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Šiklův ústav patologie

FN a LF Plzeň



Biopsie dárce ve FN Plzeň

• Servis od 2002
• 3 roky 1 lékař
• 10 let 2 lékaři (2 roky servis pro 

celou ČR mimo Prahu)
• Od 2015 4 lékaři (2 

nefropatologové, 2 zaškolení 
zkušení patologové)

• Servis 24/7, 365 dní v roce



Možnosti vyšetření- Peroperační biopsie-
zmrazovací řez

• Rychlá dostupnost (15-20 min od 
doručení)

• Obrovské množství artefaktů
• Nemožnost posouzení jemných 

změn (GN, ATN vs artefakt, atd)
• Vysoké nároky na personál
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Možnosti vyšetření- rychlá fixace (zkrácený 
protokol), standardní barvení

• Přesnější morfologie
• Nižší nároky na personál (čas) a s 

tím spojené finanční náklady

• Delší čas pro stanovení diagnózy 
(4-4,5 hodiny)

• Nutnost dobře zaškoleného 
personálu

• Přístrojové vybavení



Další možné služby

• Stanovení diagnózy u neočekávaných nálezů během odběru
• Opět zatíženo technologickými limity (peroperační zpracování nelze 

aplikovat na tukovou tkáň či kostěnou/kalcifikovanou tkáň)



Klasifikace

• Remuzzi 1999: limit 25 glomerulů
• POZOR: jde o core biopsii, nikoliv klínovitou

Body Poškození Typ RTx

0-3 lehké single

4-6 střední double

7-12 těžké 0
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Klasifikace

• Remuzzi 1999: limit 25 glomerulů
• POZOR: jde o core biopsii, nikoliv klínovitou

Body Poškození Typ RTx

0-3 lehké single

4-6 střední double

7-12 těžké 0

Banff klasifikace 
(ci, ct, cg, cv)











Problémové diagnózy/situace

• ATN vs artefakt
• DIC/mikrokapilární mikrotromby

• GN obecně



Promytí štěpu



Promytí štěpu



• Dárcovskou biopsii by měl hodnotit nefropatolog!!

• Bez následné pitvy dárce nelze vyloučit neočekávané a nepříjemné 
nálezy 

• Ideální situace: pitva by měla být provedena před použitím orgánů (v 
praxi nereálné)



Transplantation, Sept 2019, 103;9: 1752-1753



Biopsie dárce proti a pro

• Sampling/artefakty/interpretace • AKI: GN, ATN, thrombotic
microangiopathy



Výsledky histologického vyšetření je nutno 
korelovat s ostatními daty, biochemickými 
ukazateli a někdy lokálním nálezem v místě 
odběru!



Děkuji za pozornost

Letaba, Kruger NP, 12-2018
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