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ናይ መጥባሕቲ ክIላ ሓኪም Oንኮሎጂስት ወይድማ ናይ ራጂ
ክIላ ሓኪም ውሽጡ ማEከሉ ክፉት ዝኾነ መርፍE ብምጥቃም
ካብቲ ሕበጥ ሓደ ነገር ይስሕቡ Eብ ማይክሮስኮፕ ገይሮም ድማ
ይምርምርዎ ኣብ ሓድ ሓደ Eዋናት Eቲ ሕበጥ ክድህሰስ ዝከኣል
ምስዘይከውን ኮይኑ ግን ብማሞግራም ዝተራኤ ምስዝኸውን
ፍሉይ ዝኾነ ሓባሪ ባዮፕሲ ተክኒክ ብምጥቃም ይካየድ Eቲ
መርፍE ኣብቲ ሕበጥ ይኣቱ ማሞግራሚ, ኣልትራሳውንድ ኤምEርኣይ Eቲሕበጥ ኣበይ ከምዝሎ ይሕብሩ
ነቲ ምርፍE ድማ ኣበይ ገጹ ክምዝከይድ ይመርሕ ።ናይ መርፍE ባዮፕሲ ኣብ ዝካየደሉ ግዜ ዋህዮታት
በቲ ማEከል ናይቲ መርፍE ይውሰዱ። ዝተዓጻጸፍ ዓንቃሪቦ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ መርፋE ነቲ መርፍE
ክምዝይንቀሳቀስ ይገብሮ ክሳብ Eቲ መጥባሕቲ ዝውዳE።
ራጂ ድማ Eቲ ካብ ንቡር ወጻI ዝኾነ ክፍላ ሰውነት Eቲ ናይ መጥባሕቲ ሓኪም ምርፍE ዝውግኣሉ ቦታ
ምዃኑ የረጋግጹ።
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ቀንዲ ናይ መርፍE ባዮፕሲ Eቲ ኩሉ ግዜ ዝጠቀምሉ Eዩ።
ከም ናይ መርፍE ባዮፕሲ ቀንዲ ናይ መርፍE ባዮፕሲ ንEሽቶይ ምስርሕ Eዩ ኣብ ናይ ሓኪም ቤት
ጽሕፈት ክካይድ ድማ ይከኣል ወጽIት ናይቲ መርመራ ድማ ኣብ ውሽቲ 24-48 ሰዓታት ክፍለጥ
ይከኣል Eቲ ናይ መጥባሕቲ ሓኪም. Oንኮሎጂስት.ራድዮሎጂስት ብዝሕ ዝበለ ቅንጥብጣብ ካብቲ ሕበጥ
ወይድማ ቱሞር ይወስዱ።Eዚ ናይ ቀንዲ መርፍE ባዮፕሲ ብዝበለጸ ካብቲ ናይ ምርፍE ምስርሕ ኣብሪሁ
ይርI ናይ ካንሰር ዋህዮታት Eብ መንጎ Eቶም ጥUያት ዋህዮታት።ንEሽትይ ናይ ሓጺን መትሓዚ ኣብቲ
ጡብ ይቅመጥ Eቲ ባዮፕሲ ዝውሰዶ ቦታ ንምሕባር።Eቲ ባዮፕሲ ካንሰር ከምዘሎ ምስዘረጋግጽን ተውሳኺ
መጥባሕቲ ምስዘድሊ Eቲ ናይ ሓጺን መትሓዚ Eቲ ናይ ቅድም ቦታ ኣብቲ ጡብ ይሕብር።

ናይ መርፍE ባዮፕሲን ቀንዲ ናይ መርፍE ባዮፕሲ ካንስር Eየተሓላልፉን Eዮም መከላኸሊ ኣለዎ ነቲ
ምርፍE ናይ ካንስር ዋህዮታት ንከየፍስስ ዝሕግዝ።Eዚ ምስርሕ Eዚ ዘተEማምን ኮይኑንቲ ካንስር
Eይጸልዎን Eዩወይድማ Eቶም ዋህዮያት ንከስፋሕፍሑ ንከዓብዩን ኣይሕግዝን Eዩ።ኮይኑ ግን ናይ ምርፋE
ባዮፕስን ቀንዲ ናይ መርፍE ባዮፕስን ሓድ ሓደ ግዜ ልክE ናይ መርመራ ውጽIት ኣይሕብሩን ኣዮም
ወላውን ኣብቲ ሕሙም ካንሰር Eንከሎን።ምኽንያቱ ድማ ኣቲ ምርፍE ምናልባት ካንስር ዘለዎም ዋህዮታት
ስለዝየቕርብ ክኸውን ይኽEል።

Iሲስናል ምጭንዳሕ ባዮፕሲ ክምቲ ልሙድ ምጥባሕቲ ኣዩ ንEሽቶይ ቕንጣብ ስጋ ብምጭንዳሕ
ንመርመራ ምቅራብ። ምጭንዳሕ ባዮፕሲ ናይ መርፍE ባዮፕሲ ጭቡጥ ውስIት ናይ ምርመራ
ምስዘይርI ወይድማ ሕቲ ጥረ ሕበጥ ዓቢ ምስዝኸውን ብቐሊሉ ንምEላይን ንምጥባሕን።ክምናይ ምርፍE
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ባዮፕሲ ኣዚ ናይ ምቕንጃሕ ባዮፕሲ ዝየትርጋገጽ ንቡር ውጽIት ካንሰር ከምዘየሎ ክሕብር ይኽEል Eዩ
ካንሰር ኣኣብቲ ሕሙም Eንከሎ።

ኤክስሽናል ጠቢሕካ ምውጻE፡ ብካላE ኣዘራርባ ድማ ሉምፐክቶሚ ይበሃል። Eቲ ዝጥርጥር ሕበጥ
ወይድማ ጥረ ብሙሉU ካብቲ ጡብ ቆሪጹ ንምውጻE ይፍትን። Eዚ ርጉጽ ብዝኾነ መንገዲ ካንሰር
ከምዘሎን ከምዘየሎን ንምርግጋጽ ብዘይ ግጉይ ወጽIት ምርመራ ዝካየድ ዓይነት መረጋገጺ ሕማም ናይ
ጡብ ካንሰር Eዩ።

ክልቲOም ማለት ምጭንዳሕን ባዮፕስን ጠቢሕካ ምውጻE ባዮፕሲን Eብ ክሊኒክ ወይድማ ሆስፒታል Eቲ
ሕሙም ሓደ መዓልቲ ከይደቀሰ ዝካየዱ Eዮም።መደንዘዚ መድሃኒት ብምጥቃም ድማ Eብቲ ባዮብሲ
ዝግበረሉ ክፋል ሰውነት ክምዝድንዝዝ ይግበረሉ።
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