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Какво включва процедурата? 
 

Биопсията на бъбрека е диагностична 
процедура, при която чрез игла се взема тъканна 
проба от бъбрека под ултразвуков контрол. Тази 
процедура се извършва с локално обезболяване 
и/или чрез венозно инжектиране на анестетици. 
След извършването на биопсията трябва да лежите 
в леглото няколко часа и е възможно да забележите 
наличие на кръв в урината. 

 
Кога е необходимо да се извърши биопсия на 
бъбрека? 
 

Решениeто да се предприеме пункционна 
бъбречна биопсия се определя от необходимостта 
за диагностично уточняване и правилен 
терапевтичен подход при:  

 дифузни, двустранни симетрични бъбречни 
заболявания, останали неизяснени в 
диагностично и терапевтично отношение 
въпреки всички приложени съвременни методи 
на изследване и проявяващи се с нефрозен 
синдром, протеинурия и хематурия 

 съмнение за вторично засягане на бъбреците 
при системни заболявания на съединителната 
тъкан, васкулити, диабет, амилоидоза, миелом и 
други извънбъбречни неопластични заболявания 

 етиологично и терапевтично неясни форми на 
ХБН и ОБН 

 повишено кръвно налягане с неясна етиология 

 нефропатия на бременноста след 
родоразрешение 

 трансплантиран бъбрек при съмнение за 
отхвърляне на присадката 

 
Какви са рисковете от извършване на бъбречна 
биопсия? 
 

Рисковете от извършване на бъбречна биопсия 
включват: 

 Болка или дискомфорт на мястото на биопсията, 
които могат да изискват медикаментозно 
лечение 

 Различно по степен кървене, което може да 
доведе до необходимост кръвопреливане и/или 
от допълнително оперативно лечение за спиране 
на кървенето. В много редки случаи може да се  

 
наложи отстраняване на бъбрека, от който е 
взета биопсията, ако кървенето не може да бъде 
спряно с други методи. 

 В редки случаи е възможно възникване на 
сепсис (сериозна инфекция на кръвта), изискващ 
лечение с антибиотици и/или интензивно 
лечение 

 Увреждане на съседни на бъбрека структури по 
време на биопсията, като кръвоносни съдове, 
слезка, черен дроб, черва по време на 
процедурата, което може да изисква 
допълнително лечение включително и 
оперативно 

 По време на процедурата е възможно взетата 
тъкан да не е достатъчна за изследване и 
поставяне на диагнозата, което да наложи 
повтаряне на биопсията 

 
Какво да очаквам преди процедурата? 
 

Преди извършване на бъбречна биопсия  ще 
бъдете приет/а в болницата поне 1 ден преди 
процедурата.  Задължително уведомете вашия 
лекуващ лекар за всички придружаващи 
заболявания, за които се лекувате и за всички 
лекарства които приемате, особено за лекарства, 
повлияващи кръвосъсирването. Медицинският екип 
ще ви уведоми кога да приемате за последно храна, 
вода и лекарства преди извършването на 
процедурата. 
 
Какво да очаквам след изписване от болницата? 
 

След изписване от болницата е препоръчително 
да приемате достатъчно количество течности (1500-
2500 мл дневно), да приемате назначените от 
вашия лекуващ лекар лекарства и да избягвате 
засилена физическа активност в продължение на 
няколко седмици.  

В първите 7 до 10 дни е възможно слабо кървене 
по време на уриниране. 

В случай на болка, неповлияваща се от 
обезболяващи лекарства, силно кървене в урината, 
невъзможност за уриниране, повишаване на 
телесната температура и втрисане се обърнете към 
вашия лекуващ лекар. 

 


