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Under våren 2017 utfördes leverbiopsi på 20 

stycken mjölkande kor på Sveriges Lantbruksu-

niversitets (SLU) försöksgård Lövsta. Med denna 

artikel vill författarna upplysa om hur en lever-

biopsi på nötkreatur går till och vilket material 

som används vid provtagning

Analys av en leverbiopsi kan ge viktig information om häl-

sostatus i en nötbesättning. En biopsi kan ge information 

som inte alltid hade kunnat påvisas enbart under en allmän 

klinisk undersökning av nöt, eller via hematologi.

Leverbiopsi kan bland annat genomföras vid misstanke om 

förgiftning med till exempel koppar (6) där levern ackumu-

lerar en stor mängd koppar innan en toxisk påverkan kan 

ses i blodomloppet via hematologi (8), eller förgiftning med 

bly och arsenik, eller för att undersöka eventuell fettlever 

(4). Mineralstatus (till exempel koppar, selen, zink och ko-

bolt) i en besättning kan även undersökas (10). Att undersö-

ka mineralhalter i lever kan vara nödvändigt för att justera 

mineralutfodringen. Många gånger är anledningen till en 

utredning även nedsatt fruktsamhet, juverproblem eller 

högt antal kroniskt sjuka eller döda djur (9). Ett adekvat 

antal kor att undersöka brukar ligga mellan 3 och 10  per 

100 djur i en besättning. 

Leverbiopsi på nöt
Metodik och genomförande

Figur 1. Speciellt framtaget biopsiinstrument isärplockat, troakar och biopsinål Shoof 

international. (Shoof International Ltd New Zealand, Punch Liver Gloster ref nr 217 612)

Figur 2. Leverns lokalisation (blå/svart), 6.e interkostalrummet sista tredjedelen 

ventralt till sista interkostalrummet högt dorsalt. Instrumentet förs in i 11.e interkos-

talrummet (röd) på höger sida, nedanför tvärutskotten i en diagonal linje (grön) mellan 

tuber coxae och höger armbågsled, med nålen riktad mot vänster armbågsled.
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BIOPSIINSTRUMENTET
Instrumentet som användes för lever-

biopsi under provtagningen på för-

söksgården Lövsta, är specialbeställd 

från utlandet (Figur 1). Den liknar en lång 

troakar när den är ihopsatt. Nålen är ett 

högkvalitativt instrument av rostfritt stål, 

längd 25 cm, diameter 4 mm, kärnans 

diameter för provmaterial är 3 mm. Instru-

mentet kan användas på får, hjort och nöt. 

Instrumentet har dock, vid egna försök, 

inte visat sig vara lämpligt för kalvar/

ungdjur under ett år. Det finns även ett så 

kallat ”true cut” biopsiinstrument som är 

mindre i diameter och därav ger mindre 

mängd provmaterial (11).

LEVERNS TOPOGRAFI
Levern på nöt är placerad väl omsluten av 

bröstkorgen på höger sida av djuret och 

kan normalt sett inte palperas. Levern kan 

dock, i vissa fall, vara förstorad och då 

kan man känna en förstorad lever genom 

att trycka med fingrarna bakom höger 

revbensbåge (2). Leverns exakta plats kan 

bekräftas, antingen med hjälp av perkus-

sion eller ett ultraljud. Ultraljudsunder-

sökning kan också vara till hjälp för att 

fastställa leverns storlek, position och 

konsistens samt påvisa förekomsten av 

eventuella abscesser. Levern kan loka-

liseras genom att undersöka 6:e till 12:e 

interkostalrummen på höger sida (2).

Auskultation av höger sida med hjälp av 

stetoskop för en eventuell dislokation av 

löpmage rekommenderas innan prov-

tagning. Instrumentet förs in mellan 11.e 

interkostalrummet på höger sida, mellan 

mellersta och översta tredjedelen av rev-

benet (5) i en diagonal linje mellan tuber 

coxae och höger armbågsled, med nålen 

riktad mot vänster armbågsled (Figur 2.)

PREOPERATIVA FÖRBEREDELSER
Innan själva ingreppet skall området 

på höger sida förberedas. Pälsen på en 

ca 15x15cm ruta rakas. Sedan tvättas 

och skrubbas området med lämplig 

lösning, till exempel tvål eller Hibiscrub 

kutan lösning 40 mg/ml (klorhexidin) 

och till sist används 70% isopropylalko-

hol för desinfektion. Kons huvud skall 

bindas upp till vänster exempelvis i en 

fodergrind, eftersom levern i en sådan 

position av djuret pressas mer mot den 

högra bukväggen och gör ingreppet 

lättare att genomföra. 

Cirka 10 ml Lidokel-Adrenalin vet, inj 

20mg/ml+36 (lidokain+adrenalin) eller 

alternativt 10-20ml Procamidor Vet inj 

20mg/ml Salfram Scandinavia (procain) 

injiceras med en 19G 40mm kanyl. 

Lokalbedövning injiceras i hela muskel-

lagret interkostalt i en solfjäderform. 

Sedan läggs en kvaddel subkutant för en 

adekvat lokalanestesi innan punktering av 

hud och muskulatur (Figur 3). Huden kan 

skrapas en aning med skalpell för att göra 

området mer tydligt markerat efter lokal-

bedövning, alternativt lämnas kanylen 

kvar i vävnad efter att man genomfört lo-

kalbedövningen för att veta exakt område 

där man vill genomföra biopsin. 

Lämplig NSAID ges till djuret för att 

minska smärta efter en leverbiopsitag-

ning då en lokal inflammation normalt 

uppstår (1). Studier har visat att kor visat 

tecken på smärta efter ingreppet och 

därför rekommenderas behandling med 

NSAID för att minska obehag för djuret 

(9). Vanligtvis är sedativa inte nödvändig 

att administrera om djuret håller sig 

lugnt och är fixerat  samt adekvat lokal-

bedövat. Antibiotikabehandling är inte 

nödvändig efter en korrekt genomförd 

leverbiopsi på nöt.

GENOMFÖRANDE 
Sterila handskar skall användas av 

personen som utför biopsin. Innan själva 

provtagningen görs ett litet snitt genom 

hela hudlagret med ett skalpellblad, det-

ta för att förhindra att biopsinålen blir slö 

samt för att ingreppet skall gå lättare och 

utan större kraftansträngning. Biopsiin-

strumentet skall vara sterilt autoklaverat. 

Instrumentet guidas in i hudsnittet, 

den penetrerar interkostalmusklerna 

och diafragma för att sedan penetrera 

Figur 3. Placering av lokalbedövning efter rengöring. Figur 4. Nålens riktning mot vänster armbågsled, 11.intercostalrummet nedanför tvär-

utskotten på höger sida, diagonal linje mellan tuber coxae och höger armbågsled.
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leverkapseln i en vinkel som beskrivits 

tidigare. (Figur 4) Kon kan rycka till då 

instrumentet penetrerar musklerna i dia-

fragmas fästen som inte är bedövade och 

ett motstånd följt av en plötslig lättnad 

av motståndet, ett litet ryck, kan kännas 

när nålen förs in i bukhålan där levern 

har sin plats. Den vassa troakaren tas ur 

instrumentet  efter att man avancerat 

ytterligare ca 2 cm till in i levervävnad 

och endast den mer trubbiga ihåliga 

biopsinålen avanceras något djupare 

in i levervävnaden med små roterande 

rörelser, hela tiden i riktning vänster 

armbågsled. Känslan är för det mesta att 

vara i något grovt när instrumentet ma-

nipuleras i levervävnad. Biopsitagningen 

kan även underlättas med hjälp av att 

samtidigt utföra ett ultraljud av levern för 

bättre visualisering (2). 

Efter att ha penetrerat levern, sätts en 

tumme över nålens ihåliga ände i provta-

garens hand för att behålla vakuum och 

för att inte biopsimaterialet skall rinna ut 

när instrumentet tas ut. Sedan pressas 

det nytagna provmaterialet ut på en steril 

kompress genom att den vassa troakaren 

åter igen appliceras in i instrumentet. 

(Figur 5). Ca 150-250 g provmaterial är 

adekvat. I viss litteratur rekommenderas 

t e x.150-350mg levervävnad (7). Huden 

sys igen med enstaka enkla suturer av 

icke resorberbart material som tas bort 

efter ca 10-11 dagar.

PROVHANTERING
Biopsierna tagna på SLUs försöksgård 

förvarades torrt och kallt i en ren plast-

behållare och frystes ner så fort som 

möjligt efter provtagning, detta för att 

senare skickas utomlands för analys av 

mineraler, tungmetaller och triglyceri-

der. En mindre mängd provmaterial kan 

även placeras i en 2ml Eppendorftub och 

frysas ner omedelbart i flytande kväve i 

-85°C  (6).

Det finns flera möjligheter att skicka och 

analysera prover på olika laboratorier. 

Kostnaden för analys av bland annat kop-

par, zink, selen, molybden, järn, arsenik, 

bly, kadmium, kobolt och triglycerider 

från lever ligger på mellan 1000 och 2500 

SEK, beroende på val av laboratorium i 

utlandet.

ÖVRIGT
Leverbiopsi är ett relativt säkert och en-

kelt ingrepp att utföra (11). Största faran 

är en felaktig vinkel på biopsinålen, då 

en eventuell gallblåsa eller ven i levern 

kan penetreras och skadas (11). Peritonit 

kan uppstå om en eventuell leverböld 

punkteras, kor med misstanke om lever-

böld skall därför inte provtas (3).

Under våren 2017 genomfördes  lever-

biopsier på 20 stycken mjölkande kor på 

SLU.s försöksgård Lövsta. Leverbiop-

sierna skulle ingå i ett försök gällande 

bland annat en jämförelse mellan 

triglycerider i lever och triglyceridhalt i 

blodet hos nöt. Ansökan om etiskt god-

kännande av djurförsök gällande bland 

annat leverbiopsiprovtagning skrevs och 

godkändes. 

Biopsierna togs som beskrivet tidigare. 

Procamidor Vet inj 20mg/ml Salfram 

Scandinavia (prokain) användes vid 

lokalbedövning samt Comforion Vet inj 

100mg/ml Orion Pharma Animal Health 

(ketoprofen) som engångsdos efter 

ingrepp, båda med 0 dagar karens för 

mjölk. Ingen antibiotika har använts i 

samband med dessa provtagningar.

Grovfoder och mjölkmängd kontrollerades 

5 dagar före och 5 dagar efter leverbiop-

sin. Ingen betydande nedgång i mjölk-

mängd eller grovfoderintag kunde noteras 

och det allmänna tillståndet på djuren 

kontrollerades dagligen. Samtliga djur var 

utan anmärkning efter leverbiopsin.

SUMMARY
LIVER BIOPSY IN CATTLE

METHOD AND IMPLEMENTATION 

During the spring of 2017, a research pro-

ject was carried out at the experimental 

facility Lövsta of the Swedish University 

of Agricultural Sciences (SLU) in Uppsala. 

Liver biopsies were taken from 20 lacta-

ting cows. In this article, the used method 

is enlightened and described when 

performing the liver biopsies. 

The biopsy instrument used for biopsies 

at the experimental facilities at Lövsta 

was a biopsy instrument with the shaft 

length of 30 cm, diameter 4 mm. Sample 

core diameter is 3 mm which is suitable 

for deer and sheep as well as cattle. 

The liver is identified between the 6 th to 

12 th intercostal space on the right-hand 

side of the animal. Before performing a 

biopsy, it is advisable to auscultate and 

to perform a percussion to be sure no 

right displaced abomasum is present 

and the liver is in the right position and 

the area needs to be prepared as for 

surgical intervention before inserting 

local anaesthetic. The area of the incision 

is at the 11th intercostal space, between 

the middle and upper third of the rib, on 

a diagonal line between tuber coxae and 

the elbow joint on the right hand side.

The area of 15x15 cm is prepared and 

locally anesthetized and the complete 

instrument is inserted into a small stab 

incision into the skin made by a scalpel 

blade after proper local anaesthesia. The 

instrument is guided into the muscles 

of the right flank and a small relief of 

resistance can be felt when successfully 

inside the abdomen. Then it is inserted 

further 2 cm and the sharp trocar is 

Figur 5. Nytagen leverbiopsi på en kompress.
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removed. The less sharp biopsy needle is then guided 

further in an angle pointing at the direction of the 

tuber olecrani on the left elbow joint of the animal. 

This can be made with a guidance of an ultrasound 

of the liver. 

Penetration of the liver tissue might give a slightly 

graiting sensation. When rotating the biopsy needle a   

few times in the liver tissue, a thumb is placed on the 

outer end and the instrument is removed from the 

abdominal cavity. An adequate amount of liver tissue 

would be between 150-250mg. Procaine was used 

as a local anesthetic and ketoprofen as a pain relief, 

both with 0 days of milk withdrawal.

The liver biopsy technique did not interfere with the 

production or health status of the 20 cows sampled. 

No negative change in general condition following the 

biopsy was observed in any of the sampled animals, 

neither a significant difference was observed for the 

feed consumption or milk production from 5 days 

before, until 5 days after performing the biopsy.

ETT SPECIELLT TACK TILL all personal på Lövsta och Idiss-
larkliniken SLU, som gjorde genomförandet av lever-
biopsierna möjlig. Ett speciellt tack till Professor Kjell 
Holtenius för expertishjälp med artikeln.
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