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 بیوپسی یا نمونه برداری از کبد چیست؟

 

 

  سیز هیىزٍسىَح تَسط پشضهضَد ٍ  ًوًَِ ثزداری هیوَچىی اس وجذ ضوبدر ثیَپسی وجذ، یه تىِ ثسیبر 

اطالػبت ثیطتزی اس ٍؾؼیت وجذ ضوب ٍ در ًتیجِ ًحَُ ٍ ثب ووه ایي رٍش . ضَد ی ثزرسی هی آسیت ضٌبسهتخػع

 .آیذ هیچگًَگی درهبى ضوب ثذست 

آید؟  با بیوپسی کبد چه نتیجه ای بدست می

آیذ وِ   جشئیبت وبهلتزی اس آًچِ در وجذ رخ دادُ است، ثذست هی،در ًوًَِ ثزداری اس وجذ ٍ ثزرسی رٍی ًوًَِ وجذ

 ثب ًوًَِ ثزداری وجذ اس  پشضىبى .آیذ ثب اًجبم سًََگزافی وجذ یب سبیز آسهبیطبت ٍ ػىس ثزداری ّبی دیگز ثذست ًوی

 .ًذضَ ضذت ٍ هیشاى پیطزفت ثیوبری وجذی ًیش هطلغ هی

 داًطگبُ ػلَم پشضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستبری–هؼبًٍت درهبى 

(ره)بیمارستان امام خمینی  
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باید انجام دهید؟ را  چه اقداماتی ،برای آمادگی قبل از نمونه برداری کبد

 دٍىى شئضَد تب ثب اًجبم آسهبیطبت خَى ٍ سًََگزافی اس سالهت خَى ٍ وجذ ضوب هطن اس ضوب خَاستِ هی . 

 ایي ثذیي هؼٌب . ّوچٌیي السم است تب حذالل ضص سبػت لجل اس ًوًَِ ثزداری اس وجذ اس خَردى غذا پزّیش وٌیذ

ثؼؿی اس پشضىبى تٌْب لجل اس اًجبم ًوًَِ ثزداری اس وجذ هوىي . است وِ ثزای ًوًَِ ثزداری اس وجذ ثبیذ ًبضتب ثبضیذ

. است اس ضوب ثخَاٌّذ تب همذار ووی چبی یب ضیز ثٌَضیذ

 ایي سَسى ٍظیفِ گزفتي ٍ ثیزٍى آٍردى . ثزای اًجبم ًوًَِ ثزداری وجذ ثِ یه سَسى ثیَپسی وجذ ًیش احتیبج است

 . دّذ ًوًَِ وجذ را اًجبم هی

شود؟  نمونه برداری از کبد چگونه انجام می

لجل اس خَاثیذى رٍی تخت حتوب اگز احسبس پزی . خَاثیذ هی (طبق ثبس)ضوب رٍی یه تخت ثِ حبلت خَاثیذُ ثِ پطت 

 سبػت ثؼذ اس ًوًَِ ثزداری ثبیذ ثِ پْلَی راست رٍی 2وِ ضوب حذالل تب  وٌیذ ثِ دستطَیی ثزٍیذ، چزا هثبًِ یب رٍدُ هی

 .تخت ثخَاثیذ ٍ ثْتز است در ایي هذت اس تخت پبییي ًیبییذ

اس ایي راُ . وٌذ وٌذ ٍ سزهی را ثِ آى ٍغل هی  هیآًژیَوت ٍارد دست ضوب ثِ ثؼذ اس آهبدُ ضذى ًْبیی یه پزستبر 

ثب ایي دارٍی هسىي ٍ ؾذ درد، ٍرٍد سَسى ًوًَِ ثزداری . وٌذ پشضه دارٍی هسىي ٍ ؾذ درد ثزای ضوب استفبدُ هی

د ٍ در توبم هزاحل ًوًَِ ثزداری وجذ یضَ ضوب ثب ایي دارٍ ثْیچ ٍجِ ثیَْش ًوی. ضَد ثِ ثذى ٍ وجذ ووتز احسبس هی

. تب ایٌجب ّیچگًَِ الذام دردًبوی ثزای ضوب اًجبم ًطذُ است. تَاًیذ ثب پشضه ّوىبری وٌیذ هی

ٍ ًشدیه لجِ راست تخت خَاثیذُ ایذ، اس ضوب  (طبق ثبس)در سهبى ًوًَِ ثزداری اس وجذ در حبلیىِ ثِ پطت رٍی تخت 

. ضَد تب دست راست خَد را سیز سزخَد ثگذاریذ خَاستِ هی

ضَد ٍ  لجبس ًبحیِ لفسِ سیٌِ سوت راست وٌبر سدُ هی

پشضه هحل دلیك اًجبم ًوًَِ ثزداری اس وجذ را ثب اًگطتبى 

. ضَد سپس ثب هبدُ ؾذػفًَی ثتبدیي هحل ًوًَِ ثزداری ؾذػفًَی هی. گذارد وٌذ ٍ ػالهت هی دست خَد هطخع هی
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 هبدُ ثیحس وٌٌذُ هَؾؼی ، ثب یه سَسى ًبسن ٍدر ایي سهبى ضوب ثب دارٍی هسىي ووی خَاة آلَدُ ضذُ ایذ

 . سَسش ٍرٍد ایي سَسى را احسبس وٌیذ در ایي هَلغهوىي است. ضَد هی تشریك  لیذٍوبئیي

 

.  ثؼذ اس آى ثب اثز ایي دارٍی ثیحس وٌٌذُ هَؾؼی ٍ تشریك ثیطتز دارٍی هسىي احسبس ثیطتزی اس درد ًخَاّیذ داضت

هحل ٍرٍد سَسى ًوًَِ ثزداری را ثب یه تیغ خیلی ظزیف ثبس وزدُ ٍ سپس سَسى ًوًَِ ثزداری اس پَست ٍ ، پشضه 

ثبتَجِ ثِ اًذاسُ ثشري وجذ سَسى آّستِ آّستِ ثِ سطح وجذ . ضَد فبغلِ ثیي دًذُ ای ثِ سوت وجذ ضوب ػجَر دادُ هی

 رسیذى سَسى ًوًَِ ثزداری ثِ اس پشضه خَد را ،ضَد تب ثب تٌفس آّستِ ٍلی ثلٌذ اس ضوب خَاستِ هی. ضَد ًشدیه هی

در ایي لحظِ اس راُ دّبى . ضَد تب ثزای چٌذ لحظِ وَتبُ تٌفس ًىٌیذ سپس اس ضوب خَاستِ هی.  وٌیذراٌّوبییسطح وجذ 

 سهبى پشضه ثب ووه سَسى ًوًَِ ثزداری ظزف چٌذ ثبًیِ تىِ وَچىی ّویيیب ثیٌی ثزای چٌذ لحظِ ًفس ًىطیذ، در 

 ثبر تىزار ضَد تب ًوًَِ وبفی 2هوىي است ػجَر دادى سَسى ٍ ًوًَِ ثزداری ثزای . وٌذ اس وجذ ضوب را ًوًَِ ثزداری هی

ضَد تب رٍی پْلَی راست خَد رٍی  ضَد ٍ اس ضوب خَاستِ هی سپس هحل ًوًَِ ثزداری ثذلت پبًسوبى هی. ثذست آیذ

 .  احتیبجی ثِ ثخیِ ًیست در ایي وبر. پبًسوبى ٍ هحبفظت ضَدٍرٍد سَسى ثِ وجذویسِ ای اس ضي ثخَاثیذ تب هحل 

شود؟  بعد از نمونه برداری از کبد چه می

ضوب . ضَد دادُ ضذُ ٍ ثزای ارسبل ثِ آسهبیطگبُ آسیت ضٌبسی آهبدُ هیلزار  ظزف هخػَظًوًَِ وجذ ثذست آهذُ در 

فطبر . ضَد در ایي چْبر سبػت ًجبیذ غذا ثخَریذ ٍ همذاری سزم ٍارد ري ضوب هی. ثبیذ چْبر سبػت تحت ًظز ثبضیذ

.  سبػت ثبیذ ثِ پْلَی راست خَاثیذُ ثبضیذ2ثزای حذالل . ضَد خَى ٍ ًجؽ ضوب هزتت تَسط پزستبر اًذاسُ گیزی هی
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توبم ایي هزاحل وِ تَسط پشضه ٍ پزستبر ثب تجزثِ اًجبم .  هسىي اؾبفی تجَیش خَاّذ ضذ،درغَرت ٍجَد درد

.  هطوئي ٍ ثذٍى خطز است،ضَد هی

ایي . ػبرؾِ ضبیؼتز ًوًَِ ثزداری اس وجذ احسبس درد در هحل ٍرٍد سَسى ٍ سوت راست ضىن ٍ یب ضبًِ راست است

ضَد ٍ ظزف چٌذ  ایي احسبس درد هؼوَال ثب ًفس وطیذى لذری ثیطتز هی. احسبس درد هؼوَال هجْن ٍ خفیف است

گبّی اٍلبت ایي درد هوىي است ثیطتز طَل ثىطذ ٍ ثؼذ اس هزخع ضذى . رٍد سبػت تب یه رٍس ثؼذ هؼوَال اس ثیي هی

 وِ پشضه تَاًیذ اس هسىي خَراوی  ثزای وبّص درد هی. تب هذت ّب درد خفیفی را در هحل ًوًَِ ثزداری داضتِ ثبضیذ

در غَرت درد ضذیذتز وِ ثِ ایي دارٍّب جَاة ًذّذ ثْتز است ثب پشضه یب .  استفبدُ وٌیذثزایتبى تجَیش وزدُ 

. ثیوبرستبًی وِ در آى ًوًَِ ثزداری ضذُ ایذ توبس ثگیزیذ

همبدیز ثسیبر ون خًَزیشی داخل وجذ یب ضىن هوىي است . ثبضذ خًَزیشی اس هحل ًوًَِ ثزداری هؼوَال خیلی ون هی

 ثیوبر هوىي 3 ثیوبر تحت ًوًَِ ثزداری وجذ 1000اس ّز . وٌذ رخ دّذ ٍ هؼوَال هطىلی ثجش درد خفیف ایجبد ًوی

 سبػت 4ثزای ّویي ضوب ثبیذ حذالل . دّذ خًَزیشی هؼوَال در سبػبت اٍلیِ رخ هی. است دچبر خًَزیشی ثیطتز ضًَذ

ثبضذ وِ در ایٌػَرت ضوب ثبیذ ثزای  ػالهت اداهِ خًَزیشی افت فطبرخَى ٍ افشایص ؾزثبى للت هی. تحت ًظز ثبضیذ

ػَارؼ دیگز ًوًَِ ثزداری هثل ًطت غفزا ثِ داخل ضىن ٍ سَراخ . هذت ثیطتزی در ثیوبرستبى تحت ًظز ثبلی ثوبًیذ

. ضَد ثبضذ ٍ ثب درد ٍ ًبراحتی ضذیذ ضىن ٍ تت ٍ لزس هطخع هی ضذى ویسِ غفزا یب رٍدُ ٍ ػفًَت ثسیبر ًبدر هی

. درغَرتیىِ ضوب درد ٍ ًبراحتی ثؼذ اس ًوًَِ ثزداری داریذ ثِ پزستبر یب پشضه خَد اطالع دّیذ

 ثیَپسی وجذضَد در رٍس  تَغیِ هی. اثز خَاة آلَدگی دارٍّبی هسىي هوىي است ثزای چٌذ سبػت در ضوب ثبضذ

وِ احسبس خَاة آلَدگی ضذیذ داریذ اس حزوت ثِ تٌْبیی ٍ ثذٍى ّوزاُ ًیش اجتٌبة وٌیذ  در غَرتی. راًٌذگی ًىٌیذ

اهزٍس را ثیطتز در هٌشل استزاحت وٌیذ ٍ اس فؼبلیت سٌگیي هثل . ٍ تب رسیذى ثِ هٌشل در وٌبر ّوزاُ خَد حزوت وٌیذ

ثِ هػزف دارٍی خبظ .  ضبم سجىی هثل سَح ثخَریذ ثؼذ اس ًوًَِ ثزداریضت. ثلٌذ وزدى اجسبم سٌگیي پزّیش وٌیذ

ی را وِ پشضه ثزای ضوب تجَیش وزدُ تَاًیذ لزظ هسىي در غَرت احسبس درد هی. یب آًتی ثیَتیه احتیبج ًیست
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 ثب استحوبم هیتَاًیذ پبًسوبى وَچىی وِ رٍی هحل ًوًَِ ثزداری است رٍس ثؼذ اس ًوًَِ ثزداری.  هػزف وٌیذاست را

 هیتَاًیذ غذای ػبدی هػزف وٌیذ ٍ فؼبلیت طجیؼی ٍ ػبدی داضتِ رٍس ثؼذ اس ًوًَِ ثزداری. را ثزداریذ ٍدٍر ثزیشیذ

.  ثبضیذ

 .ثِ پشضه ٍ پزستبر خَد اطالع دّیذدر غَرت ثزٍس درد یب ًبراحتی ضذیذ ضىن ٍ سزگیجِ ٍ ؾؼف ضذیذ یب تت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


