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Przezskórna biopsja wątroby – wskazania, przeciwwskazania
i możliwe powikłania
Percutaneous liver biopsy – indications, contraindications and possible complications
Krzysztof Gutkowski

Streszczenie

Konwencjonalna, przezskórna biopsja w¹troby stanowi z³oty standard diagnostyki i okreœlania stopnia zaawansowania
wielu chorób w¹troby. Analiza histopatologiczna uzyskanej tkanki w¹trobowej dostarcza istotnych informacji dotycz¹cych
struktury wewnêtrznej oraz rodzaju i stopnia uszkodzenia narz¹du, jak równie¿ jest niezwykle pomocna w monitorowaniu
skutecznoœci stosowanego leczenia. W celu pozyskania tkanki w¹trobowej w zale¿noœci od stanu chorego i problemu
diagnostycznego wykorzystuje siê kilka metod. Nale¿¹ do nich przezskórna biopsja w¹troby, aspiracyjna biopsja
cienkoig³owa, biopsja wykonana z dostêpu poprzez praw¹ ¿y³ê szyjn¹ wewnêtrzn¹, pobranie materia³u technik¹
laparoskopow¹ oraz klinowa biopsja w¹troby wykonana podczas laparotomii. W praktyce klinicznej najczêœciej
wykonywanym zabiegiem jest przezskórna biopsja w¹troby. Metoda ta w rêkach doœwiadczonego operatora cechuje
siê wysokim stopniem bezpieczeñstwa, a wynikaj¹ce z jej zastosowania korzyœci w sposób znacz¹cy przewy¿szaj¹ ryzyko
wyst¹pienia potencjalnych powik³añ.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnienia przezskórnej biopsji w¹troby ze szczególnym uwzglêdnieniem
wskazañ, przeciwwskazañ i ewentualnych powik³añ, jakie niesie ze sob¹ wykonanie tej procedury diagnostycznej.
S³owa kluczowe: w¹troba, choroby w¹troby, przezskórna biopsja w¹troby.
Abstract

Conventional, percutaneous liver biopsy is the gold standard in the diagnosis and staging of many hepatic disorders.
The histopathological analysis of the obtained liver tissue specimen provides a wide variety of important data about
internal structure, the nature of the damage and its grading, and is unusually helpful in monitoring administrative
therapy efficiency. According to the patient’s clinical condition and diagnostic issue to be resolved, several methods
of procuring liver tissue can be used. These methods include: percutaneous liver biopsy, fine needle aspiration liver
biopsy, transjugular liver biopsy via right internal jugular vein, laparoscopic liver biopsy and wedge liver biopsy during
laparotomy. The most commonly performed method in modern medical practice is percutaneous liver biopsy. This
method is generally very safe in experienced hands and the value of obtained results significantly surpasses the risk
of potential complications.
The aim of this article is to present the issue of percutaneous liver biopsy with special consideration of indications,
contraindications and possible complications.
Key words: liver, liver diseases, percutaneous liver biopsy.

Wprowadzenie
Pierwsz¹ przezskórn¹ biopsjê w¹troby (PBW) wykonano w Niemczech w 1883 r. Procedura ta wymaga³a jednak utrzymywania ig³y biopsyjnej do 15 min wewn¹trz w¹troby, co czyni³o j¹ wysoce niebezpiecznym i ma³o
przydatnym narzêdziem diagnostycznym. Na szerok¹ skalê PBW zaczêto stosowaæ od 1958 r., kiedy to ³amach Gastroenterology ukaza³ siê opis techniki wykonania tzw. szybkiej biopsji w¹troby podany przez G. Menghiniego [1].
Analiza histopatologiczna uzyskanej tkanki w¹trobowej dostarcza wielu bardzo istotnych informacji dotycz¹cych struktury wewnêtrznej narz¹du, rodzaju i stopnia
uszkodzenia oraz zaawansowania zmian zapalnych i procesu w³óknienia. Jest zatem niezwykle pomocna w postawieniu prawid³owego rozpoznania i monitorowaniu skutecznoœci stosowanego leczenia [2].

W celu pozyskania tkanki w¹trobowej w zale¿noœci
od stanu chorego i problemu diagnostycznego, jaki w danym przypadku nale¿y rozwi¹zaæ, wykorzystuje siê kilka
technik. Nale¿¹ do nich przezskórna biopsja w¹troby, aspiracyjna biopsja cienkoig³owa wykonywana pod kontrol¹
obrazu ultrasonograficznego, biopsja wykonana z dostêpu poprzez praw¹ ¿y³ê szyjn¹ wewnêtrzn¹, pobranie materia³u technik¹ laparoskopw¹ oraz klinowa biopsja w¹troby wykonana podczas laparotomii. We wspó³czesnej
praktyce klinicznej najczêœciej wykonywanym zabiegiem
jest przezskórna biopsja w¹troby. Technikê tê uznaje siê
za najprostsz¹, najszybsz¹ i obarczon¹ najmniejszym odsetkiem powik³añ.
Biopsjê aspiracyjn¹ cienkoig³ow¹ stosuje siê w przypadku diagnostyki zmian ogniskowych podejrzanych
o charakter neoplazmatyczny. W rzeczywistoœci nie jest to
technika pozwalaj¹ca na uzyskanie tkanki w¹trobowej,
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Tab. 1. Wskazania do wykonania przezskórnej biopsji w¹troby
diagnostyka oraz ustalenie stopnia nasilenia (grading) i stadium zaawansowania (staging):
– alkoholowej choroby wątroby
– niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH)
– autoimmunologicznego zapalenia wątroby (AIH)
ustalenie stopnia nasilenia i stadium zaawansowania przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C
diagnostyka hemochromatozy u chorego i krewnych – ilościowa ocena zawartości żelaza w wątrobie
diagnostyka choroby Wilsona – ilościowe określenie zawartości miedzi w wątrobie
diagnostyka pierwotnej marskości żółciowej (PBC) i pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych
diagnostyka nieprawidłowych wartości enzymów wątrobowych bez uchwytnej przyczyny
określenie działań ubocznych niektórych leków, np. metotreksatu
diagnostyka guzów wątroby
określenie stanu wątroby u biorcy po przeszczepie
diagnostyka gorączki o nieustalonej etiologii z hodowlą tkankową włącznie

Tab. 2. Przeciwwskazania do przezskórnej biopsji w¹troby
Bezwzględne
brak współpracy ze strony pacjenta
incydentalne, niewyjaśnione krwawienia w wywiadzie
zaburzenia hematologiczne*
– wydłużenie czasu protrombinowego
– liczba płytek krwi poniżej 60 × 109/l
– przedłużony czas krwawienia powyżej 10 min
– stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w ciągu
ostatnich 7–10 dni przed planowaną biopsją
brak możliwości przetoczenia krwi i preparatów krwiopochodnych
podejrzenie obecności zmiany o charakterze naczyniaka
lub dobrze unaczynionego guza w wątrobie
podejrzenie tasiemca bąblowca
brak możliwości ustalenia odpowiedniego miejsca biopsji
za pomocą opukiwania i/lub badania ultrasonograficznego
stan ropny skóry w okolicy potencjalnego nakłucia
Względne
patologiczna otyłość
płyn w jamie otrzewnowej
hemofilia
stan zapalny w prawej jamie opłucnowej
stan zapalny poniżej prawej kopuły przepony
*małopłytkowość i niedobory osoczowych czynników krzepnięcia
mogą być skorygowane przez przetoczenie koncentratu krwinek
płytkowych i osocza świeżego mrożonego; w takich przypadkach
stanowią one przeciwwskazania względne

a tylko niewielkiej liczby komórek, które poddaje siê analizie cytologicznej.
Biopsja na drodze laparoskopowej pozwala na pozyskanie obszernego fragmentu tkanki w¹trobowej i z tego
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powodu cechuje siê wysokim wspó³czynnikiem przydatnoœci diagnostycznej. Stanowi niezwykle u¿yteczn¹ procedurê w celu okreœlenia stadium zaawansowania u chorych z ró¿nymi procesami rozrostowymi tocz¹cymi siê
wewn¹trz jamy brzusznej. Negatywn¹ stron¹ tej techniki
jest potrzeba poddania pacjenta procedurze znieczulenia
ogólnego, co wi¹¿e siê ze wzrostem ryzyka ewentualnych
powik³añ i podra¿a koszty.
Biopsja wykonana z dostêpu poprzez praw¹ ¿y³ê szyjn¹ wewnêtrzn¹ to badanie bardziej inwazyjne ni¿ biopsja
przezskórna, jednak mo¿na j¹ zastosowaæ u chorych
z podwy¿szonym ryzykiem krwawienia oraz u tych, u których biopsja przezskórna z ró¿nych wzglêdów jest przeciwwskazana. W tym przypadku ewentualne krwawienie
z miejsca pobrania materia³u odbywa siê do œwiat³a ¿y³y
w¹trobowej, a wiêc nie stanowi zagro¿enia krwotocznego
dla pacjenta poddanego zabiegowi.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnienia
przezskórnej biopsji w¹troby ze szczególnym uwzglêdnieniem wskazañ, przeciwwskazañ i ewentualnych powik³añ,
jakie niesie ze sob¹ wykonanie tej procedury diagnostycznej.
Wskazania i przeciwwskazania
Przezskórna biopsja w¹troby jest procedur¹ pozwalaj¹c¹ na uzyskanie wielu bardzo istotnych danych mog¹cych
w znacz¹cy sposób wp³yn¹æ na postawienie prawid³owego
rozpoznania i wdro¿enie odpowiedniego leczenia. W³aœciwe i wczesne rozpoznanie wiêkszoœci chorób w¹troby
umo¿liwia zastosowanie odpowiedniej terapii zapobiegaj¹cej lub znacz¹co opóŸniaj¹cej rozwój procesu marskoœci.
Ponadto, szczególnie w przypadku zmian neoplazmatycznych, wczesna diagnostyka pozwala na doszczêtne leczenie radykalne. Spektrum wskazañ do wykonania przezskórnej biopsji w¹troby przedstawiono w tab. 1.
Chocia¿ PBW to zabieg stosunkowo bezpieczny, w pewnej grupie pacjentów wykonanie tej procedury obarczone
jest wysokim ryzykiem wyst¹pienia powik³añ. Przeciwwskazania do PBW przedstawiono w tab. 2.
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Przygotowanie pacjenta
Bardzo wa¿nym elementem ograniczaj¹cym mo¿liwoœæ
wyst¹pienia potencjalnych powik³añ jest w³aœciwe przygotowanie pacjenta do wykonania zabiegu. Szczególny nacisk
nale¿y po³o¿yæ na dok³adne zebranie wywiadu chorobowego w aspekcie epizodów niewyjaœnionych zaburzeñ krzepniêcia u chorego i cz³onków jego najbli¿szej rodziny oraz
stosowania leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Zaleca siê odstawienie preparatów z tej
grupy minimum na 7 dni przed planowan¹ dat¹ wykonania
zabiegu. Nastêpnie nale¿y przeprowadziæ szczegó³owe badanie fizykalne, wykonaæ pe³n¹ morfologiê krwi z okreœleniem liczby krwinek p³ytkowych i badania koagulologiczne, tj. czas protrombinowy i czas krwawienia [3, 4].
Przeciwwskazanie do wykonania zabiegu stanowi liczba p³ytek krwi ni¿sza ni¿ 60 x 109/l, wyd³u¿enie czasu protrombinowego przekraczaj¹ce zakres wartoœci referencyjnych o wiêcej ni¿ 4 s oraz czasu krwawienia powy¿ej 10 min [5].
Przed wykonaniem zabiegu pacjent powinien otrzymaæ
wyczerpuj¹ce informacje na temat wskazañ, na podstawie
których podjêto decyzjê o wykonaniu tej procedury, oraz
mo¿liwych powik³añ. Wyra¿enie zgody na wykonanie
PBW pacjent musi potwierdziæ na piœmie [6].
W wiêkszoœci oœrodków zaleca siê, aby pacjent przed wykonaniem zabiegu pozostawa³ na czczo. Dopuszcza siê spo¿ycie lekkiego œniadania zawieraj¹cego kilkadziesi¹t gramów
mas³a lub margaryny. Taki posi³ek ma na celu obkurczenie
pêcherzyka ¿ó³ciowego i zmniejszenie w ten sposób prawdopodobieñstwa jego nak³ucia podczas zabiegu [7]. Sedacjê
i analgezjê uzyskuje siê zazwyczaj przez ³¹czne podanie benzodwuazepin i pochodnych opioidowych [8]. W wiêkszoœci oœrodków podaje siê 5 mg midazolamu w bolusie. U pacjentów po 65. roku ¿ycia dawkê redukuje siê do 2,5 mg [9].
Sprzęt
Wyró¿nia siê trzy rodzaje igie³ do przezskórnej biopsji
w¹troby. Ig³y ss¹ce (Menghini, Klatskin, Jamshidi), ig³y
tn¹ce (Vim-Silverman, Trucut) oraz ig³y tn¹ce ze sprê¿ynowym mechanizmem spustowym. Œrednica najczêœciej
wykorzystywanych igie³ waha siê miêdzy 1,2 a 1,6 mm [10,
11]. Najczêœciej stosowane ig³y ss¹ce umo¿liwiaj¹ pobranie stosunkowo du¿ych fragmentów tkanki w¹trobowej
i zwykle s³u¿¹ do wykonywania biopsji œlepej. Wzglêdne
przeciwwskazanie do ich stosowania stanowi zaawansowana marskoœæ w¹troby. W takim przypadku preferuje siê
ig³y tn¹ce, które nie powoduj¹ rozfragmentowania zawieraj¹cego du¿¹ iloœæ tkanki ³¹cznej materia³u [12]. Zastosowanie igie³ ze sprê¿ynowym mechanizmem spustowym
cechuje du¿a ³atwoœæ obs³ugi. Stosuje siê je zazwyczaj
do pobierania materia³u pod kontrol¹ obrazu ultrasonograficznego. Pewne ograniczenie stosowania tego typu igie³
stanowi stosunkowo wysoka cena [13, 14].
Technika wykonania zabiegu
Przed wykonaniem zabiegu pacjenci powinni skorzystaæ z toalety ze wzglêdu na koniecznoœæ pozostawania
w pozycji le¿¹cej do 3 godz. po biopsji.

Pacjenta uk³ada siê w pozycji le¿¹cej na plecach, z praw¹ rêk¹ za³o¿on¹ za g³owê. Nastêpnie opukuje siê okolicê w¹troby, ustalaj¹c miejsce najwiêkszego st³umienia wypuku w fazie wdechu i wydechu w linii pachowej
przedniej. Miejsce najwiêkszego st³umienia znajduje siê
zwykle miêdzy 6. a 9. przestrzeni¹ miêdzy¿ebrow¹. Tak
ustalone miejsce nak³ucia mo¿na potwierdziæ za pomoc¹
g³owicy ultrasonografu (USG).
W przypadku biopsji œlepej zazwyczaj rezygnuje siê
z kontroli ultrasonograficznej. Wyj¹tek stanowi brak mo¿liwoœci ustalenia miejsca najwiêkszego st³umienia (u pacjentów oty³ych), co obliguje operatora do kontroli ultrasonograficznej. Dane z piœmiennictwa dowodz¹, ¿e
zastosowanie techniki USG w celu ustalenia miejsca nak³ucia nie pozwala na ca³kowite unikniêcie powik³añ [15].
Dokonuj¹c ustalenia miejsca biopsji w populacji 222 pacjentów za pomoc¹ techniki opukiwania, które nastêpnie
kontrolowa³ badaniem USG, Smith stwierdzi³, ¿e kontrola ultrasonograficzna przyczyni³a siê do korekty wyznaczonego punktu zaledwie w 3,6% przypadków [16].
W niektórych oœrodkach wykonuje siê biopsjê w¹troby w u³o¿eniu pacjenta na lewym boku z praw¹ koñczyn¹
górn¹ siêgaj¹c¹ do wezg³owia sto³u zabiegowego. W takim przypadku wyznacza siê liniê pachow¹ przedni¹
i œrodkow¹, a nastêpnie ustala miejsce najwiêkszego st³umienia w¹trobowego. Miejsce nak³ucia stanowi punkt powsta³y z przeciêcia linii pod³u¿nej, dziel¹cej obie linie pachowe przedni¹ i œrodkow¹ na dwa równe pola, i linii
biegn¹cej równolegle do przestrzeni miêdzy¿ebrowej
w miejscu najwiêkszego st³umienia w¹trobowego.
Nak³ucia dokonuje siê zawsze na górnej krawêdzi ¿ebra, zapobiegaj¹c w ten sposób uszkodzeniu naczyñ miêdzy¿ebrowych biegn¹cych wzd³u¿ jego krawêdzi dolnej.
Jeœli stosowanym narzêdziem jest ig³a ss¹ca, procedurê nak³ucia poprzedza znieczulenie 2-procentowym roztworem lidokainy skóry i tkanek le¿¹cych g³êbiej. Nastêpnie przy u¿yciu skalpela dokonuje siê niewielkiego naciêcia
skóry, przez które wprowadza siê ig³ê biopsyjn¹. Po osi¹gniêciu torebki w¹troby œwiat³o ig³y przep³ukuje siê niewielk¹ iloœci¹ ja³owej soli fizjologicznej, wytwarza podciœnienie, poci¹gaj¹c ku górze t³ok strzykawki po³¹czonej
z ig³¹, i w fazie wydechu – zalecaj¹c pacjentowi wstrzymaæ na krótk¹ chwilê powietrze – zdecydowanym, posuwisto-zwrotnym ruchem wykonuje siê nak³ucie. Ig³a powinna przebywaæ w mi¹¿szu w¹troby najkrócej jak to tylko
mo¿liwe [17].
Postępowanie po wykonaniu zabiegu
Wykonanie standardowej przezskórnej biopsji w¹troby
wymaga wnikliwej obserwacji pacjenta przez 3 godz. po zabiegu. Pomimo niewielkich ró¿nic wynikaj¹cych z doœwiadczeñ w³asnych oœrodków hepatologicznych, powszechnie
akceptowany jest schemat polegaj¹cy na u³o¿eniu pacjenta
na prawym boku przez 2 godz., a nastêpnie w pozycji le¿¹cej, na brzuchu przez 1 godz. Równoczeœnie nale¿y prowadziæ monitoring podstawowych funkcji ¿yciowych, tj.
pomiar czêstoœci têtna i wartoœci ciœnienia têtniczego krwi.
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Pomiarów dokonuje siê co 15 min w ci¹gu pierwszej godziny po zabiegu i co 30 min przez kolejne 2 godz. [9, 18].
Potencjalne powikłania
Przezskórna biopsja w¹troby wykonywana przez doœwiadczonego operatora jest powszechnie uznawana za zabieg bezpieczny. Szeœædziesi¹t procent powik³añ ujawnia siê
w ci¹gu pierwszych 2 godz. po wykonaniu procedury i 96%
w ci¹gu pierwszej doby [1, 19]. Wspó³czynnik œmiertelnoœci wynosi 1/10 000 do 1/12 000 wykonanych badañ [20,
21]. Do grupy, w której odsetek przypadków œmiertelnych
jest najwy¿szy, nale¿¹ pacjenci ze schorzeniami nowotworowymi. Populacjê o podwy¿szonym wspó³czynniku ryzyka stanowi¹ tak¿e chorzy z zaawansowanym procesem marskoœci w¹troby, zainfekowani wirusem HIV, z hemofili¹
i innymi ciê¿kimi zaburzeniami hemostazy [22].
Oko³o 1/4 pacjentów po wykonaniu biopsji skar¿y siê
na ból w obrêbie prawego, górnego kwadrantu jamy
brzusznej lub prawego barku. Ból ma zwykle niewielkie
natê¿enie, nasila siê z wdychaniem powietrza i trwa stosunkowo krótko [23, 24]. Do z³agodzenia objawów bólowych bezpoœrednio po zabiegu powszechnie stosuje siê
50–100 μg fentanylu podawanego do¿ylnie. Jeœli ból
utrzymuje siê w trakcie pierwszych 3 godz. i nie ma charakteru narastaj¹cego, a pacjent jest hemodynamicznie
stabilny, zaleca siê podanie acetaminofenu z kodein¹.
Utrzymywanie siê ostrego bólu powy¿ej 3 godz. lub jego
narastaj¹cy charakter wymaga wdro¿enia procedur diagnostycznych (morfologia krwi, badanie USG jamy
brzusznej, RTG klatki piersiowej) [25].
Za najciê¿sze i najpowa¿niejsze powik³anie biopsji w¹troby uznaje siê krwawienie. Z wielooœrodkowego retrospektywnego badania obejmuj¹cego ponad 68 000 biopsji koordynowanego przez Piccinino i wsp. [26] wynika,
¿e odsetek krwawieñ po wykonaniu badania wynosi³
0,32%. Nieco ni¿szy odsetek wynosz¹cy 0,078% uzyskano w Centrum Transplantacyjnym Szpitala Uniwersyteckiego w Pitsburgu. Dane oparto o analizê wykonanych
ponad 12 700 przeskórnych biopsji w¹troby [20].
Do czynników w sposób znamiennie zwiêkszaj¹cych ryzyko krwawienia nale¿¹ nowotwory w¹troby, zaawansowana marskoœæ, podesz³y wiek pacjenta oraz wiêcej ni¿
trzy próby pobrania materia³u [27].
Podejrzenie krwawienia mo¿e nasuwaæ utrzymuj¹ca siê
po zabiegu hipotonia z towarzysz¹c¹ tachykardi¹. Jeœli objawom tym towarzyszy narastaj¹cy ból, prawdopodobieñstwo krwawienia znamiennie wzrasta. W takich przypadkach nale¿y w trybie pilnym zabezpieczyæ dla chorego
koncentraty krwinek czerwonych, krwinek p³ytkowych
i osocza œwie¿ego mro¿onego z równoczesnym powiadomieniem zespo³u operacyjnego o istnieniu podejrzenia
krwawienia wymagaj¹cego interwencji chirurgicznej.
W praktyce wyró¿nia siê 3 postacie krwawienia po wykonaniu biopsji w¹troby, tj. krwawienie wewn¹trzotrzewnowe, wytworzenie krwiaka i krwawienie do dróg ¿ó³ciowych.
Krwawienie do jamy otrzewnej jest wynikiem uszkodzenia podczas biopsji jednej z ga³êzi têtnicy w¹trobowej
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lub ¿y³y wrotnej. Rozpoznanie w tym przypadku u³atwia
stwierdzenie obecnoœci wolnego p³ynu (krew) w jamie
otrzewnowej przy zastosowaniu technik obrazowych [28].
Ma³e krwiaki s¹ z regu³y bezobjawowe, natomiast du¿e stanowi¹ przyczynê bólu oraz wywo³uj¹ tachykardiê,
hipotensjê i spadek wartoœci hematokrytu [29]. Czêstoœæ
powstawania krwiaków podtorebkowych w¹troby jest niska i w oparciu o wyniki uzyskane w du¿ych badaniach,
obejmuj¹cych populacjê ponad 12 000 pacjentów, szacowana na nieco poni¿ej 0,025% [20].
Krwawienie do dróg ¿ó³ciowych nale¿y do najrzadszych
krwotocznych powik³añ przezskórnej biopsji w¹troby. Szacuje siê, ¿e wystêpuje z czêstoœci¹ 0,006 % [26]. Podstawopwymi objawami tego powik³ania s¹ krwawienie z przewodu pokarmowego, ból w prawym pod¿ebrzu i ¿ó³taczka.
Krwawienie tego typu mo¿e pojawiæ siê bezpoœrednio po zabiegu lub w odstêpie czasowym nawet kilku dni [30]. Jeœli wystêpuje bezpoœrednio po wykonaniu biopsji, jest konsekwencj¹ równoczesnego uszkodzenia dróg ¿ó³ciowych
i naczyñ krwionoœnych. W przypadku interwa³u czasowego przyczynê krwawienia stanowi zazwyczaj przebicie
do dróg ¿ó³ciowych wytworzonego podczas biopsji krwiaka podtorebkowego w¹troby lub pseudotêtniaka. Do procedur wykorzystywanych w diagnostyce tego powik³ania
zalicza siê USG, endoskopiê górnego odcinka przewodu
pokarmowego, cholangiopankreatografiê wsteczn¹, rezonans magnetyczny oraz angiografiê. W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci przypadków krwawienie do dróg ¿ó³ciowych leczone jest zachowawczo.
¯ó³ciowe zapalenie otrzewnej to kolejne powik³anie,
jakie mo¿e towarzyszyæ przezkórnej biopsji w¹troby. Czêstoœæ jego wystêpowania szacuje siê na 0,09% [31]. Wystêpuje zazwyczaj u pacjentów z mechaniczn¹ przeszkod¹ w odp³ywie ¿ó³ci. Brak przeszkody wspó³istniej¹cy
z tym powik³aniem mo¿e sugerowaæ perforacjê pêcherzyka ¿ó³ciowego. Obserwowane objawy mog¹ mieæ bardzo
ró¿ne nasilenie, tj. od nieznacznych dolegliwoœci bólowych w obrêbie jamy brzusznej przez gor¹czkê, leukocytozê, niedro¿noœæ jelit, oliguriê po wstrz¹s. Postêpowanie
terapeutyczne opiera siê na szeroko spektralnej antybiotykoterapii, odpowiedniej poda¿y p³ynów, a w przypadkach pogarszania siê stanu ogólnego pacjenta na interwencji chirurgicznej.
Do innych rzadko wystêpuj¹cych powik³añ nale¿¹ perforacja jelita, zapalenie trzustki w przebiegu krwawienia
do dróg ¿ó³ciowych, wytworzenie ropnia podprzeponowego i wstrz¹s anafilaktyczny [30].
Mimo wielu zagro¿eñ i mo¿liwoœci rozwoju ró¿nych
powik³añ, jakie niesie ze sob¹ wykonanie zabiegu przezskórnej biopsji w¹troby, w uzasadnionych przypadkach
metodê tê nale¿y uznaæ za z³oty standard, daj¹cy jedyn¹
mo¿liwoœæ postawienia szybkiego i pewnego rozpoznania
umo¿liwiaj¹cego wdro¿enie w³aœciwego schematu leczenia. Metoda ta w rêkach doœwiadczonego operatora cechuje siê wysokim stopniem bezpieczeñstwa, a wynikaj¹ce z jej zastosowania korzyœci w sposób znacz¹cy
przewy¿szaj¹ ryzyko wyst¹pienia potencjalnych powik³añ.
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