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SINH THIẾT VÚ (BREAST BIOPSY) 

 
Sinh thiết là lấy vài mẫu mô, rồi gửi tới phòng thí nghiệm để thử nghiệm. Phải làm sinh thiết vú khi các xét 
nghiệm khác cho thấy có vật gì trong vú cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Nếu có bướu, thì có thể lấy bướu 
ra cùng lúc khi làm sinh thiết. Các hạch bạch huyết chung quanh vùng sinh thiết cũng có thể được kiểm 
tra. Bác sĩ sẽ xem lại kết quả sinh thiết cùng với quý vị trong lần khám bệnh kế tiếp và chỉ cho biết phương 
pháp điều trị cần thiết. 
 
Có nhiều loại sinh thiết vú khác nhau. Bác sĩ của quý vị đã yêu cầu thể thức: 
 
    * Thuật dùng kim nhỏ lấy mẫu mô (Fine Needle Aspiration, hay FNA) 
    * Sinh thiết dùng ống dò (Core Needle Biopsy) 
    * Sinh thiết tựa trục (Stereotactic Biopsy) 
    * Sinh thiết cắt hở (Open Excisional Biopsy) 
 
Để chuẩn bị 
 
    * Quý vị được căn dặn không ăn sau nửa đêm trước khi làm thủ thuật. 
    * Cần có người thân hay bạn bè để đưa quý vị về nhà sau khi làm sinh thiết. 
 
Trong thời gian làm thủ thuật 
 
    * Quý vị phải cởi áo ra và mặc áo choàng bệnh viện 
    * Ống chích tĩnh mạch (IV) sẽ được đặt vào mạch máu trên cánh tay để cho thuốc vào. 
    * Quý vị nằm trên bàn. 
    * Chỗ làm sinh thiết được chùi sạch. 
    * Bác sĩ sẽ gây tê chỗ làm sinh thiết. Điều này làm đau nhói vài giây. Sau đó, quý vị chỉ thấy hơi bị ép 
nơi đó và không còn đau nữa. 
    * Có thể phải chụp quang tuyến vú hay làm siêu âm để xác định vị trí làm thủ thuật. 
 
Các loại sinh thiết vú 
 
Thuật dùng kim nhỏ lấy mẫu mô (FNA) 
 

 
 
    * Loại sinh thiết này thường do bác sĩ thực hiện trong phòng mạch bác sĩ cho các trường hợp bướu có 
thể sờ thấy được. Bác sĩ châm một kim nhỏ nối liền với một ống chích vào cục bướu. 
    * Di chuyển cây kim chung quanh. Thu nhặt mô và chất lõng vào trong ống chích. 
    * Sau đó lấy cây kim ra. 
 



2 

 

Sinh thiết dùng ống dò (Core Needle Biopsy) 

 
 
    * Loại sinh thiết này được thực hiện bằng một cây kim lớn hơn. Bác sĩ cắt một đường nhỏ trên da. 
    * Đặt cây kim vào chỗ cần sinh thiết. 
    * Thu nhặt nhiều mẫu mô. 
    * Sau đó lấy cây kim ra. 
 
Sinh thiết tựa trục (Stereotactic Biopsy) 
 

 
    * Loại sinh thiết này được thực hiện cho những khu vực không sờ thấy được, nhưng nhìn thấy qua hình 
chụp quang tuyến vú. Quý vị nằm dài úp mặt xuống bàn có một lỗ trống cho vú. 
    * Bác sĩ gây tê vùng sinh thiết. 
    * Cắt một vết nhỏ trên vú. 
    * Đè vú sát xuống và rọi một loại quang tuyến X đặc biệt trước và trong khi sinh thiết để xác định vị trí 
cần làm sinh thiết. 
    * Đặt cây kim vào trong vú để lấy mẫu mô. 
    * Thu nhặt nhiều mẫu mô. 
    * Sau đó lấy cây kim ra. 
 
Sinh thiết cắt hở (Open Excisional Biopsy) 
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    * Toàn bộ cục bướu được giải phẩu để lấy ra. Quý vị sẽ được cho thuốc làm tê vú hay làm cho quý vị 
ngủ. 
    * Bác sĩ rạch một đường vào vú để lấy cục bướu và một ít mô chung quanh bướu. 
    * Khâu lại vết mổ hay dán một loại băng keo đặc biệt. 
 
Chăm sóc tại nhà 
 
    * Không xách vật nặng hơn 5 cân Anh (2.3 kg) trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi làm sinh thiết. Một 
galông sữa nặng khoảng hơn 8 cân Anh (3.6 kg). 
    * Quý vị có thể ăn uống theo chế độ bình thường. 
    * Có thể bị tím bầm, khó chịu, sưng và một ít nước chảy ra tại vùng làm sinh thiết. 
    * Quý vị có thể đeo nịt vú thể thao để hỗ trợ. 
    * Khi cần thiết quý vị có thể dùng thuốc giảm đau không chứa chất aspirin mua tự do. 
    * Dùng túi chườm nước đá đặt lên vú khi cần để giảm sưng hay tím bầm. Không để nước đá trực tiếp 
lên da. 
    * Có chỉ khâu hay băng keo đặc biệt được đặt lên đường mỗ. Chỉ khâu sẽ được lấy ra tại phòng mạch 
bác sĩ. 
    * Nếu bị làm sinh thiết cắt hở, quý vị có thể tắm vòi sen nhưng không được tắm bồn hay bơi lội trong hai 
tuần. 
 
Gọi cho bác sĩ nếu bị: 
 
    * Chảy máu tại chỗ làm sinh thiết 
    * Sưng to hơn, đỏ hơn, nóng hay chảy nước tại chỗ làm sinh thiết 
    * Đau nhức không thuyên giảm sau khi dùng thuốc 
 
Bàn với bác sĩ hay y tá nếu quý vị có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào. 
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