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Summary

The study evaluated three a-typical cases of canine lymphoma having patho-morphology features and cell
immunophenoĘpes. The markeri of particular cell types as clusters Óf,differentiation ńere defined using
immunohistochemical and cytofluorometric methods. Two of the cases were defined as two-phenotype canine
lymphoma from T-cell precursors. The phenotype in dog 1 was CD79a+ (30-50% positive cells), CD3-, CDs+

,,,(71.84o/n), CD,21Jike+ (9.520ń), CD4+ (77.610/0), CD8+ (ó9.05%) and in dog 2 was CD79a+ (70oń positive
cells), CD3-, CDs+ (11.41oh), CD2lłike+ (3I.56Yo), CD4+ (l5.92oń), CD8+ (1I.52%\. One of the cases was
a T-cell lymphoblast lymphoma with phenoĘpe CD79a-, CD3+ (7o positive cells), CDs+ (68.250^), CD21-
.likeł (46.970^), CD4+ (62.810^), CD8+ (6.0%).
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Z akł e s zmian hi s t op ato l o gtc zny ch o b s e rwo w anych
w węzłach chłonnych w reakcji na sĘmulacjęjest ogra-
niczony i w dużej mierze nieswoisty. Charakteryzo-
wać go może rozrost grudkowy, plazmocytoza, ęozy-
nofilia, proliferacja limfoblastóą rozrost streĄl przy-
korowej lub histiocytoza zatokowa. U zw ierząt brak
szcze gołowej klasyfi kacj i ni etypowych ze sp ołów lim-
fopro l i ferac yj nych, kto ra p o zw alałaby o dr ó żnić pr zy -
p adk i zmlan s amo o gran iczaj ący ch s i ę o d Ęch, kto rych
skutkiem będzie rozwój chłoniaka. Niekiedy obraz
histopatologiczny zmian w węzłach chłonnych możę
być nietypowy lub mylący, np. w przebiegu toksoplaz-
mozy zmiany mogą przypominaó chłoniaka strefy
brzeżnej. Nietypowe zespoĘ limfoproliferacyjne mogą
być reakcją na dfugotrwałe stosowanie preparatów
immunomo duluj ących, zaburzeń re gulacj i układu o d-
pornościowego, a także pojawiać się w przebiegu cho-
rób autoimmunolo gicznych. Według klasyfi kacj i WHO
spośród nowotworów wywodzących się z limfocytów
B i TA{K wyróżniane są chłoniaki lub białaczkt zko-
mórek prekursorowych (limfoblastyczne) oraz z ko-
mórek obwodowych. W immunodiagnostyce schorzeń
rozro stowych układu limfo cytarne go b adani e fenoty-
pu komórek nowotworowych dokonyłvane j est p oprzez
identyfi kacj ę powierzchniowych antygenów r ożnico -
wania (CD) metodami immunohistochemicznymi lub
cytometrii przepĘwowej. Dobrane zestawy przeciw-
ciał monoklonalnych wykrywają antygeny będące

markerami określonych linii komórek, co pozwala na
ich odroznięnie oraz ustalenie stopnia dojrzałości. Do
powierzchniowych anĘgenów roznicowania wykorzy-
stywanych w diagnostyce chłoniaków tbiałaczek u lu-
dzi należą m.in.: w odniesieniu do limfocytów B -
CD10, CD19, CD20, CD}I, CD79a, CD22, CD24,
a do limfocytów T - CD5, CD3, CDz, CD7, CD4
i CD8. Jednym zbardziej swoistych markerow limfo-
cytow B jest CD79a obecny na powierzchni we wszyst-
kich stadiach dojrzewania. Cząsteczka CD5 występu-
je na limfocytach T i około 20%o limfocytów B (B1)
oraz obecna jest na większości komórek przewlekĘch
btałac zek Iimf aty c znyc h i ni ektory c h chłon i akach wy -
wodzących się z komórek B (1, 14,16).

U psow w diagnostyce immunohistochemicznej
przydatne okazaĘ się jedynie CD79a (mb-1) i CD3
(przeciwciała skierowane przeciw tym antygenom sto-
sowane sąw barwieniu skrawków parafinowych) oraz
CD5, która u psów jest vłyłącznie markerem limfocy-
tów T. W barwieniu skrawkow mrozeniowych wyko-
rzysĘwane sąponadto CD4 i CD8. Aktualnie brakjest
s wo i s tych dla p s a pr zec iwc i ał i dentyfikuj ąc y ch CD 2 I,
CD19, CD20 orazpowierzchniowe (slg) i cytoplazma-
tyczne (clg) immunoglobuliny. W badaniach cyto-
metry czny ch 1 i m fo c ytów p s ó w znalazĘ z a s t o s o w ani e
prze c iw c iała pr zeciw cząste czkom ró zni c owan i a :

CD18 (obecnym na większości leukocytów przy zroż-
nicowanej ekspresji antygenów), CD5, CD21-like,
CD4 i CD8 (8, 9,lJ,22,25,27).a'Prngn \Ą,ykonana ze środkórł,KBN Grant Nr 50l02320026
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Uporządkowanie klasyfikacji chłoniakow w syste-
mie REAL/WHO u ludzi umozliwiło wprowadzenie
właściwych metod leczenia w zespołach histoklinicz-
nych m.in. chłoniaków rozlanych z dllżych komórek,
chłoniaków limfoblasĘcznych z komórek T oraz cl,io-
niaków pozawęzŁowych, grudkowych, z komorek
płaszcza i chłoniakow pierwotnych skórnych. Podej-
mowane są takze proby zastosowania takiej klasyfi-
kacji u psów. Szczególnątrudnościąjest brak lub nie-
do state czni e pr ecy zy jne okre ś leni e cech p o szcze gól-
nych typow morfolo gic zny ch chłoniaków u p sów i nie -

wielka Itczba przeciwciał mogących sŁużyć określe-
niu fenotypu komórek nowotworowych. U psów bar-
dzo rzadko stwierdza się chłoniaki, w których komór-
ki nowotworowe wyposazone są w dodatkowe (z in-
nej linii komórkowej) determinanty antygenowe,
a sprawiają onę szczęEolne trudnoś ciprzy próbie skla-
syfikowania w systemie REAL/WHO (21).

Celem pracy było określenie fenotypow chłoniakow
psów oraz przedstawienie trudności w diagnostyce
róznicowej chłoniaków o nietypowym fenotypie.

Mateliał imetody
Zwierzęta. Materiał do badań pobrano od 3 psów z roz-

poznanym na podstawie badania histopatologicznego
węzłów chłonnych i szpiku kostnego chłoniakiem wielo-
o gn i skowym. Ws zystki e zw ier zęta wykazyw ały c harakte-

rystyczne dla chłoniaka wieloogniskowego objawy powięk-
szenia węzłow chłonnych. U kazdego psa wykonano
dodatkowo podstawowe badania hematologiczne oraz
badania biochemiczne (AST, ALT, ALŁ wapń, albuminy,
glukoza, kreatynina, mocznik) (tab, l ).

Badanie patomorfologiczne. Materiał do badania cy-
topatologicznego pochodził z biopsji aspiracyjnej cienko-
igłowej węzła chłonnego igłą24G oraz biopsji aspiracyj-
nej szpiku kostnego pobranego ze skrzydła kości biodro-
wej heparynizowaną igłą Klima. W ocenie cytologicznej
świezego materiału z biopsji cienkoigłowej brano pod uwa-
gę wielkość komórek i jądra komórkowego, wielkośc in-
deksu jądrowego, kształt j ądra oraz redystrybucję chroma-
tyny jądrowej. Oceniano takze wielkośó i kształt jąderek,
stopień zasadochłonności cytopl azmy i indeks mitotyczny.
W badaniu cytologicznym 1iczbę figur podziału określano
w 5 polach widzenia (przy powiększeniu 500 x). Materia-
łem do badania histopatologicznego był węzeł chłonny po-
brany wraz z torebką metodą biopsji chirurgicznej, Utrwa-
lano go w 40ńroztworze fotmaliny przezl4 godziny,zata-
piano w parafinie i barwiono metodą przeglądową HE,
Oceniano charakter nacieku, np. rozlany lub ograniczony,
rozrost żyłekpoza włośniczkowych, skład i charakter zmian
podścieliska. Indeks mitotyczny (IM) określano w 10 po-
lach widzenia przy powiększeniu 400 x i oceniano jako
nisl<i przy obecności figur mitotycznych 0-2 w polu, średni
jako 3-5 w polu i wysoki jako 6 i więcej w polu.

Badanie immunofenotypu komórek nowotworowych.
Badania immunofenotypu kornórek nowotworowych do-
konywano metodami inrmunohistochemii i cytometrii prze-
pływowej. Badanie imnunohistoclremiczne przeprow adza-
no w skrawkach parafinowych z węzła chłonnego wyko-

Tab. 1. Wyniki badań morfologicznych i biochemicznych krwi
badanych psów

Tab. 2. Zestaw przeciwciał monoklonalnych do fenotypowa-
nia limfocytów z węzłów chłonnych psa

rzystując przeciwciała dla CD79a i CD3 i S l00 (Dako,
Dania) oraz system En VisionTv+, HRP DAKO, Badanie
cytometryczne wykonano przy uzyciu cytometnr przepły-
wowego FACScalibur (Becton-Dickinson, Belgia) z wy-
korzystaniem programu komputerowego do zbieranlai ana-
Iizy danych CellQuest. Fenotypowaniu poddano kornórki
zwęzłów chłonnych i szpiku kostnego. Aspiraty zwęzłów
chłonnych zawieszano w 1 ml PBS. Aspiraty szpiku l<ost-

nego w ilości ok. 1,5 ml pobierano do probówki z EDTA-
-2K. Limfocyty znakowano przeciwciałami monoklonal-
nymi opisanymi w tab. 2 (VMRD, Pullman, USA) ikoniu-
gatami immunoglobulin z fluorochromami: Goat anti-mo-
use IgG + lgM (H t L) FITC i Goat anti-mouse IgG (H + L)

Wskaźnik Pies 1 Pies 2 Pies 3

Hb (s/)

Hl (l/|)

Liczba erytrocylów (1x 1012/|)

McV (tl)

0B (mm)

Płytki krwi (1 x 109/)

Liczba leukocytóW (1X 109/l)

Gtanulocyty kwasochłonne (%)

Granulocyty obojęlnochłonne
pałeczkowate (%)

G rcnulocyty obojęlnochłonne
segmentowane (%)

Monocyty (%)

Limfocyty (%)

AsT (U/)

ALT (U/)

AP (U/)

Wapń (mq/dl)

Albuminy (g/)

Glukoza (mg/dl)

Kreatynina (mg/dl)

Mocznik (mq/dl)

16,60

0,44

7,88

56,00

4,00

207,00

10,00

0,00

2,00

89,00

0

9,00

68,80

21 8,80

256,70

11,10

3,20

63,00

1,80

53,00

1 0,70

0,28

4,22

67,10

6,00

214,00

65,00

4,00

4,00

64,00

0

28,0 0

55,20

32,50

91,70

,l 
0,80

3,40

1 1 2,60

0,80

11,70

12,80

0,35

5,54

69,00

3,00

421,00

12,00

3,00

3,00

66,00

0

3,|,00

88,30

67,20

97,50

8,50

2,90

56,00

1 ,10

40,00
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PE (MEDAC, Hamburg, Niemcy). Wyniki analizy cyto-
metrycznej przedstawiono w postaci odsetka limfocytów
w badanym materiale oraz odsetka limfocytów wykazują-
cych ekspresję CD18, CD5, CD21-like, CD4 i CDB.

Wyniti i omówienie

We wszystkich przypadkach w badaniach cytopato-
logicznych stwierdzono komórki duże, pleomorftcz-
ne, o cytoplazmtę zasadochłonnej, jądrach w kształcie
nieregularnym lub typu conulated, rozproszonej chro-
ma§nie oraz j ednyrrr lub dwoch niewielkich j ąderkach
i wysokim indeksie mitotycznym.

Pies nr 1. W badaniu histopatologicznym r ozpozna-
no chłoniaka z dużych komórek B o rozroście rozla-
nym i fenotypie CD79a+ CD3 wbadaniu immunohi-
stochemicznym (30-50% komórek dodatnich) orazlM
9,5. Stwierdzono ponadto nieliczne komorki CD3*
w okolicy zatok oraz ich drobne skupiska wokół na-
czyń. Reakcja komórek chłoniaka z przeciwciałem
CD7 9 a była silnie dodatn ia, a z pr zeciwciałem dla CD3
w komorka ch CD7 9 dodatnich - słaba, dyfuzy jna, cy -

toplazmaĘczna. Występ owaĘ
ponadto Itcznę rozproszone nie-
re gularnie komorki dendryĘcz-
ne S-100 dodatnie. Komórki
nowotworowe nie wykazyw aĘ
obecności białka S-100. Nie
stwierdzono rozrostu żyłek po-
zawłosow aty ch strefy przy -

korowej, typowego dla chłonia-
ków wywodzących się z limfo-
cy,tow T,

W analizie cytometrycznej
komórek węzła chłonnego
stwierdzono obecność 39,83oń
limfocytów, Na limfocytach
,,łlzkazano ekspresj ę antygenów
(] I,84oń komórek dodatnich),
CD4 (71,610^), CD8 (69,05%).

róznicowania: CD5
CD2l-like (9,52Yo),
Wskaźnik CD4/CDS

Tab. 3. Wyniki badania fenotypu komórek chłoniaków metodami immunohistochemii
(a) i cytometrii przepływowej (b)

obecności białka S-100. Nie stwierdzono rozrostuży-
łek pozawło sowatych strefy przykorowej, typowego
dla chłoniaków wywodzących się z limfocytów T
i wzmozonej pro liferacj i makro fagów fago cytuj ących
komorki ulegaj ące apoptozie.

W analizie cytometrycznej komórek aspiratu węła
chłonnego stwierdzono obecność I 5,)Yo limfocytow.
Na limfocytach vłykazano ekspresję antygenów róż-
nicowania: CD5 ( 1 I,4Ioń komórek dodatnich), CD}I -
-like (30,56%),CD4 (I5,92Yo), CDS (1I,52o^). Wskaź-
nlk CD4l CDS wynosiŁ I,33.

Pies nr 3. W badaniu histopatologicznym stwier-
dzono rozrost o charakterzerozlanym. wskazujący na
chłoniaka limfoblasĘ cznego. O gni skowo ob serwowa-
no wylewy krwi, zgrubienie ścian naczyn krwionoś-
nych i średnio Iicznenaczyniao wysokim śródbłonku.
Stwierdzono wysoką aktywnośc proliferacyjną: IM
II,9,Ki67* 50-70%. Komorki chłoniaka byĘ CD3*,
79a- z miejscowymi skupiskami komórek CD79a*
(tab. 3). W miązszu w postaci skupisk występowały
średnio ltczne komórki S-100*.

W analizie cytometrycznej komórek węzŁa chłon-
nego stwierdzono obecność 8I,42oń limfocytów. Na
limfo cytach wykazano ekspre sj ę następuj ących anty-
genów róznicowania: CD5 (68,25Yo komórek dodat-
nich), CD2I-like (46,97'Yo), CD4 (62,8IYo), CD8
(6,0%). Wskaźnik CD4/CDS wynosił 10,50.

We wszystkich opisanych przypadkach uzyskane
wyniki nie byĘ jednoznacznę i mogĘ wskazywać na
r óżnę r o dzaj e chłoniaków. W diagno s§c e róznic owej
można brać pod uwagę chłoniaka o rozroście rozla-
nym z duzych komórek B, chłoniaka z komórek B
bogatego w limfocy.ty T, chłoniaka dwufenotypowego
i chłoniaka limfoblastycznęgo z komórek T. U pierw-
szego i drugiego psa stwierdzono wysoki odsetek
komórek ulzkazujących ekspresję CD79a, antygenu
obecnego na limfocytach we wszystkich stadiach róż-
nicowania w szpiku kostnym, limfocytach B spoczyn-
kowych i aktywowanych krwi oraz na większości
komórek pl azmatycznych. Silnie dodatnia reakcja im-
munohistochemiczna występuje na ogół we wszyst-
kich przypadkach btałaczeWchłoniaków z komórek B
prekursorowych, jak i chłoniaków z komórek B ob-

wynosił 1,13.
Badanie cytologiczne szpiku kostnego nie wykaza-

ło zmian patologicznych, nie stwierdzono tez erytro-
fagocytozy, j akkolwiek zespół hemofagocytozy j est
uważany zapatognomiczny dla chłoniaków z obwo-
dowych komórek T.

Pies nr 2. W badaniu histopatologicznym rozpozna-
no chłoniaka z ólżych komórek B o rozroście rozla-
nym i fenotypie CD79a+ CD3 (około 70% komorek
dodatnich) orazlM 15,0. Stwierdzono ponadto ognis-
kową rnartwicę i nas iloną apoptozę. Wykazano licznę
komorki CD 3 

*, poj edynczo rozpro szon e, a także w po-
staci licznych, dużych skupisk w okolicy naczyhiza-
tok. Reakcja komórek chłoniaka z przeciwciałem
CD7 9 abyłasilnie dodatnia, a z przeciwciałem dla CD3
w komórkach CD79 dodatnich - słaba, dyfuzyjna,
cy toplazmaĘ c zna. Wy stęp ow aĘ p o n adto lic zne r oz-
proszone nieregulamie komórki dendrytyczne S-100
dodatnie. Komórki nowotworowe nie wykazywały

70

,l1,Ą,|

31,56

15,92

11 ,52

CD79a

cD3

cD5

CD21-1ike

cD4

cD8



wodowych (22). Jednak w poło-
wie prrypadków chłoniaka limfo-
plazmatycznego i w pojedyn-
czy ch przypadkach szpiczaka
Qllasmacytoma) oraz chłoniaka B
anaplastycmego nie stwierdza się
reakcji dodatniej,

Analiza ekspresji antygenu
CD21-like występującego wy-
łącznie na dojr zĄch l imfo cytach
B wykazałajednak niski odsętek
tych komórek u psa pierwszego,
a wysoki jedynie u drugiego. Jed-
nocześnie stwierdzono wysoki
odsetek komórek CD5- w pierw-
szym przypadku, a niski w dru-
gim. U ludzi w niektorych przy-
p adkach białaczekl chłoniaków
stwierdza się obecność nietypo-
lvych (z innej linii komórkowej),
dodatkowych determinant anty-
genowych. Są to chłoniaki dwu-
fenotypowe,czyli o fenotypie pre-
kursorów limfocyta T i typowym
dla komorek B w róznych sta-
diach dojrzałości lub chłoniaki
dwuliniowe. Konsekwencje kli-
niczne występowania fenotypów
nietypowych nie są jeszcze zna-
ne. W przypadkach chłoniakow
1 i mfoblasty czny ch dwufenotypo-

Ryc. 2. Wycinek węzła chłonnego barwio-
ny metodą immunohistochemiczną dla
identyfikacji antygenu CD3 (przypa-
dek 1)
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Ryc. 3. Wycinek rvęzla chłonnego barwio-
ny metodą immunohistochemiczną dla
identyfikacji antygenu CD79a (przypa-
dek 3)

wych lub dwuliniowych u ludzi rokowanie jest ostrozne
(2). W około I0oń przypadków chłoniakow z komó-
rek T prekursorowych u ludzi komórki nowotworowe
wykazują ekspresję CD79a. Ekspresję CD79a wyka-
nljąteżtymocyty grasicze we wczesnych stadiach roz-
wojowych i komorki grasiczaka (16). Wydaje się, ze
ekspresja CD79amoże być cechątak chłoniaków z ko-
mórek prekursorowych, jak i chłoniaków obwodowych
komórek T. Ekspresję składowych receptora antyge-
nowego CD79, w tym markera komórek B CD79a,
stwierdzano u ludzi w plzypadkach chłoniaków NIłT
pierwotnie skómych i jelitowych. We wszystkich tych
pr zy p adkach komórki chłoni aka wykazy w aĘ e k spre -
sję tylko jednej cząsteczki powierzchniowej typowej
dla komórek B (6). U ludzi znabytym cięzkim zespo-
łem niedoborów immunologicznych stwierdzono wy-
stępowanie chłoniaków z dużych limfocytow B dwu-
fenotypowych wyposazonych w antygeny specyfi cz-
ne dla limfocytow T (CD3, CD5) i B (CD19, CD20),
a w nacieku występowaĘ również nienowotworowe
limfocyĘ T zanĘgenami charakterystycznymi dla ko-
mórek aktywowanychQĄ.

Rzadko opisywane są przypadki chłoniakow u lu-
dzizkomórek T prekursorowych, w których komorki
nowotworowe wykazują ekspresję zarówno dwoch
antygenów komórek B (CD79a i CD20), jak i kilku
antygenów komórek T (CD3, CD4, CD8). Wyjątek

stanowi opis chłoni aka wykazuj ącego równocześnie
ekspresję antygenów komórek B i komórek T (CD3,
CD8, CD43, TIA-1, CD2O,CD79a)orazCD56 i 5-100.
Ekspresj ę bi ałka S- 1 00 wykazuj ą prawidłowe komór-
ki cytotoksyczne. Większośó chłoniakow z komórek
T wykazujących ekspresj ęCD79ato chłoniaki o feno-
typie limfocytów cytotoksyc zny ch (3, 6, 1 8), Do§ch-
czas u ludzi opisano Ęlko jeden przypadek chłoniaka
z dojrzaĘch komórek T wykazującego ekspresję jed-
nocześnie dwoch antygenów komórek B - CD79a
iCD20 oraz ekspresję CD5. CD5 u ludzi występuje
na wszystkich limfocytach T i na subpopulacji limfo-
cytów B zdolnej do produkcji przeciwciał, u psów na-
tomiast wyłączniena limfocytach T (6). W komórkach
chłoniaków psów wykazujących ekspresję zarówno
antygenów komórek B, jak iT (CD79a, CD3) stwier-
dzane są aberracje chromosomalne polegające na bra-
ku chromosomu 11,30,36 i 38 (30).

W około 80oń przypadkow chłoniaków limfoblas-
tycznych z komórek T komórki nowotworowe tracą
immunofenotyp charakterystyczny dla komórek T.
Wykazują one ekspresję cząsteczek rómicowania właś-
ciwych komórkom prekursorowym szpiku kostnego,
tymocytom korowym I i II rzędu, pozbawione sączęs-
to jednego lub wielu antygenów wspólnych T (rrp.
komorki nowotworowe pozbawione kompleksu recep-
tora antygenowego Ti/CD3, CDz, CD5) (20). Chło-



niaki limfoblastyczne z komórek T charakteryzują się
skrajnie agresywnym przebiegiem klinicznym, Cho-
roba moze manifestować się masylvnymi zmianamt
w środpiersiu (chłoniakrozwija się w grasicy i węz-
łach chłonnych śródpiersiowych) z zajęciem węzłów
nadprzeponowych, nadoboj czykowych i pachowych,
rzadziej z zajęciem wątroby, śledziony, gonad, gruczo-
łów mlekowych i skóry. Chłoniaki anaplasĘcznętoz-
Ianę z dlży ch komórek (wi e lkokom órkowe) wykazu-
jąnajczęściej fenotyp komórek T lub zerowych. Chło-
niaka z komórek B, występującego u ludzi starszych,
nie opisano jeszcze u psow.

Wyniki analizy cytometrycznej węŁów chłonnych
pierwszego i drugiego psa mogą sugerować obecność
limfocytów o fenotypie CD4*CD8*. Wobec braku po-
dwójnego znakowania ma to jedynie charakter przy-
puszczenla. U psow komorki o fenotypie CD4*CDS*
stwierdzano w pr4lpadkach chłoniakow limfobla sĘ cz-
nych zkomórek T orazchłoniaków z komórek T o ty-
pie limfoplazmacytoidalnym. Ten ostatni typ chłonia-
ka opisywany jest jednak u psów bardzo rzadko. W obu
tych przypadkach w nacieku występowały komorki
podwojnie ujemne CD4 CDS , nie stwierdzono nato-
miast obecności komórek CD4-CDS (I2,I3). Komór-
ki chłoniakarozlanego z dużych komórek T mają fe-
notyp CD4'CDS lub CD4 CDsn, a jego cechą cha-
rakterystyc znąjest rozrost zyłek pozawłośniczkowych.
Występowanie komórek CD4*CD8* jest typowe dla
chłoniaków skóry u ludzi (15). W Tozpoznanlu różni-
cowym w tych przypadkach należy brac pod uwagę
chłoniaka z limfocytow B o rozroście rozlanym boga-
tego w nienowotworowe limfocyty T, ktorego cechą
charakterysĘcznąj est bogaty odczynowy naciek z Itm-
fo cytów T. W b adaniu b iop syj nym stwierd za się prze -
wagę komórek CD3 dodatnich i niewielką liczbę
komórek CD79a* (4, 5, 10). Chłoniak z komórek B
bogaty w limfocyty T należy do grupy obwodowych
chłoniaków z komórek duzych. Jest to chłoniak rozla-
ny z komórek o różnych cechach morfologicznych
i fenotypowych: dużych nowotworowych komórek B
i ltczny ch maĘch, nienowotworowych limfo cytow B
i T. Chłoniaki te przybierająnajczęściej postać rozla-
ną rzadko w nacieku nowotworowym obserwować
można obszary formowania grudek. Komorki nowo-
tworowe przypominają centroblasty, limfocyty lub
histiocyty. Obok dużych limfocytów B w nacieku no-
wotworowym występowa c może ponad 50%o maĘ ch,
ni enow otworowych, dobrze zr ó żnic ow anych limfo cy-
tów B. Nowotwory te często mylnie rozpoznawane są
jako chłoniaki obwodowe z komórek T, zawtęraćbo-
wiem mogą pona d 90% limfocytów tego Ępu (7). Nie-
precyzyjne kryteria diagnostyczne (rozlany typ nowo-
tworu, obecność komóreknienowotworowych T i du-
żych komórek nowotworowych B) sprawialą, tż
nowotwór ten moze by ó r ozpoznawany j ako chłoniak
z komórek B bogaĘ w histiocyty. Rozpoznanie tej po-
staci chłoniaka w badaniu biopsyjnymjest szczegól-
nie trudne - typowe duze komórki tego chłoniaka

(o średnicy ok. 20 pm, wysokim indeksie jądrowym,
skąp ej eozynochłonnej cytop 1 azmie, pleomorfi c znym
jądrze o średnicyok. 10 pmzl-2 jąderkami) stanowić
mogą j edyntę 5 -25Yo wszystkich komórek, pozostałe
to nienowotworowe, małe limfocyty B i l granulocy-
ty ob oj ętno chłonne, kwas o chłonne i komó rkt plazma-
tyczne. Komorki T w szczególnych przypadkach sta-
nowic mogą do 90oń komórek w materiale biopsyj-
nym.

Chłoniak z komórek B bogaty w komorki T wywo-
dzi się z ośrodków rozmnażania limfocytów B, wypo-
sazony jest w markery dojrzŃych komórek B, nigdy
natomiast nie wykazuje ekspresji CD5. W hodowli
komorki tego chłoniaka proliferują intensywnie i re-
agują na limfokiny jedynie w obecności limfocytów
CD4*.Przypltszcza się, ze limfocyty T pobudzająpro-
liferację komórek tego nowotworu. Paradoksalnie,
pojawienie się obfitego nacieku z komórek T we
wczesnej fazierozwoju nowotworu, gdy komórki no-
wotworowe sąjeszcze zależne od limfocytow T, a nie
autonomiczne, często powoduj e spontaniczną regres-
ję guza (3, 23, 29, 3 I). Poj edyncze przypadkt wystę-
powania tego typu nowotworu opisano u świń, kotów
i koni. Jedyny opisany przypadek chłoniaka z komó-
rek B bogatego w komórki T u psa był o tyle szczegól-
ny, że postać typowa tego nowotworu występowała
jedynie w gluie pierwotnym,w przerztttach natomiast
r o zp o znano chłoni aka r o zlane go z óiy ch komórek B,
a naciek nowotworowy był monom orftczny (4, 1 0, 1 9).
W nielicznych przypadkach stwierd zano przewlekłą
białaczkę limfo cytarnąlchłoniaka z komórek maĘch
B o fenotypie typowym (CD19, CD}I,CD22,CD23)
i jednoczesnej ekspresji antygenu CD5 i CD8.

We wcześniej przeprowadzonych badaniach włas-
nych stwierdziliśmy rzadki fenomen jednoczesnego
występowania wysoc e specyficznych markerów komó -

rek B i komóręk T. Odsetek limfocytów CD21-like-/
lCD5- w krwi obwodowej psów z chłoniakiem wyno-
sił w niektorych przypadkach nawet 32oń (dane nie-
publikowane). W dwóch opisanych własnych przypad-
kach obserwowano obfite rozproszone nacieki z ko-
mórek dendryty cznych S - 1 00 dodatnich. Z ltteratury
znane sątakże jedynie dwaprzykłady chłoniaków lim-
foblastycznych z komórek T oraz jeden chłoniaka lim-
foblastycznego z komórek B wykanjącychrównocześ-
nie ekspresjęCD79a i CD3, w których występowĄ
obfite nacieki z komórek dendryĘcznych. Pojawiają
się doniesienia sugeruj ące, że rozplem ten może być
cechąwspólnąnowotworów złośliwych węzłow chłon-
nych (1 I,28).

Wydaj e się, ze w przypadkach chłoniaków brak j est
markerów nowotworowych, których swoistość ogra-
ntczałaby się do jednego tylko typu komórek, Niekie-
dymozewystąpicreakc jakrzyżowaprzeciwciałaprze-
ciw CD79a znieznanym epitopem lub epitopami ko-
mórek nowotworowych chłoniaka wl.wodzącego się
z limfocytów T, Opisane prąrpadki nasuwająprTp)usz-
czenie, ze u dwoch psów wystąpiĘ chłoniaki dwufe-
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notypowe wywodzące się z prekursorów limfocytow
T, natomiast u jednego psa - chłoniak limfoblastycz-
ny z komórękT, Zatęm wobec mozliwości występo-
wania reakcj i immunochemicznej mogącej sugerować
błędne rozpoznanie chłoniaka z komóręk duzych typu
B orazwe wszystkich typach chłoniaków pozawęzŁo-
wych zalęcać nalezy j ednoczesne badanie antygenów
róznicowaniaCD27,CD79a, CD3, CD5, CD4 i CD8.
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Mc CUE M.E., DAVIS E. G., RUSH B. R., COX J. H.,
WILKERSON M. J.: Wykorzystanie deksameta-
zonu w leczeniu wieloukładowej eozynofilowej epi-
liotropowej choroby u konia. (Dexamethazone for
treatment of multisystemic eosinophilic epiliotro-
pic disease in a horse). J, Amer. Vet. Med. Ass.223,
1320-1323,2003 (9)

Wieloukładową eozynoii)ową epiliotropową chorobę (MEED) clraraktery-
zuje u koni naciek eozylrofilowy tkanek, z reguĘ przewodu pokatmowego, układu

oddechor,r,ego i skóry Choroba wystąpiła u klaczy w wieku 4 lat, u której wystę-
powało zapalcnie skóry, obustronny wyciek z oczu i nosa i spadek masy ciała.
Na 2 tyg. przed rozpoczęciem leczenia wystąpiła eozynofilia Pomimo zastoso-
wania prednisonu i chlorowodorku difenylhydraminy rozwinęło się uogóInione
ropne zapalenie skóry, pojawiło się wyłysicnie na grzbiecie i bokach ciała, leu-
kopenia, neutropenia, tlombocytoza, hypoproreinemia, spadek surowiczej IgM
(35 mg/dl), stosunek CD4+ do Q!$+ wynosił 53,9-78,5%. W bioptatach ściany
gardzieli i pęcherza moczowego występowała limfocytama infi ltracja plazmato-
cytami i wokółnaczyniowc nacie ki eozynofilowe. Na podstawie tych badarl roz-
poznano MEED. Zastosowane leczellie imrnu1-losupresyjne przy użyciu deksalne-

tazonu (0,05 llgikg, dożylnie co 24 godz.), TMP-sullametoksazolu (l5 rlg/kg
co 12 godz.), chlorowodolku hydroksyzyny i fenbendazolu (l0 mgikgper o.s co

24 god,z przez 5 kolejnych dni) już po 48 godz złagodztło nasilcnic świądu
irvysypki. Po ]9 dniach zwierzę powróciło do domu. 

G.


