ניקור כבד
מטרת הבדיקה
ביופסיית כבד היא פעולה אשר באמצעותה נלקחת דגימה מרקמת הכבד,
במטרה לקבל מידע על מחלות כבד ,על הפרעה באנזימי כבד ועל חומרת הפגיעה
בכבד .כמו כן ביופסיית כבד יכולה גם לאבחן חום בלתי מוסבר ,מחלות מטבוליות
שונות ומגוון רב של מחלות אחרות .הביופסיה עצמה נמשכת שנייה אחת.
הכנות מיוחדות לקראת הבדיקה
 אין צורך להגיע בצום .בבוקר יום הבדיקה)בסביבות השעה  (07:00רצוי לאכול
ארוחה קלה – חצי פרוסת לחם עם מרגרינה/חמאה ,ולשתות קפה או תה.
 כשבוע לפני ביצוע הביופסיה יש לבצע בדיקות דם לתפקודי קרישה וספירת
דם ,ולהביא את תוצאות הבדיקות ביום הבדיקה.
 6חודשים לפני
 יש לבצע בדיקת אולטרה-סאונד של בטן עליונה החל מ-
ביצוע הפעולה ולהביא את תוצאות הבדיקה ביום הפעולה.
 ביום הבדיקה יש להגיע עם מלווה.
 מטופלים הנוטלים אחת מהתרופות,Aspirin Naproxen ,Coumadin :
,Warfarin Ibuproffen ,Voltaren ,Advil ,Ticlopidine ,Clopidogrel
 ,Plavixעליהם להיוועץ עם הרופא המטפל על אופן נטילתן לפני הבדיקה.
תהליך הבדיקה
 ביום הבדיקה ,יש להגיע למשרד הקבלה בבניין כירורגי חדש )כניסה משער
רח' וינגייט( .לאחר ביצוע קבלה תופנה/י לביצוע הבדיקה באשפוז יום כירורגי.
 לפני ביצוע הבדיקה ,תיבדק ההיסטוריה הרפואית שלך והתרופות אותן הנך
נוטל/ת והאם קיימת רגישות כלשהיא להן .כמו כן תקבל/י הסבר על מהלך
הבדיקה .לאחר מכן תתבקש/י לחתום על טופס הסכמה לביצוע הפעולה.
 יורכב לך צנתר לתוך הווריד כדי לאפשר מתן נוזלים או תרופות לאחר
הבדיקה במקרה הצורך.
 לא יינתנו תרופות הרדמה ו/או טשטוש משום שחשוב שתשתפ/י פעולה
במהלך הבדיקה.
 מומלץ לגשת לשירותים דקות ספורות לפני תחילת ביצוע הביופסיה ,כי
לאחר הפעולה תתבקש/י להישאר במיטה לפחות שעתיים.
 ביצוע הפעולה מתבצעת בשכיבה על הגב .המיקום המתאים לביצוע
הביופסיה יסומן בטוש צבעוני בלתי מחיק.
 בדיקת אולטרה-סאונד של הכבד תתבצע על מנת לוודא שהמיקום שנבחר
אכן מתאים.
 הרופא יזריק לתוך העור הרדמה מקומית שתגרום לתחושה של צריבה קלה
באזור המורדם.
 בזמן לקיחת הביופסיה תתבקש/י להפסיק לנשום למספר שניות ,ובכך יקטן
הסיכוי שמחט הביופסיה תפגע באיברים אחרים.
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לאחר הבדיקה
 תתבקש/י לשכב על הגב ולהימנע מתנועות חדות למשך שעתיים.
 לחץ דם ודופק יימדדו לך עד לחזרתם לערכם הסדיר.
 אם הסימנים החיוניים תקינים ואת חש/ה בטוב ,תוכל/י לשתות ולאכול מזון
קל כ 3-שעות לאחר ביצוע הביופסיה ,ולרדת מהמיטה לאחר כ 4-שעות.
 30דקות מביה"ח ,תוכל/י
 אם את גר/ה במרחק נסיעה של פחות מ-
להשתחרר לביתך.
 אם את גר/ה באזורים מרוחקים יותר ,יהיה עליך להתאשפז להשגחה ללילה
באחת מהמחלקות הפנימיות בבית החולים.
 תוצאות הבדיקה יישלחו לרופא המטפל במכון לגסטרואנטרולוגיה לאחר
כחודש ימים .בפגישתך הבאה עם הרופא ,יימסרו לך התוצאות וההמלצות על
המשך טיפול במקרה הצורך.
הערות
 ביופסיית כבד היא פעולה בטוחה יחסית ,אך ייתכן ותופיע הרגשת אי נוחות
וירידת לחץ דם .במקרים נדירים עשוי להופיע דימום ,זיהום או התנקבות.
 אם הכאבים אינם פוסקים לאחר  4שעות מביצוע הביופסיה – עליך לגשת
לחדר מיון ולהתאשפז.
 חלק מן המטופלים חשים אי נוחות ,או כאב בכתף ימין או ברום הבטן.
התופעות הנן שגרתיות ואינן מעידות על סיבוך.
 במשך  5-3ימים לאחר ביצוע הביופסיה ,יש להימנע ממאמצים מיותרים,
הרמת משאות כבדים ומעבודה פיזית קשה.
 יש להימנע מלקיחת תרופות נוגדות קרישה במשך מספר ימים )בתאום עם
הרופא המטפל(.
 בכל אחד מהמקרים הבאים :דימום מאזור הביופסיה ,חום ,קוצר נשימה,
כאבים בחזה ,כאבי בטן ,חולשה והזעה ,דפיקות לב  -יש לפנות לרופא
המטפל או לחדר מיון.

בברכת בריאות שלמה
צוות

המכון לגסטרואנטרולוגיה
ומחלות כבד

