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J|owotwór nerki poohodzenia mezenchymalnego u psa
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Zgodnie z klasyf,rkacją WHO nowotwory nerek u
psów klasyfikowane sąw zależności od ich pochodze-
nia(4;. Wśród gvów pierwotnych najczęściej obser-
wuje się raka nerki występującego u psów starszych
oraz nowotwór z embrionalnych zawiązków nerki
n efro b l a s t o m a wy stępujący u o s obników mło dych ( 1,

8 ). N owotwory po cho d zęnia męzęnchymalne go ob s er-
wuje się znacznię rzadziej (6,7).

Niestety, wczesne rozpoznanie procęsu nowotwo-
rowego należy nadal do rzadkości. Podstawowymi
objawami zalważanymi przez właściciela psa z cho-
robą nowotworową nerek jest chudnięcie, osowiałość
i brak apetytu. W 43-60% przypadkow, udaje się
stwierdzić gaz b adantem przęz omacywanie powłok
brzlszny ch (2, 3). Podstawowym badaniem diagno-
stycznym jest badanie USG i Rtg (3, 9). W niektórych
przypadkach konieczne jest wykonanie laparotomii
diagno stycznej (biop sj a). Rokowan ie w przypadkach
nowotworów nerek jestuzależntone od rodzaju, wiel-
kości, lokalizacji i rozległośct zmian, a także wystę-
powania lub braku przerzutow (8). Czas przeżywal-
ności pacjentów po operacjach nowotworów nerek jest
kótki pomimo stosowania cytostatyków w leczeniu
pooperacyjnym(2).

Celem opracowania było przedstawi enie przypad-
ku nowotworu nerki u psa.

Opis ptrypadku

Pies bokser, samiec, w wieku 6 lat, o masie ciała 36 kg,
umaszczeniu brązowym. Właściciel poinformował, że pies
od trzech Ęgodni wymiotuje, nie ma apeĘtu i jest osowiaĘ

Badaniem klinicznym stwierdzono wychudzenie, bladość
błon śluzowych, utrzymywanie się parametrów stanu ogó1-
nego w granicach norm fizjologicznych (C - 38'C, T -82l
lmtn. , O - Zllmin). Omacy^uvaniem powłok brzusznych wy-

kazano zwiększone ichnapięcie, awjamie brzusznej stwier-
dzono obecność nieprzesuwalnego guza wielkości głovry
dziecka o twardej konsystencji. Badanie hematologiczne
wykazało następujące wartości parametrów: erytrocyĘ -
8,3x1012/1, hematokryt - 0,59 l/l, hemoglobina - l3,03
mmol/l, leukocyty - 5 ,6 x 1 09/l, granulocyty segmentowane
5 20ń, gr anu\o cy ty p ałe c zko tł, ane 3 4oń, gr an llo cyĘ kw as o -

chłonne - 3 
oń, Iimfo cy ty - 9%o, mono cyty - ż%. W surowi-

cy krwi oznaczono równiez zawartaść mocznika, która wy-
nosiła 53,7 mgl100 ml (8,94 mmol/l).

Prze glądowym badaniem r adio graftcznym j amy brzusz-
nej stwierdzono duzych rozmiarów owalny gv(I4xl7 cm),
ułoźony nieco skośnie, którego tylny biegun na wysokości
piątego kręgu sięgał przestrzent zaotrzewnowej (ryc. 1).

Zarys przedni nachylony był w kierunku dolnej, przymost-
kowej części klatki piersiowej. W gómej części glza, do-
br ze w ido cznej na tle wyp ełnionej gazem pro stnicy. s twier-
dzono obecność wąskiego pasma cieniowego (szypuĘ) wy-
chodzącego zmasy glza,którego odnoga skierowana była
do aorty brzusznej. Uwidoczniony cień glzawykazywał
niejednolite wysycenie cieniowe, co wskazlrvało na zróż-
nicowanie jego przekroju w rzucie wiązki promieniowania
X. Jamabrzuszna, wlpełnionaw znacznej części masąguza,
wykazyw ałarównież wyr aźnę r ozdzięlenie pętli j elita cien-
kie go, zaznaQzone ob ecno ś cią gazll, ktory ch czę ść \\ryp eł-
niała obszar przedniej części jamy brzrrsznej, a nieliczne
pętle stłoczone były między pęcherzem moczowym a tylną
częściąglza. W prostnicy widoczne byĘ masy kałowe oto-
czone pasmami przejaśnień pochodzącymi od nagramadzo-
nego gazu. Prawa nerka o prawidłowej wielkości i położe-
niu mieściła się w dfugoś ci znaczonej przez dwie ostatnie
przestrzenie międzyzebrowe.

Badanie USG guza wykazało jego zróżnicowaną echo-
geniczność, w której widoczne byĘ drobne naczyniażylne
itętnicze oraz tętnice o nieco większym przekroju. Całość
przedstawionego opisu wskazywała na obecność dobrze



Ryc. 4. Wygląd makroskopowy powierzchni przekroju guza
z widocznym fragmentem miąższu nerki (+;

Ryc. 2. Guz widoczny w przecięĘch powłokach brzusznych Ryc. 5. Obraz histologiczny guza nerki w barwieniu hema-
toksyliną i eoryną. Pow. ok. 140x

Ryc.3. Guz po usunięciu zpodwiązanymi naczyniami krwio-
nośnymi

unaczynionego guza nowotworowego janry brzusznej lub
powiększenie nowotrł,orowe lewej nerki (3, 9). Brak do-
wodów na obecność przerzliów nowotworowych w klatce
p i ersiowej l zaotr zewnowych wę złach chłonnych skłani ała
do przyjęcla obecności w lewej nerce procesu ekspansyu,r-
nego bez tendencji do tworzeniaprzerzltów,

Przeprowadzone badania pozwoliły zakwalifikować
psa do leczenia chirurgieznego. Przed zabiegiem wy-
konano premedykację, do której użyto: atropinę, ksy-
lazynę i diazepam. Do zntęczulenia ogólnego zasto-

Ryc. 6. Dodatni odcryn na wimenĘnę w cytoplazmie komó-
rek i włóknach nowotworu. Barw. met. AB Complex/HRP.
Pow. ok. 160x

sowano ketaminę. Po zainfubowaniu pacjenta prowa-
dzono znteczulenie ogólne wziewne mieszaniną tle-
nu, halotanu i podtlenku azotu. W czasie trwanta za-
biegu operacyjnego, napodstawie danych z monitoro-
wania układu V,rĘenia i oddychania pacjentowi do-
żylnie podawano glukozę i płyn Ringera, zastosowa-
no także vecort.

Ryc. 1, Przeglądowe zdj ęcie radiologiczne j amy b rzusznej psa



Cięcie powłok brzusznychwykonano w linii białej,
na długości od mostka do spojenia łonowego. W polu
operacyj nym uwidocznił się nieprzesuwalny guz śred-
nicy około 18 cm, konsystencji twardej, otoczony cien-
ką torebką o licznym unaczynieniu (ryc. 2, 3). Oprocz
tętni cy l żyły nerkowej guz po s i ad ał r ozle głe unaczy -

nienie krezkowe. Brak ruchomości guza utrudniał do-
stęp do naczyn krwionośnych, które,dwukrotnie pod-
wi ązy^uv ano i pr ze ctnano, Tętnic ę nerkową p o p o dwój -

nym podwiązaniuprzecięto w pobliżu aorly, amoczo-
wó d tuz pr zy p ęchernl moczowym. P o usunięc lu glza,
odessano resztki Wwt z jamy otrzewnowej, a następ-
nie wykonano śródoperacyjne .badanie przęz 9g]ąga-
nie i omacywanie narządów jamy brzllsznej, które
wykazało niewielkie powiększenie prawej nerki oraz
Iicznę o glanic zone o gniska b ar*ry żohej na powi erzch-
ni wątroby sugerujące zwyrodnienie tłuszczowe, Po-
włoki brzuszne zszyto w trzech warstwach. Po zabię-
gu operacyjnym pacjent otrzymlłvał: penicylinę pro-
kainową streptomycynę, Biodyl, Cocarboxy|azę, I0oń
glukozę, płyn Ringera, Cardiamid-Coffein. Smierć psa
nastąpiła trzy tygodnie po operacji w wyniku nagłego
pogorszenia stanu ogólnego.

Przesłany do badania histopatologlcznego guz.
kształtu owalnego o średnicy ok. 16 cmtwadze 2560
g o litej strukfurze i opornej konsystencji otoczony był
cienką łącznotkankową torebką. Na jednym z biegu-
now guzaznajdował się silnieuciśnięĘ fragment miąz-
szu nerki (ryc. 4). Z rożnych miejsc guza pobrano
wycinki do badania histopatolo gicznego, z których po
utrwaleniu w I0oń obojętnym formoluwykonano pre-
paraty histologiczne metodą parafinową i zabarwiono
j e hematoksyliną i e ozy ną. Analiza obr am mikro sko -

powego wykazała obecność zróżnicowanego pod
wzglę dem morfolo gic znym utkania komórkowe go.

MiĘsz guza stanowtły różnej wielkości owalne i wy-
dłużone oraz wielokształtne komórki z jasnącytopla-
zmąi owalnym lub wrzecionowatym jądrem komór-
kowym układające się w pasma o chaotycznym, roż-
nokierunkowym przebiegu. Pomiędzy nimi występo-
wały rożnej grubości włókna o falistym kształcie bar-
wiące się intensywnie eozyną ptzy azymstosunek ilo-
ściowy włókien do komórek w różnych miejscach guza
byŁ zmtenny (ryc. 5). W miejscach gdzie przeważało
utkanie włókniste występowały liczne drobne naczy-
nia krwionośne. w wielu komórkach obserwowano
równiez występowanie dwu i więcej silnie zdeformo-
wanych jąder komórkowych z wyraźnte widoczną
grudkowatą strukturą chromatyny, a także liczne fi gu-

ry podziałowe. W oparciu o opisane cechy budowy
histologicznej, a szczegolnie niski stopień zróżnico-
wania i obecności utkania włóknistego postawiono
wstępne rozpoznanle - nowotwór złośliwy pochodze-
nia mezenchymalnego (neopl asma malignum m es en-
chymale). W celu potwierdzenia oraz sprecyzowania
r o zp o znania hi s top ato 1 o gi c zne go p o stanowi ono wyko -
nać dodatkowe barwienie z zastosowaniem metody van
Giesona or az przępr ow adzić odczyny immunohisto-

chemiczne wykrywaj ące obecno ść białek cyto szki ele-
tu komórek: cytokeratyny, wimentyny, aktyny i desmi-
ny w wycinkach guza. W badaniach immunohisto-
chemicznych zastosowano metodę ABComplex (5).

B arwienie metodą van Gie son potwierdziło obecno ść
włókien łącznotkankowych w utkaniu nowotworu. Od-
czyn na cytokeratynę dał wynik ujemny we wszyst-
kich elementach strukturalnych badanęgo guzu za

. Intensywny od-
ił w cytoplazmie
otworu (ryc. 6).

Odczynna aktynę dał wynik silnie dodatni w obszarze

nę była słabo dodatrlla, a na desminę ujemna.
W opisanym przypadku zarówno cechy budowy hi-

stologicznej jak i ujemny odczyn na cytokeratynęzda-

komórek tkanki Łącznej lub włókien mięśni gładkich
w jego histogenezie. Przeprowadzone badania immu-
nohistochemiczne w połączeniu z obrazęmhistologicz-
ny a mlesz
ko go now
no akomię
saka mięśni gładkich (leiomyosarcoma). Podobny przy-
padek nowotworu nerki u 14 letniego psa rasy Besenji

ka mięśni gładkich lub włókniakomięsaka.
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