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Biopsje nerek pod kontrolą laparoskopową u psów
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laparoscope-guided tenal biopsy in dogs

Summary

The main aim of the research was to devise the optimal approach for laparoscope renal biopsy and to
describe the technically simplest operating procedure.

Laparoscope-guided renal biopsy was performed on a group of 25 mixed-breed dogs of both sexe§, aged 6 to
11 years. For research purposes, the age category ofdogs below 6-years old was excluded in order to increase
the likelihood of acquiring dogs with more or less accentuated renal morphological changes.

Laparoscopy is becoming an alternatiye method of monitoring biopsies of internal organs. It permits pre-
cise and accurate site localisation on the kidney surface and acquisition of tissue samples from the located
lesion sites, and, since it is relatively non-invasive, ranks highest amongst biopsy techniques. The technique
allows for visual control over the biopsy procedure, which considerably limits the probabiliĘ of post-biopsy
complications occurring and increases the likelihood of obtaining diagnostically useful biopsy specimens. As a
result, a specific diagnosis may be achieved more speedily, which, in turn, substantially advances the com-
mencement of relevant treatment.
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Korzyści płynące z zastosowania w medycynie tech-
nik laparoskopowych, przyczyntają się do coraz częst-
szego stosowania ich w diagnostyce i chirurgii. Jedną
z wielu laparoskopowych metod diagnozowania. są
biopsje narządów wewnętrznych (3, 5,],12). Prekur-
sorami laparoskopowej biopsji nerek byĄ,: biopsja
przezskórna, wykonyw ana za pomocą palpacyj nej lo-
kalizacji nerek w okolicach dołów przylędźwtowych
(4, 6, 8,9), technika,,keyhole", mozliwa dzięki wyko-
naniu mikrolaparotomii (8,9, 12), biopsja pod kon-
troląUSG (I,2,8,10, 1l , 13), czy tez biopsja chirur-
gi czna, wykonywa na p opt zęz konwencj onalną l ap a-
rotomtę.

Zastosowanie technik endoskopowych zmniej sza do
minimum ryzyko związane z przypadkowym uszko-
dzeniem tkanek, natomiast pod względem precyzji
wyboru miej sc a biopsj i, wielokrotn ie przewy ższa me -

todę ultradzwiękową. Podstawow ą zaletą laparosko-
pii nerki jestmozliwoścwzrokowej jej kontroli. Umoż-
liwia to dokładne określenię położenta narządl oraz
igły biopsyjnej względem siebie, Układ ten zwiększa
bezpieczertstwo pobrania fragmentu tkanki korowej
nerki, bez ingerencji w silnie ukrwione strukfury części
rdzennej. Groźnym powikłaniem związanym z zabie-
giem biopsji nerek, może byc przebicie miedniczki
nerkowej i następowy krwotok domiedniczkowy. Przy
braku organizacjl skrzepu i w konsekwencji przero-

śnięciu włoknikiem, wystąpić może zaczopowanie
miedniczki nerkowej, retencja moczu i powstanie tor-
bieli nerkowej. Zastosowanie technik laparoskopo-
wych zmniejsza do minimum prawdopodobieństwo
wystąpienia opisanej komplikacj i,

Celem badań było opracowanie op§malnych dostę-
pów chirurgicznych do laparoskopowej biopsji nerek,
umozliwiających ograniczenie do nieodzownego mi-
nimum ilości portów laparoskopowych oraz opisanie
technicznie najprostszych procedur operacyj nych, po-
zwalających na wprowadzenie tej metody w praktyce
klinicznej.

Mateliał imetody
Operację laparoskopowej biopsji nerek wykonano w gru-

pie 25 psów mieszańców, obojga płci w wieku od 6 do 11

lat, Wykluczenie z badań zwierząt poniżej 5 roku zycia,
miało na celu zwiększenie prawdopodobieństwa uzyska-
nia psów z mniej lub bardziej zaakcentowanyrni zmianami
rnorfologicznymi nerek. Zgodnie z wymogani bezpiecz-
nej narkozy olazw celu zwiększenia przestrzeni wewnątrz-
otrzewnowej (zmniejszenie wymiarów żołądka), psy przed
zabiegiem poddano 24 godzinnej diecie głodowej. Narko-
zę psów przeprowadzano wg schematu:

1, Premedykacla,. siarczan atropiny (Atropinum sulfuri-
cum; Polfa) 0,02 mg/kg nasy ciała (rn.c.), podskómie oraz
chlorowodorek detomidyrry (Domitor; Pfizer) 40 pg/kg
nr.c.. domięśniowo;
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2. Indukcję narkozy przeprowadzono z lżyciem: tiopen-
talu (Thiopental; Biochemie) 8-10 mg/kg m.c., dozylnie;

3. Anestezję podtrzymywano zużyclem: izofluranu (Fo-
rane; Abbott) z tlenkiem azotu (N,O) i tlenem (O,) w ukła-
dzie połzamkniętym z okrężnymbbiegiem gazów. Oddy-
chanie było spontaniczne.

Narkoza u wszystkich psów trwała od 10 do maksymal-
nie 20 min.

Zgodnte z nadrzędnązasadą chirurgii endoskopowej, psy
przygotowl.wano do operacji w sposób umożliwiający na-
tychmiastową konwersję zabiegu endoskopowego do kla-
sycznej laparotomii. W tym celu, obok specjalistycznego
instrumentarium laparoskopowego, przygotowywano kla-
syczny zestaw narzędzi chirurgicznych. Postępowanie do-
tyczące pacjenta i pola operacyjnego przebiegało jakprzy
rutynowym zabiegll,, diagnostycznego otwarcia powłok
brzusznych. Po wygoleniu okolicy pępkowej wzdłuż linii
białej oraz dołu przylędzwiowego prawego (kwadratowe
pole o boku 3-4 cm), dezynfekowano skórę alkoholem ety-
lowym i następnie nalewką jodową. Po nałożeniu samo-
przylepnych serwet operacyjnych na przy gotowane wcześ-
niej miejsca, pacjenta układano w pozycji grzbietowej
i ustalano przy pomocy przewiązek zakadanych na koń-
c?yny w sposób umożliwiający ich natychmiastowe zwol-
nlenle.

P ierw szączynnością pop rzedzającązabieg laparoskopo-
wy jest wytworzenie przestrzeni roboczej czyli odmy
otrzewnowej. Jako medium wykorzystywano dwutlenek
węgla, podawany pod ciśnieniem zależnym od wielkości
psa 10-12 mmHg. Odmę otrzewnowąwykonywano przy
pomocy igły Veressa wprowadzanej w linii pośrodkowej
2-3 cm przednio, lub tylnie od pępka.

W celu potwierdzenia prawidłowego wprowa dzenia igĘ
Veressa, wykonywano tzw. test z NaCl. Prędkość insuflacji
ustalono na średniej objętości przepływu gazu ok. l l/min.

Drugim etapem zablegujest instalacja portu opĘki (w
miejscu po usuniętej igle Veressa), słuzącego do wprowa-
dzaniateleskopu laparoskopowego. Obecnie stosuje się tro-
kary wyposażone w mechanizmy automatycznie osłaniają-
ce ostrze po przebiciu powłok brzusznych. Trokar wpro-
wadzano ruchem zy gzakowaĘm, by wyeliminować wytwo-
rzenie tunelu perforującego ścianę jamy brzusznej. Tech-
nika ta wyklucza powstanie przepukliny pooperacyjnej w
miejscu po usuniętej tulei trokara (7) W opisywanym za-
biegu posfugiwano się szerokokątnym, 10 mm, teleskopem
sztywnym firmy NOPA o 30'kącie widzenia. Tego rodza-
ju optyka jest przydatna przy obserwacji bocznych ścian
pęcherza moczowego, prostlty oraz przeponowych po-
wierzchni płatów wątroby. Srednica teleskopu rzędu l0
mm pozwala na uzyskanie doskonałej, jednolitej jasności
obrazu.

Po wykonaniu di agno sty czne go prze glądu j a my brzusz-
nej, optykę kierowano w prawą okolicę podzebrową na
wysokości 73 żebra. Następnie zwalniano stabilizację koń-
czyn i zmieniano pozycję pacjenta naboczną(prawą stro-
ną do góry). Taka manipulacja powoduje samoistne prze-
sunięcie w dół pętli jelit i uwidocznienie leżącel pod nimi
prawej nerki. Metoda ta pozwala wyeliminować dodatko-
ł\ry port roboczy służący do wprowadzenia manipulatora i
w konsekwencji redukcję urazowości całego zabiegu.

Mniej sza ruchomość oraz kranialne przesunięcie prawej
nerki, wynikające z obecności więzadła wątrobowo-ner-
kowego (ryc. 1), przyczynia się do jej całkowitego wyeks-
ponowania w bocznej pozycjt pacjenta. Opisane stosunki
anatomiczne umożliwiają również lepszą immobilizację
narządu w czasie zabiegl, co pozwala zredukować instru-
mentarium laparoskopowe do samej optyki.

Wzdfuż przyśrodkowego brzegu nerki prawej przebiega
żyła g!ównadoogonowa (v. cava caudal is) oraz leżąca przy -
środkowo tętnica główna - aofta. Od wspomnianych na-

Ryc. 1. Przedni biegun prawej nerki z więzadłem wątrobo-
wo-nerkowy m (lig. h ep ato r e nal e)

Ryc. 2. Laparoskopowy obraz prawej nerki wraz z okolicz-
nymi strukturami

Ryc. 3. Igły biopsyjne Monopty firmy Bard



czyń odchodzą tętnice i żyły nerkowe, wnikające wraz z
moczowodem do otoczonej tkanką tłuszczową wnęki ner-
kowej (ryc.2)

Kolejnym etapem było wprowadzenie igły biopsyjnej.
W zależności od wielkości psa, zastosowano dwie igły
Monopty firrny Bard: 160 mm o średnicy 0,9 mm i 200 mm
o średnicy 1,2 mm (ryc. 3). Urządzenia te pozwalają na
pobranie próbki tkanki o długości T i 17 mm, penetrując
narząd do głębokości, odpowiednio: 1] i 22 mm (7).

Po ułozeniu pacj enta w pozycj i bocznej lewostronn ej oraz
wyeksponorł,aniu prawej nerki, teleskop laparoskopowy
kierowano w okolicę prawego dołu przylędźwiorł,ego, Prze-
świetlenie od wewnątrz powłok jamy brzusznej i uwidocz-
nienie przebiegajapej w nich sieci naczyń krwionośnych,
urnozliwiało całkowicle atraunratyczlle wprowadzenie igły
biopsyjnej do wnętrzajamy otrzewnowej. Od tego momentu
wszystkie rnanipulacje wewnaJrz jamy brzusznej odbywa-
ły się pod kontroląmonitoror,va., co stanowi główny i pod-
stawowy walor tego zabiegu. Po doprowadzeniu igły biop-
syjnej w okollcę tylnego bieguna prawej nerki (ryc. 4), pre-
cyzyjnie wybierano miejsce przezłaczone do wykonania
biopsji (3, 7) Wjelokrotne powiększenie obrazu uzyski-
wane z mikrokanlely CCD. umozliwiało dostęp do torebki
włóknistej nerki, w miejscu całkowicie pozbawionyln pIze-
biegających w niej naczyń krwionośnych. W tym miejscu
wykonywano biopsję nerki. Przed zwolnieniem mecha-

Ryc.4, Koniec igły biopsyjnej w okolic.v tylnego bieguna pra-
wei nerki

Ryc.5. Niewie]kie podtorebkowe krwawienie z miejsca po igle
biopsy.jnej

nizmu sprężynującego urządzenia, końcem igły delikatnie
przesuwano torebkę włóknistąwzględem powierzchni miąż-
szu nerki, W wyniku takiego postępowania, po usunięciu
igły zwyizolowanym bioptatem, torebka włóknista powra-
cała na swoje nriejsce, zasłantając otwór w korze nerki.
Krwawienie powstałe na skutek nakłucia miązszu, było
natychmiast hamowane przez tworzący się, niewielki
krwiak podtorebkowy (ryc, 5). Po wykonaniu biopsji, usu-
wano igłę wraz z wycinkiem tkanki korowej nerki, ktory
następnie umieszczano w pojemniku ze zbuforowanym roz-
tworem formaliny.

Z ab ie g końc zył wn i k 1 iwy i meto dy c zn y pr z e gląd nar zą-
65ry jamy otrzewnowej. Po wykonaniu desuflacji, usuwa-
no pot1 optyki oraz zakładano pojedynczy szęw materaco-
ll,y (z materiałtr resorbującego), adoptujący brzegi otwotu
w mięśniach i otrzewnej. Ranę skórną po tulei trokaru
optycznego, opatrywano pojedynczym szwem materaco-
wym (nylon 3-0).

Przez okres 3 dni po zabiegu prowadzono terapię prze-
ciwbólowąpodając co 12 godzin tramadol (Tramal; Polphar-
ma) w dawce 1,5 mg/kg b.w,, IM. Psy pozostawały pod
osłoną antybiotykowąprzez okres 1 tygodnia.

Wyniki iomówienie
Laparo skopowa biop sj a nerek u 2 l pacj entow @ a%)

przebrcgała bez jakichkolwiek powikłań. U 3 psów
(I2%) zanotowanonieznaczny krwotok zrany po igle
biopsyjnej, ustępujący samoistnie w przeciągu ok. 5

minut. U jednego pacjenta (a%) wystąpiĘ problemy
ze znteczuleniem i wybudzeniem, które tŁumaczono
zaawansowanym wiekiem psa (11 lat). Komplikacje
pooperacyjne dotyczył grupy 3 psów (I2%) i zwlą-
zanebyły zzatnfekowaniem rany po tulei porlu opty-
ki, Zastosowana w tymprzypadku miejscowa toaleta
rany, w połączeniu zprowadzonąprzęz okres 10 dni
antybioĘkoteruptą zakończyła się całkowitym powro-
tem do zdtowiaopisanej grupy pacjentów. Laparosko-
powa biopsja nerek okazała się zabiegiembezpiecz-
nym i godnym polecenia jako alternatywna metoda
diagno styki schorzeń nefrolo gicznych.

Jednym zkllczowych punktów zabiegu jest wybór
miejsca wprowadzenia tgĘ Veressa. Opisany dostęp
jest preferowany zuwagt na występujące tu silne po-
łączenle pomiędzy otrzewną ścienną a powięzią po-
przecznąi blaszką wewnętrzną pochewki mięśnia pro-
stego brzucha. Opisane stosunki anatomiczne zmniej-
szaj ą pr awdopodobieństwo rozwarstwienia p owłok
br zlszny ch w trakc ie wprowadz an ia igĘ insufl acyj nej .

B łędna lokalizacj a igĘ gr o zi wtło cz eni em gazu p omi ę -

dzy warstwy ściany jamy brzusznej i w konsekwencji
wystąpieniem odmy podskórnej, lub międzymięśnio-
wej. Z uwagi na brak monitoringu wspomnianej czyn-
no ś c i, j e s t to zar azęmj e den z najb ar dziej nieb e zp te c z -

nych etapów zabiegu. Przy źIe umiejscowionym koń-
cu igły (np. światło jelita), wspomniany test z NaCl
spowoduje zabarwtenie się aspirowanego roztworu na
kolor brązowy - treść jelita. Prawidłowe wprowadze-
nie igły uniemożliwia aspirację podanego roztworu.
Przy pewnej wprawie możliwa jest kontrola popraw-



ności wkłucia igĘ na podstawie charakterystycznego
,,kliknięcia", wydawanęgo przęz mechanizm spręży-
nujący urządzentapo przebiciu powłok brzucha i wej-
ściu do jamy otrzewnowej.

Kolejnym istotnym elementem laparoskopowej
biopsji nerek, jest wybór odpowiedniego teleskopu
op§cznego. Opisany 10 mm teleskop sztyrvny powo-
duje, iż spadek intensywności świecenia pomiędzy
środkiem obrazu a obwodem jest tu praktycznie nie-
zauw ażalny. D o datkowym i ko rzy ś c i am i pły nący ml z
zastosowania teleskopów dużej średnicy jest uzyska-
nie zadowalającej rozdzie|czości obrazu i rzeczywt-
stego odtw arzania kolorów.

Częstym utrudnieniem pojawiającym się w czasie
rutynowego przeglądu jamy otrzewnowej jest efekt
zamgleniaobrazu. Można go zniwelowac podając po-
przęz tuleję portu optyki2-3 ml roztworu soli fizjolo-
gicznej. Meto dą alternatyr,vną j est sto s owani e sub stan-
cj i zapobiegaj ących parowaniu obiektywu teleskopu
(tzw. anti fog solution).

Oprocz sprzętu laparoskopowego istotny jest wy-
bór małoinwazyj nych narzędzi biop syj nych. D ostęp-
nych jest wiele rodzajów tych instrumentow (I,2, 5,
7, 8, 10). W niniejszym opracowaniu ograniczono się
do przedstawienia tych, które zdaniem autorów sąnaj-
skuteczniej szę oraz najbardziej kompatybilne z tech-
niką laparoskopową. Są to urządzenia automatyczne,
wyposazone w igłę oraz mechanizmsprężynujący, któ-
rego aktywacja powoduje szybki wyrzut i następowe
cofnięcie igły biopsyjnej. W zależności od konstruk-
cji próbnikaznajdującego się na końcówce tgły,urzą-
dzenia te mogą pobierać tkanki w kształcie pełnego
walca (końcówka w kształcie czterościennego stożka),
np. Autovac, lub niepełnego walca (końcówkajedno-
stronnie ścięta), igły typu Tru-cut np. Max-Core, lub
Monopty. Dodatkowo możliwy jest wybór dhrgości
oraz średnicy igły, co wymiernie pomaga w dostoso-
waniu urządzenia do potrzeb narzucanych przez spe-
cyfikę diagnozowanego narządu. Igły typu Tru-cut
maj ą zasto sowanie w bi op sj ach wi ększo ś ci narządów
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miĘszowych jak wątroba, nerki, śledziona, czy w-
czoł krokowy.

Automatyczny sposób pozyskiwania bioptatów w
znacznym stopniu niweluje negaĘwny czynnik ludzki,
np. drżenie rąkw czasie nakłuwaniabadanego narządu.
Niekorzyśc i związane z zastosowaniem igieł mechnicz-
nych, lub półautomaty czny ch, mo gą sprow adzac się do
powstawania większych ntikrourazów w poddawanym
biopsji narządzie. Laparoskopowa biopsja nerek jest
najdroższą a\e tęż najmniej tnwazyjną i najbardziej
bezpiecznąmetodą diagnostyki histologicznej nerek.
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Lamy są coraz częścic_i hodowane w USA i w Europie. W zwipku z koniecz-
nością ; ch odt,obaczania przebadano t'alrllakokinctykę i lvel nlektl,nu rr 3 seri ach

badari ri,ykonanycl-r na 22 lamach (l3 san-ric i 9 sanrcóu,) u, ri,ieku 2-I] lat.

lrlennektyn stosouano rr tbrrnie iniekc.ji. pasty (200 pg kg) ltlb rraskórnie (500
pglkg). U 5 [am po iniekcji porlskcirnej itt,enlektynu rr darrce 200 pg,'kg średni
najrł,yższy pozionr rv surorlicy (Cmax) rvyriosił 3 ng'ml zaś AVC l3,,5 ng dzień
ml U 6 lan, u których preparat zastosowarro l-tliejscorvo (0.5'%. 5()0 ;rg/kg) Crnax
rr,ynosiło 2.5 ngłlrl lub poniżej zaś AVC 7.75 ng dzień,lnl ltrb poniżej tej warto-

ści U 7 lanl średrri maksynralny czas. w któryrn lck osia*qnął najrvyższe stężcnlc
u,sltrorvicy krwi (T,ru*) rvynosił 6 dni dla iniekcji podskónej 7 dni po podaniLl

naskórnyll. U 6 laln stężenie irlelnlektyny nie osiagnęło 2 trg nll po l24 godz
po zastosorvalriu pasty (1.87%) rv darlce 200 pg"kg Natotnirst u 5 zuiel,ząr.

którym podano w irriekcji podsktlrrrej 25% ilermektyn o przedłużonym działa-
niLr (l500 pg/kg) Cmax u,ylrosiło 5 ng/mI, AVC 224 ng dzicń/nll

c.
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Jeder-r izolat Staph_ylococcus schlei/bri pochodził od psa rasy collie rr rr ieku
7 lat z głębokim zapaleniem skóry ([NVT 99 034). a drugi od ollczarka z sil-
nym porł,ierzchownym zapaleniem micszkórl rrłosolłych ( ENV L 00 0zł7) Szczep
ENVT otrzyrnano w czystej hodov4i z rł,ymazów skóry na agalze z dodatkienl
5% krwi barana po 24 irrkubacji w 35'C], źl szczep ENVL izo]owano wlaz z
koagulazo- ujenlnylni gronkorlcatli na agarze rł,zbogaconylll rł rłyciag z lnóz-
gu i serca. AnaIiza nleto<.1ąlTS-PCRrvykazała identycznośc wyosobnionych izo-

latów z S. schleiłbri. S. sch]cilbrisllbsp. c,oagulansjest terlnotlukleazo-. ureazo-
i acetoinopozytyrł,ny. fernlentuje glicerol z rł,ytrł arzaniell k,u,asu i jest rr rażlirr y

tra furazolidon i oporny na bacl,tracynę 
G.


