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Summary
The aim of the analysis was the immunocytochemical demonstration of HER2 and COX2 localization within

bitches' spontaneous epithelium neoplasm of mammary gland. The tissue that had been extracted during
surgical exertions from different breeds and the control group consisted of the regular material taken from
bitches during sterilization. Firstly, the tumors have been histopathologica|ly verified, secondly they have
been immunohistochemically processed in order to reveal the HER2 and COX2. The obtained specimens were
then microscopically photographed and subsequently processed with the use of the computer program
MultiScaneBase v 8.08 operating under Windows. During the analysis process it was demonstrated that HER2
and COX2 occur in both regular and malfunctioning epithelium. However, significantly higher HER2 expres-
sion occurred in the epithelium neoplasm. COX2 did not occur in the 80% of the regular material whereas
40oń of the neoplasm epithelium indicated its presence.

The expression of the examined markers within the group of bitches suffering from epithelium neoplasm of
the mammary gland resembles the situation of women with mammary gland tumor§, which further investi-
gated, may prove useful in anima| treatment.
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Proliferacja oraz różnicowanie się komórek, zarówno
prawidłowych, jak i nowotworo\\rych, uzależntonajest od
czynników wzrostu działajapychna komórkę docelową za
pośrednictwem specyficznych receptorów (3 1). Szczegól-
ne zaintere s ow ani e w zbu dza r o dzina pt zezbłonowy ch re -
ceptorów czynników wzrostu o aktywnościkinazy tyrozy-
nowej, których wzmożoną ekspresję wykazano w wielu
nowotworach pochodzenia nabłonkowego (3, I 4, 26), jak
równiez w n i ektórych nowotworach p o chod zenia mezen-
chymalnego, np. w mięsaku kości (10). Receptory te mają
podobną budowę, tj. składaj ą się z trzech elementów: do-
meny znaj duj ąc ej s i ę na zewnątr z komórki wi ąż ap ej li gand
(substancję sygnałową), części transbłonowej oraz dome-
ny cytoplazmatycznej wykazującej aktyrvność kinazy ty-
rozynowej (6), Do rodziny HER (Human Epidermal
Growth Factor Receptor) zalicza się 4 receptory: HERl,
zwany EGFR (receptor naskórkowego czynnika wzrostu
- EGF), HER2 (białko pl85), HER3 i HER4 kodowane
przez 4 protoonkogeny: odpowiednio erbB-l, erbB-2,
erbB-3 oraz ęńB-4 (16, 3l). Poszczególne typy recepto-
rów aktywowane sąprzezróżne ligandy, jednak do chwili
obecnej nie udało sięwykazać specyficznego ligandu bez-
pośrednio wiążĄcego się z HER-2 (16). Cechącharaktery-
stycznąreceptorów HER jest fakt,że po połączeniuz]i-
gandem znajdujące się na powierzchnibłony komórkowej

monomery tych receptorow zaczynająłączyć się między
sobą tworząc homo- i heterodimery. Taki mechanizm po-
zwala na transaktywację receptora HER 2 w obrębie hete-
rodirneru (HERZ/HER 1 lub HE R2/HE R3 ) poprzez ligan-
dy swoiste dla HER1 i HER3, a nie wiapące się bezpo-
średnio zHER2 (9,28), Tak więc mimo braku swoistego
ligandu, HER2 bierze ldział w przenoszeniu sygnału do
wnętrza komórki. Ponadto sama obecność HER2 w hete-
rodimerze powoduje, ze struktura ta charakteryzuje się
większym potencjałem przewodzenia sygnału w porów-
naniuz innymi dimerarni (7,9).

Wszystkie typy receptorów z rodziny HER wykazują
niewielkiego stopnia ekspresję rownięż w prawidłowych
komorkach dorosłego organizmu, jednak dopiero amplifi-
kacja i/lub nadekspresja kodujapych je genów powoduje
onkogenną aktywację tych receptorów, co zko|ei zabllrza
prawidłowy wzrost i róznicowanie się komórek, indrrku-
jąc ich transforrnację nowotworową (2, 14,31).

Amplifikacj a, czyli zwielokrotnienie liczby kopii pra-
widłowego genu w komórce, j e żeli dotyczy protoonkoge-
nu, a takimi są geny dla HER, doprowadza do jego akty-
wacji onkogennej (15). Dlżaliczbatakich samych genów
wykazujapych wzmozoną ekspresję ptowadzi do nadpro-
dukcji kodowanychprzez ntebiałek. W przypadku zampli-
fikowanych genów dla HER2 dochodzi do pojawienia się



w obrębie błony komórkowej bardzo dużych ilości białka
p185, które flzjologicznie występuje w nieznacznej ilości.
W takiej sytuacji funkcja receptorów ulega wyrażneml
zablrzeni,,l (31). W warunkach ftzjologicznych receptory
HER przeka zuj ą sy gnaĘ mito g enne i dąc e o d zew nątr zko -
mórkowych czynników wzrostu. W sytuacji dlżego za-
gęszczeniareceptorów HER w obrębie błony komórkowej
dochodzi do masowego powstawania dimerów, które za-
czynaj ą wysyłać niezaleznę od sygnałów zewnątrzkomor -
kowych impulsy mitogenne, idące szlakiem ras-raf-
-MAPKs do jądra komórkowego, co prowadzi do wyraź-
nej progresji cyklu komórkowego iwzmożenia prolifera-
cji (18, 31). Tak więc amplifikacja genów z rodziny HER
doprowadza do nadekspresjii receptorów tej rodziny, co
z kolei przyczynia się w wyrazny sposób do nadania ko-
mórkom, w których występują cechy wyjątkowo złośliwe-
go fenotypu (15).

Wykazano także, ze najsilniejszym mitogenem twolzo-
nymplzezreceptory rodziny HER jest heterodimer HER2/
/HER3 (ż, 6).Niezbędnym warunkiem do powstawania
dużych j e go ilości j est, opr ó cz nadekspresj i samego HER2,
równiez zwiększony poziom autokrynnie produkowanych
polipeptydowych czynników wzrostu - heregulin (HRG)
(ż), zwanych u szczurów NDF (neu differentiation factors)
(31). Udowodniono zwiększoną ekspresję mRNA dla he-
regulin właśnie w nowotworach sutka (19). Hereguliny,
podobnie jak receptory rodziny HER, zbudowane są
z trze ch r e gionów. Fragment transbłonowy odpowiedzial-
ny jest za wiązaniereceptorów HER (głównie HER3), frag-
ment cytoplazmaĘczny bi erze ldział w aktyrvowaniu apop-
tozy (I1), natomiast region zewnątrzkomorkowy zwany
HEX ma swój udział w wysyłaniu silnych sygnałów mito-
gennych i progresji nowotworzenia (34). Hereguliny, jako
peptydy wzrostowe, łączą się swoiście z receptorami HER3
i HER4, indukując ich aktywację i heterodimeryzacjęzre-
ceptorem HER2, co warunkuje powstawanie kompleksu
HER2/HER3 (2,żż). W kompleksie tym dochodzi do au-
tofosforylacj t Dlrozyn obydwu receptorów wchodzących
w skład heterodimeru, co inicjuje przeniesienie sygnału
szlakiem ras-raf-MAPKs. Dodatkowa prokancerogenna
właściwość heterodimeru HER2/HER3 polega na wysyła-
niu sygnałów antyapoptoĘ czny ch przy wykorzystaniu ki-
nazy PI3 (PI3K) (8). Tak więc heterodimer HER2/HER3
wykazuj e dwukierunkowe działanie promuj ące kancero-
gęnezę, z jednej strony -poptzęzwzmożenie proliferacji
komórek drogąras-raf-MAPKs, a z drugiej hamowanie
programowanej śmierci komórek drogą PI3K. Hereguli-
ny,wraz z receptorami HER mogąmieć wpływ na kontro-
lę ekspresjii białka cyklooksygenazy ż (COXż) (15, 33).

Cyklo oksygenaza (COX) j e st enzymem występuj apym
w postaci dwoch izoform kodowanych przez dwa różne
geny. COX 1 (izoforma kons§tucyjna) uczestnicząca w pm-
widłowym funkcjonowaniu eikozanoidów i wykazująca
stałą aczkolwiek niewielką ekspresję w róznych komór-
kach or az COXZ ko dowana p t zęz gęn, mo gący byc inten-
sywnie aktywowany przęz różne czynniki, np. wzrostowe,
kancerogeny czy produkty zaktyłvowanych onkogenów
onkoproteiny (12). Vadlamudi i wsp. (33)wykazal|że akĘ-
wacja dimeru HER2/HER3 przez HRG pobudza ekspres-
ję mRNA COXż i indukuje powstawanie prostaglandyn.
Z drugiej strony wysoki poziom COXż sprzyj a tworzeniu
tego dimeru. Ristimaki i wsp. (24) stwierdzlli zależność

między ekspresją COXL a pewnymi cechami kliniczno-
-patologicznymi glza. Wykazali m.in. wzrost ekspresji
COX} dodatnio koreĘący z wielkościąguza, nasileniem
ekspresji antygenu Ki6l,białkaPl3 oraz w guzach wyka-
zljących amplifrkację genu dla HER2. Wńny jest rów-
nież fakt, ze w nowotworach pochodzenianabłonkowego
stwierdza się większąprodukcję prostaglandyn niżw tkan-
kach, z których się wywodzą(4, 5).Obecnośó zwiększo-
nego poziomu COXż w róznych nowotworach nabłonko-
wych (13, 27,29,32)wiĘe sięprawdopodobnie zjej onko-
gennym charakterdm wyrażanym m.in. poprzez zdolność
blokowania apoptozy (27, 3ż).

Celem niniejszych badań było określenie lokalizacji i na-
silenia ekspresji HER2 i COX2 w spontanicznychnowo-
tworach nabłonkowych gruczołu sutkowego suk z wyko-
rzystaniem metod irnmunohistochemocznych, gdyz prob-
lem ten nie jest opisany w patologii weterynaryjnej.

Matetiał i metody
Matęriał do badań pobrano w trakcie zabiegl chirurgiczne-

go od27 suk, róznej rasy, w więku od 6 do 15 lat, u których
wystąpił nowotwór sutka. Grupę kontrolną stanowiło 5 suk
w wieku 4-1,0 lat, róznej rasy, ktorym wycinki prawidłowego
gtuczofu sutkowego o wymiarach 0,5 x 0,5 cm pobrano w tral<-

cie zabiegu sterylizacji. Guzy nowotworowe weryfikowano hi-
stopatologicznie.

Wycinki nowotworów utr-walano w I0oń zbuforowanej for-
malinie, odwadniano, a następnie zatapiano w bloczki paraft-
nowe, Do oznaczanla ekspresji HER-2 wykorzystano mysie.
monoklonalne przeciwciała (klon PN2A; DakoCytomation,
Dania) w rozcięiczeniu 1 : 50. Do oznaczania ekspresji COX-2
zastosowano kozie, poliklonalne przeciwciała (klon M-19;
Santa Cruz Biotechnology, Inc., USA) w rozcięńczęniu 1 : 100.
We wszystkich reakcjach wykonano równięz tzw. kontrole
uj emne, w których specyficzne przectw ciała zastępowano Pri-
mary Negative Control (DakoCytomation, Dania). W przypad-
ku reakcji zHER-2 przeprowadzono odblokowanie detetmi-
nant antygenowych w kuchence mikrofalowej w obecności
Antygen Retrieval Solution (DakoCytornation). Wizu allzacji
poszukiwanych antygenów dokonano za pomocą bioĘnylowa-
nych przeciwciał i kompleksu streptawidyna biotynylowana
peroksydaza (zestaw LSAB2; DakoCytomation, Dania) oraz
diaminobenzydyny (DAB; DakoCytomation, Dania).

Z otrzymanych preparatów wykonano zdjęcia mikroskopo-
we, które poddano komputerowej analizie na stanowisku zło-
zonym z komputera sprzęzonego z mikroskopem firmy Carl
Zeiss modęl Axiophot, Cały zestaw miał możliwość zapisu
obrazu i jego cyfrowej analizy, Do pomiarów wykorzystano
program MultiScaneBase V 8.08 pracujapy w środowisku Win-
dows.

Nasilenie reakcji immunocytochemicznych było oceniane
na zakodowanych preparatachptzez dwóch niezależnych pa-
tologów. Dla oceny ekspresji zastosowano skalę połilościową
uwzględniającą odsetek komórek pozfiwnych: brak reakcji -
(-); 1-10% (+); II-25% - (++); > 260ń - (+++). Otrzymane
wyniki poddano analizie statystycznej z zastosowaniem pro-
gramu Statistica PL (Statsoft, Polska) wykorzysfując korela-
cję Spearmana.

Wyniki iomówienie
Jednym z pierwszych nowotworów, w którym udało się

wykazać zależnośó między wzmożoną ekspresją HER2
a nasileniem złośliwości procesu był rak sutka u kobiet ( 1 5 ).
P otwierdzeniem duze go znaczens,a HER2 w kanc ero gene-
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Ryc. 2. Blonowa reakcja HER2 (+) w komórkach prawidło-
Wego gruczołu sutkowego suki. Pow.400 x
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Ryc. l. Błonowa reakcja HER2 (++) w komórkach gruczola-
koraka gruczołu sutkowego §uki. Pow. 400 x
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Rl,c. 4. Cytoplazmatyczna reakcja COX2 (+) w komórkach
prawidłowego gruczołu sutkowego suki. Porv.400 x

łów sutkowych wykazano obecność zarówno HER2, jak
i COX2 (ryc. 1 -4). Ekspresja HER2 występowała zarów-
now 660ń nowotworóW jak i ra, 60% wycinków prawidło-
\łych. Wyażne różnice byĘ obserwowane natomiast w na-
sileniu stopnia ekspresji tego receptola, W 1l% guzór.r
wyl<azano ekspresję ocenianą na it i w 15% na *-l*,
W zadnym wycinlo z tl<anki prawidłowej nie stwierdzo-
no ekspresji przel<raczaja§ej +. W przypadkrr COX2 eks-
presję tego białka na poziotnie + i więcej wykazano w pra-
wie 41oń gruczolakoraków oraz w 20oń wycinków z pra-
widłowej tkanki. Wśród guzów jedynie niecałe 4oń przy-
padków cechowało się ekspresją COX2 na poziomie łi,
a nasilenie ekspresji na poziomie +** nie było obserwo-
wane w żadnym skrawku. Nalezy zaznaczyc,że najwięcej
guzów wykazało ekspresję zarówno COX2 (37oń), jak
i HER2 (40%) na poziomie +. Z drugiej strony, ekspresja
HER2 na poziomie tł*, y7y3fępująca w prawie 15oń gu-
zów, nie korelowała dodatnio z wysoką ekspresją COXZ,
która w Ęchprzypadkach nie przekraczałał. Należy do-
dać, że w guzach nowotworowych w przypadku braku eks-
presji receptolów HER2 ekspresja COX2 nie przekracza
poziomu +. Podobnie w sytuacji braku COX2, jedynie 1 l%
guzów wykazuje ekspresję HER2 pruekraczającąpoziom +.

W prawie 260ń guzów nie wyl<azano ekspresji ani HER2,
ani COX2. Porównujap wycinki gruczolakoraków sukwy-
kazano słabą korelację pomiędzy nasileniem el<spresji

., -Ę

R_v-c.3. Cytoplazmatyczna reakcja COX2 (++) w komórkach
gruczolakoraka gruczołu sutkowego suki. Porv.400 x

zl,e sąliczne badania wskazujące, ze w l 0-40% raków sut-
l<a u kobiet stwierdza się amplifikację i/lub nadekspresję
HER2 (9, 1],20). Należy wspomnieć, ze przeplowadzona
na szeroką skalę w roku l99B analiza wcześniejszych ba-
dań, obejmuja.ca ponad 15 tys. chorych, wykazała nieko-
rzystny wpływ HER2 na rokowan,s,e, szczegolnie u cho-
rych z przerzutam,s, do węzłów chłonnych (25), Ponadto
zauważono, że wzrost \iczby zamplifikowanych kopii genu
dla HER2 jestzłym czynnikiem prognostycznym (20). Po-
twierdzono zatem hipotezę, ze nadekspresja receptora
HER2 ma zoaczę|lie w patogenezie procesu nowotworo-
we go olaz kore luj e z l<llniczną agre syłvno śc i ą raka (I, ż3) .
Wykazano także, ze receptory HER, oprócz bezpośrednie-
go wpĘm.u na proliferację komórek nowotworowych, biorą
udzjal w neoangiogenezie. Ligandarni aktywującyrni le-
ceptor HER1, który znajduje się w heterodimerze zHER2,
są m.in. czynniki wzrostu EGF i TGF-alfa, indukujące
takze wzrost ekspresji VEGF (Vascular Endothelial cell
Growth Factor) jednego z głównych stymulatorów an-
giogenezy w nowotworach nabłonkowych (2I, 30). Bada-
nl,a in vitro wykazały, że linia ludzkiego raka sutka
(SKBR3) z nadekspresjąHER2 w jej komórkach po poda-
niu swoistych przeciwciał blokujapych ten receptor, wy-
kazuje mniejsze nasilenie ekspresji VEGF (2l).

W badaniach własnych w wycinkach z guzów nowo-
tworowych (gruczolakorakow) oraz prawidłowych gn]czo-
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Ryc. 5. Korelacja ekspresji COX2 i HER2 w gruczolakora-
kach gruczołu sutkowego suk (korelacja Spearmana)

HER-2 i COX-2 (.yc. 5). Tak więc ekspresja badanych
markerow w nowotworach gruczołu sutkowego u suk
przedstawia zbliżony obraz jaknowotworach sutka u ko-
biet, co z kolei może być przydatne w zastosowaniu po-
dobnych schematów terapeuĘcznych.

Poznanie skomplikowanych mechanizm ów działanla
receptorów rcdziny HER w nowotworach sutka u kobiet
pozwoliło na opracowanie nowych metod leczenia. Naj-
nowszy lek Herceptyna z sub stan cj ą czynną trastuzumab,
będącąprzeciwciałem monoklonalnym anty p- 1 85, powo-
duje degradację heterodimeru HER2/HER3, co indukuje
wypadnięcie jego onkogennej funkcji, a zarazemptzeT\^ra-
ne zostaje wzajemne współdziałanie pomiędzy nim a ko-
lejnymi dwoma onkoproteinami: heregulinami i cyklook-
sygeneząż. Przeciwciało anty p- 1 85 nie Ęlko rozŁJadahe-
terodimery HER2/HER3, ale równiez blokuje powstawa-
nie nowych kompleksów. Dzięki temu hereguliny mimo
połapzenia z HER3 nie są w stanie doprowadzić do po-
wstania heterodimeru HER2,T{ER3. Prawdopodobnąkon-
sekwencjązmniejszenia w komórce ilości dimerów HER2/
/HER3 jest zmniejszenie ekspresji bloĘącego apoptozę
białka COX2. Dodatkowyn walorem stosowania tego prze-
ciwciała jest fakt, że zwiększa ono skutecząość i wybiór-
czość działania chemioterapii ( 1 5).

Reasumując ,możnaprzypttszczać, że zachodząca w ko-
mórce nowotworowej aktyrvacja genu COX2, o prawdo-
podobnej zależności od onkogennej aktywacji receptorów
HER i ekspresji HRG, oraz oddziaĘwanie między tymi
onkoproteinami ma istotne znaczenie dla progresji nowo-
tworzenia, a dokładne pomanie mechanizmów rządzących
tymi procesami pozwoli na opracowanie skutecznych me-
tod leczenia całej dużej grupy nowotworów pochodzenia
nabłonkowego.
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