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SÚÈASNÝ POH¼AD NA INDIKÁCIU A TECHNIKU OBLIÈKOVEJ BIOPSIE
MOJTO V., 1MOSTBECK G.

CURRENT INSIGHT ON INDICATIONS AND THE TECHNIQUE
OF RENAL BIOPSY

In the current situation there are available many data on renal biopsies. Nevertheless a lot of questions remain unanswered the effectivity and safety of the technique of renal biopsy.
We demonstrate the current insight on indications, contraindications and the technique of renal biopsy.
A number of studies in recent years have found the biopsy to
be of major value in patients with high levels of proteinuria,
those with signs of systemic disease, and certain patients
with acute renal failure. We demonstrate our technique of
localization of the kidney, with marking of location and
depth. Continuous ultrasonic guidance is used as the needle
is inserted into the kidney. Biopsy of kidney is performed by
an automated technique with BioptyTM instrument for its safety and better effectivity. (Tab. 1, Fig. 6, Ref. 13.)
Key words: indications, contraindications, renal biopsy, ultrasonic localization of the kidney, technique of renal biopsy.

V súèasnosti existuje mnoho informácií o oblièkových biopsiách. Napriek tomu zostáva ve¾a otázok o efektívnosti
a bezpeènosti techniky oblièkovej biopsie. Predkladáme súèasný poh¾ad na indikácie, kontraindikácie a techniku oblièkovej biopsie.
Pod¾a mnohých túdií je biopsia najväèím prínosom pre pacientov s ve¾kou proteinúriou, s príznakmi systémového
ochorenia a pre niektorých pacientov s akútnym oblièkovým
zlyhaním. Poukazujeme na nau techniku lokalizácie oblièky,
znaèenie miesta a håbky. Ultrazvuk pouívame na kontinuálne vedenie pinkènej ihly a do miesta vpichu v oblièke. Punkcia oblièky sa uskutoèòuje pomocou automatického zariadenia BioptyTM pre jeho bezpeènos a lepiu efektívnos.
(Tab. 1, obr. 6, lit. 13.)
K¾úèové slová: indikácia, kontraindikácia, oblièková biopsia, ultrasonografická lokalizácia oblièky, technika oblièkovej biopsie.
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Biopsia oblièky umoòuje urèi diagnózu oblièkových ochorení, ako aj prognózu a lieèbu. Napriek mnohým skúsenostiam
s biopsiou oblièiek sú stále aktuálne otázky súvisiace s efektívnosou a bezpeènosou techník, pomocou ktorých sa robia oblièkové biopsie.
túdie z posledných rokov nám pomohli definova pacientov,
pre ktorých je renálna biopsia najväèím prínosom v zmysle zmeny diagnostického záveru, prognózy a lieèby. C. Craig Tisher
(1989) uvádza tieto hlavné indikácie na oblièkovú biopsiu:
1. akútne oblièkové zlyhanie, 2. nefrotický syndróm, 3. proteinúria, 4. hematúria s proteinúriou alebo bez nej, 5. systémové
ochorenie, 6. transplantovaná oblièka.
Burstein a spol. (1993) publikovali preh¾ad nasledovných indikácií, pre ktoré urobili oblièkovú biopsiu:
proteinúria 158 (49 %), systémový lupus erythematosus 84
(26 %), akútne oblièkové zlyhanie 25 (8 %), hematúria 25 (8 %),
chronické oblièkové zlyhanie 20 (6 %), vaskulitída 11 (3 %).

Vo veobecnosti je oblièková biopsia najväèím prínosom pre
pacientov s ve¾kou proteinúriou. Pre tých, ktorí majú symptómy
systémového ochorenia a pre niektorých s akútnym renálnym zlyhaním. Pod¾a práce Cohena a spol. (1989) sa po získaní výsledky
z oblièkovej biopsie zistili rozdiely medzi klinickými a patologickými diagnózami v 63 % prípadov. Výsledok biopsie zmenil lieèebný postup v 34 % prípadov.
Podobne aj Paone a spol. (1981) poukázali na prínos oblièkovej biopsie z h¾adiska zmeny ïalieho lieèebného postupu. Uvádzame hlavné indikácie, poèty biopsií a z nich poèet prípadov, kde
zmenili lieèbu po biopsii v tabu¾ke 1.
Boli definované nové oblièkové ochorenia ako antikardiolipínový syndróm a HIV nefropatia (Peddi a spol., 1995; Humphreys, 1995). Nae pochopenie rôznych prognostických a lieèebných
postupov iných bených oblièkových ochorení sa biopsiou vyjasnilo.
Výsledky zmien diagnóz, prognózy a terapie boli najväèie
u pacientov s nefrotickým syndrómom a boli dôleité v prípadoch
s akútnym oblièkovým zlyhaním a systémovými ochoreniami.
Najmení význam mali pre pacientov s asymptomatickými moèovými abnormalitami a pre pacientov s chronickou renálnou insuficienciou.
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Tab. 1. Prínos oblièkovej biopsie z h¾adiska zmeny ïalieho lieèebného
postupu.
Tab. 1. The contribution of renal biopsy regarding the changes in further therapeutical procedure.
Nefrotický syndróm
Nephrotic syndrome
Proteinúria a oblièková insuficiencia
Proteinuria and renal insufficiency
Proteinúria a hematúria
Proteinuria and haematuria
Proteinúria
Proteinuria
Akútne oblièkové zlyhanie
Acute renal failure
Chronické oblièkové zlyhanie
Chronic renal failure
Hematúria
Haematuria

21/7

33,3 %

26/4

14,3 %

16/3

20 %

12/2

16,7 %

3/0
8/0
8/0

Obr. 3. Ultrazvukové vyetrenie transplantovanej oblièky  dolný pól
 prieèny rez. Transplantát je dobre echogénny. Index rezistencie RI
= 0,83. A  parenchým oblièky.
Fig. 3. Ultrasound examination of transplanted kidney  lower pole
 transversal picture. The transplant is of good echogenic nature.
Resistance index RI = 0,83. A  renal parenchyma.

Obr. 1. Automatické bioptické zariadenie s pukènou ihlou.
Fig. 1. Automatic biopsy instrument with the biopsy needle in place.

Obr. 2. Schematické znázornenie polohy pacienta a lokalizácia punkènej ihly. A  ¾avá oblièka, B  bioptická ihla, C  bioptická ihla
s tkanivom oblièky.
Fig. 2. Schematic picture of patients position and localisation of biopsy needle. A  left kidney, B  biopsy needle, C  biopsy needle
with renal tissue.

Pod¾a dosiahnutých analýz sa èasto predpokladá, e oblièková
biopsia nie je potrebná pri starostlivosti o dospelých pacientov
s idiopatickým nefrotickým syndrómom a e na základe výsledkou slepého pokusu je lieèba steroidmi rovnako úèinná.
Pod¾a poznatkov z nefrologického kurzu z Bostonu (Massachusetts, 1995) má C.B. Appel názor, e takýto prístup nie je správny. Vytvára to domnienku o pomere medzi úitkom a rizikom
punkcie, ktorý je extrémne variabilný. Minimalizuje úlohu iného
lieèebného spôsobu, ako je lieèba s kortikoidmi a antiagreganciami.
Samozrejme budú ma mnohí pacienti s glomerulonefritídou
a nefrotickým syndrómom prospech z renálnej biopsie (Slugeò,
1989). Niekedy sa vyskytujú pozoruhodné výnimky.
1. U pacientov, u ktorých je diagnóza a prognóza odôvodnene jasná a pre ktorú nie je prístupná pecifická lieèba, tu je èasto
malý ïalí prospech z oblièkovej biopsie (napríklad diabetický
pacient s nefrotickým syndrómom, s retinopatiou a dlhotrvajúcou
proteinúriou).
2. U pacientov, u ktorých je diagnóza pravdepoodbná a riziko, ktoré biopsia prináa, hoci je akoko¾vek malé, prevái ho prospech lieèby naslepo (napríklad diea s idiopatickým nefrotickým
syndrómom, ktoré bude ma ochorenie minimálnych zmien a odpovedá na lieèbu kortikoidmi).
3. U pacientov s urèenými diagnózami, u lieèených pre tieto
ochorenia (napríklad pacient s Wegenerovou granulomatózou, ktorý u uíva steroidy a cyklofosfamid pre systémové nálezy). Bio-
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Obr. 4. Ultrasonografická lokalizácia miesta biopsie. A  parenchým
oblièky, B  smer vpichu bioptickej ihly.
Fig. 4. Ultrasound localisation of place for biopsy. A  renal parenchyma, B  the direction of biopsy by biopsy needle.

psiu u týchto pacientov je èasto najlepie odloi, ak sa poaduje
za úèelom rozhodnutia, èi zníi dávku liekov, pretoe systémové
ochorenie je pod kontrolou (Appel, 1993).
Pretoe diagnostické, prognostické a lieèebné závery sa v jednotlivých skupinách pacientov odliujú, v kadom prípade musí
klinik opatrne zvái prospech oblièkovej biopsie oproti rizikám,
ktoré so sebou prináa. Pochopenie rizika oblièkovej biopsie zahròuje v sebe aj pochopenie relatívnych kontraindikácií a komplikácií tohto výkonu.
Relatívne kontraindikácie iblièkovej biopsie pod¾ Appela
(1995) sú: 1. nespolupracujúci pacient, 2. ve¾ké cysty  polycystické ochorenie oblièiek, 3. oblièková neoplazma, 4. aneuryzmy
oblièkových artérií (mnohopoèetné), 5. hemoragická diatéza, 6.
solitárna oblièka, 7. akútny pyelonefritický a perinefritický absces, 8. hydronefróza, 9. nekontrolovaná hypertenzia, 10. chronické renálne zlyhanie.
Musíme zdôrazni, e sú to relatívne riziká. Napríklad solitárna transplantovaná oblièka sa obyèajne podrobuje biopsii. Poruchy hemokoagulácie a hypertenzia sa èasto kontrolujú, aby sa biopsia mohla uskutoèni.
Akú sú riziká oblièkovej biopsie?
V poslednej túdii asi 14 500 biopsií v svetovej literatúre bolo
riziko infekcie 0,18 %, hematómu 0,9 %, artériovenóznej fistuly

Obr. 5. Biopsia transplantovanej oblièky. A  parenchým oblièky, B
 bioptickú ihlu vidie v dolnom póle oblièky.
Fig. 5. Biopsy of a transplant. A  renal parenchyma, B  the biopsy
needle is seen inside the lower pole of the kidney.

0,1 %, chirurgického zásahu 0,3 % a mortality 0,1 %. Ak je monos komplikácie vyia ako pomer medzi rizikom a prospechom
z výkonu, musí sa prehodnoti uskutoènenie biopsie. Treba zdôrazni, e s lepím vedení bioptickej ihly a bezpeènou technikou
biopsie morbidita a urèite mortalita tohto výkonu bude menia,
ako bola v minulosti.
Typy ihiel pouívané na oblièkovú biopsiu
Za posledné roky sa pouívali mnohé typy ihiel na punkciu
oblièiek, napríklad aspiraèné ihly, Franklinova a Vimowa Silvermanova modifikovaná ihla, ihly na jedno pouitie (Tru-cut), a najnovie sa pouívajú automatické bioptické zariadenia. Ide o tenkú
ihlu, ktorá je vloená do pruinou naahovaného nástroja. Jednorazové ihly majú výhodu, e sa nemusia sterilizova (Burstein
a spol., 1993).
Ktoré zobrazovacie techniky by sa mali pouíva na zobrazenie oblièky pri punkcii
V minulosti sa biopsie robili naslepo, alebo sa miesto biopsie
lokalizovalo pomocou i.v. urografie. Príchod oblièkovej ultrasonografie odstránil pouívanie potenciálne nefrotoxického kontrastu,
riziko radiaènej expozície a neschopnos vizualizova nefunkèné
oblièky s kontrastom (Kováè, 1995). V súèasnosti pouíva väèi-
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cou bioptickej pitole s ihlou hrubou 18 gauge ako pri menom poète
vpichov tandardnou ihlou Tru-cut hrubou 14 gauge.
Význam poètu odobratých vzoriek tkaniva

Obr. 6. Transplantovaná oblièka po biopsii. A  parenchým oblièky, B  miesto po biopsii.
Fig. 6. The transplant after needle biopsy. A  renal parenchyma, B
 the site after needle biopsy

na centier jednu z nasledujúcich zobrazovacích metód: ultrasonografickú lokalizáciu oblièky so znaèením lokalizácie a håbky, kontinuálne ultrasonografické vedenie, a pokia¾ ihla nie je zapichnutá do oblièky alebo pouitie poèítaèovej tomografie na lokalizáciu
oblièky pred biopsiou (Lee a spol., 1991; Mahoney a spol., 1993).
Je jasné, e si vyberieme techniku, ktorá vyaduje èo najmenej èasu a je èo najlacnejia, ak sú rovnako úspené a bezpeèné.
Ak je dobrá ultrasonografická lokalizácia a je normálny pohyb bioptickej ihly, tak ako sa oblièky pohybujú pri dýchaní, vo
väèine túdií sa získalo adekvátne tkanivo na urèenie diagnózy
v 9096 % prípadov pri nekontinuálnej ultrasonografickej technike. U niektorých pacientov s malými oblièkami alebo s akou
obezitou je vak biopsia saená a mali by sme uprednostni iné
techniky. Pre niektorých vysokorizikových pacientov by sa vak
mali vybra drahie a na èas nároènejie transjugulárne techniky
alebo modifikovaná technika otvorenej biopsie, ktoré majú priaznivejí pomer medzi rizikom a úitkom biopsie.
V mnohých túdiách sa obèas neudáva poèet vniknutí, vpichov do oblièky. Línia vpichu musí by bezpeèná a mnostvo komplikácií by sa nemalo zvýi s poètom vpichov. Je nepravdepodobné, e by sa pri získaní dvoch vzoriek tkaniva zdvojnásobilo
riziko komplikácií.
Práca Doyla a spol. (1995) ukázala, e mnostvo komplikácií
bolo menie pri viacerých vpichoch, ak sa pouila technika pomo-

K¾úèovou otázkou nie je získanie 10, 12 alebo 15 glomerulov,
dôleitejie je, èi sa získalo tkanivo vhodné na diagnostikovanie.
Pri niektorých ochoreniach môe aj jeden glomerulus poskytnú túto informáciu, napríklad nález amyloidózy u pacienta s nefrotickým syndrómom. Pri iných fokálnych ochoreniach je poèet
získaných glomerulov rozhodujúci pri potvrdení alebo vylúèení
ochorenia (Appel, 1993).
Na oboch naich pracoviskách sa robí punkcia oblièky pomocou automatického bioptického zariadenia BioptyTM (obr. 1). V Bratislave robíme uvedené biopsie v spolupráci s Urologickou klinikou Dérerovej nemocnice. Obrázky 2 a 6 sú z viedenského pracoviska. Oblièka sa lokalizuje ultrazvukom. Automatické bioptické zariadenie dovo¾uje uskutoèni punkciu rýchlejie a s lepím
výsledkom. Po stlaèení spúte bioptického zariadenia automatický systém uskutoèní manéver vpichu punkènej ihly a získa sa reprezentatívna vzorka oblièkového tkaniva. Toto zariadenie umoní punkciu oblièky jednou rukou. Druhá ruka je vo¾ná, napríklad
pre manévrovanie s ultrasonografickou sondou.
Pri týchto prístrojoch sa pouívajú peciálne ihly Biopty-cutTM
a majú ve¾kos 18 G (1,2 mm) a 14 G (2,0 mm). Mono nimi získa vzorku tkaniva dlhého 17 a 20 mm. Pouívajú sa nielen na
punkciu oblièiek, ale aj na punkciu peèene, sleziny, prostaty, lymfatických uzlín a rôznych tumorov. Tieto ihly sú urèené len na jedno pouitie. Pri punkcii natívnej oblièky pacient leí na bruchu
(obr. 2). Pri punkcii transplantovanej oblièky leí na chrbte.
Po ultrasonografickej lokalizácii oblièky, jej dolného pólu (obr. 3)
a punkèného miesta (obr. 4) sa urobí znecitlivenie. V mieste punkcie
sa urobí malá incízia koe skalpelom. Punkèná ihla sa zavádza do tkaniva cez vodiè ihly, ktorý je upevnený na hlave ultrasonografickej sondy. Smer postupu ihly sa stále sleduje, a kým nie je hrot ihly v kontakte s povrchom oblièky. Potom sa stlaèí spú bioptického zariadenia,
urobí sa automaticky punkcia a súèasne môeme urobi aj snímku miesta
punkcie oblièky (obr. 5). Tkanivo, ktoré prolabuje do otvoru pre vzorku
na vnútornej èasti ihly, sa odree pláom ihly a bioptické zariadenie
i ihla sa môe vytiahnu. Po skonèení punkcie sa prezrie miesto punkcie (obr. 6), aby sa zistil prípadný výskyt hematómu.
Pre praktického klinika je získanie vhodnej skúsenosti s jedným typom ihlovej punkcie a jednou neinvazívnou zobrazovacou
technikou pravdepodobne dôleitejie ako to, ktorú z týchto techník pouíva.
Výber pacienta, tandardizovaná technika, doh¾ad nad pracovníkmi s meními skúsenosami, ktorí robia biopsiu, by malo zabezpeèi bezpeènos výkonu. Je jasné, e tak ako nastal pokrok
v spracovaní tkaniva získaného pri biopsii, prostredníctvom novej
imunofluorescencie, monoklonových protilátok a techník molekulovej biológie, aktuálne procedúry samy nezostanú statické, ale
bude sa pokraèova v zdokonalení bezpeènosti a ich výanosti
kontinuálne s èasom.
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ako internista a kardiológ. Je riadite¾om The Narcotics Rehabilitation Center, éfredaktorom Journal of Addictive Diseases a autorom viac ako 100 publikácií z problematiky drogovej závislosti,
analgetík, pôsobenia liekov na srdce a managementu bolesti.
Predstavovaná publikácia znamená prínos v komplexnom poh¾ade na závanú a stále aktuálnejiu problematiku bolesti a moností jej ovplyvnenia. Kniha prevedie èitate¾a od anatomických
a patofyziologických základov bolesti k najnovím názorom a poznatkom, ktoré mu dovolia prakticky uplatni získané poznatky
pri lieèbe a managemente rôznych typov bolesti.
Knihu tvoria 4 èasti  fyziologická koncepcia bolesti, lieky
pouívané pri lieèbe bolesti, praktický management bolesti a ma-

nagement bolesti v peciálnych prípadoch. Tieto èasti sú konkrétne rozvedené v 18 kapitolách, z ktorých uvedieme len niektoré:
anatómia bolesti, neuroregulátory a boles, koncepcia závislosti
a tolerancie, anxieta a boles, psychogénna boles, neopioidové
analgetiká, nesteroidné protizápalové analgetiká, opioidové analgetiká  agonisty a antagonisty, hypnotiká a sedatíva, ve¾ké trankvilizéry, antidepresíva, management akútnej a chronickej bolesti
(veobecné princípy, u detí, v geriatrii, v onkológii).
Napriek ve¾kému mnostvu rôznych publikácií je boles a jej
zvládnutie - stále ve¾mi aktuálnym problémom. Predloená publikácia je ve¾mi cenná pre kadého lekára nielen preto, e prináa
ucelený a ve¾mi moderný poh¾ad na mechanizmy, fyziológiu, patofyziológiu a kliniku bolesti, ale aj preto, e dovo¾uje nahliadnu
za hranice poznaného, privedie èitate¾a k najaktuálnejím poznatkom, ktoré sú naviac vyuite¾né v praktickej medicíne. V tom vidím najväèí prínos autora. A z toho istého dôvodu odporúèam
knihu do pozornosti vetkým lekárom.
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