
 
 
MAKSA/ NEERU BIOPSIA   
 
Maksa/ neeru biopsia on uuring, mille käigus võetakse ultraheli kontrolli all maksast/ neerust 
biopsianõelaga koetükk, mis saadetakse uuringuks laborisse. 
 
Biopsia näidustuseks on erinevate maksa-/ neeruhaiguste diagnoosimine. Uuringule suunab raviarst. 
 
Uuringu eelselt: 

 määratakse Teile vereanalüüsid (hüübimisnäitajad ja veregrupp), mille vastused on vajalikud 
uuringu teostamiseks; 

 uuringu teostamiseks võetakse Teid haiglasse; 

 kui Te tarvitate vere hüübimist pärssivaid ravimeid nt aspiriin, ibuprofeen, varfariin või Teil esineb 
ravimallergiat anesteetikumide nt tuimastuseks kasutatava lidokaiini suhtes, siis teavitage sellest 
kindlasti raviarsti ja protseduuri tegevat personali. 

 
Uuringu ajal: 

 palutakse Teil paljastada uuritav piirkond, seega on soovitatav uuringule tulles riietuda nii, et 
lahtiriietumine oleks mugav;  

 lamate uuringulaual selili; 

 punktsiooni piirkond puhastatakse ja tuimastatakse; 

 tehakse väike paari millimeetri suurune nahalõige; 

 palutakse täita mõningaid arsti korraldusi, nt hingata, mitte hingata, pöörata jms; 

 arst sisestab spetsiaalset süstalt kasutades biopsianõela ja võtab maksast/ neerust koetüki; 

 punktsioonikoht kaetakse steriilse plaastriga. 
Protseduur kestab 15‒30 minutit. 
 
Uuringu järgselt: 

 viiakse Teid osakonda; 

 peate lamama 4‒6 tundi; 

 punktsioonikohale asetatakse jääkott;  

 valveõde jälgib Teie seisundit, mõõdab vererõhku ja vajadusel manustab valuvaigistit; 

 kui Teil tekib tugev valu, pearinglus ja/ või vererõhu langus, korraldab raviarst täiendavad uuringud 
ja analüüsid. Kui eelnimetatud sümptomid tekivad kodus, kutsuge kiirabi või pöörduge erakorralise 
meditsiini osakonda ning öelge kindlasti, et Teile on tehtud maksa/ neeru biopsia; 

 samal päeval ärge minge kuuma duši alla, sauna ega vanni ning paar järgmist päeva vältige 
raskuste tõstmist.  
 

Võimalikud tüsistused 

 maksa biopsia järgselt ‒ sissehingamisel valu paremal pool küljes, seljas või paremas õlas, mis võib 
kesta mõnest tunnist kuni paari päevani; 

 neeru biopsia järgselt – veri uriinis, probleem möödub paari päevaga; 

 põletik punktsioonikohal; 

 verejooks haavast või sisemine verejooks; 

 proovitüki saamine võib ebaõnnestuda. 
Tüsistuste esinemisel võtke ühendust raviarstiga või pöörduge erakorralise meditsiini osakonda. 
 
Kui Teil tekib lisaküsimusi, palume pöörduda raviarsti poole. 
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