
w Guelph, kontrolowanie wiremii jest za-
sadniczym celem szczepień i najważniej-
szym parametrem przy ocenie efektywno-
ści szczepionek.

Jak wynika z pracy Opriessnig i wsp., 
warto pamiętać i o tym, że do zakażenia 
i wiremii dochodzić może już w okresie 
życia płodowego. Ta uznana powszech-
nie badaczka wykazała, badając 504 bez-
siarowe noworodki, pochodzące z 5 róż-
nych ferm, że u ponad 43% z nich wystę-
pował we krwi materiał genetyczny PCV2, 
co oznacza, że do zakażenia świń doszło 
już w okresie życia płodowego. Uwidacznia 
to celowość szczepienia loch w celu elimi-
nacji lub ograniczenia krążenia PCV2 we 
krwi prośnych samic i tym samym niedo-
puszczenia lub co najmniej ograniczenia 
możliwości przechodzenia PCV2 od loch 
do płodów i w końcu niedopuszczenia do 
wiremii u nowo narodzonych prosiąt.

Wiele uwagi poświęcono problemowi, 
„jakie zwierzęta szczepić”: prosięta, lochy 
czy też prosięta i lochy. Jak na razie zdecy-
dowana większość szczepień ma miejsce 
w odniesieniu do prosiąt. Coraz więcej da-
nych przemawia jednak za tym, że w wie-
lu sytuacjach najlepsze efekty daje równo-
czesne szczepienie loch oraz prosiąt. Fakt 
ten podkreśliła w swoim wykładzie plenar-
nym C. Fossum, jak i dwaj inni zaproszeni 
do Vancouver wybitni naukowcy – J. Sega-
les z Hiszpanii, prezentujący swój referat 
na sesji satelitarnej organizowanej przez 

firmę Intervet/Scheuring Plough oraz Pa-
olo Martelli z Włoch, który wygłosił referat 
na sesji zorganizowanej przez firmę Merial. 
Wszyscy wymienieni niezależnie podkre-
ślili, że szczepienie loch i prosiąt w sposób 
zasadniczy ogranicza ilość wirusa krążą-
cego w stadzie. Tym samym zmniejszone 
zostają możliwości wczesnego zakażenia 
prosiąt oraz prawdopodobieństwo wystą-
pienia wiremii. Dowiedziono również, iż 
szczepienie loch stabilizuje poziom od-
porności stada podstawowego, które sta-
je się w tym zakresie bardziej homogenne 
(Soukup i wsp.). Wykazano równocześnie, 
że obecność biernych, swoistych przeciw-
ciał siarowych nie blokuje w stopniu za-
sadniczym odporności czynnej, związanej 
z podaniem szczepionki prosiętom (Mar-
telli). Poza tym warto pamiętać, że niektó-
re prezentowane opinie (Palzer) sugeru-
ją, by w przypadku immunizacji prosiąt 
pochodzących od uodpornianych loch 
szczepienie przesunąć na 4 tydzień życia 
zwierząt ze względu na interferencję od-
porności biernej i czynnej. Wyniki badań 
autorów holenderskich (Schmidt i wsp.) 
mogą wskazywać, że szczepionka Porci-
lis PCV najlepiej spośród innych porów-
nywanych biopreparatów, przełamuje wy-
soki poziom siarowych przeciwciał swo-
istych. Powyższe ustalono na podstawie 
małej ilości DNA PCV2 w tkankach szcze-
pionych i następnie zakażanych kontrol-
nie prosiąt (Eggen).

W pracy Gerber i wsp. uwidoczniono, 
że szczepienie loch przeciwko PCV2 nie 
chroni całkowicie przed siewstwem tego 
wirusa wraz z siarą. Wykazano jednocze-
śnie, że jest ono zdecydowanie mniejsze niż 
ma to miejsce u loch nieimmunizowanych.

Po raz pierwszy zaprezentowano na 
kongresie, a  także w  trakcie sesji sateli-
tarnych, prace dotyczące jednoczesnego 
szczepienia prosiąt przeciwko PCV2 i My-
coplasma hyopenumoniae. Wykazano, że 
równoczesne szczepienie prosiąt przeciw-
ko PMWS i mykoplazmowemu zapaleniu 
płuc daje dobre rezultaty. Zaprezentowano 
pierwszą szczepionkę dwuważną przeciw-
ko obu tym chorobom MycoFLEX (Ingel-
heim Boehringer) przeznaczoną do uod-
porniania prosiąt, począwszy od drugiego 
tygodnia życia.

Reasumując, można stwierdzić, że za-
prezentowane na Kongresie prace z zakresu 
zakażeń cirkowirusowych świń uwidoczni-
ły wiele nowych aspektów, przede wszyst-
kim z zakresu patogenezy, jak i zwalcza-
nia zespołów chorobowych wywołanych 
przez ten wirus.

Piśmiennictwo

 1. Proceedings of the 21st International Pig Veterinary Socie-
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Choroby cywilizacyjne, a zwłaszcza no-
wotwory, są obecnie głównym proble-

mem w patologii nie tylko ludzi, ale tak-
że zwierząt towarzyszących człowiekowi 
– psów i kotów. Częstość występowania 
chorób nowotworowych u psów wydaje 
się wciąż wzrastać, co po części związa-
ne jest z faktem dokładniejszej diagnosty-
ki, statystycznego wydłużenia życia zwie-
rząt trzymanych w domu, a  także praw-
dopodobnie, jak to jest u ludzi, wiąże się 
z narażeniem na większą ilość czynników 
o działaniu rakotwórczym. Warto też za-
znaczyć, że zwierzęta domowe są narażo-
ne na działanie tych samych czynników 

rakotwórczych co człowiek, ponieważ czę-
sto przebywają w zbliżonych lub takich 
samych warunkach środowiskowych, co 
z  jednej strony może przyczyniać się do 
wzrostu zachorowalności na nowotwory, 
a z drugiej stanowi przesłankę do prowa-
dzenia badań porównawczych.

Od lat psy pomagają ludziom i ratują im 
życie na wiele sposobów, jako psy ratowni-
cze, policyjne, asystujące osobom niepełno-
sprawnym lub chorym. Według doniesień 
z ostatnich lat, po odpowiednim szkoleniu 
mogą za pomocą węchu wykrywać nowo-
twory (1). Zważywszy, że w świetle współ-
czesnej wiedzy etiopatogeneza niektórych 

nowotworów spotykanych u psa i człowie-
ka jest zbliżona oraz podobieństwo ge-
nomu psiego do ludzkiego wynosi około 
80%, rozwój onkologii weterynaryjnej ma 
szczególnie istotne znaczenie dla patolo-
gii porównawczej, jak również dla prak-
tyki klinicznej (2). W związku z  tym, że 
podobieństwa odnośnie do etiopatogene-
zy, morfologii i zachowania biologicznego 
nowotworów gruczołu sutkowego u psów 
i u ludzi są bardzo duże, już w latach 50. 
XX wieku zaproponowano wykorzystanie 
psa jako modelu w badaniach raka piersi 
u kobiet (2, 3, 4; tab. 1).

Nowotwory gruczołu sutkowego psów 
stanowią około 13,4% wszystkich zmian 
nowotworowych rozpoznawanych u tego 
gatunku i zajmują drugie miejsce, po no-
wotworach skóry, pod względem często-
ści występowania (3, 4, 5). Z kolei uwzględ-
niając płeć, guzy te u suk są nowotworami 
występującymi najczęściej (stanowią 42–
52% spośród wszystkich rozpoznawanych 
nowotworów) i dodatkowo stanowią częstą 
przyczynę śmierci tych zwierząt (4). Czę-
stość występowania nowotworów gruczo-
łu sutkowego suk jest wyższa niż u innych 
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gatunków zwierząt i trzykrotnie przewyż-
sza wartości obserwowane u kobiet. Sza-
cuje się, że nawet u 20% suk w ciągu ich 
życia może dojść do rozwoju nowotworu 
złośliwego w obrębie gruczołu sutkowe-
go. Według badań przeprowadzonych na 
dużej grupie psów wykazano, że standar-
dowy wskaźnik zachorowalności wyno-
si 162–198 przypadków na 100 000 psów 
rocznie lub 260 na 100 000 psów niepod-
danych kastracji (3, 4).

Rak piersi jest najczęściej występującym 
nowotworem złośliwym u kobiet zarówno 
w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. 
Według Krajowego Rejestru Nowotworów 

i biuletynu „Nowotwory złośliwe w Polsce” 
z 2006 r. Polska należy do krajów o śred-
niej zachorowalności na nowotwory zło-
śliwe piersi w skali światowej (standary-
zowany współczynnik zachorowalności 
wynosi 44/100 000; 6). W 2006 r. zareje-
strowano ok. 13 000 nowych przypadków 
oraz ok. 5000 zgonów. Rak piersi stano-
wi 21,5% wszystkich nowotworów złośli-
wych u kobiet oraz najczęstszą przyczy-
nę zgonów z powodu choroby nowotwo-
rowej (13,1%). Nowotwór ten jest bardzo 
rzadki wśród mężczyzn, stanowi około 1% 
wszystkich przypadków. Interesujący jest 
fakt, że w ostatnim dziesięcioleciu wśród 
kobiet w średnim wieku (45–64 lata) licz-
ba zgonów z powodu raka płuc i raka piersi 
wyrównała się, a u starszych kobiet (powy-
żej 65 lat) po raz pierwszy liczba zgonów 
z powodu raka płuc przekroczyła liczbę 
zgonów z powodu raka piersi. Pozytyw-
ną obserwacją jest powiększanie się róż-
nicy między wskaźnikiem zachorowalno-
ści a śmiertelności, zwłaszcza w ostatnich 
latach. Fakt ten może świadczyć o lepszej 
(i wcześniejszej) diagnostyce oraz skutecz-
niejszym leczeniu tych nowotworów. Prze-
widuje się, że jeśli w Polsce nie wprowadzi 
się na szerszą skalę badań przesiewowych, 
w tym badań genetycznych, to w 2010 r. na 
raka piersi zachoruje ponad 17 000 kobiet, 
z czego ponad 6000 umrze.

Istnieje wiele hipotez starających się wy-
jaśnić etiologię nowotworów gruczołu sut-
kowego u suk, przy czym większość z nich 
podkreśla znaczny udział czynników hor-
monalnych. Wiadomo również, że u suk 
występują guzy zależne od hormonów, na-
tomiast u samców powstają często w po-
wiązaniu z ginekomastią na tle zaburzeń 
hormonalnych, np. z jednoczesnym wystę-
powaniem hormonalnie czynnych nowo-
tworów jąder wywodzących się z komórek 
Sertolego (zespół feminizujących jąder; 3, 
6). W tabeli 2 zestawiono dane, które prze-
mawiają za istotnym udziałem czynników 
hormonalnych w rozwoju nowotworów 
gruczołu sutkowego u suk (5, 7).

W rozwoju guzów gruczołu sutkowego 
u suk mogą uczestniczyć również czynni-
ki środowiskowe i genetyczne. Przykłado-
wo, na rozwój guzów gruczołu sutkowe-
go może mieć wpływ dieta. Wykazano, że 
spożywanie dużych ilości tłuszczów i oty-
łość, zwłaszcza u młodych suk (do 1 roku 
życia, sterylizowanych lub nie), oraz spo-
żywanie czerwonego mięsa zwiększają ry-
zyko rozwoju nowotworów (8). Wiadomo 
też, że sprzyjającym czynnikiem w nowo-
tworzeniu jest łatwość, z jaką tkanki gru-
czołowa i tłuszczowa gromadzą substancje 
rakotwórcze. Jak wykazały badania prze-
prowadzone u kobiet, otyłość prowadzi do 
wzrostu stężenia wolnej formy insulinopo-
dobnego czynnika wzrostu – IGF-I oraz 
estradiolu w surowicy, i  tym samym do 

wzrostu ryzyka raka piersi (9). Szczegól-
nie interesujące są doniesienia dotyczące 
mikotoksyn o działaniu estrogennym, wy-
stępujących w żywności pochodzenia ro-
ślinnego, w płatkach zbożowych, a ostat-
nio, co się sugeruje, w komercyjnej karmie 
dla psów. Ponadto stwierdzono między in-
nymi, że estrogenne działanie zearalenonu 
stymuluje wzrost komórek ludzkiego raka 
piersi linii MCF-7 (10).

W  jednym z doświadczeń prowadzo-
nych na młodych sukach rasy beagle wy-
kazano wzrost ryzyka pojawienia się zmian 
nowotworowych w obrębie gruczołu sut-
kowego po naświetlaniu promieniami X 
(11). Nie potwierdzono natomiast udzia-
łu wirusów w patogenezie nowotworów 
gruczołu sutkowego u suk, a także predys-
pozycji genetycznych (wystąpienie muta-
cji w genie BRCA-1 i/lub BRCA-2) do wy-
stępowania tych nowotworów. W jednym 
z badań podobne zależności, jak w przy-
padku rodzinnego raka piersi u ludzi, za-
obserwowano w  linii hodowlanej cocker 
spanieli (12). W procesie transformacji 
nowotworowej gruczołu sutkowego za-
sadniczą rolę przypisuje się genom supre-
sorowym, z których najważniejszym jest 
gen p53. Gen p53 odpowiedzialny jest za 
utrzymanie integralności genomu, a jego 
rola polega na zapobieganiu przekazywa-
nia zaburzeń genetycznych komórkom po-
tomnym poprzez zatrzymanie uszkodzo-
nej komórki w fazie G1 cyklu komórkowe-
go i naprawę jej DNA, a w przypadku gdy 
uszkodzenie jest zbyt poważne, p53 kieru-
je komórkę na drogę apoptozy. Liczne ba-
dania potwierdziły występowanie mutacji 
genu p53 w wielu spontanicznych nowo-
tworach u psów (np. w rakach płaskona-
błonkowych skóry, gruczolakorakach gru-
czołów okołoodbytowych, chłoniakach, 
gruczolakorakach jelita grubego, kostnia-
komięsakach). W następstwie takich mu-
tacji dochodzi do inaktywacji genu, utraty 
zdolności regulacji proliferacji komórko-
wej, a w konsekwencji niekontrolowanego 
wzrostu komórek. Ponadto wykazano ko-
relację pomiędzy występowaniem mutacji 
w obrębie genu p53 a obecnością nieprawi-
dłowej formy białka p53 w jądrach komó-
rek nowotworowych (4, 13). Obserwowany 
wzrost stężenia białka p53, jego identyfika-
cja metodami immunohistochemicznymi 
(IHC) jest przedmiotem zainteresowania 
wielu badań ze względu na znaczenie pro-
gnostyczne w nowotworach gruczołu sut-
kowego suk (14). W dotychczasowych ba-
daniach dotyczących genetycznego podło-
ża procesu nowotworzenia potwierdzono 
również rolę zaburzeń funkcji innych ge-
nów supresorowych, takich jak PTEN oraz 
onkogenów, tj. c-myc, c-yes, c-erbB-2 (15).

Przyczyny powstawania raka piersi, po-
mimo znacznej liczby prac i analiz, jakie 
przeprowadzono na świecie, w dalszym 
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The aim of this paper was to describe features that 
may enable to employ the canine mammary cancer 
as a reliable model for women breast cancer investiga-
tions. Mammary gland tumors are the most frequent 
neoplasms both in women and bitches. Most sources 
describe approximately 50% of canine mammary tu-
mors as malignant. In both host species these neo-
plasms are age dependent, rarely occurring before 5 
(bitch) and 25 (woman) years with a median of 10–
11 years for dogs and during or after menopause for 
people. Although the classification schemes for breast 
tumors and canine mammary tumors are different, 
the histopathological patterns are frequently similar. 
Also, canine and human mammary tumors are both 
hormone dependent. These similarities have prompt-
ed some investigators to postulate that canine mam-
mary gland tumors may provide an important model 
for the study of human breast cancer. In bitches with 
mammary neoplasms many molecular markers have 
been studied but their use in diagnosis and evalua-
tion of tumor pathogenesis, progress and treatment 
is still limited. Some markers have already been in 
use for establishing accurate histological diagnosis 
and prognosis of canine mammary tumors, namely 
the tumor size and its histological type and grade. 
Some others should soon be firmly established by the 
immunohistochemical methods, namely the steroid 
sex hormones receptors and markers for apoptosis, 
angiogenesis and metastasis. Canine mammary tu-
mors are challenging for clinicians and pathologists, 
because the value of this cancer model may open 
up new perspectives not only for the development 
of prognostic and diagnostic biomarkers but also for 
testing and evaluation of novel cancer therapeutics.
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ciągu nie są dostatecznie jasne. Jednak na 
podstawie badań epidemiologicznych, kli-
nicznych i laboratoryjnych zidentyfikowa-
no, z pewnym prawdopodobieństwem, 
grupę niezależnych czynników nazywa-
nych czynnikami ryzyka. Do najważniej-
szych należą: wiek, rak piersi stwierdzo-
ny w wywiadzie rodzinnym, rozpoznane 
w przeszłości niektóre łagodne zmiany, 
jak hiperplazja czy zmiany niezłośliwe, 
którym towarzyszyła atypia komórkowa. 
Największą liczbę zachorowań obserwuje 
się u kobiet po 50 roku życia, aczkolwiek 
zdarzają się również zachorowania u kobiet 
młodszych (20–44 lata; 27% zachorowań, 
19% zgonów). Około 5–10% przypadków 
raka piersi ma podłoże dziedziczne. Ko-
biety z mutacjami genów supresorowych 
BRCA-1 i BRCA-2 mają podwyższone ry-
zyko zachorowania (56–85%). Inaktywacja 
genu p53 w wyniku mutacji powszechnie 
występuje w ponad 50% raków piersi u ko-
biet. Z kolei badania u emigrantek wskazują 
na większy wpływ czynników środowisko-
wych niż uwarunkowań genetycznych na 
zachorowanie (16). Zwiększona ekspozycja 
komórek gruczołu sutkowego na promie-
niowanie jonizujące, szczególnie w młodym 
wieku (np. radioterapia w leczeniu trądzi-
ka), jest związana z większym prawdopo-
dobieństwem nowotworzenia. Ponadto do 
czynników ryzyka zalicza się również: al-
kohol, dietę bogatą w tłuszcze i czerwone 
mięso, ekspozycję na pestycydy, otyłość 
w wieku pomenopauzalnym, hiperestro-
genizm, późną pierwszą ciążę lub jej brak. 
Stosowanie doustnych leków antykoncep-
cyjnych i hormonalnej terapii zastępczej 
po 50. roku życia przez 10 lat i dłużej jest 
przedmiotem wielu kontrowersji w aspek-
cie wpływu na rozwój raka piersi.

Zarówno w medycynie, jak i w wetery-
narii prowadzone są intensywne, różnokie-
runkowe badania zmierzające do poznania 
niezwykle złożonej etiopatogenezy i opra-
cowania profilaktyki oraz terapii nowotwo-
rów gruczołu sutkowego. Dlatego też nie-
zbędne stało się określenie markerów no-
wotworowych pozwalających na wczesne 
wykrywanie przerzutów, przewidywanie 
ryzyka wznowy i lepszą ocenę stopnia za-
awansowania procesu nowotworowego, co 
może stanowić podstawę rokowania, jak 
również wdrażania określonej terapii, tj. 
chemioterapii lub hormonoterapii. Pojęcie 
definiujące marker nowotworowy jest bar-
dzo szerokie. Jest to obiektywny wyróżnik 
(znacznik) używany do identyfikacji cho-
roby nowotworowej, oceny dynamiki już 
toczącego się procesu (proliferacja, różni-
cowanie, apoptoza) lub do oceny reakcji na 
leczenie. Stosuje się wiele klasyfikacji, jed-
ną z nich używaną w diagnostyce i terapii 
chorych na raka piersi jest podział na mar-
kery prognostyczne i predykcyjne. Marke-
ry prognostyczne wskazują na potencjalny 

przebieg choroby, natomiast predykcyjne 
są wskaźnikami związanymi z prawdopo-
dobieństwem wystąpienia odpowiedzi na 
poszczególne schematy terapii przeciwno-
wotworowej. Do najważniejszych czynni-
ków prognostycznych, potencjalnie uży-
tecznych w ocenie nowotworów gruczołu 
sutkowego, należą czynniki kliniczne, pa-
tomorfologiczne, markery immunohisto-
chemiczne i inne (oznaczane za pomocą 
różnych metod, innych niż IHC).

Czynniki kliniczne

Wiek

Jest istotnym czynnikiem prognostycz-
nym u ludzi. Rozpoznanie raka piersi u ko-
biet w wieku poniżej 35 lat oraz powyżej 
55 roku życia jest czynnikiem niekorzyst-
nym rokowniczo, natomiast w przypadku 
suk dane są niejednoznaczne. Większość 
badań potwierdza jednak, że częstość po-
jawiania się nowotworów gruczołu sutko-
wego wzrasta wraz z wiekiem. Nowotwory 
gruczołu sutkowego stwierdzane są głów-
nie u starszych suk, najczęściej w przedzia-
le wiekowym od 9 do 11 lat i zdecydowanie 

rzadziej guzy te obserwowane są u  suk 
poniżej 2 lat (4, 17). U starszych psów, ze 
względu na związane z wiekiem obniżone 
rezerwy czynnościowe i obciążenie współ-
istniejącymi chorobami, należy ostrożnie 
interpretować wskaźniki przeżycia po ma-
stektomii, dlatego też śmiertelność tylko 
pośrednio odpowiada wynikom leczenia. 
Ponadto zaawansowany wiek sprawia, że 
nie wszystkie możliwości postępowania te-
rapeutycznego mogą być zastosowane u ta-
kich psów (5, 18, 19). Według wielu auto-
rów zaawansowany wiek suki z nowotwo-
rem gruczołu sutkowego jest skorelowany 
z gorszym rokowaniem i krótszym okre-
sem przeżycia po operacji usunięcia guza 
(4, 19), chociaż są badania, w których nie 
wykazano takiej zależności (20).

Stan hormonalny i wiek wykonania 
owariohisterektomii

Jak dotąd nie potwierdzono, aby długość 
cyklu rujowego, liczba przebytych ciąż lub 
zaburzenia cyklu (np. ciąże urojone) wpły-
wały na rokowanie u suk z guzami gruczo-
łu sutkowego. Z kolei wykazano, że okres 
przeżycia jest dłuższy u  suk, u których 

1. Stanowią znaczny odsetek wszystkich nowotworów i występują spontanicznie

2. Występują predyspozycje płciowe (u samic zajmują zdecydowanie pierwsze miejsce)

3. Zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem

4. Raki są najczęściej spotykane wśród nowotworów złośliwych

5. Budowa histologiczna nowotworów jest zbliżona, pomimo różnych metod klasyfikacji

6. Istnieje podobna lokalizacja przerzutów (regionalne węzły chłonne, płuca)

7. Znany jest wpływ hormonów płciowych oraz predyspozycje genetyczne (np. mutacja genu p53, c-erbB-2)

8. Komórki nowotworowe wykazują ekspresję receptorów dla płciowych hormonów steroidowych (ERα, PR)

9. Istnieje znaczne podobieństwo reakcji immunohistochemicznych

1. Swoistość cyklu rujowego: u suk nieciężarnych, w przeciwieństwie do innych gatunków, brak luteolitycz-
nego działania prostaglandyny pochodzenia macicznego, faza lutealna jest dłuższa niż fizjologiczna dłu-
gość ciąży, luteinizacja ścian pęcherzyków jajnikowych zachodzi przed owulacją – jest to zjawisko nie-
spotykane u innych gatunków; długie okresy oddziaływania estrogenów i progesteronu w poszczegól-
nych fazach

2. Obecność receptorów dla estrogenów, progesteronu, androgenów, prolaktyny, glikokortykosteroidów 
i mineralokortykosteroidów w gruczole sutkowym suk oraz nowotworach tego narządu

3. Wczesne pojawienie się pierwszej rui jest związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zarówno 
niezłośliwych, jak i złośliwych nowotworów gruczołu sutkowego

4. Wczesna owariohisterektomia zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworów, znosząc rakotwórcze działa-
nie hormonów płciowych. Owariohisterektomia wykonana przed pierwszym cyklem zmniejsza ryzyko wy-
stąpienia nowotworu do 0,5%, a przed drugim cyklem do 8% w porównaniu do suk kontrolnych z prawi-
dłowymi cyklami. U suk, które poddano temu zabiegowi po drugim cyklu ryzyko nowotworu jest takie, jak 
u zwierząt niekastrowanych i wynosi 26%. Według innych badań ochronne działanie zabiegu zmniejsza 
się z każdą kolejną rują, a po czwartej rui lub po ukończeniu 2½ lat owariohisterektomia pozostaje bez 
wpływu na rozwój choroby

5. Ryzyko wzrasta u suk, u których objawy ciąży urojonej występowały wielokrotnie. Długotrwała aktywność 
wydzielnicza gruczołów sutkowych i zaleganie wydzieliny może sprzyjać procesowi nowotworzenia

6. Długotrwałe stosowanie progestagenów w celu blokady cyklu jajnikowego stymuluje wzrost guzów 
gruczołu sutkowego 

Tabela 1. Przykłady podobieństw między nowotworami gruczołu sutkowego psów i ludzi

Tabela 2. Fakty potwierdzające udział czynników hormonalnych w etiopatogenezie nowotworów gruczołu 
sutkowego suk
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zabieg owariohisterektomii wykonano 
w okresie krótszym niż 2 lata od zabie-
gu usunięcia guza lub w tym samym cza-
sie (20). Natomiast z innych badań wyni-
ka, że owariektomia i mastektomia prze-
prowadzona w tym samym czasie nie ma 
wpływu na czas przeżycia (21).

Stopień zaawansowania nowotworu

Według klasyfikacji TNM obejmuje oce-
nę wielkości guza (T), stanu regionalnych 
węzłów chłonnych (N) i obecności prze-
rzutów odległych (M). W badaniach nad 
oceną przydatności klasyfikacji TNM w no-
wotworach gruczołu sutkowego u suk wy-
kazano korelację wielkości guza z prawdo-
podobieństwem stwierdzenia przerzutów 
do węzłów chłonnych i narządów odle-
głych (7, 19, 21, 22).

Wielkość guza pierwotnego

Jest czynnikiem prognostycznym o niewąt-
pliwie ustalonej wartości zarówno w me-
dycynie, jak i weterynarii. Wieloletnie ob-
serwacje Martin De Las Mulas i wsp. (23) 
wykazały, że współczynnik śmiertelności 
suk z nowotworem gruczołu sutkowego 
zmniejsza się i  jest to związane z wcze-
snym wykrywaniem małych guzów, co ma 
korzystny wpływ na czas przeżycia. U ko-
biet chorych na raka piersi w miarę zwięk-
szania średnicy guza wzrasta ryzyko wystą-
pienia przerzutów do regionalnych węzłów 
chłonnych, przerzutów odległych, a  tak-
że wzrasta prawdopodobieństwo skróce-
nia czasu przeżycia bezobjawowego i cał-
kowitego, przykładowo, zmiany o  śred-
nicy 0,1–0,5 cm dają przerzuty w 28,6% 
przypadkach, natomiast guzy o  średni-
cy powyżej 5 cm – w 64% (24). W przy-
padku nowotworów gruczołu sutkowe-
go suk wiele badań wykazało, że wielkość 
guza jest niezależnym czynnikiem progno-
stycznym. Stwierdzono, że u psów z ma-
łymi guzami (<3 cm) rokowanie odnośnie 
do długości czasu przeżycia jest znacznie 
lepsze niż u psów z guzami większymi, tj. 
≥3 cm (5, 25, 26).

Ocena węzłów chłonnych wartowniczych 
(tj. zlokalizowanych najbliżej guza 
i w pierwszej kolejności zajmowanych 
przez komórki nowotworowe)

Stwierdzenie przerzutu w  tych węzłach 
wiąże się z bardzo wysokim prawdopodo-
bieństwem wystąpienia przerzutów w wę-
złach odległych (4).

Objawy kliniczne guza

Są to tempo wzrostu, konsystencja, ru-
chomość względem skóry, mięśni piersio-
wych i ściany klatki piersiowej, stan torebki 

łącznotkankowej, bolesność, wyciek, zmia-
ny skórne, np. owrzodzenie powierzchni 
guza, rumień, obrzęk; w przypadku raka 
zapalnego gruczołu sutkowego u suk ob-
serwuje się objawy zapalenia, owrzodzenie 
skóry związane z obecnością komórek no-
wotworowych w naczyniach limfatycznych 
skóry; są one czynnikami prognostycznie 
niekorzystnymi (27).

Czynniki patomorfologiczne:

Typ histologiczny nowotworu

Określone typy histologiczne nowotworów 
gruczołu sutkowego pozwalają na lepsze 
rokowanie, np. u suk raki złożone rokują 
lepiej niż raki proste, te z kolei rokują le-
piej niż raki lite czy zapalne. Gorsze roko-
wanie wiąże się z występowaniem mięsa-
ka i raka anaplastycznego. Ocenia się, że 
średni czas przeżycia po wycięciu raka lite-
go, mięsaka i raka anaplastycznego wynosi 
odpowiednio 9, 6 i 3 miesiące (4, 20, 27).

Stopień histologicznej złośliwości

Według kryteriów opracowanych przez 
Misdorp (4) w ocenie stopnia histologicz-
nej złośliwości uwzględnia się w obrazie 
histologicznym takie cechy, jak: zdolność 
tworzenia cewek, hiperchromazję (inten-
sywne zabarwienie jąder komórkowych), 
liczbę figur mitotycznych oraz polimor-
fizm. Każdy z  tych elementów ocenia-
ny jest w skali trójstopniowej (od 1 do 3) 
i suma punktów stanowi podstawę okre-
ślenia stopnia złośliwości histologicznej – 
od I do III. Metoda ta umożliwia wyodręb-
nienie grup o różnym rokowaniu.

Naciekanie przez komórki nowotworowe 
podścieliska, naczyń krwionośnych 
i limfatycznych

Wskazuje na inwazyjny charakter nowo-
tworu i  jest kliniczną oznaką dużej zło-
śliwości. Wykazano, że spośród suk z no-
wotworami naciekającymi sąsiednie tkan-
ki od 50 do ponad 80% nie przeżywa 2 lat 
od zabiegu usunięcia guza, natomiast gdy 
nowotwór rośnie w sposób ekspansywny, 
wskaźnik ten wynosi ok. 40% (25).

Obecność nacieków limfocytarnych i ich 
intensywność

Wydaje się pozytywnym czynnikiem ro-
kowniczym będącym wyrazem odpowiedzi 
przeciwnowotworowej, lecz zależy to w du-
żej mierze od typu nowotworu (26, 28).

Obecność ognisk martwicy

Świadczy o dysproporcji pomiędzy ak-
tywnością proliferacyjną a unaczynieniem 

nowotworu, co pogarsza rokowanie. W jed-
nym z badań zaobserwowano, że ogniska 
martwicy występowały w nowotworach 
z wysoką aktywnością proliferacyjną (29).

Markery immunohistochemiczne

Markery aktywności proliferacyjnej 
– antygen jądrowy Ki-67 oraz PCNA 
(proliferating-cell nuclear antigen)

Nowotworom, których komórki dzielą się 
częściej przypisuje się niski stopień zróż-
nicowania oraz wysoki stopień złośliwo-
ści. W badaniach nowotworów gruczołu 
sutkowego suk prowadzonych w oparciu 
o materiał tkankowy, jak i  cytologiczny 
stwierdzono, że zwiększona ekspresja Ki-
67 wiąże się z wysokim stopniem histolo-
gicznej złośliwości guzów, skróceniem cza-
su całkowitego przeżycia oraz okresu wol-
nego od nawrotu choroby (28, 29, 30, 31).

Białka biorące udział w replikacji DNA 
(minichromosome maintenance proteins 
– MCM)

Ich obecność w komórkach nowotworo-
wych gruczołu sutkowego suk może być 
przydatnym markerem proliferacji ko-
mórkowej, zróżnicowania histologiczne-
go, a ich nadekspresja wiąże się z nieko-
rzystnym rokowaniem (32).

Receptory estrogenowy α (ERα) 
i progesteronowy (PR)

Ich znaczenie prognostyczne w nowotwo-
rach gruczołu sutkowego u suk nie zosta-
ło dotychczas jednoznacznie określone 
i, w przeciwieństwie do raka piersi u ko-
biet, w onkologii weterynaryjnej oznacza-
nie ekspresji ERα i PR nie jest rutynowym 
postępowaniem, a także nie stosuje się te-
rapii hormonalnej, chociaż podejmowano 
takie próby (22). Większość autorów jest 
zgodna, że obecność receptorów ERα i PR 
w nowotworach gruczołu sutkowego pozo-
staje w odwrotnej zależności ze stopniem 
jego histologicznej złośliwości, nasileniem 
proliferacji i jest korzystnym czynnikiem 
rokowniczym, jednakże w  innych bada-
niach nie miała ona znaczenia rokowni-
czego. Zarówno w medycynie, jak i w we-
terynarii uważa się, że odsetek guzów gru-
czołu sutkowego wykazujących ekspresję 
receptorów estrogenowego i progesterono-
wego zależy od wieku chorej oraz jej sta-
tusu hormonalnego (18, 23).

Receptor dla naskórkowego czynnika 
wzrostu – EGFR (c-erbB-1)

Liczne prace zarówno z zakresu medycy-
ny, jak i weterynarii potwierdzają, że nade-
kspresja EGFR w nowotworach gruczołu 
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sutkowego jest związana ze złym roko-
waniem (33).

Receptor HER-2 (c-erbB-2)

Nadekspresja HER-2 jest wskaźnikiem 
agresywnego przebiegu raka piersi u ko-
biet, a jej oznaczanie jest przydatne w wy-
borze metody leczenia.W przypadku badań 
prowadzonych u suk wykazano, że korelu-
je ona z wysoką aktywnością proliferacyj-
ną oraz stopniem histologicznej złośliwo-
ści, lecz nie ma związku z lokalnym nacie-
kaniem czy przerzutami do regionalnych 
węzłów chłonnych. Ostatnie badania wska-
zują jednak na wydłużenie czasu przeży-
cia suk po chirurgicznym usunięciu guza 
z nadekspresją receptora HER-2 (19, 28).

Receptor dla insulinopodobnego 
czynnika wzrostu typu I (IGF-IR)

Jak dotąd nie ma jednoznacznych opinii 
na temat związku ekspresji IGF-IR z  in-
nymi czynnikami uważanymi za marke-
ry prognostyczne i predykcyjne w nowo-
tworach gruczołu sutkowego u suk. Nato-
miast w pracach dotyczących raka piersi 
u kobiet większość autorów potwierdza, 
że występowanie ekspresji IGF-IR oraz 
ERα wiąże się dobrym rokowaniem, jed-
nakże w przypadku guzów IGF-IR(+) da-
jących przerzuty do węzłów chłonnych 
rokowanie jest niekorzystne (34). Z ko-
lei dane dotyczące korelacji IGFs z recep-
torem progesteronowym (PR) są nielicz-
ne i niejednoznaczne. Niektórzy autorzy 
sugerują, że istnieje podobny „cross-talk” 
IGF z PR, który ma korzystne znaczenie 
prognostyczne (35).

Receptory dla erytropoetyny (EpoR)

Ich nadekspresja może być związana z nie-
korzystnym rokowaniem. Przypuszcza 
się, że miejscowe działanie erytropoety-
ny wpływa na unaczynienie guza i pod-
trzymanie przeżycia komórek nowotwo-
rowych w warunkach niedotlenienia (36).

Onkogeny i geny supresorowe – p53, 
PTEN

W rokowaniu nowotworów gruczołu sut-
kowego u suk próbuje się także wykorzy-
stać ocenę ekspresji białka p53. Jak dotąd 
wykazano, że w przypadku jej stwierdzenia 
rokowanie jest gorsze i jest równoznaczne 
ze skróceniem okresu przeżycia oraz du-
żym prawdopodobieństwem wystąpienia 
wznowy (13). Podobne wnioski przynio-
sły badania dotyczące raka piersi u ludzi, 
gdzie obecność białka p53 w komórkach 
nowotworowych jest silnie skorelowana 
z występowaniem przerzutów i z krótszym 
czasem przeżycia (24).

Jednym z genów, który wzbudza za-
interesowanie w prognozowaniu jest gen 
supresorowy PTEN. W raku piersi utrata 
jego aktywności jest wiązana również z ne-
gatywnym rokowaniem, podobne wyniki 
otrzymano odnośnie do suk. W badaniach 
immunohistochemicznych stwierdzono 
brak ekspresji PTEN w 33% nowotworów 
gruczołu sutkowego suk i wykazano kore-
lację z krótszym okresem przeżycia, poja-
wieniem się wznowy miejscowej i przerzu-
tów do regionalnych węzłów chłonnych 
oraz narządów (37).

Białka związane z procesem apoptozy 
– Bcl-2, Bax, kaspaza-3

Dowiedziono, że w raku piersi u kobiet 
nadekspresja białka antyapoptotycznego 
Bcl-2 stwarza możliwość przewidywania 
skutków terapii hormonalnej i/lub cyto-
toksycznej. Wysoka ekspresja białka Bcl-
2 była stwierdzana w rakach piersi estro-
genozależnych oraz związanych z recepto-
rem progesteronowym, o niskim stopniu 
histologicznej złośliwości. Najlepiej opi-
sanym promotorem apoptozy jest białko 
Bax. Pomimo licznych badań kliniczna rola 
tego białka nadal nie została jednoznacznie 
ustalona. W rakach piersi stwierdzono, że 
przywrócenie ekspresji białka Bax hamuje 
rozwój nowotworu, powoduje wzrost licz-
by komórek w stanie apoptozy i zwiększa 
wrażliwość na cytostatyki, ale też związane 
jest wysokim stopniem histologicznej zło-
śliwości i gorszym rokowaniem (38). We-
dług innych badań redukcja ekspresji Bax 
jest negatywnym czynnikiem prognostycz-
nym w rakach piersi, gdyż koreluje ze złą 
odpowiedzią na chemioterapię i krótszym 
okresem przeżycia (39). W medycynie we-
terynaryjnej istnieją stosunkowo nieliczne 

doniesienia dotyczące znaczenia progno-
stycznego markerów apoptozy w nowo-
tworach gruczołu sutkowego suk. W bada-
niach własnych, podobnie jak w badaniach 
innych autorów, wykazano, że ekspresja 
Bcl-2 jest wyższa w nowotworach niezło-
śliwych wykazujących ekspresję ERα i wią-
że się z korzystnym rokowaniem (14, 17; 
ryc. 1). W przypadku białka Bax wykaza-
no jedynie jego rolę w procesie nowotwo-
rzenia, natomiast ustalenie jego wartości 
prognostycznej w nowotworach gruczołu 
sutkowego wymaga dalszych badań (14). 
Poczynione obserwacje sugerują jednak, 
że po to, aby uzyskać pełny obraz procesu 
apoptozy w guzie, powinno się uwzględ-
niać łącznie ekspresję Bax, Bcl-2 oraz biał-
ka p53, i dopiero łączna ocena tych wskaź-
ników może mieć wartość prognostyczną.

Głównymi efektorami procesu apopto-
zy są proteazy cysteinowe, tzw. kaspazy. 
Kluczową rolę w przebiegu efektorowej, 
nieodwracalnej fazy apoptozy przypisuje 
się kaspazie-3. Rokownicze znaczenie wy-
stępowania ekspresji kaspazy-3 w komór-
kach guzów gruczołu sutkowego pozosta-
je przedmiotem kontrowersji. Jakkolwiek 
w części prac uważa się, że w raku piersi 
zwiększony odsetek komórek wykazują-
cych ekspresję kaspazy-3 ma związek ze 
złym rokowaniem (40), to w innych bada-
niach potwierdzono, że dla nowotworze-
nia charakterystyczne jest zmniejszenie na-
silenia apoptozy i zahamowanie aktywacji 
kaspazy-3, które wiążą się z chemioopor-
nością i gorszym rokowaniem (41). Dys-
kusyjne wydają się wyniki badań mają-
ce wyjaśnić przydatność oceny ekspresji 
kaspazy-3 jako czynnika prognostyczne-
go w nowotworach gruczołu sutkowego 
u suk. W jednej pracy autorzy stwierdzi-
li, że niska ekspresja kaspazy-3 odwrotnie 

Ryc. 1. Komórki wykazujące ekspresję białka Bcl-2 (brązowe). Gruczolak gruczołu sutkowego psa, pow. 400×, IHC
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koreluje z poziomem białek szoku ciepl-
nego i białka Bcl-2 w komórkach nowo-
tworowych gruczołu sutkowego suk (42). 
W badaniach własnych zwiększoną eks-
presję kaspazy-3 oznaczaną metodą IHC 
obserwowano w komórkach raków pro-
stych i litych w porównaniu do gruczola-
ków i raków złożonych (ryc. 2).

Markery potencjału guza do 
naciekania i inwazyjności – ß-katenina, 
E-kadheryna, metaloproteinazy – matrix 
metalloproteinases – MMPs

W raku piersi stwierdza się wiele nieprawi-
dłowości dotyczących białek adhezyjnych 
(kadheryn, katenin), odpowiedzialnych za 
wzajemne przyleganie komórek, jak rów-
nież za przyleganie do macierzy pozako-
mórkowej. U psów wykazano istnienie za-
leżności pomiędzy zmniejszoną ekspresją 
E-kadheryny a wielkością i typem histolo-
gicznym nowotworu, stopniem histologicz-
nej złośliwości, aktywnością proliferacyj-
ną oraz obecnością przerzutów w regio-
nalnych węzłach chłonnych oraz krótszym 
okresem przeżycia (28). Badano także zwią-
zek proliferacji z ekspresją cząsteczek ad-
hezyjnych ß-kateniny i E-kadheryny, a tak-
że występowanie MMPs w kontekście in-
wazyjności, powstawania przerzutów, lecz 
nie ma jeszcze danych na temat ich warto-
ści prognostycznej (43).

Markery angiogenezy – VEGF

Istnieją doniesienia podkreślające znacze-
nie prognostyczne neoangiogenezy w ob-
rębie guzów gruczołu sutkowego suk. 
Niektóre dane wskazują na istnienie za-
leżności pomiędzy ekspresją VEGF, gę-
stością naczyń w obrębie guza a stopniem 

histologicznej złośliwości, występowaniem 
przerzutów do regionalnych węzłów chłon-
nych, a także długością przeżycia całkowi-
tego, natomiast według innych brak kore-
lacji przemawia przeciwko przydatności 
tego markera w nowotworach gruczołu 
sutkowego suk (15, 26).

W piśmiennictwie weterynaryjnym opi-
sywano również inne badania z zastosowa-
niem metod immunohistochemicznych, 
celem ustalenia nowych markerów pro-
gnostycznych w nowotworach gruczołu 
sutkowego u suk, np.:
–  cyklooksygenaza (COX) – niekorzyst-

ny czynnik prognostyczny (31),
–  białka szoku cieplnego, tj. Hsp-27, Hsp-

70 – niekorzystny czynnik prognostycz-
ny (42),

–  metalotioneiny – dyskusyjna wartość 
prognostyczna (44),

–  maspina – dyskusyjna wartość progno-
styczna (45),

–  markery oporności wielolekowej, tj. gli-
koproteina P (Pgp), gen MDR-1 – nie-
korzystny czynnik prognostyczny (46).

Inne markery (oznaczane za pomocą 
różnych metod odmiennych niż IHC)

Markery aktywności proliferacyjne

Należą do nich: indeks mitotyczny (MI), 
indeks znakowanej tymidyny (TLI), odse-
tek komórek w fazie S cyklu komórkowe-
go i liczba tzw. organizatorów jąderkowych 
(AgNOR). Pomimo swojej prostoty, ustale-
nie wartości indeksu mitotycznego w pre-
paratach barwionych metodą H-E jest jed-
nym z kryteriów morfologicznych w oce-
nie stopnia histologicznej złośliwości raków 
gruczołu sutkowego i może mieć znaczenie 
rokownicze (4). Wysoki odsetek komórek 

będących w fazie S cyklu komórkowego 
wskazuje na wysoką złośliwość guza, nie-
prawidłową zawartość DNA w jądrach ko-
mórkowych (aneuploidia), również wyka-
zano korelację między zwiększeniem liczby 
AgNORs (organizatorów jąderkowych wy-
barwionych metodą srebrzenia) a wysokim 
stopniem złośliwości nowotworu. Jednak 
wartość prognostyczna oznaczeń AgNOR 
w nowotworach gruczołu sutkowego u suk 
nie została jednoznacznie potwierdzona 
i według autorów niezbędna jest bardziej 
precyzyjna standaryzacja tej metody (30).

Ocena zawartości DNA w jądrach 
komórkowych (ploidia)

W nielicznych pracach, ze względu na fakt 
korelacji aneuploidii z wysoką aktywno-
ścią proliferacyjną oraz skróconym czasem 
przeżycia suk po mastektomii, wykazano 
wartość prognostyczną oznaczania ploidii 
DNA w nowotworach gruczołu sutkowe-
go u suk (26, 29).

Ustalenie markerów dla nowotworów 
gruczołu sutkowego od wielu lat jest przed-
miotem licznych badań i nadal pozostaje 
w kręgu zainteresowań zarówno w onko-
logii medycznej, jak i weterynaryjnej. Jed-
nakże dla większości z badanych markerów 
znaczenie rokownicze nie zostało dotych-
czas udowodnione, co pozwala dostrzec jak 
bardzo skomplikowany jest proces rozwoju 
oraz progresji nowotworów gruczołu sut-
kowego u suk. Jest mało prawdopodobne, 
aby analiza zaburzeń ekspresji jakiegokol-
wiek jednego genu pozwoliła na wyjaśnie-
nie tego mechanizmu, gdyż złośliwy feno-
typ jest odzwierciedleniem współdziałania 
produktów ekspresji wielu genów. Należy 
przypuszczać, że w niezbyt odległej przy-
szłości badane wskaźniki uzyskają znacze-
nie praktyczne w onkologii weterynaryjnej.
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Preparaty zawierają w swoim składzie m.in. związki 
biologicznie aktywne pozyskane z ziół, ekstrakty ro-
ślinne, mikroelementy w postaci łatwo przyswajal-
nych chelatów glicynowych, żywe kultury drożdży, 
aminokwasy chronione, witaminy, probiotyki i inne. 

Unikalny skład pozwala na ich użycie w profilakty-
ce i wspomaganiu leczenia schorzeń bydła takich 
jak zapalenia wymienia, niestrawności pokarmowe, 
zaburzenia w rozrodzie, schorzenia układu odde-
chowego i zahamowanie wzrostu cieląt.

Produkty 
funkcjonalne

dla bydła
Z dodatkiem Ziół

RUMEN ACTIVE
lepsza praca przedżołądków, pobudza pe-
rystaltykę, w zależności od dawki działa 
przeczyszczająco.

BOVI-SOMATIC
większa odporność wymienia, redukuje ko-
mórki somatyczne, wspomaga i przyspie-
sza proces leczenia gruczołu mlekowego.

BOVI-TYMPANIC
mniej wzdęć, przyspiesza procesy trawien-
ne, działa przeciwwzdęciowo i wiatropędnie.

BOVI-APETIZER
wzmaga wydzielanie soków trawiennych, 
stymuluje odbudowę mikloflory żwacza, 
zapobiega wystąpieniu niestrawności, ke-
tozy oraz kwasicy.

BOVI-ESTROFARM
więcej skutecznych zacieleń, pobudza cykl 
hormonalny, podawać przez 14 dni przed 
spodziewaną rują lub w trakcie leczenia 
(ciche ruje, brak rui).

BRONCHI-FARM
mniej problemów oddechowych, wspo-
maga proces leczenia schorzeń układu od-
dechowego.

BOVI-CALV
większe przyrosty cieląt, regeneracja ko-
smków jelitowych, regulator procesów 
trawienia, pobudza apetyt, preparat od-
żywczy dla rekonwalescentów.




