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Ultlastructutal study ot mitochondria within spontaneous and transplantable epithelialtumols
of the mammary glands in animals

Srrrnmary

The aim of this case study was the ultrastructural assessment, both quantitative and qualitative, of the
mitochondrial structures within the spontaneous and transplantable epithelia| tumors of mammary glands in
animals. Statistically frequent tumors (adenomas and adenocarcinomas) originating from the mammary gland
cells of bitches and rats were taken into consideration. The surgically extracted tumors were divided in half.
One of the parts underwent a standard HE staining and then histopathological analysis.

The other half was divided into smaller parts as preparations for the transmission electron microscope. The
specimens were photographed and then a series of computer analyses were carried out, as well as the
measurement of the ultrastucture mitochondrial parameter with the MultiScane Base V 8.08 computer
software. Based upon the obtained results, the MA (Mitochondrial Activity) coefficient has been established.
The MA coefficient's rate is the highest within the regular tissue and decreases as the malignant disease
proceeds (adenomas and adenocarcinomas of teat). The obtained results suggest that the decline of mito-
chondrial structures in the analyzed tumor cells does not deter their proliferative potential and the visible
retromorphosis of the mitochondrial apparatus probably refers to a smaller oxyg€n consumption and the
dominance of the non-oxygen glycolisys.
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Nowotwory, a zwłaszcza ich formy złośliwe, zalicza
się do najgrożniejszychchorób trapiących zarówno świat
ludzi, jak t zwierza!. Bardzo liczne teorie dotyczące on-
kogenezy, atakżę mnogie i częstokroć rozbieżrrc wyniki
badań świadczą o róznych drogach rozwoju neoplazji.
Fakt, ze stanowią drugą co do częstości występowania,
ptzyczynę zgonów u ludzi dopinguje i obliguje do wie-
lokierrrnkowych i dokładnych badań.

Podobna, niekorzystna tendencja w Tozszęrzaniu się
chorób nowotworowych obserwowana jest u zwierzaJ,
zwłaszcza u psow. Bronson (4), analizljąc przyczynę
śmierci ponad 2 tysięcy psów, wykazał, że l zwierząt
5 -letnich choroba nowotworowa stanowiła żOoń przy czyn
zgonólv. W miarę starzenia się zwierzal wskaznik ten
wzrasta, by osiągnąć poziom 40-50%u psów między l0.
a 16. rokiem życia. Ponadto, co należy podkreślić, bar-
dzo niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że wśród nowo-
tworów coraz więks zy ttdział mają formy złośliwe. Z ptze-
badanych przez Arnesena i wsp. (2) 6 tysięcy guzów,
ponad 50%o stanowiły postacie złośliwe.

Stale rosnap a llczba stwierdzanych przypadków zmian
nowotworowych w obrębie listwy mlecznej u suk spra-
wia, że problem ten staje się coraz bardziej aktualny.
Nowotwory gnrczołu sutkowego wTaz z nowotworami

skóry nalezą do najczęściej występujących zmian onko-
logicznych u tego gatunku (8, 22, ż6, 29,32). Wśród
wszystkich diagnozowanych w obrębie gruczołu sutko-
wego zmian nowotworowych duzą część stanowią for-
my złośliwe (ż6,30).

Na ogół nowotwory złośliwe charakteryzują się po-
większeniem jądra w stosunku do cytoplazmy, co okreś-
la się wzrostem wskaźnika j ądrowo - cytoplazmaty czne-
go (N/C; N - nucleus, C - cytoplasm), mniejszą liczbą
organelli komórkowych (mitochondrium, ergastoplazma),
zwiększoną liczbąIlźno Ieżących rybosomów i poliso-
mów, zmiennym poziomem rozbudowania aparatu Gol-
$ego.

W niektórych nowotworach pojawiają się struktury
cy toplazmaty c zne, zw ane c i s t e r n a e fe n e s t r a t a e Ilb m e m -
branae annulatae, ale takie struktury spotyka się takze
w wielu szybko rozwijających się komórkach nienowo-
tworowych.Bardzo interesujape są badania struktur mi-
tochondrialnych, gdyż określajape je parametry ulegają
w komórkach nowotworowych duzym wahaniom. Ba-
dania te podkreślaj ą rolę, j aka przypada współzalezności
między mitochondrium a resztą struktur komórki oraz
mozliwośó jej odchyleń w komórkach nowotworowych
(20).



Ryc. 1. Prawidłowy gruczoł sutkowy u suki. Skupisko mito-
chondriów z licznymi grzebieniami (M). Fragment jądra ko-
mórkowego (J). Lizosom (L). (pow.28 000 x)

Materiał imetody
Badaniami objęto 50 guzów nowotworowych pochodzą-

cychz gruczołu sutkowego (40 pobranych od suk i 10 od szczu-
rów), jak równiez 20 wycinków z prawidłowej tkanki gruczo-
łowej (10 od suk i l0 od szczurów), które stanowiły kontrolę,

Materiał został pobrany od suk róznej rasy, w wieku od
5 do 12 lat (nowotwory spontaniczne), Usunięcie guzów no-
wotworowych i pobranie materiału z listwy mlecznej u suk
wykonywano w znięcnlleniu ogólnym. G-pę kontrolną sta-
nowiły suki w wieku 4-9 lat,różnej rasy, którym wycinki pra-
widłowego gruczoŁu sutkowego o wymiarach 0,5 x 0,5 cm
pobrane zostały w trakcie zabtegu sterylizacji.

Pozostały materiał pobrano od samic szczurów rasy Wistar
w wieku 12 tygodni z przeszczepionym gruczolakorakiem
sutka (3 x 10a kom. nowotworowychprzeszczepionych pod-
skórnie, nr pasazu 260). Grupę kontrolną dla nowotworów
przeszczepialnych stanowiły wycinki prawidłowego gruczo-
łu sutkowego pobrane od samic rasy Wistar w wieku około

Ryc. 2. Gruczolakorak gruczołu sutkowego u suki. Niewiel-
kie, wydłużone mitochondria o przeziernej - elektronowo
rzadkiej macierzy (M). Skupisko drobnych lizosomów o du-
żej koncentracji enzymów (L). FragmenĘ cytoszkieletu (CS).
(pow.30 000 x)

Ryc. 3. Gruczolakorak gruczołu sutkowego u suki. Owalne
mitochondria (M). Wyraźne zmniejszenie oraz zanik grze-
bieni. Pojawienie się mitochondriów całkowicie pozbawionych
grzebieni. Duża koncentracja polirybosomów (PR). Lizoso-
my (L). Fragmenty szorstkiej siateczki śródplazmatycznej
(RE). Jądro komórkowe (J). (pow.37 500 x)

Ryc.4. Prawidłowy gruczoł sutkowy u §zczura. Skupisko nie-
zmienionych mitochondriów z licznymi grzebieniami (M).
Nagromadzenie elementów szorstkiej siateczki śródplazma-
tycznej (RE). Pojedyncze rozproszone rybosomy (R). (pow.
37 500 x)

Ryc. 5. Gruczolakorak gruczołu sutkowego u szczura. Owal-
ne mitochondria o silnie zredukowanych grzebieniach (M).
FragmenĘ szorstkiej siateczki śródplazmatycznej (RE). Sku-
piska polirybosomów (PR). (pow. 37 500 x)
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9 miesięcy (taki wiek zwierząt zapewnia wystarczający sto-
pień rozwoju gruczołu sutkowego). Szczllry przed pobraniem
materiafu us;,piano pentobarbitalem w iniekcj i dootrzewnowej.

Usunięte w trakcie zabiegu chirurgicznego guzy zostały
podzielone na dwie części, Jeden fragment został uttwalony
w 8% zobojętnionej formalinie, po czym wykonano z niego
preparaĘ histologiczne. Zastosowano tu metodę alkoholową
bar-wiąc skrawki grubości 5 pm hematoksyliną i eozyną. Po
zakwalifikowaniu materiału do dalszych badań (odpowiedni
rodzaj i.charakter zmian oraz jakość preparatu) z drugiego
fragmentu sporządzone zostaŁy preparaty do transmisyjne go
mikroskopu ęlektronowego (TEM), wykorzystując standardo-
wą nretodą z aldehydem glutarowym na buforze kakodylano-
wym. Z otrzymanych preparatów wyl<onano zdjęcia mikro-
skopowo-elektronowe, wykorzystuj ąc powiększenia 3 0 000-
_40 000 x (ryc. 1-5).

Na podstawie zdjęć dokonano komputerowe1 analizy oraz
pomiaru parametrów ultrastrukfury mitochondriów z wyka-
zanięm różnic pomiędzy nowotworem a prawidłowym gru-
czołem sutkowym oraz pomiędzy nowotworem spontanicz-
nym a przeszczeptalnym. W każdym z 4 wycinków pocho-
dzących z jednego guzabądż z prawidłowego gruczołu sutko-
wego przebadano 5 pól pomiarowych (PP), czyli20 PP w kaz-
dym pobranym matęriale, co dało łącznąliczbę 1400 pól po-
miarowych przebadanych w caĘm doświadczeniu. Pomiary
ilościowe mitochondriów dokonano na stanowisku do kom-
puterowej analizy obrazu. Stanowisko składało się z kompu-
tera sprzęzonego z mikroskopem firmy Carl Zeiss model Axio-
phot. Cały zestaw dawał mozliwość zapisu obrazu i jego cyf-
rowej analizy. Do pomiarów wykorzystano program Multi-
ScaneBase V 8.08 pracujapy w środowisku Windows.

Wyniki iomówienie
Szczegółowe dane dotyczape badanych parametrów

mitochondriówza-warto wtab. l i 2.

W badaniach ultrastrukturalnych gtlzów gruczołu sut-
kowego zarówno od suk, jak i od szczuTow wykazano
wyraźną zmianę kształtu mitochondriów w porównaniu
z ich wyglalem w tkance prawidłowej. W gruczolakora-
kach psów średni stosunek długości do szerokości mito-
chondrium był prawie 2 razy większy niż w prawidło-
wym gnrczole sutkowym, co świadczy owyraźnym wy-
dłużeniu tych organelli w tkance patologicznej. Podobny
obraz wydłużonych mitochondriów obserwowano u lu-
dzi przez Fredro i Leibowitza (9) w nowotworach typu
onkocytoma, w chrzęstniaku (7), w komórkach raka
okręznicy (2 5 ), j ak równiez w raku wątroby u myszy ( 1 8).

W niniejszych badaniach, podobnie jak w pracy Paw-
lęgi (28), zaobserwowano wyrażne zagęszczenie mito-
chondriów nowotworowych w poblizu jądra komórko-
wego, co świadczy o kumulacji żródeł energii w pobliżu
miejsca największego na nią zapotrzebowania orazwla;
że się zllcznymt i częstymi podziałami tych komórek.

W przypadku komórek nowotworowych liczba mito-
chondriów w porównaniu z tkankąprawidłową m ożeby c
mniejsza (rrp. w pewnych typach mŃo zróżnicowanych
glejaków u szczutów i nowotworach wątroby), aż do
całkowitego ich braku (pojedyncze komórki raka sutka
u szczurów). W niektórych postaciach nowotworów
stwierdza się wzrost liczby mitochondriów (2 1 ). Tak dzie-
je się w gruczolakoraku jajnika (ż4), rakl kory nadner-
czy (I 1 ), limfo cyt ach B pr zy o strej limfoblastycznej bia-
łaczce Q2) czy w gruczolakochłoniaku przyusznic (38).
Wzrost liczby mitochondriów obserwowano równiez
w onkocytoma nerki (I4,15,19, 33), onkocytomardze-
nia kręgowego (13), onkocytowym oponiaku (5), wrze-
cionowatokomórkowym okocytoma części gruczołowej
przysadki mózgowej (31), chrzęstniakokostniaku (10)
i raku podstawnokomórkowym u psa (23).

Tab. 1. Parametry mitochondriów w prawidłowym gruczole sutkowym, gruczolaku oraz grlczolakoraku gruczołu sutkowego
u psów (n: 50)

Badany pałametl
Prcwidłowy gruczoł sutkowy

x l ts l vv"

Gtuczolak

i l ts l v*
G tuczolakolak

i l ts I vn

Powierzchnia MT (pm2)

0bwód MT (pm)

Długość MT (pm)

Szerokość MT (pm)

Slosunek dług./szer. mt

Wielkość przeslrzeni MB (um)

Liczba grzebieni na przekroiu ml

Długość grzebieni (pm)

Szerokość grzebieni (pm)

Pow. grzebieni na pnekroju mt (pm2)

Pow. macierzy (pmz)

Slosunek pow. macierzyi pow. grzebieni

Liczba mt w polu pomiarowym

Współczynnik,,Ma"

PrOcent mt z gtzebieniami

Procenl ml bez glzebieni

0,510

2,810

0,860

0,740

1 ,,l70

0,019

,l8,300

0,160

0,0,17

0,047

0,470

10,800

5,200

0,250

77,000

23,000

0,148

0,730

0,1 98

0,1 33

0,234

0,003

5,31 6

0,031

0,002

0,009

0,121

2,481

,| 
,716

0,065

23,870

6,670

28,9

26,0

22,s

18,1

20,0

14,7

29,0

20,0

11 ,8

19,1

26,0

23,0

33,0

26,0

3,|,0

29,0

0,170

1 ,810

0,670

0,360

,|,890

0,0,17

8,100

0,200

0,016

0,025

0,140

5,600

7,900

0,200

8,|,000

19,000

0,076

0,57,|

0,214

0,100

0,558

0,002

3,510

0,049

0,003

0,007

0,058

1,861

2,200

0,053

26,730

5,700

45,8

31,5

31,9

27,g

29,6

14,1

43,3

24,6

20,1

28,0

41,1

33,0

28,0

27,9

33,0

30,0

0,180

1,880

0,680

0,320

2,150

0,018

5,700

0,190

0,018

0,019

0,1 60

8,800

6,200

0,100

68,000

32,000

0,048

0,299

0,141

0,056

0,409

0,003

2,150

0,05,|

0,003

0,005

0,042

2,360

1,920

0,028

21,865

11 ,083

26,4

,l5,9

20,8

17 ,4

19,0

15,0

38,0

27,1

16,1

25,8

25,8

26,9

31,0

28,0

32,2

34,6

Objaśnienia: MT mitochondrium; MB -przestrzeimiędzybłonowa; ,,Ma" współczynnik,,rnitochondrial activity"



W badaniach własnych u suk zaobseTwowano wyraż-
ny wzrost liczby mitochondriów w komórkach gruczola-
ka(o 5ż%o),natomiastw gruczolakoraku ich liczbaw po-
równaniu z prawidłową tkanką gruczołową była więk-
sza jedynie o 20%o. ZbIiżone obrazy wzrostu liczby mito-
chondriów w komórkach nowotworowych obserwowa-
no w gruczolaku kory nadnerczy (3), gruczolaklltarczy-
cy typu Hiifihlego (20), jak równiez w gruczolakoraku
żołądka (6, ?5, 37). W badaniach własnych u szczurów
z przęszczepionym gruczolakorakiem sutka wykazano na-
tomiast zmniejszenie liczby mitochondriów w porówna-
niu z prawidłową tkanką gruczołową.

Mimo ze w prawidłowym gnlczole sutkowym u suki
wykazano najmniejszą liczbę mitochondriów, to jednak
cechowały się one największą powierzchnią przekroju.
Srednia powierzchnia prawidłowego mitochondrium
wyniosła 0,51 pmj, co stanowiło dwukrotność średniej
powierzchni mitochondrium w komórce nowotworowej .

Porównanie liczby mitochondriów w komórkach prawid-
łowych i nowotworowych u szczurów daje odwrotny
wynik, poniewaz w komórkach gruczolakoraka szczlra
wykazano dwukrotnie mniej mitochondriów w stosunku
do tkanki prawidlowej.

Mitochondria w tkance prawidłowej u suki, oprócz
większej powierzchni cechowaĘ się najliczniej wystę-
pującymi grzebieniami. W mitochondriach gruczolaka
u suki i gruczolakoraka u szczura ltczba grzebieni była
około dwukrotnie mniejsza, natomiast w gruczolakora-
ku u suki nawet trzykrotnie. Zmniejszoną liczbę grzebie-
ni mitochondrialnych zaobserwowano równiez w liniach
CCLż37 i FET raka okrężnicy u człowieka (25), raku
wątroby wywodzącym się z hepatocytów u myszy (18),
a także w jasnokomórkowym mięsaku nerki (1) i drob-
nokomórkowym kostniakomięsaku u człowieka (ż1).

Tab. 2. Parametry mitochondriów w prawidłowym gruczole
gruczołu sutkowego u szczurów

Podobnie jak w onkocytomie nerki u człowieka (33), tak-
że w przebadanych w tej pracy nowotworach gruczołu
sutkowego u suk stwierdzono wydłużenie grzebieni mi-
tochondrialnych o około 20oń w porównaniu z tkanką
prawidłową. W przypadku gruczo lakoraka u szczur a n7e -

co dhlższe grzebienie @ a%) wykazywaĘ mitochondria
komórek prawidłowych w stosunku do zmienionych no-
wotworowo.

B ar dzo w ażny m p arametrem b ezp o śre dni o zvv iązany m
z funkcjonowaniem mitochondrium jest powierzchnia
grzeblent, a dokładniej y wewnętrz-
nej. Grzebieniewwyraź ąpowierzch-
niętej błony, przezco r owierzchnia,
na której dochodzi do syntezy niezbędnego do zycia ko-
mórki ATP. W przypadku gruczolaka u suki powierzch-
nia grzebieni stanowiła około 53oń, a w gruczolakoraku
jedynie 40ońtl suki i 56% lszcnf,ra powierzchni, którą
posiadĄ grzebienie w mitochondriach prawidłowej tkan-
ki gruczołowej.

Po przemnozeniu średniej powierzchni zajmowanej
przez grzebiente naprzekroju mitochondrium (PG) przez
liczbęmitochondriów w polu pomiarowym (MPP) uzys-
kano współczynnlk nazwany w badaniach własnych
współczynnikiem aktywności mitochondrialnej (Ma
mitochondrial activity). Przypttszcza się, ze jego wartość
dodatnio koreluje ze wzrostem aktywności mitochon-
drium. Współczynnik ten miał największąwarlość w pra-
widłowym grlczole sutkowym, osiagajap poziom 0,25
u suki i 0,20 l szczLlra. W nowotworach niezłośliwych
warlość Ma była mniejsza o około 20oń (0,20), natomiast
w nowotworach złośliwych o 600ń (0,10) u suki i o 15%
(0,05) l szczura.

Te dane morfologiczne i na ich podstawie oznaczony
współczynnik aktywności mitochondrialnej (Ma) poz-

walaia ryf7yolls7czać. żewalają przypus
sutkowym oraz

Walal ą ptZypuSZCZac, Zę

gruczolakoraku Sumar}cZna.aktywnoŚĆ
mitochondriów, a co za
tym idzie - oddychanie
tlenowe komórki nowo-
tworowej jest znacznl,e
ograniczone. Mimo takich
warunków fakt intensylv-
nych podziałów i wzros-
tu komórek nowotwo-
rowych pozwala pTzy,
pllszczać, że komorki te
mogą uzyskiwać energię
(ATP) na drodze glikoli-
zy. W przebiegu glikolizy
dochodzi do rozpadu glu-
kozy do kwasu pirogrono-
wego bez udziału zawar-
tego w wewnętrznej bło-
nie mitochondrialnej łań-
cucha oddechowego.

Gl i kol iza przebiegaja.-
ca w komórkach glzów
nowotworowych zostaŁa
wykryta jńw 1923 roku
przez Otto Warburga. Ten
nierniecki biochemik do-
konal pomiaru zużycia

Badany palamelt
Plawidłowy gluczoł sutkowy

x I ts l un x

luczolakorak

ts l un

Powierzchnia MT (um2)

0bwód MT (pm)

Długość MT (pm)

Szelokość MT (um)

Stosunek dług./szer, mt

Wielkość pnestneni MB (pm)

Liczba grzebieni na przekroju mt

Dłu9ość gnebieni (pm)

Szerokość grzebieni (pm)

Pow. glzebieni na przekroiu mt (pm2)

Pow. macierzy (pm2)

Stosunek pow. macierzy/ pow. 9rzebieni

Liczba ml w polu pomiarowym

Współczynnik,,Ma"

Procenl ml z grzebieniami

Procent mt bez grzebieni

0,230

1,750

0,610

0,490

1,230

0,018

6,200

0,240

0,022

0,032

0,1 90

6,000

6,300

0,200

78,000

,l2,000

0,069

0,480

0,129

0,082

0,233

0,003

1,873

0,060

0,002

0,007

0,057

1,560

1,764

0,050

1 7,940

3,000

30,0

27,4

21,1

1 6,7

18,9

15,0

30,2

25,0

7,1

21,9

30,0

26,0

28,0

25,0

23,0

25,0

0,240

2,050

0,730

0,440

1,650

0,018

3,600

0,230

0,g22

0,018

0,220

12,200

2,800

0,050

80,0 0 0

20,000

0,066

0,357

0,165

0,1 05

0,379

0,001

1 ,113

0,064

0,001

0,003

0,061

2,568

0,952

0,01 1

21,600

6,200

27,5

17,4

22,6

23,9

23,0

7,2

30,9

27,8

5,9

16,7

27 ,7

21,0

34,0

22,0

27,0

3,|,0



tlenu i wyhaatzanta kwasu mlekowego przez Iite glzy
nowotworowe. Wykazał, że zużywają one mniej tlenu,
a.wytwarzają więcej kwasu mlekowego niz tkanki pra-
widłowe, co świadczy o nasilonej glikolizie. Badajap waJ-
robiaki Morrisa stwierdził, ze w wolno rosnących nowo-
tworach glikoliza jest mało nasilona, natomiast w złośli-
wych, szybko rosnapych osiąga wysoki poziom, a ilośó
mitochondriów spada. Wyniki te zostaĘ potwierdzone
przezBlrka (34), a spadek Iiczby mitochondriów w ko-
mórkach nowotworowych został równiez zaobserwowa-
ny w niniej szej ptacy w odniesieniu do gruczolakoraka
sutka u szcnJTa. Natomiast w przebadanych nowotworach
gruczołu sutkowego u suki wykazano wzrost tejliczby.

Zmliejszone zużycie t|enll przez komórki nowotwo-
rowe jest prawdopodobnie związane z tym, że w trakcie
progresji nowotworzenia dochodzi do powstania w ob-
rębie guza środowiska charakteryzującego się niską za-
wartością tlenu. Nierzadko stwierdza się obecność ob-
szarów beztlenowych, które szczegóInie często pojawia-
ją się w glzach litych (36). W wyniku zmian ischemicz-
nych, jak również rozszęrzania się obszarów anaerobio-
zy dochodzi do rozwoju martwicy, ktora także pojawia
się w rakach sutka (17).

Mimo że gllkolizajest znacznie mniej wydajnym spo-
sobem oddychania, to jednak pozwala przeżyc komor-
kom nowotworowym w warunkach niedoboru tlenu.
P otwierdzeniem s ą badania pr zept ow adzone pr zez Lar -
tigal i wsp. (16), którzy v,lykazalt ponad czterokrotnie
w1 łowych (pO, około
43 ponizej 10 mmHg).
W nasilenie glikolizy,
jako procesu przebiegającego w warunkach beźlenowych
a dostarczającego energię, jest niezbędne do przeżycia
komórki nowotworowej. Rola mitochondrium jako or-
ganellum biorącego ldziŃw przemianach tlenowych staje
się coraz mniejsza, co z kolei manifestuje się uwstecz-
nieniem ich ultrastruktury wykazanym w tej pracy.

Wnioski
L Wyznaczony współczynnik,,Ma" (mitochondrial

activity) osiąga najwyższąwartość w tkancę prawidło-
wej i maleje w miarę progresji plocesu nowotworowego
(gruczolaki i gruczolakoraki sutka).

ż. Zanik struktur mitochondrialnych w badanych ko-
mórkach nowotworowych nie wpĘwa hamująco na ich
potencjał proliferacyj ny.

3 . Komórki nowotworowe wykazująwyrńnę uwstęcz-
nienie aparail mitochondrialnego, co prawdopodobnie
w iĘe się z mniej s zym ntży ciem tlenu i pr zew agągliko -
lizy beztlenowej.
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