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BIOPSJA FUZYJNA prostaty to innowacyjne badanie diagnostyczne stosowane w przypadku 
podejrzenia raka prostaty. Biopsja prostaty polega na pobraniu fragmentu tkanki do badania 
histopatologicznego, a następnie ocenie wycinka pod mikroskopem. Biopsja fuzyjna polega na nałożeniu 
obrazu z rezonansu magnetycznego prostaty na aparat USG i wykonania celowanej biopsji stercza. 
Połączenie (fuzja) z wcześniej wykonanego rezonansu magnetycznego gdzie są zaznaczone podejrzane 
ogniska w prostacie z obrazem ultrasonograficznym, pozwala urologowi na celowane wykonanie biopsji 
gruczołu krokowego.

W Szpitalu Świętego Łukasza w Bielsku Białej jest wykonywana biopsja fuzyjna prostaty techniką przezkroczową – złoty 
standard w diagnostyce raka gruczołu krokowego.

Fuzyjna biopsja gruczołu krokowego wykonywana jest przez urologa w asyście instrumentariuszki. Zabieg odbywa się 
w znieczuleniu miejscowym i jest praktycznie bezbolesny. Używana jest tutaj zaawansowana technologia, łącząca obraz 
rezonansu magnetycznego z obrazem USG. Fuzja tych obrazów pozwala na celowanie z ogromną precyzją w nawet najmniejsze 
podejrzane zmiany w obrębie gruczołu krokowego.

BBiopsja fuzyjna prostaty przezkroczowa różni się znacząco od klasycznej biopsji przezodbytniczej. Zabieg ten polega na 
precyzyjnym pobraniu wycinków igłą nie przez odbytnicę, a przez obszar skóry położony pomiędzy moszną a odbytem.

Ta technika ma wiele korzyści. Dzięki lepszemu dostępowi do prostaty, celowanie  w potencjalnie złośliwe zmiany jest 
dokładniejsze.  Dodatkowo w tej technice łatwiejszy  jest dostęp do części przedniej i wierzchołka stercza, co jest szczególnie 
korzystne  w przypadku kolejnej biopsji.

GŁÓWNĄ ZALETĄ TEJ TECHNIKI JEST JEJ BEZPIECZEŃSTWO.
Biopsją przezkroczowa nie jest wykonywana przez odbytnicę, a więc nie jest wykonywana w środowisku kałowym. Dostęp 
przezkroczowy praktycznie eliminuje ryzyko wystąpienia poważnych powikłań infekcyjnych, które występują często w biopsji 
klasycznej.

Biopsja fuzyjna gruczołu krokowego w dobie dużej dostępności do badań rezonansu magnetycznego jest obecnie standardem 
postępowania rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne.

Biopsja fuzyjna jest szczególnie korzystna dla pacjentów:

• w przypadku pierwszorazowej biopsji z wynikem rezonansu magnetycznego,
• w przypadku wykonania ponownej biopsji stercza,
• chorzy z nawrotowymi zakażeniami dróg moczowych oraz stanami zapalnymi gruczołu krokowego,
• pacjentów chorych na cukrzycę i miażdżycę,
• pacjentów z obniżoną odpornością oraz przyjmujących leki immunosupresyjne np. po transplantacji narządów,
•• chorzy po operacji raka odbytnicy z wyłonią stomią i zaszytym odbytem,
• polecamy również biopsję przezkroczową prostaty dla pacjentów, którzy obawiają się biopsji przez odbyt i jej powikłań.
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Przebieg badania
WW Szpitalu św. Łukasza biopsję wykonuje się przezkroczowo 
w znieczuleniu, w warunkach szpitalnych. Zabieg przeprowa-
dza lekarz urolog. Pacjent może opuścić klinikę już po kilku 
godzinach od badania ze względu na minimalne ryzyku 
powikłań pozabiegowych. Lekarz z kolei, dzięki zastosowaniu 
najnowocześniejszej techniki – wieloparametrycznego rezo-
nansu magnetycznego (mpMRI) i USG w czasie rzeczywistym, 
otrzyma perfekcyjny obraz ewentualnych zmian w obrębie 
prostaty. Jest to najefektywniejszy, najbardziej precyzyjny 
sposób diagnozowania nowotworu prostaty, dający szansę na 
celowane, zindywidualizowane leczenie.

Przewaga biopsji fuzyjnej nad biopsją tradycyjną
PPodczas tradycyjnej biopsji pobieranie wycinka do badania histopatologicznego odbywa się „po omacku”. Materiał do badania 
histopatologicznego pochodzi z kilku miejsc prostaty, które są wybierane losowo. Biopsja fuzyjna pozwala na pobranie 
elementów tkanki z wyznaczonych w wieloparametrycznym Rezonansie magnetycznym prostaty miejsc podejrzanych o proces 
nowotworowy. Pacjent ma wykonane badanie Rezonansu Magnetycznego Prostaty, w którym są opisane podejrzane ogniska 
w prostacie i co najważniejsze opisane jest, gdzie dokładnie te zmiany leżą. To właśnie przede wszystkim opisana funkcja fuzji, 
czyliczyli nałożenia obrazu mpMRI na monitor aparatu USG i precyzyjne celowanie w podejrzane ogniska czyni tą metodę biopsji 
fuzyjnej rewolucyjną i niezwykle skuteczną. Daje szansę dokładnego zlokalizowania nawet bardzo niewielkich zmian, 
precyzyjnego pobrania materiału i postawienia właściwej diagnozy.

Biopsja fuzyjna prostaty z uwagi na swoją precyzję pozwala na ograniczenie ilości pobranych wycinków. Biopsja wykonana 
przezkroczowo jest biopsją bezpieczną. Nie jest wykonywana przezodbytniczo. Ryzyko infekcji jest zniwelowane do mniej niż 0.1%

Grupa docelowa
Badaniu powinni się poddać mężczyźni:

• mający podwyższony poziom PSA i w ocenie lekarza 
dalsza diagnostyka winna objąć biopsję fuzyjną;

• u których wykryto nieprawidłowości w trakcie badania 
per rectum;

•• po tradycyjnej biopsji, która nie wykazała obecności raka 
prostaty.

Zalety biopsji fuzyjnej:

• bardzo wysoka precyzja i efektywność badania;
• idealna jakość otrzymanego obrazu (dzięki wyeliminowa-
niu deformacji wynikających z ruchu tkanek miękkich), 
skutkująca perfekcyjną diagnostyką i zindywiduali-
zowanym leczeniem;

• bezpieczeństwo – minimalne ryzyko powikłań;
• komfort dla pacjenta – zabieg wykonywany w znieczule-
niu i możliwość szybkiego opuszczenia szpitala.

https://youtu.be/rxnfQ7PcsjM

https://youtu.be/rxnfQ7PcsjM
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INFORMACJE I WSKAZÓWKI DLA PACJENTA
Przed biopsją:
Niezwłocznie po ustaleniu terminu biopsji fuzyjnej:

• przekaż (przynajmniej tydzień przed badaniem) płytę z opisem badania rezonansu magnetycznego prostaty (mpMRI) do Biura 
Obsługi Pacjenta (rejestracji);

• zabierz z Biura Obsługi Pacjenta formularz zgody na zabieg;
•• przekaż urologowi informacje o zażywanych lekach; koniecznie poinformuj o przyjmowaniu leków obniżających krzepliwość 
krwi (kwas acetylosalicylowy: Acard, Polocard, Aspirin; clopidogrel: Plavix, Areplex; acenokumarol; warfaryna; clopidyna: 
Ticlo; rivaroxaban: Xarelto; dabigatran: Pradaxa; inne niewymienione wyżej preparaty przeciwzakrzepowe). Jeśli przyjmujesz 
te leki – skonsultuj się z lekarzem, który je przepisał, aby (jedynie pod jego kontrolą) odstawić te leki lub zamienić na inne 
w celu umożliwienia wykonania zabiegu.

Najpóźniej 2 dni  przed biopsją wykonaj badania i przynieś ich wyniki na wizytę w dniu zabiegu:

• morfologia;
•• badanie ogólne moczu;
• czasy krzepnięcia (INR, PT, APTT).
Przygotuj się do badania:

• dzień przed biopsją wypróżnij się po obiedzie lub wykonaj (najpóźniej 12 godzin przed zabiegiem) lewatywę – można ją zakupić 
w aptece, podobnie jak środki ułatwiające wypróżnianie: Bisacodyl, Enema;

• zjedz lekką kolację.

W dniu biopsji zabierz ze sobą:

• dowód osobisty;
• wypełnioną zgodę na zabieg (pobraną wcześniej z Biura Obsługi Pacjenta);
• wynik histopatologiczny z biopsji prostaty, o ile była wykonywana;
• dokumentację medyczną (w tym wyniki badań wymienionych wyżej) i wypisy ze szpitala (w przypadku pobytu w szpitalu 
w związku ze schorzeniami prostaty / schorzeniami urologicznymi);

•• listę chorób towarzyszących (o ile występują);
• 1, 5 l wody niegazowanej.

W dniu biopsji:

• rano normalnie zażyj leki, poza lekami obniżającymi krzepliwość (patrz: przygotowanie do badania);
• zjedz lekkie śniadanie, pij płyny – tak jak zwykle;
• dla własnego komfortu możesz poprosić kogoś bliskiego o towarzyszenie Ci podczas wizyty w szpitalu w dniu zabiegu;
• po przybyciu do szpitala zarejestruj się do Poradni Urologicznej;
• w trakcie wizyty otrzymasz antybiotyk (pół godziny przed  biopsją).

Po biopsji:

• pij wodę;
• przez tydzień nie jeździj na rowerze czy motorze;
• w przypadku wystąpienia niepokojących objawów (zatrzymanie moczu, gorączka powyżej 38 stopni C, masywne krwawienie) 
skontaktuj się z najbliższą izbą przyjęć / SOR-em;

•• po 2 tygodniach, po wcześniejszym upewnieniu się w Biurze Obsługi Pacjenta, że wynik badania jest dostępny, odbierz 
dokument w szpitalu.


	Poradnik Pacjenta-biopsja fuzyjna_str_1.pdf
	Poradnik Pacjenta-biopsja fuzyjna_str_2.pdf
	Poradnik Pacjenta-biopsja fuzyjna_str_3.pdf
	Poradnik Pacjenta-biopsja fuzyjna_str_4.pdf

