ΒΙΟΦΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ
Η βιοτία είναι μια επεμβαηική εξέηαζη πος ζκοπό έσει να αθαιπέζει
μικπά δείγμαηα ιζηού
ηος πποζηάηη πος μεηά δίνονηαι για ιζηολογική εξέηαζη.
Γηα κηα βηνςία ηνπ πξνζηάηε, κηα ιεπηή βειόλα εηζάγεηαη κέζσ ηνπ νξζνύ
ζηνλ πξνζηάηε
κε ηε βνήζεηα ησλ ππεξήρσλ θαη κε ηε ρξήζε εηδηθήο ζπζθεπήο πνπ
θαηεπζύλεη ηε βειόλα
ζην θαηάιιειν ζεκείν.
Η βηνςία γίλεηαη όηαλ κηα εμέηαζε αίκαηνο δείρλεη αύμεζε ηνπ εηδηθνύ
πξνζηαηηθνύ αληηγόλνπ
(PSA) ή κεηά από δαθηπιηθή εμέηαζε από ηνλ νπξνιόγν πνπ δείρλεη θάπνην
ύπνπηα ζθιεξό
ζεκείν ζηνλ αδέλα.

Γιαηί γίνεηαι;
Η βηνςία γίλεηαη:
• αλ δηαπηζησζεί θάπνηα ζθιεξία ζηελ δαθηπιηθή εμέηαζε, ώζηε λα
δηαπηζησζεί
εάλ θξύβεη εζηία θαξθίλνπ
• όηαλ ε εμέηαζε αίκαηνο δείρλεη ςειέο ηηκέο εηδηθνύ πξνζηαηηθνύ αληηγόλνπ
(PSA)
ή αύμεζή ηνπ ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελε εμέηαζε, ώζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ε
αηηία
ηεο αύμεζεο είλαη ν θαξθίλνο ή θάπνην άιιν αίηην (π.ρ. θιεγκνλή ή
ππεξηξνθία πξνζηάηε)
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Πώρ γίνεηαι;

Η βηνςία γίλεηαη από νπξνιόγν ζε εηδηθό ρώξν ρεηξνπξγείσλ θιηληθήο (ηκήκα
βξαρείαο λνζειείαο).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηε βηνςία, μαπιώλεηε ζην ρεηξνπξγηθό
θξεβάηη θαη κηα
ιεπηή βειόλε εηζάγεηαη ζηε θιέβα ηνπ ρεξηνύ ζαο θαη ζπλδέεηαη κε έλαλ νξό.
πλήζσο έλα εξεκηζηηθό θάξκαθν ρνξεγείηαη πξηλ από ηε βηνςία. Δπίζεο ζα
ζαο δνζνύλ
αληηβηνηηθά γηα ηελ πξόιεςε ηεο ινίκσμεο.
Καηόπηλ ην δέξκα ζαο ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηνπ
πξσθηνύ θαζαξίδεηαη κε
αληηζεπηηθό δηάιπκα, θαη ε πεξηνρή γύξσ από απηό θαιύπηεηαη κε
απνζηεηξσκέλν παλί.
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα κελ αγγίδεηε απηό ηνλ απνζηεηξσκέλν ρώξν.
Υξεζηκνπνηείηαη εηδηθόο ππεξερνγξάθνο κε δηνξζηθή θεθαιή πνπ εηζάγεηαη
ζηνλ πξσθηό γηα λα
θαζνδεγήζεη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο βειόλαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο βηνςίαο
πξνζηάηε.
Θα αηζζαλζείηε έλα κηθξό ηζίκπεκα, όηαλ ιάβεηε ηελ έλεζε ηνπ αλαηζζεηηθνύ
θαξκάθνπ ζηελ
πεξηνρή γύξσ από ηνλ πξνζηάηε.
Η βηνςία ηνπ πξνζηάηε γίλεηαη ζπλήζσο κε κία βειόλε πξνζαξκνζκέλε ζε
εηδηθή ζπζθεπή πνπ
εθηνμεύεη κε ειαηήξην ηε βειόλα ζην πξνθαζνξηζκέλν κε ηνπο ππεξήρνπο
ζεκείν.
Η βειόλα είλαη ελεξγνπνηεκέλε λα ζπιιέγεη έλα δείγκα ηζηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα
λα βγαίλεη
αθαξηαία, κηα δηαδηθαζία πνπ γηα θάζε δείγκα δελ μεπεξλά ηα 5 δεπηεξόιεπηα.
Κάζε θνξά πνπ ιακβάλεηε δείγκα ζα αηζζαλζείηε έλα κηθξό ηζίκπεκα ή
αίζζεζε πίεζεο ρσξίο
πόλν. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ αδέλα, ηελ ππεξερνγξαθηθή ηνπ εηθόλα θαη
ηε ζύζηαζή ηνπ,
ιακβάλνληαη από 6 έσο 24 δείγκαηα από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ
πξνζηάηε.
Μηα δηνξζηθή βηνςία δηαξθεί πεξίπνπ 30-45 ιεπηά.

Πυρ να πποεηοιμαζηείηε;
Δλεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο αλ:
• είραηε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα αηκνξξαγίαο ζην παξειζόλ
• είραηε αιιεξγία ζε νπνηνδήπνηε θάξκαθν
• παίξλεηε θάξκαθα γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ηα εκπνξηθά ηνπο νλόκαηα θαη ηηο
δόζεηο ηνπο.
• παίξλεηε επαξίλε ή νπνηαδήπνηε θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ κεραληζκό
πήμεο θαη
πξνθαινύλ αηκνξξαγηθή δηάζεζε, όπσο αζπηξίλε (Salospir®, Aspirin®,
Aggrenox®), θινπηδνγξέιε
(Plavix® θαη Iscover®), ηηθινπηδίλε (Ticlid® θαη Ticlodone ®),
αζελνθνπκαξόιε (Sintrom®),
βαξθαξίλε (Panwarfin®), πξαζνπγξέιε (Effient®), δαβηγαηξάλε (Pradaxa®).
Σέηνηα θάξκαθα
ιακβάλνπλ ζπλήζσο αζζελείο κε ηζηνξηθό θιεβηθήο ζξόκβσζεο, πλεπκνληθήο
ή αξηεξηαθήο

εκβνιήο, θαη ίζσο θνιπηθή καξκαξπγή, βαιβηδνπάζεηα θαη θιεξνλνκηθή
ζξνκβνθηιία θαη
ζξνκβσηηθό επεηζόδην.
Επειδή η βιοτία γίνεηαι μέζυ ηος οπθού ενηέπος, θα σπειαζηεί:
α) λα γίλεη θιύζκα ην απόγεπκα ηεο πξνεγνύκελεο εκέξαο απν ηε βηνςία
(7κκ).
β) ην πξνεγνύκελν βξάδπ επίζεο ζα πξέπεη λα απνθύγεηε θαγεηό (εθηόο
από έλα γηανύξηη ή κηα
ζνύπα). Μπνξείηε όκσο λα πίλεηε λεξό έσο θαη 3 ώξεο πξηλ ηελ επέκβαζε.
γ)λα αξρίζεηε ηελ αληηβίσζε πνπ ζαο δόζεθε (έλα ράπη θάζε βξάδπ γηα 2
εβδνκάδεο)
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Μεηά ηη βιοτία
Μεηά ηε βηνςία, ζα ζαο δεηεζεί λα παξακείλεηε ζηελ θιηληθή γηα 4 ώξεο
πεξίπνπ γηα
παξαθνινύζεζε θαη έιεγρν ηεο νύξεζεο. Μεηά ζα πξέπεη λα απνθύγεηε ηελ
έληνλε
δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ ππόινηπε εκέξα. Μπνξεί λα έρεηε ήπην πόλν ζηελ
πεξηνρή ηεο ππέινπ θαη
ηνπ πεξηλένπ (πεξηνρή κεηαμύ όξρεσλ θαη πξσθηνύ) θαη αίκα ζηα νύξα ζαο
γηα δηάζηεκα έσο 5
εκέξεο. Δπίζεο, κπνξεί λα έρεηε αίκα ζην ζπέξκα κέρξη θαη έλα κήλα κεηά ηε
βηνςία.
Η βηνςία όκσο δελ επεξεάδεη νύηε ηε γνληκόηεηα, νύηε ηε ζεμνπαιηθή
ιεηηνπξγία.
Δπίζεο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεηε κηα κηθξή αηκνξξαγία από ην νξζό γηα 2
έσο 3 εκέξεο κεηά ηε
βηνςία. Δπίζεο πξέπεη λα πάξεηε έλα αληηβηνηηθό θάξκαθν γηα 2 εβδνκάδεο
κεηά ηε βηνςία.
Αλ, γηα εηδηθνύο ιόγνπο, έρεηε πάξεη γεληθή αλαηζζεζία, ζα παξακείλεηε ζε
δσκάηην αλάλεςεο γηα
κεξηθέο ώξεο κεηά ηε βηνςία. Θα ρξεηαζηεί επίζεο θάπνηνο γηα λα ζαο
νδεγήζεη ζην ζπίηη όηαλ ν
αλαηζζεζηνιόγνο ην επηηξέςεη.

Κίνδςνοι
Η βηνςία ηνπ πξνζηάηε ελέρεη κηθξό θίλδπλν λα πξνθαιέζεη:
• ινίκσμε, ζπλήζσο ζε άλδξεο πνπ έρνπλ ηζηνξηθό πξνζηαηίηηδαο
• αηκνξξαγία ζηελ νπξήζξα ή ηελ νπξνδόρν θύζηε, πνπ ζπάληα κπνξεί λα
πξνθαιέζεη πήγκαηα,
αδπλακία γηα νύξεζε θαη αλάγθε γηα ηνπνζέηεζε θαζεηήξα θαη πιύζε ηεο
θύζηεο
• αηκνξξαγία από ην νξζό ε νπνία ζπάληα κπνξεί λα είλαη έληνλε θαη λα
ρξεηαζηεί
ηαηξηθή παξέκβαζε
• αιιεξγηθή αληίδξαζε ζην αλαηζζεηηθό θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε
δηάξθεηα
ηεο βηνςίαο ή ζπαληόηαηα ζην αληηζεπηηθό
Επικοινυνήζηε με ηο γιαηπό ζαρ αμέζυρ αν:
• έρεηε κεγάιε αηκνξξαγία ή αηκνξξαγία ζπλερίδεηαη γηα πεξηζζόηεξν από 2
έσο 3 εκέξεο

• έρεηε πόλν, ηδηαίηεξα αλ απηόο απμάλεη κε ηελ πάξνδν ηεο ώξαο
• έρεηε ππξεηό
• δελ κπνξείηε λα νπξήζεηε, ή πάηε ζπρλά γηα νύξεζε αιιά απνβάιεηε κηθξέο
πνζόηεηεο νύξσλ

Αποηελέζμαηα ιζηολογικήρ έκθεζηρ
Σα απνηειέζκαηα είλαη ζπλήζσο δηαζέζηκα από ην παζνινγναλαηνκηθό
εξγαζηήξην κέζα ζε 2-3
εκέξεο. Σν απνηέιεζκα θξίλεηαη βαζηθά σο αξλεηηθό ή ζεηηθό γηα θαθνήζεηα
(θαξθίλν πξνζηάηε).
Γεπηεξνγελώο αλαγλσξίδνληαη θαη ηπρόλ θιεγκνλώδε ζηνηρεία.
Αλ ε βηνςία είλαη ζεηηθή γηα θαξθίλν, ζα ζαο δνζνύλ ζηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε
θαη νη αθόινπζεο
πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζαο ηηο εμεγήζεη αλαιπηηθά ν νπξνιόγνο:
• πόζα δείγκαηα είραλ θαξθηληθά θύηηαξα
• ζε πνηεο αλαηνκηθέο πεξηνρέο εληνπίζηεθαλ
• πόζν επηζεηηθόο είλαη ν θαξθίλνο (Gleason score)

