
БИОПСИЯ

Биопсия. Описание на биопсия
Биопсията е процес, при което се взима миниатюрно парченце от тъкан или клетки,
които ще бъдат изследвани в лабораторията.  

  
Видове биопсия
Биопсията може да се извърши по няколко начина:

    
    -  От кожата, с малко порязване с помощта на скалпел, се взима проба от кожна или
мускулна тъкан   
    -  Чрез игла може да се вземе проба от орган дълбоко в тялото, например - бъбрек.
Чрез това изследване може да се вземе и проба от гърдата   
    -  Биопсия може да се вземе и по време на колонскопия като се използва уред накрая
на ендоскопа   
    -  Съществуват и биопсии, които се правят при отваряне на тялото, но тогава се
прилага  анестезия и болничен престой   

  

Биопсията се използва за получаване на проба, която да се тества в лаборатория за
признаци на рак или други болести. Пробата се оцветява и се изследва под микроскоп.
Този начин на изследване помага на лаборанта да определи дали пробата е нормална
или съществуват признаци на доброкачествен тумор или злокачествен тумор.
Биопсията може да бъде използване и за определяне на вида на инфекцията.  

  
Подготовка за биопсия
Подготовката за биопсия е различна в зависимост от вида на самата процедура. Ако
говорим за кожна или мускулна биопсия няма да се налага промяна в начина на хранене.

Когато се отваря тялото, за да се вземе проба, изисква обща упойка и пациентът ще
бъде инструктиран по определен начин. 
При колонскопията се изисква приемането на лаксативи или клизма, както и промяна в
диетата.
Споделете пред вашия лекар за съществуващи алергии, хирургически процедури в
миналото, както и за приемане на лекарства, особено лекарства за разреждане на
кръвта - аспирин. Жените, които са бременни също трябва да предупредят лекаря си.
За какво трябва да следя след направена биопсия?  

  

    
    -  Температура  
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    -  Болка, подуване, зачервяване, гной  
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