniki te pokrywają się z danymi
literaturowymi (5, 9 , 19 , ż0). Stęzenie wolnego kwasu
glutaminowego w tkance glJza wzrasta w porównaniu
z tkanką niezmienio ną w r az ze wzro stem zło ś liwo ś c i
nowotworu i stopniem zaawansowania procesu nowo-
tworowego (15, 19, 20). Dane na tematmożliwości sto-
sowania oznaczeh stęzenia kwasu glutaminowego jako
markera nowotworowego oraz możliwości monitoro-
wania leczenia nowotworów przęz określenie zmian
jego poziomu w surowicy krwi są często przeciwstaw-
ne. Ollenschlager i wsp. (20) nie wykazali zwtązku
między poziomem kwasu glutaminowego a stadium
choroby, potwierdzili jednak fakt wzrostu poziomu tego
aminokwasu w surowicy pacjentow z nowotworem. Ba-
dania innych autorów wykazaĘ, iż poziom kwasu glu-
taminowego i kwasu asparaginowego wzrasta w suro-
wicy krwi u ludzi zraktem drobnokomórkowym płuc,
co według cytowanych autorów jest charakterystyczne
dla tego nowotworu (24). Sugeruje się, ze u pacjentów
z nowotworami złośliwymi, narażonymi na wznowę
procesu nowotworowego, powinno się prowadzic ba-
dania przemiany materil przy pomocy analtzy profilu

aminokwasów. Szczególną wartość dla monitorowania
przebiegu choroby przedstawiają: kwas glutaminowy
i kwas asparaginowy (28).

W badaniach własnych wykazano znaczny wzrost
poziomu aminokwas ow r ozgałęzionych i ar omaĘ cz-
nych w tkance nowotworów gruczołu sutkowego i su-
rowicy krwi badanych psow. Stosunek tych aminokwa-
sów w tkance i w surowicy psów z nowotworami gru-
czołu sutkowego wynosił 1,0 ibył znacznie niższy niż
w tkance i w surowicy grupy kontrolnej, gdzie wynosił
1,7. Niektóre prace potwierdzająuzyskane wyniki, na-

tomiast inne wykazują że poziom aminokwasów aro-
matycznychw surowicy krwi chorych z nowotworami
układu pokarmowego rośnie, natomiast maleje poziom
aminokwasów rozgałęzionych (l2, 14, 30), W surowi-
cy krwi ludzi z nowotworem poziom aminokwasów
rozgŃęzionych nie obnlża się pomimo redukcji ogól-
nego poziomu aminokwasów w surowicy (7, 14, I7).
S to sunek aminokwas ów r ozgałęzi onych do aminokwa-
sów aromatycznych - podobnie jak w wynikach uzys-
kanych w pracy - był obnizony bądżpozostawał na nie-
zmienionym poziomie (30). Watanabe i wsp. (30)
stwierdzają że ogóIny poziom wolnych aminokwasów
w tkance badanych nowotworów układu trawiennego
był dużo wyższy niżw tkance kontrolnej.

Stwięrdzono wzrost poziomu aminokwasów aroma-
tycznychw tkance i surowicy krwi. Najwyższy wzrost
stężenia wykazywała tyrozyna zarówno w tkance no-
wotworowej, jak i w surowicy krwi chorych psów. Po-
dobne wyniki otrzymano w nowotworach sutka u ko-
biet orazw nowotworach wywołanych doświadczalnie
u szczurów (13). Przyczynętakiego wyniku upatruje
się w zmniejszonej hydroksylacji fenyloalaniny i w
zmniej szonym kataboli zmte tyr ozyny wykazanym in
viyo u szczllrów. Według innych autorów poziom pro-
ltny znacznie spada w surowicy krwi u ludziprzy nle-
których mięsakach (3 , 17). Stęzenie aminokwas ów roz-
gałęzionych w surowicy psów z nowotworami gruczo-
łu sutkowego nie ulegało zmianie w porównaniu z gru-
pą kontrolną. W badaniach własnych stwierdzono
wzrost poziomu aminokwasów zasadowych w tkankach
i w surowicy krwi. Najwyższy poziom spośród amino-
kwasów tej grupy wykazywała lizyna, która osiągała
ponad trzykrotny wzrost stęzenia w tkance nowotwo-
rowej gruczołu mlekowego w porównaniu z grupąkon-
trolną. Wyniki te znajdująpotwierdzenie w danych li-
terafurowych. Watanabe i wsp. (30) stwierdzająponad
dwukrotny wzrost poziomu |izyny w tkance raka żo-
łądka i okrężnicy u ludzi. Norton i wsp. (17) obserwo-
wali w prowadzonych badaniach wzrost poziomu tego
aminokwasu w surowicy krwi z nowotworem złośli-
wym. Autolzy ct stwierdzają jednocześnie obniżenie
poziomu pozostałych aminokwasów zasadowych, tj.

argininy i histydyny w surowicy krwi (17). Według ba-
dań Brennera i wsp. (5), podwyższony poziom histy-
dyny w surowicy krwi ludzi zrakiemprzewodu pokar-
mowego utrzymuje się we wszystkich stadiach rozwo-
ju nowotworu. Poza hisĘdyną tylko dwa aminokwasy
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zachowują się podobnie, tj. kwas glutaminowy i cysty-
na, zaś poziom innych aminokwasów obniza się wraz
z rozwojem guza, by ponownie wzrosnąć przy wystą-
pieniu przerzutów (5).

W badaniach własnych stwierdzono statystycznie
istotny wzrost poziomu alaniny w tkankach nowotwo-
rów złośliwych gruczołu sutkowego. Podobnie, wzrost
poziomu alaniny w tkance nowotworowej sutka u ko-
biet stwierdził Nefyodov i wsp. (15). Liczni altotzy
twierdzą, że poziom alaniny w surowicy ludzi chorych
na raka wątroby obniża się (l0, 12,30).

Z przedstawionych badań wynika, ze nowotwory
złośliwe gruczołu sutkowego prowadządo zmiany pro-
filu wolnych aminokwasów, podnosząc ich poziom za-
równo w tkance nowotworowej, jak i w surowicy krwi.
Duże zapotrzebowanie guza na aminokwasy znajduje
odzwierciedlenie w podwyzszeniu poziomu wolnych
aminokwasów w surowicy krwi (ż7).Badania nad tkan-
ką nou,otworową i surowicą krwi tych samych pacjen-
tów wykazują pozytywną korelację. Watanabe i wsp,
(30) wykazali natomiast, ze u szczurów z wywołanym
doświadczalnie nowotworem wątroby wraz z rozwo-
jem nowotworu zmieniała się korelacja fenyloalaniny
i tyrozyny w tkance nowotworowej oraz w surowicy
hwi. Stężenie tych aminokwasów wzrastało w tkance,
zaś malało w surowicy. Proces nowotworowy u ludzi
i zwierząt pociąga za sobą zaburzęnia metabolizmu
w organizmie objętym chorobą nowotworową ( l 0, 28).
Podczas rozwoju nowotworu metabolizowana jest więk-
sza ilość białka, co w konsekwencji prowadzi do zmia-
ny profilu wolnych aminokwasów w tkance nowotwo-
rowej iw surowicyktwi,

Prawdopodobnie nowotwory rozwijające się w róz-
ny ch nar ządach rno gą powodować specyfi czne dla s i e-
bie zmiany profilu wolnych aminokwasów. Obser-wa-
cja profilu aminokwasóq jak równiez poszczególnych
wolnych aminokwasow moze ułatwić zrozumienie
wpływu, jaki ma toczący się proces nowotworowy na
przemianę białek i metabolizm organizmu. Badanie
profilu wolnych aminokwasów w surowicy krwi może
byc pomocne w diagnostyce pacjentów z chorobą no-
wotworową (2].28).

Wnioski
l. W tkance nowotworowej guzow o charakterze złoś-

liwym w porównaniu z tkanką kontrolną wykazano
wyższe stęzenie aminokwasów siarkowych i kwaśnych.

2. W tkance nowotworowej oraz w surowicy chorych
psów stwierdzono wzrost stężenia tauryny, kwasu glu-
taminowego i alaniny.

3. Oznaczenie stężenia wybranych wolnych amino-
kwasów w tkance i surowicy krwi psow z nowotwora-
mi złośliwymi mozna wykorzystać jako dodatkowe
potwierdzenie badań histopatol o gic zny chw ocenie złoś-
liwości nowotworu.
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