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Prrydatnośó biopsii wykonywanei pod kontrolą USG

w diagnostyce chorób nerek u psów
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Jankowski M.

Usefulness of biopsy peilomed undel contro! of USG in diagnosing nephlopathy in dogs

Summary

60 dogs ofvarious breeds, different size and sex, ranging in age from 6 months to 15 years, were subjected
to examinations. The experiment was divided into two parts: post-mortem examination and intravital erami-
nation. During the first stage of examination, 30 fine-needle aspiration biopsies and 30 oligobiopsies were
carried out and 30 nephritic specimens }vere collected. During the second stage of the examination, 43 dogs
had oligobiopsy of kidneys performed on them under the control of USG. Biopsy specimens rvere collected
using Tru-cut (Uni-cut system) type needles, 1,6 mm (l6G) in diameter, 150 mm long and with a 15 mm
chamber for the tissue specimen.

It was shown that nephritic biopsy performed on dogs under the control of USG is a useful and safe tech-
nique for diagnosing kidney diseases. Needles of the Tru-cut (Uni-cut system) type are easy to use and sam-
p|ing tissue specimens is not difficu|t.
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Biopsja jest to postępowanie lekarskie polegające na
pobraniu wycinka tkankowego z żyjącego organizmu
do badania mikroskopowego (histologic znego bądź
cytologicznego), co z kolei umożliwia rozpoznanrc
zaburzeńw prawidłowej strukturze tkanek (4, 13). W
zalężności od sposobu pobierania materiału oraz za-
sto s owane go sprzętu można wyr ó żntc kilka rodzaj ów
biop sj i : biopsj ę aspiracyj ną cienkoigłową (BAC) (syn.
biopsja ssąca, punkcja cienkoigłowa), biopsję grubo-
igłową (syn. oligobiopsja), biopsję wiertarkową (syn.
trepanobiopsja), biopsję otwartą (syn. biopsja chirur-
giczna), biopsję celowaną (syn. biopsja selektywna,
biopsja wybiórcza) (4,15,20,21). W medycynie we-
terynaryjnej znajduje zastosowanie wiele technik
umożliwiających pobranie wycinka tkanki nerko-
wej do dalszychbadań. Wśród nichv,ryrożniamy: biop-
sję ,,na ślepo", biopsję pod kontrolą radiologiczną
biopsję typu ,,keyhole", biopsję pod kontrolą USG,
biopsję pod kontrolą laparoskopową biopsję przęz
laparotomię (1, 5, 6, 8, 14, 76, 19, 22, 23).

W praktyce weterynaryjnej do biopsji nerek u psów
stosowane są igły typu Tru-cut oraz igĘ Vim-Silver-
manna w modyfikacji Franklina w trzęch systemach
biopsyjnych: manualnym (w trakcie pobierania wycin-
ka i głę ob sługuj emy ręcznie), półautomaty cznym (prry
pobieraniu bioptatu pewne czynności wykonuje się
manualnie, a pewne automatycznie) i altomatyczny
(stosowane są tzw. pistolety biopsyjne, gdzie samo
pobranie wycinka jest w pełni zautomatyzowane) (2,
10,16, I8,22,24).

Wskazaniami do przeprowadzenia oligobiopsji ne-
rek są: zespół nerczycowy, białkomocz niewiadome-
go p o cho dz eni a (zwłas zcza nar astaj ący), nawrac aj ąc y
krwiomocz o nieznanej etiologii, różnicowanie pier-
wotnego i wtómego kłębuszkowego zapalenia nerek,
ostra niewydolność nerek o nieznanej przyczynie, ostre
śródmiąższowe zapalenie nerek, ocena szybkości roz-
woju procesu chorobowego w nerkach i wyników pro-
wadzonego leczenia (4, |7, 14, 18, 20). Biopsję nerek
należy wykonac w przypadku przewlekłej niewydol-
ności nerek, powiększenia lub zmniej szenia neręk oraz
przy tchnieregularnym kształcie (3). Wskazaniami do
biopsj i aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) j est potwier-
dzenię obecności okołonerkowych pseudocyst, nefro-
patii zakaźnej (przez posiew lub cytologię pobranego
materiału) oraz podejrzenie schorzenia nowotworowe-
go (4,14,I7). Biopsja nerek jest badaniem urazowym
i po jej wykonaniu mogą wystąpió komplikacje. Naj-
częściej spotykany jest krwiomocz mikroskopowy.
D:użo r zadziej występuj e krwi omocz makro skop owy,
który najczęściej mija spontanicznie w ciągu 12 go-
dzin. Innymi powikłaniami są: krwiaki okołonerkowe,
wodonercze, bolesność okolicy lędzwiowej, infekcje
układu moczowego, uszkodzenie innych narządów (3,
7 , 9, II, 12, I8,24).

Przeciwwskazaniamt do wykonania oligobiopsj i
nerek są: brak jednej nerki, obecność ropnia około-
nerkowego, roponercze, wielotorbielowate zwyrodnie-
nie nerek, wodonercze, torbiele w nerkach, niewyrów-
nana niewydolność nerek, zaburzenia krzepliwości



krwi, ostra niedokrwistość, silna duszność i ciężkie
zablrzenta w krążeniu (3, 5, 11, 17, 18).

Celem badań była ocena przydatności biopsji wy-
konywanej pod kontroląUSG do diagnostyki schorzeń
nerek u psów.

Mateliał imetody
Badaniarni objęto 60 psów, różnel rasy, wielkości i płci,

w wieku od 8 miesięcy do 15 lat. Badania podzielono na
dwa etapy: badania post moftem i badania przyżyciowe.

W etapie I u 15 psów podczas badania sekcyjnego po-
brano obydwie nerki. W każdej nerce wykonano biopsję
aspiracyjną cienkoigłową oligobiopsję oraz pobrano wy-
cinek narządu. B iop sj ę aspiracyjną cienkoigłową pfzepro-
wadzono igłami iniekcyjnymi o średnicy 0,9 mm (20G) i
1,0 mm (l9G), długości 40 mm. Igły podłączano do strzy-
kawek 20 ml typu Luer. Strzykawkę umieszczano w spe-
cjalnym uchwycie (ryc. 1). Po wkłuciu igły w miązsz nerki
wytwarzano podciśnienie i jednocześnie wykonywano 3-4
ruchy igłądo przodu i do tyłu w celu zaaspirowania tkanki.
Następnie wydmuchiwano zawartośó igĘ na szkiełko pod-
stawowe i wykonywano rozmaz, który utr-walano prepara-
tem Cytoflrx. Oligobiopsję wykonywano igłami typu Tru-
cut (system Uni-cut) o średnicy 1,6 mm (16G) i długości
160 mm, z l5 mm komorą dla wycinka tkanki (ryc. 2). Po
wkłuciu igły do nerki energicznie wbijano obturator i na-
stępnie zsuwano zaostrzonąkaniulę obcinającą fragment
tkanki. Całe nerki lub pobrany miĘsz nerek przenoszono
do pojemniczków z 5o% zbuforowanym roztworem fotma-
liny.

W etapie II psy podzielono na dwie grupy:

- grupę I stanowiło 12 klinicznie zdrowych psów, u któ-

rych wykonano oligobiopsje obydwu nerek, co umozliwiło
dopracowanie techniki pobierania bioptatów do badania
histopatologicznego. Na podstawie przeprowadzonych w
tej grupie badań określono czy ilość pobieranego materia-
łu jest wystarczająca do oceny histopatologicznej.
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grupa IIliczyła 33 psy z objawami nasuwającymi po-
dejrzenie schorzeń nerek, skierowane w celu wykonania
biopsji.

U psów z obydwu grup przed biopsją wykonano USG
nerek, badania hematologiczne i biochemiczne klwi, bada-
nia fizykochemiczne moczu oraz określano równowagę
kwasowo-zasadową. W badani ach hematolo gic zny ch szcze-
gólną uwagę zwracano na parametry zwtązane z układem
krzepnięcia krwi tj. : czas krwawienia i czas krzepnięcia oraz
liczbę płytek krwi. W badaniach biochemicznych uwzględ-
niano takie parametry jak: aktywność aminotransferazy
asp aragini anowej, amino tr ansfer azy alaninowej, di astazy,
Iipazy, poziom mocznika, kreatyniny, albumin, białka cał-
kowitego, cholesterolu, Na*, K*, Cl- i fosforu nieorganicz-
nego.

Psy z grupy I i II badano klinicznie, zwracając szczegóI-
ną uwagę na funkcje układów: oddechowego i krążenia,
U pacjentów z zaburzeniami krązenia wykonywano bada-
nie EKG. U psów z grupy II dodatkowo szczegółowo ana-
lizowano informacje uzyskane z wywiadu oraz badań do-
datkowych: kr-wi, moczu i ultrasonograflcznych.Na tej pod-
stawie kwalifikowano pacjentów do badania biopsyjnego.

Punkcję nerek wykonywano na czczo po 12 godzinnej
diecie głodowej, Biopsję przeprowadzano w znieczuleniu
ogólnym podając:

- w premedykacji: ksylazynę (prep. Xylazin, Sedazin)
w dawce I-ż mglkg m.c. z atropiną w dawce 0,05 mg/kg
m.c., domięśniowo w jednej iniekcji,

- po ok. 10-15 min. przetwie domięśniowo-ketaminę
(prep. Bioketan) w dawce 10 mg/kg m.c.

Kanał wkłucia igły biopsyjnej dodatkowo znieczulano
2o/o roztworem lignokainy w ilości od 0,5 do 1 ml. Sześć
psow z grupy I zaintubowano, W grupie II rurkę intuba-
cyjnązakładano tylko w przypadkach uzasadnionych tj. u
pacjentów z zablrzeniami ze strony układu oddechowego.
Biopsję w grupie I wykonywano w ułozeniu psów na pra-
wym lub lewym boku w zależności od nerki, którąpunkto-
wano oraz w ułożeniu mostkowym. W grupie drugiej biop-
sję wykonywano tylko w ułozeniu mostkowym. Dodatko-
wo w ułożeniu mostkowym, dla lepszego unieruchomienia
nerek, pod brzuch podkładano worek z piaskiem,

Obrazowan ie ultrasono graftcznę nerek przeprowadzano
apatatem USG Sigma 44 HVCD firmy Konstron Instru-
ments z głowicą sektorową AA J ,5 MHz HG tej samej fir-
my. Biopsję nerek wykonywano igłami typu Tru-cut (sys-
tem Unit-cut) o średnicy 1,6 mm (16G) i długości 150 mm
z 15 mm komorądla wycinka tkanki.

Przedwykonaniem punkcji nerek w miejscu wkłuciaigĘ
dokładnie usuwano sierśc i dezynfekowano skórę jodyną.
Następnie obrazowano nerki w płaszczyźnie podłużnej i
poprzecznej w celu określenia ich wielkości, kształtu i po-
łożenia. Skalpelem, z ostrzem o numerze 24, wykonywano
niewielkie nacięcie skóry i wprowadzano igłę biopsyjną.
Następnie pod kontroląUSG nakłuwano nerkę i pobierano
bioptat. 30 min. po punkcji ponownie obrazowano nerki w
celu stwierdzęnia ewentualnych powikłań i pobierano
pierwszy mocz do badań laboratoryjnych. Po 24 godzinach
psy badano klinicznie i wykonywano USG nerek. Pobrane
bioptaty uttwalano podobnie jak w etapie I.

Po uttwaleniu materiał tkankowy zatapiano w parafinie
i krojono na skrawki o grubości nie przekraczającej 4-6

Ryc. 1. Zestaw do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC)

Ryc. 2. Igły typu Tru-cut



Medycyna Wet, 20ll3, 59 (2l

pm. Następnie wykonywano barwienie cztererna sposoba-
mi: hematoksyliną i cozyną (H-E), rnetodąp. a, S., metodą
Massona, mctodą Jonesa. W przypadku podejrzenia amy-
1oidozy nerek bioptaty barwiono czerwienią Kongo. Roz-
mazy cytol o giczne m ateriału pobranego drogą bl opsj i aspi-
racyj nej cienko igłowej (BAC ) bar-wiono metodą Hemaco-
lor (4, 14).

Wyniki i omówienie

W oparciu o badania przeprowadzone u psów w eta-
pie I doświadczenia stwierdzono, że biopsja aspira-
cyjna cienkoigłowa (BAC) jest nieprzydatna do obiek-
tywnej oceny elementów strukturalnych tkanki nerko-
wej (kłębuszki i kanaliki nerkowe), zewzględunazbyt
małą ilość pobieranego materiału. Z kolei drogą oli-
gobiopsji pobierano wystarczająco dużą ilość mate-
riału tkankowego znerki, która zawierała minimum 5
kłębuszków nerkowych t pozwalała na prawidłową
ocenę bioptatu. Dodatkowo wykazano wysoką zgod-
ność rozpoznań postawionych w oparciu o badanie
histopatolo giczne bioptatów z rozpoznaniami posta-
wionymi na podstawie oceny preparatów z wycinków
nerek. Obr az hi stop ato l o glc zny b i optatów był zgo dny
w 28 przypadkach na 30 wykonanych biopsji. Na pod-
stawie badania histopatologicznego w etapie I rozpo-
znano: nerki prawidłowe (6 przypadków), dysplazję
nerek (2 przypadki) (ryc. 3), śródmiąższowe zapale-
nie nerek (9 przypadków), przewlekłe odmiedniczko-
we zapalenie nerek (11 przypadkow).

Na podstawie badań przeprowadzonych u psów,
zw łaszcza w grup ie II, wykazano konieczno ś c i kwali -
fikowania pacjentów do biopsji nerek. Wywiad, oce-
nę stanu zdrowta zwterzęcia. wyniki badań laborato-
ryj nych krwi (hematolo gicznych i biochem iczny ch),
b adani e fizyko chem ic zne mo czu or az p arametry rów-
nowagi kwasowo-zasadowej uznano za podstawowe
kryteria tej kwalifi kacji. W badaniu hematologi cznym
ocenę. układu krzepnięcia krwi, przeprowadzaną w
oparciu o oznaczenie liczby pĘtek krwi, czasu krwa-
wienia i krzepnięcia,lznano zawystarczającą. Na tej
podstawie dwóch pacjentów wyeliminowano z biop-

139

sji nerek, bowiem u psów tych stwierdzono zaburze-
nia w układzie krzepnięcia krwi.

Przyj ęte p rzy go towani e di e tety czle, p opr ze dzaj ąc e
biopsję nerek, oparte na minimum 12 godzinnej die-
cie głodowej, było wystarczające. Brak obecności tre-
ści pokarmowej w żołądku i dwunastnicy ułatwiał ul-
trasonograficzne określenie położenia nerek i późntej-
szę ptzępr owadzenie badania.

Biopsj a nerek wymagał a znieczulęnia ogólnego psów.
Przyjęte w pracy znięczlllenlę zŁożonę umożliwiło
wykonanie badania w wystarczająco długim czasie.
Głęboko ść znieczulęnia na poziom te fazy 3 lub 2 okre-
su tolerancji chtrurgtcznej uznano za odpowiedniąi w
pełni wystarczającądo wykonania biopsji nerek. Nie
zaobserwowano negatywnych skutków stosowanego
znieczulenia, zarówno u psów z grupy I, jak i II.

Na podstawie biopsji nerek wykonanych u psów z
grupy I stwierdzono, że ułożenie mostkowe pacjenta
było najkorzystniejsze i umożliwiało prawidłowe po-
branie materiału zprawej,jak i lewej nerki. Zaobser-
wowano, że podłożenie pod brzuch worka z piaskiem
unieruchamiało nerki. co w znaczny sposób ułatwiało
pobrani e wycinka narządu,

Wykorzystany w badaniach aparat USG Sigma 44
HVCD firmy Konstron Instruments, z głowicą sekto-
rowąAA 7,5 MHz HG, był wystarczający do określe-
nia położenia nerek, oceny ich wielkości i struktury
oraz obserwacji umiejscowienia igły biopsyjnej pod-
czasbadanta.

Obsługa igĘ typu Tru-cut (system manualny Uni-cut)
o śr. 1,6 mm (l6G) i dł. 150 mmzkomorądla wycinka
tkaŃi o dł. 15 mm była prosta, a pobranie niąmateriału
tkankowego z nerki nie stwarzało trudności.

Wszystkie preparaty utrwalone w 5Yo zbuforowa-
nym roztworze fotmaliny, a następnie barwione he-
matoksylinąi eozyną metodąp. a. S., Massona i Jo-
nesa były czytelne i nadawały się do oceny histopato-
logicznej. W obrazie mikroskopowym bioptatów po-
branych od psów z grupy I we wszystkich przypad-
kach stwierdzono prawidłową tkankę nerkową. W
bioptatach pobranych od psów z grupy II w oparciu o
badanie histopatolo giczne rozpoznano: błoniasto-roz-
plemowe kłębuszkowe zapalenie nerek (4 przypadkl)
(ry c . 4), mezangialne kłębuszkowe zap aleni e nerek (3
przypadki), chłoni aka zło śl iwe go nerek (4 pr zyp adk1)
(ryc. 5), środmtĘszowe zapalenie nerek (6 przypad-
ków), przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek (9
przypadków) (ryc. 6), zejście procesu zapalnego ne-
rek(2 przypadki), polekowe uszkodzenie nerek (3 przy-
padki).

Po oligobiopsji nerek obserwowano następujące
powikłania: krwiak podtorebkowy nerki ( 1 przypadek),
krwiomocz makroskopowy, który mijał do 12 godzin
od wykonania badania (7 przypadków) i krwiomocz
mikroskopowy (u wszystkich pozostałych psów). Po-
wikłania te nie zagrażały zdrowiu i życiu pacjenta.

Biorąc pod uwagę korzyści wypĘwające z oligo-
biopsji i stosunkowo niskąjej urazowość naleĄ pod-Ryc. 3. Dysplazja nerek (barwienie Massona)



R_vc. 4. Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek
(barwienie Massona)

kreślić, że technika ta powinna być stosowana w ne-
frologii psów.

Wnioski

1. Biopsja nerek wykonywana pod kontrolą USG
u p sów j e st bezpie czną i b ar dzo pr zy datną techniką
diagno styc znąw T ozpoznawaniu ich schorzeń.

2. W r ozpoznawaniu i różnicowaniu kłębuszkowe-
go zap alenia nerek or az zmian nowotworowych b iop -
sję nerek naleĘ uznac za podstawowątechnikę diagnos-

Ęczną.
3. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) nie jest

przydatna do oceny elementów strukturalnych tkanki
nerkowej.
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