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 چيست؟كليه  بيوپسي )نمونه برداري(

 

 

نمونه برداري روش تشخیص مهمي براي  

بیماري كلیه است كه با  شناسايي علت

پوست، راه  از برداشتن نمونه كوچكي از كلیه

مي  توسط سوزن با كمك سونوگرافي انجام

بررسي نمونه زيرمیكروسكوپ تاحد زيادي شود 

علت بیماري كلیه كمك مي كند و  به تشخیص

درگیري ، درمان قطعي  بدون تشخیص علت

 .بیماري امكان پذير نمي باشد

 

 

 آمادگيهاي قبل از بيوپسي چيست؟

بیمار عزيز شما در بخش بستري مي شويد، 

شما كنترل مي شود و داروهاي  رخونفشا

آسپرين، پالويكس و وارفارين  رقیق كننده خون

 بیوپسي قطع مي شود                                 از چند روز قبل از

تست هاي تشخیصي جهت بررسي عملكرد 

آزمايش ادرار، تست هاي انعقادي و  كلیه،

                               انجام مي شود               سونوگرافي كلیه ها
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پزشك داليل انجام بیوپسي و راههاي 

جايگزين و عواقب عدم انجام نمونه  تشخیصي

 .دهدشرح مي  برداري ر ا به شما

 

 نمونه برداري چگونه انجام مي شود؟      

قبل از انجام بیوپسي كلیه از دست شما وريد 

آنژيوكت گرفته مي شود، سپس به  محیطي با

انجام نمونه برداري منتقل مي شويد                                                  اتاق

شما روي برانكارد برروي شكم دراز مي كشید 

زير شكمتان قرار مي گیرد )درصورت  و بالشي

كلیه پیوندي به پشت دراز مي  نمونه برداري از

كشید( 

محل كلیه با سونوگرافي،  و پس از تعیین

استريل و با آمپول  ل نمونه گیريپوست مح

مي  لیدوكائین به صورت موضعي بي حس

نمونه گیري توسط سوزن اتوماتیك انجام شود 

بدست آوردن نمونه مناسب  مي شود. براي

عد ب شودنوبت تكرار  ممكن است اين كار چند

 از نمونه برداري، شما بايد تا دو ساعت درهمان

 .حالت روي برانكارد بي حركت بمانید

 

 مراقبتهاي پس از انجام بيوپسي

 چيست؟              

تا صبح روز بعد از نمونه برداري درحالت 

تخت بمانید تا عالئم حیاتي  كامل در استراحت

پس از انجام .كنترل شود صورت منظم به شما

اجازه  سونوگرافي درصورت عدم وجودعارضه

 فعالیت خارج از تخت توسط پزشك به شما داده

تا دو هفته بعد از انجام نمونه برداري  مي شود

فعالیت هاي سنگین )ورزش هاي  بايد از انجام

            .بارسنگین و ...( خوداري كنید رزمي، برداشتن
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