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 کبد یبرداربافت
Liver Biopsy 

 :ی/ نوبت بعد یریگیپ یبرا ییراھنما
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 چھ زمانی درخواست کمک کنم
اگر با ھر یک از موارد زیر مواجھ شدید با پزشک 

 خود تماس بگیرید:
 ی سانتیگراد درجھ 5/38تب بیش از  •

 ی فارنھایت)، درد یا لرزدرجھ 101(
شدیدتر شدن درد یا ھر گونھ سرخی در ناحیھ  •

 برداری یا پیرامون آنبافت

ی ھر یک از موارد زیر، بھ در صورت مشاھده
تماس  9-1-1نزدیکترین مرکز اورژانس بروید یا با 

 بگیرید:
 تنگی نفس ناگھانی •
 ھدرد قفسھ سین •
 ضعف شدید •

1-1-8 یسیب نکیلھلث
24 یسیب نکیلھلث .دیریتماس بگ د،یداشت ینگران ایھر گاه پرسش 
 .ساعتھ باز است

درخواست مترجم، نام زبان خود را بھ  یزبان. برا 130بھ  یدسترس
  .دیایخط ب یمترجم رو کیتا  دی. آنگاه منتظر بماندییبگو یسیانگل

Persian 



 ادامھ در پشت برگھ کبد یبرداربافت

 افتد؟بعد از عمل چھ اتفاقی می
بریم و در آنجا بھ مدت شما را بھ بخش ریکاوری می

کشید. ما شما را برای ساعت روی تخت دراز می 1
گیریم. در این مدت، ھر نوع مشکلی زیر نظر می

 یگیریم و ناحیھفشار خون و ضربان قلب شما را می
 برداری را زیر نظر داریم.انجام بافت

 گونھ خطر یا عوارضی وجود دارد؟آیا ھیچ
. خطر استبرداری کبد بھ طور کلی یک عمل بیافتب

 عوارض این عمل نادر ھستند.
شود، ھر بار کھ پوست بدن سوراخ یا بریده می

احتمال عفونت وجود دارد. سایر عوارض احتمالی 
 عبارتند از:

 خونریزی در محل ورود -
 ھواَجنبی (پنوموتوراکس) -
 خونریزی داخلی -
 کلیھ ھا، کیسھ صفرا یاآسیب دیدن روده -
 عفونت ناحیھ شکم (پریتونیت)-

ی توانید در بارهنامھ، میقبل از امضای فرم رضایت
 خطرھای این عمل بپرسید.

 کنم؟چھ وقت نتایج را دریافت می
ی بافت رادیولوژیست بھ شما خواھد گفت کھ نمونھ

 برداشت شده برای آزمایش کافی است یا نھ.
کی کھ ی آزمایش، از پزشبرای آگاھی از نتیجھ

آزمایش را برایتان درخواست کرده است نوبت 
 .مالقات بگیرید.

 شود؟برداری، چھ اقدامی انجام میقبل از عمل بافت
بخش تصویربرداری پزشکی ما با شما تماس خواھند 
گرفت و دستورھای الزم برای آمادگی برای این عمل 

 .را بھ شما خواھند داد

 کشد؟این فرایند چقدر طول می
ساعت در بیمارستان  2ریزی کنید کھ دست کم برنامھ

ساعت  1بمانید. اسکن کردن و بافت برداری حدود 
ساعت نیز باید بمانید تا  1کشد و دست کم طول می

مطمئن شویم کھ برای ترک بیمارستان از سالمتی الزم 
 .برخوردار ھستید

 افتد؟برداری کبد چھ اتفاقی میدر ھنگام بافت
تی اسکن استفاده از سونوگرافی یا سی رادیولوژیست

رین خطرتبرداری را تعیین کند، بیکند تا محل بافتمی
ی بافت را بردارد. راه را پیدا کند و نمونھ

حس بی«حسی را برای رادیولوژیست داروی بی
کند. ممکن است ھنگام پوست بھ شما تزریق می» کردن

ساس برداری، اندکی فشار احوارد شدن سوزن بافت
 شود، ممکنی بافت برداشتھ میکنید. ھنگامی کھ نمونھ

 خواھیم کھاست صدایی مانند کلیک بشنوید. از شما می
ی بافت، نفس خود را نگاه دارید و ھنگام برداشتن نمونھ

حرکت باشید. پس از برداشت نمونھ و بیرون کامالً بی
دھیم تا از آوردن سوزن، محل ورود سوزن را فشار می

 .یزی جلوگیری شودخونر

 آیا درد ھم دارد؟
حسی، ممکن است احساس در حین تزریق داروی بی

سوزش یا گزش کنید. در زمان فرو کردن سوزن، نباید 
احساس درد داشتھ باشید. اما امکان دارد ھنگام برداشتن 

 ی بافت، احساس اندکی فشار یا ناراحتی کنید.نمونھ

 چیست؟ کبدبرداری بافت
ی ای برای برداشتن نمونھشیوه کبدبرداری بافت

کوچکی از بافت کبد شما با استفاده از یک سوزن 
مخصوص است. بافت برداری کبد بھ این منظور 

شود کھ ھر گونھ وضعیت غیر عادی کھ در انجام می
ھای دیگر (مانند سونوگرافی، پرتو ایکس، آزمایش

است را  سی تی اسکن، یا آزمایش خون) مشاھده شده
بررسی نمایند. این کار برای یافتن علت یرقان، یا 

ی سیروز (التھاب شدید کبدی)، ھپاتیت یا برای معاینھ
 شود.سرطان کبد نیز انجام می

 دھد؟برداری کبد را انجام میچھ کسی بافت
شود این کار توسط یک رادیولوژیست انجام می

ھای عمل پزشکی با ھدایت (پزشکی کھ در شیوه
 صویرتخصص دارد).ت

توانم یک خویشاوند یا دوست را ھمراه خود آیا می
 بیاورم؟

توانند قبل و بعد از عمل ھمراه شما آری، ھمراھان می
ھا باشند. اما بھ دالیل ایمنی و طبق مقررات، آن

توانند در حین عمل داخل اتاق باشند. ما بھ شما نمی
  توانندخواھیم گفت کھ اعضای خانواده کجا می

 منتظر بمانند.

 آیا باید مصرف داروھایم را متوقف کنم؟
ری برداپزشکتان بھ شما خواھد گفت کھ قبل از بافت
 کبد مصرف کدام داروھا را باید متوقف کنید.

 کیتا پس از عمل،  دیالزم را انجام دھ یھماھنگ دیبا
 یرانندگ ایشما را بھ خانھ برساند » فرد مسئول«

 .ردیشما را بھ عھده بگ


