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Biopsja nerek u psów i kotów stwarza nowe mozli-
wości w diagnozowaniu chorób nerek u tych zwierząt.
Stanowi ona cenne uzupełnienie powszechnie stoso-
wanych metod badania takich jak: badanie kliniczne,
laboratoryjne, rentgenowskie oraz ultrasonograficzne.
Niejednokrotnie dopiero stwierdzone zmiany histopa-
to 1o gi czne p o zw alaj ąna właś c iwe r o zp o znanie to c z ą-
cego się procesu chorobowego. Charakter i zakres
obserwowanych zmian umożliwia określenrc przy-
puszc zalneso kierunku rozwoj u choro by. Wykonani e
serii biopsji nerek możebyc użyte w celu monitoro-
wania efektywności leczenia lub postępowania proce-
su chorobowego w nerkach.

Aspiracja cienkoigłowa (biopsja aspiracyjna) dostar-
czaĘIkoniewielkąliczbękomórek,bądźpłynzmiejsc
objętych zmianami. Zńleg ten jest najczęściej stoso-
wany w diagnostyce schorzeń nowotworowych, zmian
jamistych (np. ropni), różnicowaniu procesów zapal-
nych, atakżę wykonywany w celu pobrania materiału
hodowlanego na posiewy bakteriologiczne.

ptzeciwwskazanaa

Klwotok j e st j edną z najpoważniej szych komplika-
cjiprzy biopsjachnerekupsów i kotów (tab.2), dlate-
goteżzwierzęta ze słonnościądo krwotoków lub ostrą
anemią nie powinny być poddawane temu zabiegowi
(I, 5, 9, 1 1). Przeciwskazane jest wykonywanie biop-
sji u zwierząt z niewydolnością nerek, poniewaz to-
w aT zy sząc aj ej m o c zni c a p ow o duj e zmiany wła ś c iwo -
ści krwi. Zuwagi na to, ważne jest aby wstępne bada-
nia l ab oratoryj ne ob ej mowały o znaczenia hematokry-
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tu, liczby płytek krwi i czasu krzepnięcia.Przedprzy-
stąpieniem do zabiegu, nieprawidłowości w hemosta-
zie powinny zostac skorygowane. Jeśli jest to niemoż-
liwe, biopsji nie należy przeprowadzać. Stwierdzono
związekmiędzy występowani em nadci śnienia a wzTo-
stem przypadków krwotoków i tworzeniem się prze-
tok tętniczo -żylnychu ludzi (2,4,8), dlatego teżprzed
zabiegiem powinno się badać ciśnienie tętnicze krwi.

Przed wykonaniem biopsji należy brać pod uwagę
wielkość nerek (tab. 2). Przy małych nerkach istnieje
większe ryzyko krwawienia zuwagi na wysokie praw-
dopodobieństwo uszkodzęnia dużych naczyń. Jest tyl-
ko mała szansa, że wyniki takiej biopsji ułatwią wła-
ściwe rokowanie i leczenie. Jakkolwiek biopsji nerek
dotkniętych wodonerczem, Ioponerczem, czy wystę-
powaniem ropni, nie powinno się przeprowadzac -
można użyć cienkich igieł aspiracyjnych w celu po-
brania próbki płynu z miejsc zmienionych, do badań
cytologicznych i posiewów bakteryjnych. W przypad-
ku zw ier ząt z j edną tylko funkcj onuj ąc ą nerką należy
rczważyc wykonanie biopsji biorąc głownie pod uwa-
gę swoje umiejętności, doświadczenle i dostępny sprzęt
(USG) (8).

Przeciwwskazanta dotyc ząc e aspiracj i ci enko i gło -
wej nerek, sąznacznte mniej liczne w porównaniu do
biopsji. Choclaż uszkodzenia nerek przy metodzie
cienkoigłowej są minimalne, krwotoki mogą wystą-
pić u zwierząt ze skłonnością do krwawień. W wyni-
ku stosowania biopsji cienkoigłowej może zostać po-
brana relatywnie małaliczba komórek i interpretacja
zmian bywa niezmiernie trudna,
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Anatomia itopografia netek u psów i kotów

ZnĄomośc anatomii nerek i sąsiadpjących struktur
jest warunkiem do przeprowadzenia biopsji. Topogra-
ficznie nerki u p sów leżąw okolicy lędnviowej na lewo
i na prawo odpłaszczyzny pośrodkowej, pozaotrzew-
nowo i są pokryte otrzewną na ich brzusznej po-
wierzchni skierowanej do jamy btzusznej. Nerki po-
krywa torebka włóknista, której twardość jest wyczu-
walna podczas wkłuwania igły do miĘszu narządl,
Każda nerka posiada biegun dogłowowy i doogono-
wy, brzeg przyśrodkowy wklęsły i boczny wypukĘ a
także powierzchnie wypukłe : grzbietową t brzuszną.
Na brzegu przyśrodkowym znajduje się zagłębięnie
zwane wnęką nerkową (hilus renalis), przez które
wnikają naczynia i nerwy, a wychodzi moczowód.
MtĘsz nerki jest podzielony na dwię części - ze-
wnętrzną ciemniejszą część korową i wewnętrznąja-
śniejszą część rdzenną. Kora nerki zawiera kłębuszki
i kanaliki kręte. Rdzeń nerki zawiera kanaliki zbior-
cze, które łączą się w przewody brodawkowe, a ich
ujścia znajdlją się na powierzchni części rdzennej,
skierowanej do miedniczki nerkowej. Duże naczynia
łukowate przebtegĄąna granicy części rdzennej i ko-
rowej. Nerki psów są kształtu fasolowatego. Biegun
dogłowowy prawej nerki leży na wysokości XII-XIII
żębra we wcięciu nerkowym wątroby. Tylny biegun
prawej nerki na wysokości II-III kręgu lędźwiowego.
Przyśro dkowo kontaktuj e się z żyłą głow ną do o gono -

w ą a b o czntę zę ś c ianą brzu cha. Br zusznie s ąsiaduj e

z dwunastnicą i trzustką. Lewa nerka nie jest tak ści-
śle ustalona w swej pozycjijak prawa. Jej część do-
głowowa kontaktuje się z lewym pŁatem trzustki i żo-
łądkiem, gdy ten jest silnie wypełniony. Leżybocznie
do śledziony i ściany brzucha, abrzlszntę-przyśrod-
kowo sąsiaduje z okrężnicą zstępującą. Obie nerki
można badać palpacyjnie, przęz ścianę brzucha, acz-
kolwiek nerka prawa bywa często trudno dostępna z
powodu swojego mocno kranialnego położenia. W
przypadku lewej nerki , ze względu na jej ruchomość,
zalęca się wykonywanie biopsji pod kontrolą USG
(ultrasound-guided biopsy - UGB). Prawą nerkę, ze
względu na słabą dostępność do badania palpacyjne-
go, nakłuwa się zwykle stosując technikę polegającą
na wcześniejszym nacięciu skóry w celu lokalizacji
narządu (technika ,,keyhole") , |ub też przeprowadza
się cienkoigłową biopsj ę aspiracyjną (8).

Nerki kotów są bardziej przesunięte ku tyłowi w
porównaniu do ich położenia u psów, w związku z
czym sąłatwiejsze do badania. Prawa nerka leży pod
wyro stkam t p oprze cznymi krę gów 1ę dźwiowych I -IV;
lęwa nerka pod wyrostkami poprzecznymi II-V. Po-
nteważ obie nerki można stosunkowo łatwo zlokalt-
zowaói unieruchomić, dostępne sąróżne techniki biop-
syjne. Ze względujednak na dużę podtorebko\Me na-
czyniakrwionośne występujące u tego gatunku, nerki
kotow są bardziej narażonę na powikłania, takie jak
podtorebkowe i okołonerkowe krwotoki (8).

lgły biopsyip najczgśc.iej stosowane
u psów i kotów (tab. 3)

Igły Tru-cut,(ry". 1,2). Sąto igĘ jednorazowe, do-
stępne w rozmiarach: średnica 14 i 18 G (gauge); dłu-
gość 100-150 mm, Składa się ona z wewnętrznego
Óbturatora (inner obtr;rator), który zakończony jest

Ryc. 1. Igla jednorazowa Tru-cut

a

Ryc. 2. Igła Tru-cut w powiększeniu: a - ostrze na końcu ob-
turatora; b - komora 20 mm na próbkę tkanki; c - kwasory-
tywodstępachlcm
ściętym ostrzem i wyposażony we wcięcie 20 mm (spe-

cimen notch) służące do pomieszczenla próbki tkan-
ki. Drugim elementem jest zewnętrzna kaniula (outer
cannula) zakończente, które
łączy się czassptzęBaniapla-
stikowyc próbkę tkanki. Igły
Tru-cut, jak i inne typy igieł jednorazowych, z powo-
dzeniem można poddawać sterylizacji (1) np. przy

natomiast stoso-
zcząplastlkowe
rzydatności igieł

nowych i resterylizowanych wynika, że nie ma rożni-
cy w jakośc i otrzymanych probek ( 1 ).

Igieł Tru-cutużywa się w następujący sposób. Oba
ostrza tgły należy skierować do torebki nerki. Następ-
nie energicznie pchnąć wewnętrzne ostrze, aby weszło
w korę narządll. Nie zmieniającpołożenia wewnętrz-
nego ostrza w korze nerki, nasunąć zewnętrznąkaniu-
lę na wcięc 1ę przeznaczone dla próbki tkanki. Podczas
tej op eracj i należy lw ażac aby n a suw aj ąc zew nętr zną
kaniulę, nie cofnąć jednocześnie wewnętrznego ostrza,
gdyż spowoduje to skrócenie odcinka pobieranej tkanki
lub teZ nie uda się jej pobrać wcale. Skrócenie wycin-
ka może nastąpić również w przypadku, gdy zewnętrz-
na kaniula nie zostanie nasunięta na odpowiednią od-
le gło ś ć. Ig!ę zaw rcraj ąc ą próbkę kory mo żn a jlż o str oż-
nie wyciągnąc, a następnie odsunąć zewnętrznąka-
niulę i odsłonić zawartość. Należy wziąć pod uwagę,
że nieprawidłowe wykonanie zabiegu mo że wiązaó się
z lzyskaniem mało wartościowej próbki, a ponadto
nadmiernym uszkodzeniem miĘszll nerek i krwoto-
kami (8).

Igły ASAP, (ryc. 3). IgĘ ASAP są igłami automa-
tyc któ-

ry . aCh,
nal 01
mm) i niemal natychmiast po nim nasuwa zewnętrzną
kaniulę, która odcina pobierany fragment, Kaniule tych
igieł, podobnie jak poprzednich, posiadają charakte-

Ryc.3.Igła ASAP



rystyczne kwasoryty (ryc. 2), dzięki którym można
kontrolować głębokość penetracji, Rozmiary igieł
ASAP rvahają się w granicach: średnica 15- 18-20 G;
długość 100-150-210 mm. Zasada wykonania biopsji
igłami ASAP jest podobna do poprzednio opisanej.
Ostrze wprowadzonę przęz ścianę jamy brzusznej na-
7eĘ zatrzymać na powieruchnttorebki nerki. Aby uzy-
skac probkę wystarczy zwolnić blokadę na pomocą
przycisku, który uruchamia mech anizm sprężynowy.
Wśród igieł ASAP można znaleźc modele z odejmo-
walnymi rękojeścią i wewnętrznym ostrzem, dzięki
czemu mozliwe jest wykonanie serii biopsji bez wy-
ciągania całego utządzenla i wielokrotnego wkłuwa-
nia się do jamy brzusznej. Po dokonaniu jednej biop-
sji i lł,ydostaniu probki, wymienia się ostrze z komorą
i wprowadza ponownie przęz zew nętrznąkaniulę aby
uzyskac kolejną porcję tkanki, Poprzedzone jest to
zmtaną miejsca wkłucia, w celu otrzymania próbki
pochodzącejztnnej części kory nerki (8).

Odmianąigieł ASAP sąigły Monopty (ryc. 4), któ-
rych mechanizm działania i konstrukcja są podobne.
Dostępne są modele z długością komory 11-22 mm,
średnicami 18 G 20 G i długością ostrzy 100, 160 i
200 mm.

R1 c. ,l. tgła Monoptv

lgły do biopsii aspilacyinei
Termin biopsja aspiracyjna lub teZ aspiracja cien-

koigłowa, dotyczy igieł o średnicy poniżej 7 mm. Za-
bieg ten najczęściej wykonuje się w celu usunięcia
płynu, komórek lub strzępów tkanek z nęrkl, (1, 8)
Zwykle używa się igieł do wstrzyknięć podskornych o
średnicy 22 G - 25 G i długości od 15 do 50 mm. U
większych pacjentów należy sięgnąć po dłuższe, spe-
cjalnie do tego przeznaczone igĘ aspiracyjne. Dostęp-
ne są one w rozmlarach20-25 G o długości od 25 do
225 mm, a nawet 250 mm (8). Są to cienkościenne

Tab. l. Wskazania do biopsji nerck u psów i kotów ws (8)

Tab. 2. Przeciwwskazania przy biopsjach nerek wg (8)

Nie konltolowane krwawienia

0slta anemia

Brak jednej nerki

Nie konlrolowane nadciśnienie

Jednosttonne nacieki netkowe o podejnewanym chataktene
nowolwOrowym, klóre mogłyby dawać pEerzuly na wskutek biopsji

Roponercze

Ropnie nerkowe

wo d one rcze

0bustronna redukcja wielkości nelek

Tab. 3. lgły stosowane do biopsji nerek

lgły ręczne lgły automaĘczne

Tru-Cut

Haako Sonopsy-Cl

Haako Sonoguide type C2

Biopty

Monopty

AsAP

U ltra-Cul

Autovac

Temno

0uick Core

P0 m 0cna

zespół netczycowy

schorzenia nOWOtW0lowe

osha niewydolność nerek

upolczywa ptoteinuria niewiadomeg0 pochodzenia, zwłasłcza naraslaiąca

podejtzenie scholzenia na tle zaburzeń immunologicznych

potwierdzenie dziedzicznego schonenia na lle genetycznym

potwierdzenie 0kOłonerkowych pseudocyst (biopsja aspiracyjna)

pOtw ierdzenie nelropalii zakaźnej plzez posiew lub cytologię (biOpsia asp iracyina)

wolno postępujące śródmiąższowo-kanalikowe schotzenia nerek

klwiomocz o nieznaneI przyczynie

Baczej nieużyleczna

chloniczna niewydolność nelek z obustronną tedukcją ich rozmiatów

slwierdzOna wielolotbielowość nerek

Tab. 4, Badania poprzedzające biopsję tvg (8)

Wywiad i badanie kliniczne

Byzyko krwoloków (skaza krwoloczna)

Ciąża - nie wykonuje się

Byzyko związane ze znieczuleniem ogólnym

Zbyt małe netki, lylko iedna nerka - nie wykonu je się

Niewydolność krążenia, lunkcji netek

Badania laboratoryjne

Krew

Hemogram

Liczba płytek krui

Czas krzepnięcia krwi u pac|enlów z ryzykiem krwotoków

Koncentracja azotu mocznikoweg0 w sutowicy

Koncenlracja sodu, potasu idwutlenku węgla w sutowicy

Mocz

Przy topomoczu - posiewy

Przy ptoteinutii - dzienny slosunek białka do kteatyniny

USG, Rtg - w celu określenia wielkości i położenia

Rozpalrzenie potencjalnych korzyści i ryzyka związanych z zbiegiem



igły o odpowiednio wyprof,rlowanym ostrzu, zaopa-
trzone w mandryn. Po wkłuciu się do miejsca pobra-
nia, mandryn usuwa się, a do igły podłączaprzygoto-
w anąw cześniej strzykawkę. Wytw ar zając p o dci śnie-
nie w strzykawce, wykonując kilka ruchów tłokiem
uzyskuje się pożądanybioptat. Zarówno igły stosowane
do biopsji jak i do zabtegl aspiracji cienkoigłowej
musząbyć zawsze ostre. Jeżeli ich ostrza stępiąsię w
wyniku kilkurazow ego lży cta, należy je naostrzyć lub
wymienić.

Ptzygotowanie d0 zabiegu

Przed wykonaniem biopsji zwierzę musi zostać pod-
dane dokładnym badaniom w celu określenia ewentu-
alnego ryzyka i potencjalnych korzyści jakie może
przynieść zabieg (tab. a). Przedbiopsją zalecana jest
S-godzinna głodówka, w celu zmniejszenta ryzyka
wymiotów lzwlązanęgo z nimi ewentualnego zachĘ-
śnięcia. Odchylenia w równowadze wodno-elektroli-
towej powinny być wyrównane poprzez podawanie
pozajelitowo płynów ptzed, w czasie i po zabiegu.
Ponieważ podstawową komplika cją zwtązaną z biop-
sjąnerek jest krwotok, to warunkiem przystąpienia do
ni ej mus i być wcze śni ej s ze skory gowan ie zablrzeń w
hemostazie jeśli takie występują(8, 10).

Zabteg biopsji można wykonyłvac w znięczuleniu
ogólnym lub sedacji połączonej ze znięczuleniem miej-
s c owym. Prze ciww skazanięm do wykonan ta zabie gl
w drugim sposobie często jest niezupełnę zntęcnllę-
nie otrzewnej, co powodowac może gwałtowne i nie-
spodziewane ruchy ciała pacjenta, które mogąprzy-
czynić się do poważnych komplikacji (8, 10).

Techniki

Wybór techniki zależy od takich czynników jak:

' zdobyte umiejętności i doświadczęniaw tymza-
kresie,

. gatunek i wielkość pacjenta,

. wielkość i|iczbapotrzebnych próbek tkanki,

. dostępny sprzęt,

. nerka poddawana zabiegowi (lewa lub prawa).
Podstawowe sposoby przeprowadzenia biopsji:
. na podstawie zewnętrmego badania palpacyjnego,
. technika,,keyhole",
. biopsja pod kontroląUSG
. biopsja przęz laparotomię
. biopsja pod kontrolą laparoskopową,
Lokalizacja palpacyjna. Jest to najprostsza tech-

nika, nie wymagaj ąca dodatkowego sprzętu, lecz moż-
liwa do wykonania jedynie w przypadkach kiedy ner-
ka daje się unieruchomić poprzez powłoki brzusznę.
Naj łatwiej tą meto dą p r zepr ow adzić b iop sj ę u kotów,
gdyż nerki u tych zwierząt sąbardziej ruchome (8, 10).
Procedura (8, 10)

1. Przygotowanie miejsca wkfucia (toaleta, dezynfekcja).
2. Lokalizacja i unieruchomienie nerki poprzez omacy-

wanle.
3. Wykonanie małego nacięcia skóry, w celu ułatwienia

wprowadzenia igły.

Ryc. 5. Właściwy sposób ustawienia długiej osi igły (strona
tewa); niewłaściwe ustawienie (strona prawa)

4. Wprowadzenie igły i ustawienie ostrza na powierzch-
ni torebki nerki.

5. Skierowanie osi igły w ten sposób, aby nie uszkodzić
tętnicy, żyły nerkow?Ą oraz miedniczki (ryc. 5)

6. Pobranie bioptatu przy zastosowaniu określonej tech-
nikt przeznaczonej dla danej igły biopsyjnej.

Technika ,,keyhole". Technika pomocna w przy-
padkań, zapomocąoma-
cywania, G i Rtg jest nie-
możIiwa . U psów jest to
technika najczęściej przeprowadzana w stosunku do
prawej nerki. Nerka lewa, ze względu na swąwiększą
ruchomo ś c r zadziejj e st p o ddawana biop sj i tą metodą.
Procedura (7,8, 10)

l. Przygotowanie miejsca zabiegu.
2. Ułozenie pacjenta w pozycjibocznej i wykonan,ie uko-

śnego nacięcia skóry, wystarczającego na wprowadzenie
palca wskazującego nad powierzchnię tylnego bieguna ner-

ki. Nacięcie to wykonuje się za ostatnim zebrem i zaraz
poniżej dolnego brzegu mięśni lędźwiowych.

3. Rozdzielenie na tępo tkanki podskornej, mięśni i
otrzewnej.

4. Wprowadzenie palca wskazującego do jalny otrzew-
nowej w celu omacania nerki i otaczających tkanek. Okre-
ślenie wielkości, kształtu, połozenia i konsystencji narządu.

5. Wykonanie niewielkiego, sąsiedniego nacięcia w ścia-
nie powłok brzusznych w celu wprowadzenia igły.

6. Wprowadzenie igły do jamy otrzewnowej, a następnie
do powierzchni nerki pod kontroląpalca wskazującego.

7. Unieruchomienie nerki poprzez przyctśnięcie jej do

ściany brzucha lub otaczających struktur.
8. Ustawienie igły w sposób pozwalający na ominięcie

tętnicy i żyły nerkowej oraz miedniczki nerkowej (ryc. 5)

9. Pobranie bioptatu stosując właściwą technikę prze-
znaazonądla danej igły biopsyjnej.

Biopsja pod kontrolą USG (Ultrasound-guided bio-
p sy). J e st to te chnika najb e zpie czntej sza, p o zw alaj ąc a
dokładnie monitorować drogę przejścia igĘ biopsyj-
nej (3). Eliminuje to w dużym stopniu ryzyko niepra-
widłowego wkłucia i ewentualnych powikłań, Do prze-
prowadzenia tego zabiegl niezbędne są dwie osoby,
Procedura (7,8, 11)

1. Dokładne ogolenie i dezynfekcja skóry. a następnie
pokrycie sterylnym zelem.

2. Skanowanie nerki w dwóch płaszczyznach - piono-
wej i poziomej w celu określenia jej wielkości, kształtu i
położenia.

3. Wykonanie nacięcia skóry i wprowadzenie igły.
4. Ponowne skanowanie i ustawienie osi długiej igły w

pożądany sposób (ryc. 5).
5. Dokonanie wkłucia stosując odpowiedniątechnikę dla

igły.



6, Skanowanie nerki po zabiegu w celu kontroli ewentu-
alnych krwawień.

Biopsj a chirurgicz na przez lap arotomię. Wyróż-
nia się dwa typy biopsji chirurgtcznej - excisional biop-
sy, która oznacza całkowite usunięcie narządu lub
wszystkich zmienionych tkanek oraz incisional biop-
sy - obejmująca tylko pobranie fragmentu zmienionej
tkanki danego narządu, Zabieg incisional biopsy nie
wymaga specjalistycznego sprzętu. Polega na wyko-
naniu dr,vóch sąsiednich nacięć poprzęz torebkę nerki
na l<rzywlźnie większej, w celu wyizolowania cien-
kiego fragmentu tkanki. Korę nerki Łączy sięz szwem
materacowyffi, & torebkę szwem ciągłym (7). Głów-
ny mi pr ze ciwwskazaniami do te go zab ie gu s ą koni ecz-
nośc znieczulenia ogólnego oraz ewentualne trudno-
ści techniczne w przypadku otyłych pacjentow.

Biopsja pod kontrolą laparoskopową. Jest to me-
toda wymagająca kosztownego sprzętu i niezbyt po-
pulama. Co prawda umożliwia ona dokładnąkontrolę
wzrokową p rzepr ow adzanej biop sj i, Iecz w zaden sp o -
sób nie podwyższajakości pobieranej próbki, atakże
nie obniża ryzyka potencjalnych powikłań (11).

B iop sj a nerek j e st c enną p omo cą w r o zp o zna\^I anlu
schorzeń nerek. Dostarcza informacji, których nie
mozna uzyskać w żaden inny sposób, dzięki ktorym
często możliwe jest ustalenrc przyczyny i rodzaju to-
czących się procesów chorobowych, a co za tym tdzie
postawienie właściwej dtagnozy i ustalenie odpowied-
niego leczęnia. Nie można jednak zapomrnac, że za-

bieg.biopsji nie jest całkowicie nieszkodliwy dla zwie-
rzęcla i nie powinien być nigdy przeprowadzany po-
chopnie, a w szczęgólności nie moze być stawiany
ponad dokładne badania klin iczne i laboratoryj ne, które
zaw sze muszą ten zabieg poprzedzac.
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