Sinh Thiết
Bác sĩ của quý vị có thể đề nghị làm sinh thiết
nếu quý vị có những dấu hiệu hay triệu chứng
nào đó, hoặc nếu bác sĩ tìm ra một vấn đề
đáng quan tâm.
Sinh thiết là phương pháp lấy một phần mô
nhỏ, hay mẫu tế bào, từ một bộ phận trong cơ
thể của quý vị.
Bất cứ phần
nào của cơ
thể, thí dụ như
tủy xương,
bướu, một bộ
phận nào đó
hay da, đều có thể thử nghiệm bằng phương
pháp sinh thiết.
Bất cứ phần nào của cơ thể được sinh thiết
không bị thiệt hại bởi sinh thiết.
Cơ thể lành lại nhanh chóng từ phương pháp
này bởi vì số lượng các mô đã được lấy ra đễ
thực hiện thì quá nhỏ.
Mẫu sinh thiết sẽ
được đưa đến phòng
thí nghiệm và xem xét
kỹ bằng kính hiển vi
để xem có ung thư
hoặc bị vấn đề gì khác
hay không.
Sinh thiết là cách thử nghiệm để có thể biết
chắc chắn một chỗ nào đó nghi ngờ là bị ung
thư. Sinh thiết cũng được thực hiện để nhận
diện nguyên nhân của các vấn đề y tế khác
như nhiễm trùng hoặc sưng bất thường.
Có nhiều cách khác nhau để làm sinh thiết.
Một số loại sinh thiết đòi hỏi phải giải phẫu.
Những loại sinh thiết
khác chỉ cần lấy mô
bằng kim chích.
Một số sinh thiết có thể
thực hiện tại văn phòng
của bác sĩ. Những sinh
thiết khác có thễ thực
hiện tại bệnh viện.

Bác sĩ sẽ giải thích về
loại sinh thiết mà quý vị
sẽ cần làm. Nhớ hỏi bất
cứ điều gì nếu quý vị
chưa hiểu.
Cũng như mọi phương
pháp điều trị khác, sinh
thiết có thể gây ra một số rủi ro và biến chứng.
Bác sĩ của quý vị sẽ thảo luận những rủi ro và
các biến chứng có thể xảy với bạn.
Đễ được yên tâm, quý vị nên có một người
bạn hoặc thành viên trong gia đình cùng đến
với quý vị ở cuộc hẹn làm sinh thiết. Có một số
sinh thiết cần phải gây mê, quý vị sẽ được yêu
cầu phải có người giúp cung cấp phương tiện
vận chuyển.
Phương pháp sinh thiết tách rời phần mô sẽ
được thử nghiệm ra khỏi vùng mô chung
quanh. Điều này giúp tránh để cho những tế
bào bất bình thường tiếp xúc với những tế bào
bình thường. Sinh thiết không có nguy cơ làm
ung thư lan rộng. Nó không làm cho tế bào ung
thư lan rộng hoặc tăng trưởng.
Tùy theo loại sinh thiết mà quý vị sẽ làm, có
thể quý vị không cần phải chuẩn bị gì cả.
Trong trường hợp khác, có thể quý vị sẽ được
dặn là không được ăn trước khi thử nghiệm,
chuẩn bị nhờ người lái xe đưa về sau khi thử
nghiệm, điều chỉnh các loại thuốc thông
thường của quý vị, v.v.
Quý vị sẽ được cho dùng thuốc giảm đau trong
khi làm sinh thiết. Đây có thể là thuốc tê (thuốc
chích vào để làm cho vùng chung quanh chỗ
cần làm sinh thiết bị tê mất cảm giác). Hoặc,
quý vị có thể được truyền thuốc giảm đau và
thuốc an thần (để giúp quý vị cảm thấy thoải
mái) qua ống IV.
Có thể sẽ cần chụp quang tuyến, chụp CT(cắt
lớp) hoặc siêu âm để giúp bác sĩ xác định
chính xác chỗ cần làm sinh thiết.

Sau khi thử nghiệm, chỗ
sinh thiết có thể bị bầm,
bị khó chịu hoặc bị sưng.
Những vấn đề này sẽ
không tồn tại lâu dài.
Bác sĩ sẽ nói cho quý vị biết về những cách để
quý vị tự chăm sóc sau khi làm sinh thiết và sẽ
cho quý vị toa thuốc giảm đau nếu cần.
Mẫu sinh thiết cần có thời gian
để phân tích. Bác sĩ sẽ cho
quý vị biết sẽ chờ bao lâu để
có kết quả sinh thiết.
Kết quả sinh thiết giúp tìm
đúng cách điều trị. Thí dụ, nếu
phát hiện bị ung thư, kết quả
sinh thiết có thể cho biết chính
xác loại ung thư.
Điều này giúp quý vị và bác sĩ cùng làm việc
với nhau để hoạch định kế hoạch điều trị thích
hợp nhất cho quý vị.
Hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá nếu quý vị có bất cứ
điều gì thắc mắc về sinh thiết.
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