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SOUHRN 

Hnízdo J., Hes O. Chromofobocelulární renální karcinom u !elvy "ty#prsté: popis prvního p#ípadu. 
Veteriná#ství 2012;62:

Pravé nádory u !elv jsou pova!ovány za velice vzácné. $lánek popisuje p#ípad zhruba 30 let staré samice 
!elvy "ty#prsté (Testudo horsfieldii), u které byla pomocí klinického rentgenového a ultrasonografického 
vy%et#ení diagnostikována nitrot&lní masa. Následná ventrální plastronotomie a probatorní coeliotomie potvr-
dila nález velkého nádoru vycházejícího z levé ledviny. Tumor infiltroval ventráln& plicní parenchym. 
Histologicky byl nádor klasifikován jako renální karcinom identick' s chromofobocelulárním renálním karci-
nomem. Jedná se o první popis tohoto tumoru u !elvy.

J. HNÍZDO,1 O. HES2

Animal Clinic, Praha1Fakultní Nemocnice, !PAÚ, Plze"2

SUMMARY

Hnízdo J. Hes O.: Chromophobocellular renal cell carcinoma in a Russian tortoise: first case report. 
Veteriná#ství 2012;62:

Renal neoplasia is considered to be very rare in chelonians. The paper describes a case on a 30-year-old 
female Russian tortoise (Testudo horsfieldii), in which an large intracoelomic mass was diagnosed based on 
the clinical exam, radiologic and ultrasonographic findings. The following ventral plastronotomy and 
exploratory coeliotomy confirmed a large tumor, growing from the left kidney, dorsally infiltrating the lung 
parenchyma. Histologically the tumor was classified as renal cell carcinoma, which was identical with 
chromophobocellular renal cell carcinoma. This is the first published report of this tumor type in a chelonian.

Chromofobocelulární renální karcinom 
u #elvy $ty%prsté: popis prvního p%ípadu

Úvod
Onkologie plaz( prochází v sou"asnosti rychl'm rozvo-

jem. Je%t& donedávna se vycházelo z toho, !e jsou nádoro-
vá onemocn&ní u !elv extrémn& vzácná. Seznam popsa-
n'ch tumor( registrovan'ch u !elv ov%em ka!d'm rokem 
nar(stá.1-6 P#esto se ve v&t%in& p#ípad( jedná i nadále 
o ojedin&lé kazuistiky. Také v praxi autor( jsou pravé tumory, 
a to zvlá%t& maligní nádory u !elv, velice neobvykl'm nále-
zem. Soubor námi dosud registrovan'ch nádor( u !elv byl 
publikován také na jiném míst&.7 Následující kazuistika 
prezentuje p#ípad !elvy "ty#prsté, u které byla diagnostiko-
vána podle dostupné literatury dosud nepopsaná forma 
karcinomu renálních bun&k. 

Klinick' p#ípad
Anamnéza: v "ervnu 2011 byla na kliniku prvního autora 

referována dosp&lá samice !elvy "ty#prsté (Testudo horsfiel-
dii), vá!ící 1450 g. Samice byla zhruba 25 let chovaná 
v domácnosti majitele, v&k zví#ete byl odhadnut na více ne! 
30 let. )elva byla po celou dobu chována p#evá!n& ve ven-
kovním v'b&hu, v zim& byla ka!doro"n& provád&na hiberna-
ce p#i 6 – 8 °C. V'!iva byla po celou dobu "ist& rostlinná. 
Majitel uvád&l postupnou ztrátu apetitu, !elva byla posled-
ních deset dní podle informací majitele anorektická. Postupn& 
se u zví#ete projevovala slabost pánevních kon"etin, v dob& 
prezentace na klinice byla !elva ji! paraparetická. 

Klinické vy%et#ení: v'!ivn' stav zví#ete byl hodnocen jako 

Obr. 1 – Pacient, v!razná apatie a slabost Obr. 2 – Bledé sliznice dutiny ústní
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dobr' (obr. 1), pacient vykazoval nápadn& bledé sliznice 
v dutin& ústní (obr. 2) a subjektivn& sní!enou hydrataci. 
Srde"ní frekvence m&#ená ultrazvukov'm pr(tokov'm detek-
torem (p#i kloakální teplot& 29 °C) byla 16b/min. Dechová 
frekvence byla 25/min. Nápadná byla namáhavá expirace 
pacienta. Prefemorální palpace byla nejednozna"ná, kloakál-
ním vy%et#ením byla palpa"n& zji%t&na velká masa zasahující 
do pánevní oblasti s mírnou lateralizací vlevo. 

Rentgenov'm vy%et#ením ve t#ech základních projekcích 
byla rovn&! zji%t&na velká masa vypl*ující v&t%inu dutiny 
t&lní s lateralizací vlevo. V kraniokaudální projekci v hori-
zontálním paprsku byla zji%t&na v'razná komprese/infiltrace 
levého plicního pole (obr. 3 a 4).

P#i ultrasonografickém vy%et#ení mikrokonvexní sondou 
(9MHz) byla rovn&! zji%t&na nitrot&lní masa. Útvar vykazoval 
tenké, dob#e ohrani"ené pouzdro. Novotvar se jevil nápadn& 
heteroechogenní s nepravideln'm hypoechogenním jádrem 
(obr. 5). Rozm&ry tumoru byly 89 x 48 x 53 mm. Dále byl zji%-
t&n napln&n', bo"n& odtla"en' mo"ov' m&ch'# a ovariální 
folikuly r(zné velikosti a echogenity. Levá ledvina nebyla sono-
graficky zobrazitelná, pravá ledvina se jevila sonograficky 
fyziologická. Pomocí power-dopplerovského zobrazení byly 
na povrchu masy zji%t&ny pom&rn& velké cévy r(zné velikosti, 
v jádru útvaru nebyl zachycen pr(tok krve (obr. 6).

Venopunkcí z kr"ní !íly získaná heparinizovaná krev byla 
podrobena základnímu hematologickému a biochemickému 

Obr. 3 – RTG cr/cd projekce, masa ventráln" komprimuje plíci

Obr. 5 – USG heteroechogenní nitrot"lní masa

Obr. 4 – RTG LL projekce

Obr. 6 – Zobrazení pr#toku krve pomocí PD zobrazení, masa 
odtla$uje mo$ov! m"ch!%

Tab. 1 – Hematologické vy&et%ení 'elvy (ref. hodnoty7)

Tab. 2 – Biochemické vy&et%ení 'elvy

Hematologické vy!et"ení

WBC x 10 9/l 13 (3,5 – 10)

RBC 0,8 x 10 12/l 0,22 (0,3 – 0,7)

HTC % 11% (20 – 30)

Heterofi lní granulocyty % 56, 12 (25 – 60)

Lymfocyty % 32,4 (20 – 65)

Monocyty % 9,57 (0 – 6)

Bazofi lní granulocyty % 1,8 ( 0 – 15)

Koagulace APTT sek 62 (11,5 – 25,8)

Biochemické vy!et"ení

Celková bílkovina g/l 18 (13 – 54)

Albumin g/l pod 10 (15 – 18)

kyselina mo!ová umol/l 197 (125 – 570)

Calcium mmol/l 3,4 (2,7 – 6,5)

Fosfor mmol/l 0,59 (0,4 – 3,3)

Glukóza mmol/l 10,7 (0,6 – 13,5)

ALP IU/l 80,5 (60 – 425)
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vy%et#ení (viz tab. 1 a 2, v závorkách referen"ní rozmezí pro 
rod Testudo): 

Jako klinicky relevantní byla z v'%e uveden'ch v'sledk( 
hodnocena v'razná anemie, monocytóza, mírná leukocytó-
za a hypoalbuminemie. Dále byl nápadn& prodlou!en akti-
vovan' protrombinov' "as.

Diferenciální diagnózy: neoplazie, pseudoneoplazie (abs-
ces, granulom) pravd&podobn& vycházející z vaje"níku 
nebo levé ledviny.

Majitel byl seznámen s nep#íznivou prognózou nálezu, 
také s ohledem na %patn' klinick' stav a v'raznou anemii 
pacienta. Perkutánní punkce masy nebyla provád&na 
s ohledem na riziko p#ípadné !loutkové serocoelomitis. 
Majitelem byla na základ& p#edlo!en'ch v'sledk( vy!ádána 
probatorní coeliotomie.

Pacient byl premedikován butorfanolem (1 mg/kg IM). 
Indukce byla provedena 45 minut pozd&ji propofolem 5 mg/
kg IV do vena jugularis, následn& byla !elva intubována 
a inhala"ní anestezie byla prohloubena do toleran"ního 
stadia isofluranem (#ízená ventilace, isofluran 3,5%, 10 
dech(/min) (obr. 7). Poté byla po standardní aseptické p#í-
prav& opera"ního pole provedena oscila"ní pilou ventrální 
plastronotomie v maximálním mo!ném rozsahu, kter' byl 
odm&#en na základ& rentgenologicky a ultrasonograficky 
zji%t&n'ch rozm&r( neoplazie. 

Po otev#ení pleuroperitoneální dutiny bylo zji%t&no v&t%í 
mno!ství hemoragického v'potku v dutin& t&lní. Tumor byl 
opatrn& preparován a pozvolna vybaven do opera"ní rány 
(obr. 8). Dorzáln& byla ov%em zji%t&na rozsáhlá, plo%ná infil-
trace masy do plicní tkán& a tumor byl na základ& toho 
zhodnocen jako inoperabilní. Játra vykazovala nápadnou 
steatózu, ostatní vizualizované orgány nejevily !ádné rele-
vantní zm&ny. Na základ& ne#e%itelného stavu byla provede-
na intraopera"n& eutanázie pacienta (T61, 1 ml intrakardi-
áln&) a tumor byl následn& vyjmut z dutiny t&lní. Celková 
hmotnost tumoru byla 233 g (obr. 9).

Diagnóza: Histologick'm vy%et#ením byl zji%t&n renální 
karcinom (RCC), strukturou odpovídající chromofobocelu-
lárnímu renálnímu karcinomu savc(. Tumor byl slo!en 
z populace dvou typ( bun&k, jednak z velk'ch plachtovit'ch 
bun&k se sv&tle eozinofilní cytoplasmou a z bun&k mal'ch, 
onkocytick'ch. Jádra byla polymorfní, lehce nepravidelná, 

nespl*ovala kompletn& kritéria pro ozna"ení jako tzv. raisi-
noidní jádra, která jsou pom&rn& d(le!itá pro diagnózu 
tohoto tumoru (obr. 10). Místy byla p#ítomna lo!iska s nápad-
nou jadernou pleomorfií (obr. 11).

Diskuse a záv&r
Slabost a! ochrnutí pánevních kon"etin je u suchozem-

sk'ch !elv velice "ast'm symptomem. Mezi b&!né p#í"iny 
paraparézy/paraplegie pat#í metabolické choroby (nap#. 
hypokalcémie) "i fraktury nebo zán&tlivé zm&ny (osteomy-
leitis, absces) v oblasti h#ebene karapaxu respektive páte#e. 
Zvlá%tní v'znam mají ov%em masy v kaudální dutin& t&lní. 
B&!n& se setkáváme s paretick'mi samicemi !elv trpících 
primárn& retencí sn(%ky. Jedinci s velk'mi mo"ov'mi kame-
ny "i pacienti s chronick'mi obstipacemi jsou rovn&! pre-
zentováni kv(li paretick'm stav(m.7 P#edpokládá se, !e 
dochází u t&chto !elv k obrn& kon"etin následkem tlaku 
masy na ischiadické nervy v pánevní oblasti. Je nutno dále 
diferenciáln& diagnosticky odli%ovat ortopedické problémy, 
jak'mi mohou b't zán&tlivé zm&ny kloub( (septické artropa-
tie, dna) "i fraktury v oblasti kon"etin. 

Pravé, maligní "i benigní neoplazie jsou u !elv pova!ová-
ny za pom&rn& neobvykl' nález. $ast&j%í je v'skyt takzva-
n'ch pseudoneoplazií, jak'mi jsou zán&tlivé granulomy 
(bakteriální, mykotické) "i abscesy. V'jimkou jsou velice 
"asté papilomy, pozorované u mo#sk'ch !elv trpících herpe-

Obr. 7 – Pacient uveden do celkové inhala$ní anestezie Obr. 8 – Opera$ní nález: velké cévy na povrchu tumoru

Obr. 9 – Tumor po vyjmutí
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svirovou infekcí.2,4
V dostupné literatu#e byly u !elv dosud nej"ast&ji zmi*o-

vány karcinomy.1-6 Mezi dokumentované tumory tohoto 
typu pat#í adenokarcinomy !aludku, ledvin "i %títné !lázy.4 
Komplexní adenocarcinom ko!ních !láz pánevní kon"etiny 
byl nedávno popsán u !elvy zubaté Cyclemys dentata.8 
Sarkomy jsou této skupiny plaz( z#ejm& v'razn& vzácn&j%í. 
Popsán byl nap#íklad osteosarkom u Trachemys scripta, "i 
málo diferencovan' sarkom hrudní kon"etiny u Asterochelys 
radiata.4,9 

Ojedin&le byl pozorován kutánní mastocytom u !elvy 
sloní (Geochelone nigra) "i lakrimální cystadenom u kuory 
(Cuora flavomarginata).10,11 Z hlediska nitrot&lních tumor( 
vynikají popisy ovarialních teratom( u vodních !elv rodu 
Trachemys, stejn' tumor byl také pozorován u samice !elvy 
zelenavé (Testudo hermanni).12-14 Popsán byl také inter-
sticiální tumor varlete u !elvy rodu Gopherus.15 

Za posledních deset let jsme na na%em pracovi%ti regis-
trovali pouze %est prav'ch nádor( u !elv. Jednalo se 
o benigní kutánní fibrom u !elvy ostruhaté (Centrochelys 
sulcata), adenom %títné !lázy (t#i p#ípady !elv rodu 
u Trachemys sp.), adenokarcinom %títné !lázy (Trachemys 
scripta), maligní lymfom u !elvy protáhlé (Indotestudo elon-
gata), tubulární karcinom ledviny (!elva !lutohn&dá, Testudo 
graeca) a nediferencovan' karcinom renálních bun&k (!elva 
"ty#prstá, Testudo horsfieldii).7 S ohledem na mal' po"et 
t&chto onkologick'ch pacient( je nápadn' v'skyt celkem t#í 
karcinom( vycházejících z ledviny a to vesm&s u !elv rodu 
Testudo (v"etn& zde prezentovaného p#ípadu). Stejn& jako 
bylo dokumentováno v literatu#e, dominují i v na%em malém 
souboru pacient( mezi nádorov'mi lézemi celkov& karcino-
my (více ne! 50 % registrovan'ch tumor().4

Diagnostika nitrot&lních nádorov'ch onemocn&ní je u !elv 
zalo!ena do zna"né míry na klinickém vy%et#ení a b&!n'ch 
zobrazovacích metodách (rentgen, ultrasonorafie, p#ípadn& 
endoskopie).7 Jen v'jime"n& vyu!íváme pro diagnostiku 
nitrot&lních mas dal%í pr(#ezové zobrazovací metody jako je 
po"íta"ová tomografie nebo magnetická rezonan"ní tomo-
grafie. P#ínos t&chto technologií je zvlá%t& u %patn& vy%et#i-
teln'ch pacient(, jak'mi jsou !elvy, jist& nedoceniteln', 

náklady jsou ov%em v sou"asnosti pro v&t%inu na%ich paci-
ent( nedostupné. Perkutánní biopsie (tenkojehelná aspira"-
ní biopsie "i trucut biopsie) nebyla v tomto p#ípad& odebrá-
na, proto!e nebylo z p#ede%l'ch vy%et#ení jasné o jak' 
orgán se jedná (ovarium vs. ledvina) a riziko krvácení "i 
úniku v&t%ího mno!ství !loutku se jevilo neadekvátní. 

Chromofobocelulární renální karcinom (CHRK) byl p(vod-
n& diagnostikován u krys p#i experimentálním podávání 
nitrosomorfolinu. U "lov&ka byl popsán o n&kolik let pozd&ji 
bez souvislosti s expozicí nitrosomorfolinu.16,17 Jde 
o nádory, které se chovají biologicky málo agresivn&, 
mohou se v%ak transformovat do tzv. sarkomatoidní varian-
ty, a pak se chovají vysoce malign&. Je zajímavé, !e nádory 
podobné CHRK lze najít u n&meck'ch ov"ák( s tzv. lipoma-
tózou. 

Ve v&t%in& p#ípad( je diagnóza nitrot&lních nádor( !elv 
stanovena a! v pokro"ilém stadiu onemocn&ní, tak jako 
v námi prezentovaném p#ípad&. )elvy mají velkou kompen-
za"ní schopnost a projevy systémového onemocn&ní jsou 
"asto evidentní a! ve stadiu, kdy jsou terapeutické mo!nos-
ti omezené. V p#ípad& námi prezentovaného pacienta byly 
první symptomy pozorované majitelem zp(sobeny tlakem 
samotného tumoru na okolní orgány a inervaci pánevních 
kon"etin. K progresivnímu zhor%ení stavu p#isp&la také ane-
mie zp(sobená pravd&podobn& krvácením nádoru. 
Samotná renální funkce nebyla s ohledem na v'sledky 
biochemického vy%et#ení pacienta relevantn& naru%ena, by+ 
lze p#edpokládat, !e zm&n&ná ledvina byla nefunk"ní. 
Tumor agresivn& infiltroval plicní st&nu, vzdálené metastázy 
jsme ov%em na jin'ch orgánech, které bylo mo!no vizuali-
zovat p#i zákroku, nezjistili. Podrobná pitva byla majitelem 
ov%em zamítnuta, proto je nelze zcela vylou"it.
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