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During recent years significant progress in dog genome mapping has been acn-ieved. '
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since the dog is recognized as a very useful animal model for human genetic diseases.

Występowanie nowotwotów u psów

Wśród zwterząt domowych pies (Canis familiaris)
jest gatunkiem, u którego choroby nowotworowe ob-
serwuje się szczególnie często. Efektem prowadzenta
długoletniej selekcji i hodowli wsobnej jest nagroma-
dzenie w genomie psa szeregu mutacji, w tym także
takich, które odpowiadaj ą za w iększą predysp o zycj ę
do zapadalności na nowotwory (37).

Do ras szczegóInie narażonych na choroby nowo-
tworowe należąboksery; wykazano, ze choroby te
występują w tej rasie 35 razy częściej niz u norwes-
kiego psa gończego (2). Do najczęstszych nowotwo-
rów psów zalicza się nowotwory skóry które wraz
z nowotworem sutka stanowią 580ń wszystkich przy-
padkow nowotworóq a następnie chłoniaki (5-8%)
oraz nowotwory głowy i szyi (hĘ : //www. labbie s. c om/
c anc etL .htm# C ommon_C anc ers ) . B adani a doĘ c ząc e
populacji psów w Polsce vrykazaĘ, ze proces nowo-
tworowy rozwija się zwyklelzwierzątpowyżej 5. roku
życia t dotyczy głównie takich ras, jak: owczarki nie-
mieckie, pudle i boksery. Do najczęściej występują-
cych tlpow nowotworów należą nowotwory: skory
i tkanki podskornej, gruczohl sutkowego orazlkJadu
pokatmowego (16).

Szereg typow nowotworów psów występuje ze
szczegóInym nasileniem w określonych rasach. Rasy
p s ów dużych (wilc zar z irl'andzki, bemardyn, rottwei -

ler, dog, seter większe
predyspozycj ntż rusy
maĘch psów iaka jest
znacznie większe u bokserów, pointerów, golden re-
trieverów i rottweilerów Czemiaki są obserwowa-
ne głównie u bokserów i terierów szkockich, a nowo-
twory sutka u cocker spanieli oraz skye i boston terie-
rów. Nowotwory tkanek miękkich sąrzadziej spoty-
kane, ale ryzyko zachorowania u golden retrieverów
i bernardynów jest bardzo iltże (27). Występowanie

w danej rasie ułatwia
edzialnych za rozwoj
do jego rozwinięcia.

Badania nad nowotworami psów są istotne nie tyl-
ko ze względu na polepszenie dobrostanu tych zwie-
rząt, ale takżę zę względu nawykorzystanie zdobytej
wiedzy w medycynie ludzkiej, gdyż pies moze byó trak-
towany jako gatunek modelowy w badaniach chorób
nowotworo!\ych człowieka. Nowotwory u psów wy-
stępująznacznieczęściejnizuludzi,PrzyŁJademmoze
być nowotwór kości obserwowany u psów ok. 40 razy
częściej. Opisano zarówno dziędziczne, jak i spora-
dyczne formy rożnych nowotworów psów. Niektóre
typy nowotworów psów i ludzi wykantjąduze podo-
bieństwo, zar ówno w obr azie histopatolo gicznym, kli-
nicznym,jak i w odpowiedzi na terapię. Ludzie i psy
zry j ąw Ęm s amym śro dowi sku t nar ażent s ąna działa-
nie tych samych czynników kancerogennych, stąd psy
łvydają się lepszym modelem zwierzęcym niż zwie-
rzęta |ab oratoryj ne (2 8 ).t) Autorka jest stypendystką Frrndacji na Rzecz Nauki Polskiej (88/2004)



Genom psa

Intensywna selekcja i kojarzenia krewniacze dopro-
wadzlły do powstania ponad 400 ras psów, rożniących
się istotnie wielkością morfologią i zachowaniem. Efek-
tem ubocznym tych działańjest zawęzenie puli geno-
wej i niejednokrotnię uttwalenie w danej rasie recesyw-
nych alleli wlłvołujapych choroby genetyczne. Ogólna
ltczba chorób genetycznych psów wynosi blisko 400,
z cze go wi ększo ść j e st uwarunkowana mutacj ą w poj e-

dynczymlocus. Prowadzone od ponad 10 lat badania
nadpoznaniem genomu psa mająna celu identyfikację
genów odpowiedzialnych za choroby genetyczne (36).

Diploidalna ltczba chromosomów psa jest wysoka
i wynosi 78. Wszystkie autosomy są akrocentryazne,
chromosom X jest dlżym submetacentrykiem, a chro-
mosom Y najmniejszym w całym zestawie chromoso-
mem metacentrycznym. Identyfikacja chromosomów
psa jest trudna ze względu na zbliżonąwie lkość auto-
somów i podobieństwo w układzie prĘków. Stosując
techniki cytogenetyki klasycznej udało sięustalić tylko
częściowy wzoTzec kariotypu tego gatunku, obejmują-
cy pierwszy ch}I pat autosomów oraz chromosomy płci
(35). Rozpozrranlę wszystkich par chromosomów
zwzoręm prązkowym DAPI mozliwe jest dzięki za-
stosowaniu sond locus -specyficznych dla kazdego chro-
mosomu (3). W ciągu ostatnich lat osiągnięto ogromny
postęp w poznaniu genomu psa. Wykorzystując techni-
kę porównaw częgo malowania chromosomów opraco-
wano mapy porównawcze genomu psa i człowieka (4,

43) oraz gatunków z rzędu Carnivora. Zintegrowana
mapa genomu utworzona na podstawie analtzy sprzę-
zeń, mapowania radiacyjnęgo oTaz mapowania ftzycz-
nego za pomocą techniki FISH zawiera 1800 marke-
rów genetycznych(5).Z kolei w najnowszej mapie ra-
diacyj nej, zbudowanej z ponad 3 200 markerów, odleg-
łość między sąsiadującymt loci wynosi pontżej 1 mln
p ar zasad ( 8 ), Naj nowszym o s i ągnięc i em j e s t p oznante
sekwencji DNA genomu psa (13).

Cechą komórek nowotworowych jest niestabilność
genety czna uj awniaj ąca s ię na p o ziomi e chromo s omo -

wym (aberracje strukturalne, aneuploidie) i molekular-
nym (niestabilność mikrosatelitarlla, utrata heter ozy go-
tyc zno ś c i ) . Główną prz y czy nątr ans forrnacj i nowotw o -

rowej sąmutacje pierwotne, natomiast mutacje wtóme
zwlązanę są z progresj ąguza i pojawiają się we wzno-
wach i przerzltach.IdentyfrkacjaĘch mutacji ma istotne
znaczęnię w diagnosĘce, klasyfikacji i prognostyce no-
wotworów (32). Niektore typy nowotworów mająpra-
wie identyc zny obraz histopatolo giczny, a lch r ozr óż-
nienie mozliwe jest jedynie na podstawie analizy ka-
riotypu (diagnostyka róznicowa). Obserwacja zmlan
chromo somowych p ozw ala niej ednokrotni e na op is a-

nie zalężności między obecnością danej aberra cji a prze,
biegiem klinicznym choroby. Badania cytogenetyczne
traktowane są także jako wstęp do badań molekular-
nych i poszukiwania genów odpowiedzialnych zaroz-
wój nowotworu (analiza miejsc pęknięć chromoso-
mow).

Analiza Gytogenetyozna w diagnostyce nowotwolów

Podobnie jak u człowieka, określone typy nowotwo-
rów psa charakteryzują się obecnością swoistych mu-
tacji chromosomowych. W medycynie ludzkiej bada-
nia cyto gen ety czne wykonywane s ą do ś ó p owsze chni e

somach metafazowych, jak i jądrach interfazowych.
Efektem tej translokacji jest powstanie w miejscu pęk-
nięcia chromosomow genu fuzyjnego ABL-BCR, któ-
rego obecność moze być identyfikowana takżę zzasto-
sowaniem techniki PCR (15).

Zewzgl w identyfikacji chro-
mosomów ch chromosomowych
związanyc otworu psów jest nie-
porównywalnie mniej s za nlżu człowieka.

Kla syczn a ana|iza cyto g en etyczn a. B adan ia prze-
prowadzon e z uży ciem klasycznych technik cyto gene-
iycznychwykazŃy, ze aneuploidie i obecność dodat-
kowych chromosomów dwuramiennych, będących efek-
tem fuzji centrycznych, były najczęściej obsetwowaną
cechąkomórek nowotworowych psow (tab. 1). Anali-
zie cytogen etycznej poddawane były głownieprzypad-
ki nowotworu sutka (I7 ,20,21,,24). Badania Reimann
i wsp. (ż9) wykazały, że niektóre z dwuramiennych
chromosomow były dtcentryczne i powstaĘ w wyniku
fuzji telomerów. Poza obecnością dodatkowych chro-
mo s omów dwuramiennych, identyfikowano takze inne
aberracje chromosomowe, w które często zaangażowa-
ny był chromosom 1 (CFAl), np. trisomia chromoso-
mu CFAl (I7) czy translokacja zldziŃęm CFAl (1).

W badaniachblałaczęk wykazano, że zmiany karioty-

łem CFA1 możebyó efektem stosunkowo łatwej iden-
tyfikacji tego autosomu. Najliczniejszą dotąd glupę
analizowanych cytogen etycznte nowotworów stanowi
6I ptzypadkow chłoniaka (9). Zmiany kariotypu ob-
serwowane w tym typie nowotworu były głównie wy-
nikiem aneuploidii (70% przypadkow) i translokacji
(3 0%) . Sp o śród 1 0 przyp adków b adanych tłuszczaków
w siedmiu stwierdzono aberracje klonalne (31). Naj-
częstszą identyfikowaną mutacj ą była obecność dodat-

obecność maĘch strukfur (DM - double minutes) (18).

Struktury te byĘ takze opisane w niektórychprzypad-
kach nowotworów ludzi i sugeruje się, ze są one cyto-
genetycznym dowodem amplifikacji onkogenów czy
protoonkogenów (25). Innymi zmtanamikarioĘpowy-
mi, świadczącymi o amplifikacji DNA, są: występo-
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Chromosomy dwulamienne
Fuzja centryczna (1;25) 10

N a czyn ia ki

,|

1

2n=69*6,
(double minule)

2n =74

Trisomia CFA4, CFA35, CFA38
Fuzia centryczna (8;22)

Tandem luzja (9;23)

Delecja części inlelstycialnei CFAl
Fuzie centryczne: (5;6), (5;1a),
(7;15), (9;17)

18

22

Włókniako-
nerwiak

1 2n=78

Ttisomia CFA2
Ghromosom marketowy wywodzący
się z GFA13
Fuzje centtyczne: (10;25) i (24;31)

23

Gtuczolak
talczycy 1

2n = 68 (66-69)
2n = 130 (126-133)

Ghlomosomy dwutamienne
Tilsomia GFA4

19

Tab. 1. Analiza różnych przypadków nowotworów psów z zastosowaniem metod
klasycznej cytogeneĘki

objaśnienia: cFA symbole chromosomów psa, wywodzące się odnazw łacińskiej
(Canis familiaris)

wanie regionów chromosomow o zatartej strukturze
prązkowej (HSRs - homogeneously staining regions)
oraz chromosomÓw słabo wybarwiających się metodą
prĘkow C (CMs-C-bandless chromosomes) (33), Jak
dota.d w badaniach cytogene ty czny ch nowotworów
psów struktury te nie byĘ obserwowane.

Opisane dotąd aberracje chromosomowe zwiazanę
zrożnymi typami nowotwolów dowodzą że niektóre
z chromosomów psa są szczegolnie związane zrozwo-
jem nowotworu. Dotyczy to głównie chromosomów
CFAI, CFA4, CFA13 i CFAX. Nalezy jednak pamię-
taó, że zę względuna ograniczenia technik klasycznej
cy.to genetyki wiele z mltacji chromo somowych, szcze -
gólnie doĘczących maĘch autosomów, mogło być nie-
zauw ażony ch b ądż błędnie zidenĘfi kowanych.

Cytogenetyka molekularna. W clogene§ce mo-
lekularnej nowotworów istotną rolę odgrywa technika
fl uore scencyj nej hybry dy zacji in s i tu (FI S H). Wykony-

wana na preparatach z chromosoma-
mi w stadium metafazy,pochodzących
z tkanki nowotworowej, jest metodą
b ezp o śre dn ią p o zw alając ąna idenĘ-
fi kacj ę zrównowazonych zmian kaio -
typu (translokacj e, fazje centry czne),
j ak i niezr ownowazony ch r e ar anżacji,
takich jak delecje czy duplikacje. Za-
stosowanie techniki FISH w przypad-
ku psa jest pracochłonne, poniewaz
wymagaużycia szeregu sond chromo-
somowo-s pęcyficznych, zarówno
sond malujących, jak i locus-specy-
ftczny ch. Wiele trudno ści sprawia tak-
że uzy skanie wysokiej klasy prep ara-
tów chromosomowych uzyskanych
z komórek nowotworowych.

Jedną z pierwszych fluorescencyj -
nych hybrydyzacji in situ z użyciem
s ond chromo s omowo - s p ecy ftczny ch
dla psa wykonano w przypadku no-
wotworu sutka (38). Wcześniej ten
sam przypadek analizowany był Ę1-
ko z zastosowaniem metod klasycz-
nych (24). Dodatkowy chromosom
dwuramienny, traktowany jako mar-
ker klonalny, nie był wówczas zldęn-
tyfikowany. Zastosowanie sond malu-
jących umożliwiło opisanie jego po-
chodzenia byłon efektem fuzjicen-
try cznej między maĘmi auto somami
CFA37 i CFA38. Dodatkowo stwier-
dzono także powstanie izochromoso-
mow CFAS lub CFA11 i CFA13 lub
CFA 1 5 oraz utatęchromosomu X.

Nieocenioną metodą w analizie cy -
togenetycznej nowotworów stała się
porównawc za hybry dyzacj a genomo -
wa (CGH - comparative genome hy-
bridization), która moze być traktowa-

na jako metoda wstępna. CGH pozwala na uwidocz-
nienie regionów chromosomów, w których nastąpiła
utrata (delecj a) bądż zwielokrotnienie (amplifikacj a)
genomowego DNA (12). Istota procedury polega na
wykorzystaniu DNA pochodzącego z komórek nowo-
tworowych oraz prawidłowych, a następnie wyznako-
waniu dwomą różnymi fluorochromami i hybrydyzacji
z prawidłowymi chromosomami metafazowymi. Dla
każdego chromosomu dokonuje się ilościowej analizy
poziomu fluorescencji. Wszelkie zmiany w poziomie
intensywności fluorescencji dwóch fluorochromów
świadczą o zmianach w liczbie kopii DNA danego frag-
menfu chromosomowego (ryc. 1).

Metoda CGH po ruz pierwszy została zastosowana
w odniesieniu do nowotworu psa przez Dunn i wsp. (7).
Analizie poddano przypadek glejakomięsaka u 9-1et-
ni e go b oks e r a. Klasy czne b adania cyto genety cznę W -
kazŃy modalną diploidalną liczbę chromosomów rów-
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chlomosomów 1, 9 i 13 oruz dęIęcję materiału genę-
tycznego w obrębie chromosomu 21.

Kompleksowe badania cytogenetycznę, z wykorzy-
staniem metody CGIH oraz tradycyjnej metody FISH
z sondami maluj ącym 1 1 l o cu s - sp ecy ficznymi wykona-
no w analizie przypadków chłoniaka psów (4 1, 42). Naj -

częś c i ej ob s erwowan ą zmtanąkarioĘp ową była amp li -

fikacji chromosomu 13 (I2 przypadków spośrod 25),

ko
(8
kó
wają się z wczęśn|ejszymi danymi uzyskanymi przez
Hahn i wsp. (9), ktotzy przy,lżyctlltradycyjnych tech-
nik cytogenetycznych wskazyłvali, że trisomia chromo-
somu 13 była najczęstszą aberracją chromosomową
idenĘfikowaną w chłoniakach. Z porównaw czych map
genomowych psa i człowieka wiadomo, ze chromosom
13 psa odpowiada fragmentom chromosomow 8q i 4p
człowieka. W tych fragmentach swoje loci majądwa
onkogeny o-MYC i c-KIT, a aktywacja genu c-MYC
ma istotne znaczentę w transforrnacji nowotworowej
chłoniaków człowieka.

Najnowszym osiągnięciem w badaniach nad nowo-
tworami psów jest konstrukcja mikromacierzy DNA
opartej na technice CGH (40). ZaIeĘ tej techniki, w po-
równaniu z ttadycyjną metodą CGH, to: po pierwsze,
szybsze uzyskanie wyników, bez potrzeby wykonywa-
nta i analizy preparatow mętafazowych, a po drugie,
możliwo ś ć detekcj i subtelnych r ear atźacji kariotypu,

teryjny), reprezentujących 22 chromosomy psa. Dwa-
dzięścia s ze ś ć klono w zaw lęt a wcze śniej s charaktery-
zowanę geny psa zaangażowane w proces nowotworo-
\ĄT (3 9), a pozostałe zaw terająsekwencj e specyfi czne
dla chromosomów, o których wiadomo, żenajczęśctej
uczestntczyły w aberracjach zwtązanych z rozwojem
nowotworu. Opracowana mikromacierz DNA została
wykorzystana w badaniach trzech przypadków chłonia-
ka, które byĘ wcześniej analtzowane zwrykotzystaniem
tradycyj nej CGH. Uzyskane wyniki potwierdziły obec -

ność wcześniej zidentyfikowanych aberracji chromo-
somowych. Dodatkowo, wtedza o lokalizacji chromo-
somowej klonow B AC -owych umożliwiła b ar dzo pr e -

cyzyjne określenie miejsc w chromosomach, gdziena-
stąpiła zmianaw liczbie kopii DNA.

Podsumowanie i pelspektywy

Rozwój badań clogenety czny chnowotworów psów
doprowadzi do identyfikacji charakterystycznych aber-
racj i c hromo s omowyc h zw iązany ch z r ó żny ml typ ami
nowotworów. Z ko lei po dobieństw a mtędzy nowotwo-
rami psa i człowieka pozwolą na wykorzystanie zgro-
madzonych informacji o genomie człowieka do poszu-
kiwania genów, ktorych mutacje odpowiedzialne sąza
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Ryc. 1. Porównawcza hybrydyzacja genomowa (CGH) na
preparatach chromosomowych oraz płytkach mikromacierzo-
wych

ną 80 (2n:76-8I) oraz obecność trisomii chromoso-
mu 1 we wszystkich analizowany ch metafazach. Głow-
nym celem tych badań była optymalizacja warunków
metody CGH. Wyznakowane DNA nowotworowe
(fluorochrom zielony np. fluoresceina) i referencyjne
(fluorochrom czerwony np. Texas Red) traktowano jako
s ondy w hybry dy zacji z pr aw idłowymi płytkami meta-
fazowymi psa. Analizie poddawano chromosomy po-
chodzące z I0Ą5 mętafaz o porównywalnej długości.
Kiedy nie odnotowano żadnychzmianw liczbie kopii
DNA stosunek fluorescencji zielonej do czerwonej
wynosił 1, przekroczenie wartości powyzej 1,2 wska-
rywńo na amplifikacje materiału geneĘcznego, nato-
miast wartości mniejsze niz 0,8 oznaczały jego utratę,

Chromosomy identyfikowane były na podstawie wzo-
ru prążkowego DAPI, jednak w przypadku małych
autosomów autorzy sugerowali zastosowanie sond chro-
mosomowo-specyficznych. W badanym przypadku
stwierdzono zwielokrotnienie liczby sekwencji DNA



rozwój nowotworu. Ostatnio, dzięki badaniom rodzin
referencyjnych owczarka niemieckiego zmapowano
w chromosomie 5 locus odpowiedzialny zarozwójno-
wotworu nerki ( 1 1 ). Wykazano, że mliacja genu BHD
zw iązana z występ owani em dzie dzicznej formy anal o -
glcznego nowotworu ludzi jest równiez odpowiedzial-
na za tę chorobę p sow ( 1 4). Podobne kroki zmierzaj a.-

ce do zmapowania genów zaangażowanych w transfor-
macje nowotworowązostaĘ równiez podjęte w pr7ry-
padku raka kości, chłoniaka i nowotwotu tkanek mięk-
kich psów.

Przewiduje się, ze stosowane w badaniach nowotwo-
rów człowieka meto dy mo lekularne będą równi eż przy -
datne w diagnos§ce nowotworów psów. Na uwagę za-
sługuj ą badania niestabilno ści mikro satelitamej (MSI
- microsatellite instability) i utraty heterozygotycznoś-
ci (LOH - loss of heterozygosity). Zjawisko MSI pole-
ga na zmiantę długości alleli wskutek zmtany liczby
p owtórzeń nukle oĘdowych. Analiza po le ga na porów-
naniu wielkości wybranych markerów mikrosatelitar-
nych p omiędzy DNA pocho dzącym z tkanki nowotwo -
rowej a DNA z komórek prawidłowych. LOH prowa-
dzi do powstanią układu hemizy goĘ cznego w wyniku
delecji jednego z dwóch alleli. Badanie polega na oce-
nie wybranych markerów, które w zdrowych komór-
kach wy s tępuj ą w ukadzię hetero zy g o Ę c zny m (3 4) .
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