
 نمونه برداری از کبد :
نمونههب دههی از  اد بهههع دههب    هه             

دی اشتن  قعاز بوچک  اد دافت بهع است بب 

  موالً دب وسیلب یک نیعل )سیسودن ( انجام 

ههع  اد انجهام نمونهب دهی از         .   شو 

دیزس  سلولها  بهع وتشهیی  اتهتتال    

 .بهع    داشع

 

 ه برداری :اقدامات قبل از انجام نمون      

جهت تشیی  اتتتال  ان قها   دایهع    -1

 ز صهوز   انجام شهو .   آد ایش تون 

وجو  این نوع  شکت    نمونب دهی از   

 انجام نیواهع شع.

حمهام ب یهع     یک زود قهه  اد آد هایش   -2

و وها  دایع ناحیب شکم زا با تً دیطی  

 نمائیع .

زود قه  اد نمونب دهی از  دهیا  درهتی      -3

 زستان  یاج ب نمائیع.شعن دایع دب دیما

  نتایج آد ایشا   ز ه گام  یاج ب دب دیمازستان -4

 سونوگیاف  شکم زا دب همیاه  اشتب داشیع. و

دب دیماز  ها  تون    ز صوزت  بب سادقب ادتت -5

 پیستاز زا  طلع ب یع. حتماً پزشک و زا  ازیع 

دهیوفن ویها وازفهازین      ز صوزت  بب آسپیین  -6

ه  اد نمونب دی از  یک هفتب ق   صی     ب یع

  دا نظی پزشک  صی   ازوها زا  توقه  ب یهع  

دییا این  ازوها احتمال تونییز  حهین نمونهب   

 دی از  زا افزایش     ه ع. 

شش ساعت قهه  اد انجهام نمونهب دهی از  اد      -7

 وآشا یعن پیهیز ب یع.توز ن 

حعو  نیم ساعت قه  اد انجهام نمونهب دهی از      -8

یوزیع. دهیا  ایهن   دایع  یزان  چید   ث  بیه د

  ظوز یک سانعویچ نان و بیه دب همهیاه تهو    

 دیاوزیع. 

 اقدامات حین نمونه برداری :         

دیا  انجام نمونب دی از  زو  یهک تیهت    -1

  زاد    بشیع.

 ح  نمونب دی از  ) قرمت پائی    نعه ها  -2

 ز طی  زاست شکم ( توسط پزشک با تً 

 ضععفون  وتوسط آ پول ده  حره    ده    

حس    شو  این آ پول دب باهش  ز  شما 

  ز حین نمونب دی از  بمک    ب ع. 

 مکن است اد شما تواستب شو  تا چ ع داز  -3

نفس عمیق دکشیع وسپس نفرتان زا حههس  

 تا نمونب دی از  دا  وفقیت انجام شو . ب یع

نمونب گیفتب شهعه توسهط همهیاه شهما دهب       -4

آد ایشگاه پاتولوژ  دی ه    شو  وجهوا   

زود د ع اد همان  ح  10آن زا یک هفتب تا 

   توانیع تحوی  دگیییع و ز نودت  یاج ب 

 د ع  دب  بتی ازائب  هیع.

 

 اقدامات پس از نمونه برداری :         

و   زاد دکشیعزو  سمت زاست تو  دایع  -1

دیهی ناحیهب نمونهب    تها تهوز ه    یک  لحفب

 .شو    گذاشتب دی زا  شعه 



 م وعیههت نوشههیعن آ  وتههذا تهها   -2

ساعت پس اد انجام نمونب دهی از   2

 ا ا ب تواهع  اشت .

دب  هع     د ع اد انجام نمونب دی از  -3

  ز دیهش انعوسهکوپ   شش ساعت 

تحت نظی تواهیع دو  و پیستاز نهض 

و فشههازتون شههما زا انههعاده گیههی  

.  ز صههوز  عههعم  و تواهههع نمهه 

تونییز   یت  تواهیع شهع وله    

 ز صههوز  ا ا ههب  ل  ز  و دههیود  

  تونییز  دب دیش   تق  تواهیع شع.

تههونییز  اد ناحیههب نمونههب دههی از   -4

دتفاصلب دایع دب پیسهتاز اطهتع  ا ه   

 شو .

د عاد تیتی   ز صوز  دیود تب    -5

 ز  شعیع ویا هیگونهب تیشهغ تیهی    

اد  ح     مول  ) ث  تیشغ تون  (

نمونب دی زا  پزشهک یها پیسهتاز زا    

  طلع ب یع.

 ه  توانیهع    ساعت د عاد نمونب دهی از  24 -6

 دهی از  زا دی ازیهع و   پانرمان  ح  نمونب

    توانیع حمام ب یع. ساعت د ع 48

اد دل ع بی ن اجرام س گین وف الیت شعیع  -7

 تا یک هفتب پیهیز نمائیع.

 عوارض و خطرات احتمالی :

   تونییز 

 ب دب بیرب صفیا آسی 

 شعن زو ه  پازه 

 یگ  ز  واز  دریاز نا ز   

عوارض فوق نیازمند عمل جراحی   درمان 

بایید در بیمارسینان   فرد است و انس اورژ

 .  بسنری شود
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