
 

 

T.C. 
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 

DOKÜMAN KODU GN.FR.1373 

YAYIN TARİHİ 06.08.2013 

REVİZYON NO 00 

İNTANİYE ANABİLİM DALI 
REVİZYON TARİHİ -- 

SAYFA NO 1/2 

 
 

 
 
 

KARACİĞER BİYOPSİSİ AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 
  
Hasta Adı                                        Dosya No                                      Tarih / Saat 
……………………….                    ……………………….                 ………………. 
 
Karaciğer biyopsisi ne amaçla yapılır? 
Karaciğer biyopsisi kronik viral hepatitin karaciğere yaptığı hasarın derecesini 
değerlendirmek için en iyi ve en duyarlı yöntemdir. Ayrıca hastaya uygulanan çeşitli 
tedavilerin etkinliğinin takibinde de yararlıdır. Sadece sarılıkların tanısında değil diğer birçok 
karaciğer hastalığının tanısında oldukça değerli bir metottur.  
 
Biyopsi öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar: 
Biyopsi öncesi son bir hafta içerisinde aspirin, ibuprufen, naproksen, warfarin gibi ilaçlar 
alınmamalıdır. Lokal anestezik ilaçlara ve diğer bilinen ilaçlara alerji olup olmadığı hekime 
bildirilmelidir. Kanama bozukluğu olan hastalarda (hemofili ve benzeri) biyopsi yapmak 
sakıncalıdır. Bu tür hastalığı olanlar hekime bildirmelidir.  
 
Biyopsi öncesi hazırlıklar: 
Biyopsi öncesi kanama ile ilgili ciddi komplikasyon çıkmaması için yakın zamanda KC 
ultrasonografisi yapılır.Ayrıca tam kan testi içinde trombosit sayısı ve diğer kan hücreleri 
gözden geçirilir.Biyopsi öncesi klinikteki asistan doktor kanama ve pıhtılaşma testlerini 
yapar.Hematoloji laboratuardan kanama ile ilgili PT ve PTT testleri kontrol edilir. 
 
Biyopsi nasıl yapılır? 
Deri antiseptik ile temizlenir. İğnenin gireceği alana lokal anestezik ilaç enjekte edilir.Daha 
sonra ince ağızlı bistüri ile biyopsi iğnesinin kolay girebilmesi için kaburga arasına birkaç mm 
rehber delik açılır.Karın derisi üzerinden karaciğere kendi özel iğnesi ile girilerek bir parça 
karaciğer dokusu alınır. Biyopsi iğnesinin karaciğere girişi sırasında hafif ağrı 
hissedebilirsiniz. Karaciğerden alınan örnek tetkik için patolojiye gönderilir.  
 
Biyopsi sonrasında dikkat edilecek hususlar 
Biyopsiden sonra hastaların 24 saat hastanede gözlenmesinde yarar vardır. Hastalar 2-3 gün 
istirahat etmeli, bir hafta süresince 5-7 kg’dan fazla ağırlık kaldırmamalı, yine bu süre 
içerisinde kanı sulandırıcı ilaçlar alınmamalıdır.   
 
Karaciğer biyopsisi yapılması sırasında ve sonrasında görülen istenmeyen durumlar 
nelerdir? 
* Sık görülmeyen durumlar 

       İğnenin giriş yerinde kanama veya karın içi boşluğa kanama olması 
       Çok nadiren, iğne, girdiği alana yakın dokulara hasar verebilir. (Örneğin; safra kesesi, ince   
barsaklar, böbrek)  
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* Daha sık görülen durumlar 
       Biyopsi yapılan yerde ağrı: Genellikle 24 saat sürer. Gerekirse ağrı kesici alınabilir.   
       Bayılma , değişik derecelerde allerjik reaksiyon. 

* Önemli, fakat sık görülmeyen durumlar 
       İnfeksiyon gelişmesi, akciğer zarı delinmesi. 
       Hava embolisi: Karaciğerden kan damarları içine hava kabarcıklarının girmesiyle oluşur. 
       Safra kesesinin yırtılması ve safranın batına yayılması 
       Ölüm (1/1000- 1/10.000) 

 

Onam Doğrulama: 

 

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Doktorum tüm sorularımı 

cevapladı. Kendi özgür irademle karar veriyorum. Bu müdahaleyi kabul etmeme ya da 

istediğim zaman vazgeçme hakkımın olduğunu biliyorum. 

 

Tarih / Saat : ___________ /_________ 

 

Hastanın ve / veya yasal temsilcisinin adı soyadı :___________ ___________ 

    

İmzası: _____________  

 

İşlemi yapacak olanın Adı-Soyadı : ___________ ___________ 

  

Çalıştığı Kurum:  

 

İmza : _____________  

 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

 
Kalite Direktörü Başhekim 

  

 


