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Oligobiopsja wątroby (biopsja gruboigłowa) jest to
metoda diagnostyczna polegająca na pobraniu frag-
mentu tkanki wątrobowej z żyw ego organizmu do ba-
dania histopatologicznego, co umozliwia rozpoznanie
zablrzeh w prawidłowej strukturze tego narządu.
Pierwsza udokumentowana biopsja wątroby została
wykonana w 1833 r. przęz angielskiego chirurga
Edwarda Stanleya (1, 9, 10).

W zależności od sposobu pobieraniamateriaŁu oraz
używanego sprzętu można w różny sposob uzyskać
bioptat wątroby, Wśrod nich wyróznia się: biopsję aspi-
racyj ną cienkoigłow 4,,fld ślepo", oligobiop sj ę ssącą
lub tnącą,,na ślepo", biopsję celowaną pod kontrolą
USG, biopsję przęznaczyniową z dostępu przez żyłę
szyjną biopsję pod kontrolą laparoskopową oraz po-
branie wycinka wątroby podczas zabiegu chtnrgicz-
nego (laparotomia) (2, 4, 5, ] , 9, I0). Wybór techniki
biopsyjnej zależy od charakteru zmian w wątrobie
(zmiany całego miĘszu, zmiany rozproszone niere-
gularnie, zmiany o gniskowe), istniej ąc y ch zaburzeń
układu krzepni ęcia krwi, ob e cno śc i wodob r nlsza lub
innych czynników utrudniających pobranie wycinka
tkanki wątrobowej (9, 10).

W medycynie ludzkiej i weterynaryjnej do biopsji
gruboigłowej wątroby wykorzystywane sąigĘ o śred-
nicy powyzej 1 mm. Do biopsji ssącej stosuje się igĘ
Menghiniego, a w pr zyp adku oli gobiop sj i tnąc ej - ieĘ

typu Tru-cut w trzech systemach biopsyjnych: manu-
alnym, połautomaty czny m i automa tyc znym (tzw. pi s -

toleĘ biopsyjne) (5, 7, 9, l0).
Wskazaniami do biopsji są: zmiany wątroby str,vier-

dzane w badaniu klinicznym (np. powiększenie wąt-
roby,zmtanyocharaktetzegulzowatym),utrzymująca
się podwyzszona aktywność enzymów wątrobowych,
chro ni c zne ch o rob y mtĘszl wątroby (np . zabur zenia
autoimmunologiczne), polekowe lub toksyczne uszko-
dzenia wątroby, marskość wątroby, choroby metabo-
ltczne wątroby (np, choroba Wilsona), podejrzenie
schorzenia nowotworowego, ocena szybkości rozwo-
ju procesu chorobowego w wątrobie i wyników pro-
wadzonej terapii, pobranie materiału do badania mi-
krobiologic znęgo (3, 4, 7 -I0).

Ze względu na urazowośóbadania, po wykonaniu
biopsji wątroby mogą wystąpić pewne komplikacje.
Do nich zalicza się: krwotok do jamy otrzewnowej,
krwiak wewnątrzwątrobowy, nakłucie pęcherzyka żół-
ciowego lub dróg zołciowych z mozliwościąwycieku
żołci, bolesność w miejscu wykonania biopsji, uszko-
dzęnie innych narządów (3-5,9, 10).

Przeciwwskazania do biopsji tkanki wątrobowej
obejmują: zaburzenia w układzie krzepnięcia krwi,
zapalente otrzewnej, obecność ropni okołowątrobo-
wych, torbiele wwątrobie, ostre zapalenie pęcherzyka
zółciowego i dróg zółciowych, znaczne poszerzenie
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dro g zołc iowych wewnątrzwątrob owych, p o szer zenie
układu naczyniowego w wątrobie, niestabilny stan
pacjenta (5, 9, l0).

Celem badań była ocena przydatności biopsji gru-
boigłowej wykonyrvanej pod kontrolą USG do diag-
nos§ki schorzeń wątroby ukóz.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono u 12 chorych kóz, róznej rasy

i płci, w wieku od 6 miesięcy do 7 lat, o masie od 15 do
40 kg.

Kozy do badania biopsyjnego kwalifikorł,ano na pod-
stawie informacji uzyskanych z wywiadu, badania klinicz-
nego olaz badań laboratoryjnych, takich jak: badanie he-
matologiczne i badanie biochemiczne kr-wi. W badaniu
hemato l o gi c zny m szcze gó lną uwa gę zw r ac ano na p arame -

try związane z układem krzepnięcia krwi, tj. czas krzepnię-
cia i liczbę płytek kr-wi, W badaniach biochemicznych
uwzględniano takie parametry, jak: aktywnośc aminotrans-
ferazy asparaginianowej (AST), aminotransferazy alanino-
wej (ALT), gamma-glutamylotransferazy (GGT), fosfata-
zy alkalicznej (ALP), poziom białka całkowitego, albumin,
glukozy oraz mocznlka i kreatyniny.

Biopsje wątroby wykonl.wano na zwterzęciu stojącym
lub lezącym w pozycji mostkowej w premedykacji połą-
czonej ze znieczu|eniem miejscowym, W premedykacji
zastosowano ksylazynę (prep. Xylazin) w dawce 0,05-0,1
mg/10 kg m.c., w iniekcji domięśniowęJ oraz atropinę
w dawce 0,6-1 mg/kg m.c., równiez w iniekcji domięśnio-
wej. Okolicę wkłucia igĘ biopsyjnej znieczllano nasięko-
wo 20ń roztworem lignokainy w ilości od 2 do 4 ml.

Obrazowanie ultrasono g r aflczne wątroby przeprowadza-
no aparatem USG Microimager 2000 firmy Ausonics z gło-
wicą sektorową 3,5 MHz. Oligobiopsję wątroby wykony-
wano półautomatycznymi igłami typu Tru-cut firrny Cook
o następujących parametrach: średnica 1,6 mm, długość
200 mm, komora dla wycinka tkanki o dfugości 20 mm
(ryc, 1). Wkłucia igĘ biopsyjnej dokonywano po stronie
prawej w 9. lub I0, przestrzeni międzyzebrowej ok. 80-
-100 mm ponizej linii wyrostków poprzecznych kręgów
piersiowych.

Przed wykonaniem biopsji wątroby dokładnie usuwano
sierść i dezynfekowano skórę w miejscu wkfucia igĘ biop-
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syjnej. Następnie obrazowano wątrobę i określano miejsce
wkłucia. Ostrzem skalpela wykonywano niewielkie nacię-
cie skóry. Następnie pod kontroląUSG wprowadzano igłę
biopsyjną i pobierano bioptat z wątroby.

Bioptaty utrwalano w 5% buforow,anyln roztworze for,-

ma|iny, następnie zatapiano je w parafinie i krojono na
skrawki o grubości nie przekraczalącej 4-6 pLrn, Barwienie
wykonywano dwoma sposobami: hematoksyliną i eozyną
(H E) oraz Sudanem [II.

Wyniki iomówienie
B adania przeprowadzone u koz wykazały koniecz-

ność kwalifikowania pacjentów do biopsji wątroby,
Wywiad, badanie kliniczne oraz badania laboratoryj -

ne krwi (hematologicznę i biochemiczne) uznano za
podstawowe kryteria tego postępowania kwalifikacyj-
nego. Ocenę układu krzepnięcia krwi przeprowadza-
ną na podstawie liczby płytek krui i czasu krzepnię-
cia uznano zawystarczającą dla bezpiecznego wyko-
nania biopsji. Na tej podstawie jedną zkóz wyelimi-
nowano z biopsji wątroby. Stwierdzono bowiem u niej
zaburzenta w układzie krzepnięcia objawiające się

Ryc. 2. Martwica wątroby z cholestazą (barwienie H-E)

Ryc. 3. Zrvyrodnienie tłuszczowe grubokropelkowe (barwie-
nie H-E)

Ryc. 1. Igły typu Tru-cut (system półautomatyczn_v)



obniżeniem Iiczby pĘtek krwi 2I tys.lmm3 (norma
30-70 tys./mm3) i przedŁużonym czasem krzepnięcia
- 10 min. (norma 4-8 min.).

Biopsje wątroby ukoz przeprowadzano w preme-
dykacji połączonej ze znieczuleniem miejscowym ka-
nału wkłucia igĘ biopsyjnej. Przyjęte znięczulęnie
umozliwiło wykonanie badania w wystarczająco dłu-
gim czasie. Nie zaobselwowano negatywnych skut-
ków zasto s owane go znięczlllenta kóz.

Na podstawie wykonanych biopsji stwierdzono, ze
postawa stojąca zwterzęcia oraz jego ułozenie most-
kowe było korzystne i pozwalaŁo na bezpieczne po-
branie materiału. Miejsce wkłucia igły biopsyjnej
(9. - 1 0. przestzeń międzyżebrowa, ok. 80- 1 00 mm po-
niżej linii wyrostków poptzęcznych kręgów piersio-
wych) llznano za najodpowiedniejsze, gdyż umożli-
wiało ono przy jednorazowym wkłuciu igły biopsyj-
nej pobranie odpowiednio duzego fragmentu wątroby.

Wykorzystany w badaniach aparatUSG Microima-
ger 2000 firmy Ausonics z głowicą sektorową 3,5 MHz
p ozw alał na dokładne określeni e położenia wątroby,
ocenę jej grubości i struktury oTazna obserwację po-
łożenia i gĘ b iop syj nej p o dczas b adania. Ob sługa i gĘ
typu Tru-cut firmy Cook (system półautomatyczny)
o średnicy 1,6 mm i długości 200 mm z komorą dla
wycinka tkanki o długości 20 mm była prosta, a po-
branie nią materiału tkankowego nie stwarzało trud-
ności.

Wszystkie preparaty utrwalone w 5%o zbuforowa-
nym roztworze formaliny, a następnie barwione he-
matoksylinąt eozynąoraz Sudanem III były czytelne
i nadawaĘ się do oceny histopatologicznej. Pobrane
bioptaty z wątroby zawtetaĘ od 2 do 8 żył central-
nych oraz 2-5 przestrzeni wrotno-zółciowych. W ba-
daniu hi stop ato 1o glcznym stwierdzono rózne go stop-
nia nasilonąmartwicę tkanki wątrobowej z cholestazą

(3 przypadki) (ryc. 2), zvnryr o dnienie miąz szowo-tłusz-
czow e hep ato cyto w (4 pr ryp adki), nvyro dni eni e tłu s z -
czowe grubokropelkowe hepatocyto w (2 pr zypadk|)
(ryc. 3 ) oraz zwr odnienie tłuszczow e drobnokropel-
kowe hep atocytów (2 pr zyp adki).

Po oligobiopsji wątroby tylko w jednym przypadku
wystąpiły powikłania w postaci krwawienia zwątro-
by do jamy otrzewnowej.

Oligobiopsja wątroby wykonywana pod kontrolą
U S G u koz j e st b ezpte czną i pr zy datnąte chniką diag-
nostyczną chorób wątroby. W zestawieniu z wywia-
dem, danymi klinicznymi oruz wynikami badań labo-
ratoryjnych ocena histopatologiczna bioptafu jest po-
mocna w ostatecznym ustaleniu tozpoznania oraz
określeniu stopnia zaawansowania choroby. Umożli-
wia równiez ocenę skuteczności prowadzonej terapii.
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Próbki o masie 20 g pochodzące z mięśnia nlostkowo-sutkowego stenoma-

stoideus i przylegających do niego mięśni pochodziły z2025 tusz świń ze stad

wolnych od choroby Aujeszky'ego i z 45 stad,, w których u świń występowaĘ
przeciwciała dla tej choroby Próbki w celu uzyskania soku mięśniowego podda-
wano zamrażaniu i rozmrażaniu, a uzyskany sok mięśniowy badano w teście
ELISA-gE stosowanym we Francji do wykrywania przeciwciał dla choroby Au-
jeszky' ego Po dwóch cyklach zalrlrażania i rozmrażania 2,2oń próbek lznano
za ,,suche" Walidację swoistości i czułości testu opańo o wyniki oznaczęń 45

próbek poclrodzących od macior reagujących pozyĘwnie w teście ELISA-gE
Swoistośc odczynu oparta o wyniki badania 1879 próbek była bardzo wysoka
W przypadku uzyskania w teście wlmików dodatnich lub wątpliwych wskazane
jest powtórzenie oznaczenia, stosując tę samą próbkę, co pozwala zmniejszyć
liczbę wyników fałszywie dodatnich. 
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Określono ef-ekt odkażającego działania podchlorynu sodowego w szparze
międzyracicznej u l 0 szt. zdrowego bydła rasy holstein x zebu, osobnikórv męs-

kich i żeń skich, Każdą kończynę zanLlrzano w 0,5% i ) ,0oń roztworze podchJo-

rynu sodowego Kontrolę stanowiła jałowa woda destylowana. Posiewy ze szpa-

ry międzyracicznej wykonano przed odkażaniem i po 30 minutach po odkażaniu

szparymiędzyracicznej. 17o rozńvórpodchlorynu sodowego w nieznacznym stop-

nitt działŃ drażniąco na skórę l 3 zwterząt Szparę międzyraciczną zasledlały

następujące bakterie: Escherichia coLi, Bacillus sp, koagulazoujemne gronkowce,

Micrococcus sp , i Staphylococcus sp. Liczbabakterii mezofilnych przed kąpielą

kończyn w wodzie (kontrola) wynosiła 4,9 r 104, po kąpieli w wodzie 4,7 x l 04,

przed kąpielą w 0,5% podchlorynie sodu 2,5 x 1 0a, po kąpieli I,4 x 10. W przy-
padku 1,0% roztworu podchlorynu sodowego wafiości te wynosiĘ odpowiednio
3,9 X 105 i 1,9 X 102 itk tra całą powierzchnię szpary międzyracicowej 
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