
Ptaca oryginalna

Badania porównawoze
różnych metod biopsii nerek u psów

MARclN NoWlcKl, ANDRZEJ DEPTA, ANDRZEJ RYCHLIK,
RENATA NIERADKA, MAŁGORZATA KANDER

Zespół Diagnostyki Klinicznej Katedry Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM,
ul. Oczapowskiego 14, 10-957 Olsztyn

W medycyni e weteryna.yj rrej i stni ej e wiele do stęp -

nych technik biopsji nerek u psów, których wybor za-
lezy odtakich czynników, jak: umiejętności i doświad-
czenle operatora, stopień oĘłości pacjenta, dostępność
sprzętu (USG, laparoskop, rentgenote|ewizja) oraz
wielkość iliczbapozyskiwanych próbek tkanki (1, 7,
12, 13, 16, I]). Wśrod stosowanych technik można
wyr óżnić te, które wykorzystuj ą metody obrazowania
(biopsje celowane). Zaltcza się do nich biopsje pod
kontrolą laparoskopową biopsję przy użyciu USG,
atakże rentgenotelewizję, Inne, starsze metody będą-
ce prekursorami biopsji obrazowanych to: biopsja,,na
ślepo" (oparta o topografię nerek tlokaltzację palpa-
cyjną), biopsja przęz mikrolaparotomię typu ,,key-
hole" i biopsja chirurgicznaprzez laparotomię (biop-
sja otwarta).

Biopsja nerek u psów jest vznawanaza szczegóInie
przydatnąw diagnozowaniu schorzeń, takich jak: ze-
spół nerczycowy, nowotwory nerek, ostra niewydol-
ność nerek o nieznanej przyczynie, róznicowaniu ostre-
go i przewlekłego kłębuszkowego zapalenia nerek,
uporczywej proteinurii niewiadomego pocho dzęnia
(zwŁaszcza narastaj ącej ), w diagnostyce schor zęń na
t\e zablx zeń immuno 1 o gtc zny ch ( śró dmi ąż s zow ę za-
palenie nerek) czy też w celu potwierdzenia chorób
nerek na tle genetycznym (np. amyloidoza nerek
u psów rasy shar pei) (4, 15).

Ońginal paper

Krwotok j e st j edną z najp ow ażniej szych komp lika-
cji pr zy biop sj ach nerek u p s ów, dlate go też zwier zęta
z zablrzęniami w krzepliwości krwi, ostrą anemią nie
powinny byc poddawane temu zabiegowi. Przeciw-
wskazane jest takze wykonywanie biopsji u zwierząt
w przypadku silnej azotemii (3, 13, I7). Z lw agt na to
ważnejest, aby wstępne badania laboratoryjne obej-
mowały oznaczenia hematokrytu, liczby pĘtek krwi
i czasu krzepnięcia.

Celem badań było porównani e rożnych, dostępnych
technik biopsji nerek u psów, jak rownież ocenauży-
teczności igieł manualnych w porównanru. z igłami
altomatycznyml.

Materiał i metody

Badania wykonano u 25 psów róznej rasy, wielkości i płci,
w wieku od 6 do 14 lat, będących pacjentami Kliniki Cho-
rób Wewnętrznych, z objawami wskazujapymi na schorzenia
nerek. Pacjentów podzielono na cztery grupy. W grupie I
u 5 psów wykonano biopsję przezskórną lewej nerki metodą
,,na ślepo" przy użyciu igieł manualnych typu Tru-cut firmy
Baxter o średnicy 1 ,6 mm ( 16G) i długości l 50 mm z20 mm
komorą dla wycinka tkanki. W grupie II (5 psów) wykonano
biopsj ę przezskorną lewej nerki metodą ,,na ślepo" przy lży-
ciu igieł automaĘcznych typu Monopty f,rrmy BARD, o śred-
nicy 1,6 mm (16G) i długości 160 mm z komorą 22 mm.
W grupie III u 10 psów przeprowadzono biopsję prawej ner-
ki metodą,,keyhole" przy użyctu igieł automatycznych typu
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Gompantive examinations of diffelent lena! biopsy techniques in dogs

Summaty

The purpose of the experiment was to compare renal biopsy techniques for dogs as well,as,,to eva|uate the
usefulness of manual needles in comparison to automatic needles. Renal biopsy was performed on a group of
25 mixed-breed dogs of both sexes, aged 6 to 14 years, divided into four group§. On group I (5 dogs), pe-r:cutaneus
biopsy was performed using Tru-cut manual needles with the aid of kidney localisation by palpation in the
area of paralumbar fossa. On group II (5 dogs), percutaneus biopsy was performed using Monopty automatic
needles. On group III (10 dogs) a "key,hole" technique was performed using Monopty automatic needles.
Laparoscopy-guided biopsy of the kidney was performed using MonopĘ automatic needles on group IV (5 dogs).
Considering factors such as the quality of biopsy specimen, precision, grade of safety and operator's comfort,
the study has demonstrated that the best results were obtained with the use of the laparoscopy-guided
technique in connection with Monopty automatic needle.
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W grupach I i II stosowano metodę ,,na ślepo", która
u psów umozliwia pobranie wycinka tkanki tylko z lewej
nerki. Zwierzęta lkJadano w pozycji b
boku. Po wygoleniu okolicy lędźwi9wej , i
na podstawie badania palpacyjnego lokaliz
stępnie unieruchamianolą chwytem przezpowłoktbrzusz- i

n", Z" względu.,a sp..yfrkę obsługilgieł manualnych nie- Cm 1 2 3 4
zbędnabyła pomoc asystenta, którego zadaniem było unie-
ruchomienie lewej nerki w celuprawidłowego wIłu:_1].j_ej Ryc. 1. Bioptat
Ęlny biegun.Przedwkhlciem wykonywano nacięcie skóry, --J -

które ułatwiało wprowadzenie igĘ, at ąfvąń^ TT_.,c,qnrr hinnfqf rrr,
nadmiernemu tępieniu po zato|ióniu o ";ffifi.*]i§H',J,"#:?*1Tffi:lffi;
nie zmieniając połozenia igły w narządz bloczLi parafinowe, a uzyskane
nasuwano zewnętrznąkurrTńę na wcĘci lano w

próbki tkanki. Podczas tej cąmności z owe gruboŚci ok, 1 Pm banviono hema-

uwagę, aby nasuwaj ąc zewnętrznąkani 8, 13), Wykonane preparaty pochodzące

nocześniewewnętrznegoostrza, gdyżm -IV Poddawano analizię histologicznej

wać skrócenie odcinkńioptatuńb też s *' kłębuszkow nerkowych dla oceny

tym brakiem pobieranej tkanki.
Wyniki i omówienie

U psów w grupie I stwierdzono, że igły manualne
typu Tru-cut zastosowane " spfa-
wiaĘ trudności we właści pobra-
niu tkanki. Metoda prz antule
bezpiecznego unieruchomienia lewej nerki. Ponadto
specyffta
stąpienia
doświadc

ło istotny wpływ na jakość pobieranych prób. Wyeli-
minowanie błędu operatora przy mannalnej obsłudze
igŁy znalazło odzwierciedlenie w średniej długości
bioptatu w tej grupie - I2,2 rffn, a także w średniej
Iiczbię kłębuszków w obrazie histologicznym- I0,2.
Liczb a koniecznych rep etycj i równiez ule gła zmlanle
w stosunku do grupy I i wyniosła tylko jedno powtó-

Monopty, a w grupie IV (5 psów) przeprowadzono biopsję
laparoskopową prawej nerki równie ż przy lżyciu igieł auto-
matycznych typu Monopty.

W grupie II do biopsji wykonywanej ,,na ślepo" zastoso-
wano igły automatyczne typu Monopty, dzięki czemu po-
moc asystenta nie była niezbędna. Pozycja zwterzęcia t po,
stępowanie ptzed zabiegiem biopsji było takie samo jak
w przypadku grupy I. Grupa III (technika,,keyhole") objęła
zwierzęta,u których indywidualne cechy anatomiczne unie-
mozliwiały bezpieczne unieruchomienie przez powłoki le-
wej nerki. Wśród najczęstszychprzyczynbyły zbyt dogło-
wowe połozenie nerki oraz nadmierna otyłość. Zabiegwy-
kony.wano w pozycji bocznej na lewym boku, gdzie poniżej
dolne go brze gu mięśni lędźwiowych a za ty|ny m brze giem
ostatniego żebra wykonywano ukośne nacięcie skóry wy-
star czające na wprowad zenie palca wskazuj ącego. Dalszym
etapem było rozdztelenie na tępo tkanki podskórnej, mięśni
i otrzewnej w celu dotarcia do powierzchni tylnego bieguna
nerki. Następnie wprowadzano palec wskazujapy nad po-
wierzchnię tylnego bieguna nerki w celu omacania i okreś-
leniajej wielkości, kształfu, położenia i konsystencji. W celu
wprowadzenia igły biopsyjnej dokonywano niewielkiego
sąsiedniego nacięcia. Oddzielne nacięcie zwiększŃo mozli-
wości odpowiedniego ustawienia igĘ względem Ęlnego bie-
guna nerki. Nakierowywanie igły odbywało się pod kontro-
lą palca wskazuj apeg o. P optzezuruchomienie mechanizmu
sprężynującego następowało pobranie miązszu nerki. U psów
w grupie IV zastosowano technikę laparoskopową. Równiez
w przypadku tej grupy użyto igieł altomatycznych typu
Monopty.

We wszystkich grupach doświadczalnych określano war-
tość diagnosĘcznąpobranych wycinków miĘszll,biorap pod
uwagę długość bioptatu i liczbę kłębuszków w zalezności
od techniki biopsyjnej i rodzajl zastosowanych
igieł. Ocenianotakże zaleĘ funkcjonalne igieł
automatycznych w porównaniu z igłami ma-
nualnymi. Zabiegi wykonane w grupie IV
umożliwiły ponadto opracowanie optymalnej
techniki przeprowadzania biopsj i laparoskopo-
wej nerek u psów. Po każdej biopsji określa-
no, czy ilo ść pobranej tkanki j e st wystarczaj ą-
ca do oceny histologicznej (wycinek o długoś-
ci minimum 10 mm) (ryc. 1). W przypadku,
kiedy próba zawięrała zbyt mńąilość biopta-

8,6 mm

12,2 mm

13,1 mm

13,4 mm

Metoda ,,na ślep0"

Metoda ,,na ślepo"

Metoda ,,keyhole "

Biopsia laparoskopowa

manualna

autOmatyGzna

autOmatyczna

aulOmatyGzna

Tab. 1. Porównanie jakości bioptatów uzyskanych różnymi technikami



Tab.2. Skuteczność metod biopsji u psów w poszczególnych
grupach oceniana na podstawie liczby uzyskanych ażytecz-
nych próbek

tzenle (tab. 1). Jedno powtórzenie biopsji wśród pię-
ciu psów dało sumę sześciu biopsji i stosunkowo lvy-
soką skutecznośó na poziomie 83,3%o (tab.2).

Technika ,,keyhole" zastosowana w grupie III w po-
łączeniuztgłamtautomatycznymiĘpuMonopĘdała
bardzo dobre renlltaty i nie było konieczności powta-
rzania biopsji w zadnym przypadku (tab. 1). Na pod-
stawie obserwacji i wyników uzyskanych w grupie I,
atakżę zgodnie z sugestiami innych autorów (9, 10,
13, 14) - świadczącymi o vłyższej skuteczności igieł
automatycznych - do biopsji metodą,,keyhole" zasto-
sowano tylko ten typ igieł.

U psów z grupy IV wykorzystano igły altomatycz-
ne w połączęnil z techniką obrazowania. Zastosowa-
ny 10 mmteleskop sztywnyNOPA o 30'kącie widzę-
nia zapewnił doskonały, jednolitej jasności obraz.
Umożliwiało to precyzryjny wybór miejsca wkłucia
i odpowiednie ukątowanie igĘ biopsyjnej, co w znacz-
nym stopniu podniosło bezpteczeństwo zabiegu, oraz
prawdopodobieństwo uzyskania próby diagnosĘcznie
użatecznej. Uzyskano dzięki temu najwyższą wśród
wszystkich grup średnią liczbę kłębuszków nerkowych
w wysokości I3,7 (tab. 1), pomimo iz jeden preparat
histopatologiczny zaulierał tylko 4 kłębuszki. W tym
pr z4lp adkl pruy c zyną ni ski ej zaw arto ś ci c zęś c i koro -

wej było pobranie podczas biopsji pewnej ilości tkan-
ki tłuszczowej z torebki nerki. O precyzji metody
laparoskopowej świadczy natomtast duza zawartośó
kłębuszków nerkowych w pozostaĘch próbkach, któ-
ra sięgała 26 Wębuszków. Wynikało to z możliwości
optymalnego ustawienta igły biopsyjnej względem
tylnego bieguna nerki i skutkowało maksymalnym
wypełnieniem komory igĘ częścią korową przy mi-
nimalnej zawartości części rdzennej, co stanowi isto-
tę zabiegu.

Spośrod technik zastosowanych we wszystkich g--
pach zwterząt, naj skute czniejszą metodą okazała się
biopsj a laparoskopowa. Jakośó bioptatów uzyskiwa-
nych pod kontrolą laparoskopową jest porównywalna
z j akością próbek pozyskanych metodą,,keyhole", j ed-
nakżę podstawowy walor, jakim jest obrazowanie na-
t ządow wewnętrzny ch, zap ewniaŁ najwy ższy p oziom
bezpieczeństwa,

Procent skutecznych prób opisyr,vany ch przez r óż-
nych autorów waha się od 33Y" do 8]oń (3, 5,6,II,
1 8 ), a nawe t 9 8,9oń (2), Znacznę r óżnicę skute czno ś c i

poszczegóInych metod biopsj i mo gą być powodowa-
ne wieloma czynnikami, takimi jak: rodzaj i typ uzry-
tego sprzęfu , odmienne kryteria interpretacj i użytecz-
ności prób, wykonywanie biopsji w różnych pozycjach
pacjenta, atakże wynikać zróżnic w sprawności ope-
ratorów.

Wnioski

1. Biopsja laparoskopowa nerek u psów jest sku-
te czniej sząi b ar dziej pr e cy zy jnąte chniką p o zy skiw a-
nia diagnosĘcznie lżytecznych bioptatów niz meto-
dy ,,na ślepo" i,,keyhole".

2. Automatyczne tgĘ biopsyjne typu Monopty są
mŃo urazowe, a ilość uzyskanego bioptatu jest więk-
sza w porównaniu z igłami manualnymi typu Tru-cut.

3. Najlepsze rezultaty, biorąc pod uwagę jakość
bioptatu, precyzj ę wykonania zabtegu, poziombezpie-
częhstwa i komfort operatora, uzyskuje się stosując
metodę laparoskopową w połączeniu z igłami alto-
maĘcznymi,
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