
 آندوسکوپی معده 
 شود؟ چگونه انجام می

نگران درد و ناراحتی نباشید. پزشکان برای تخفیف  درد و نفاراحتی بیرفاران            -6
کننفد تفا      آور به میزان الزم استفاده می   معروالً از داروهای مسکن  مخدر یا خواب

 .انجام این اقدامات برای بیرار قابل تحرل باشد
 
ها الزم است بیرار چند ساعت ناشتا باشفد  یفا پیفز از            در برخی آندوسکوپی -7

هایی مثل تنقیه استفاده کرده باشد. درباره نیاز به انجام     انجام آندوسکوپی از روش
هفای او عرفل       چنین اقداماتی حتراً با پزشک خود مشورت کنید و به ترام توصیه  

 .کنید تا زمان آندوسکوپی  مشکلی برای شرا ایجاد نشود
های داخلفی برداشفته     هایی از بافت برخی اوقات طی انجام اندوسکوپی  نرونه -8 

ها توسط بیرار یا توسط پزشک مربوطه بفه بخفز پفاتویو ی            شود. این نرونه می
شود تا زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار گیرند و از روی آن  بیراری   فرستاده می

 .های خود باشید برداری نرونه  تشخیص داده شود. پیگیر نتیجه
گاهی الزم است بیرار ساعاتی پس از انجام آندوسکوپی در بیرارستان یا محل  -9

 .ریزی زمانی خود یحاظ کنید اندوسکوپی تحت نظر باشد. این موارد را در برنامه
پس از انجام آندوسکوپی اگر دچار هر مشکلی نظیر خونریزی  درد بیفز از         -01

تر موضوع را بفا پزشفک خفود در            حد  تهوع و استفراغ یا تب شدید  هر چه سریع
 .میان بگذارید
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ها هم وجود دارد. بفه    عالوه بر این  انواع مختل  دیگری از آندوسکوپ
توان داخل مفاصل را با هرین روش       طور مثال در حال حاضر حتی می

مورد مشاهده قرار داد. در این موارد پوسفت روی مفف ل را پفس از               
کنند و آندوسکوپ را از طریف  پوسفت بفه داخفل           حسی سوراخ می بی

رسانند تا بتوانند فضای داخفل مفف ل را ببیننفد. بفه ایفن               مف ل می
 .گویند ها  آرتروسکوپ می آندوسکوپ
هایی برای مشاهده داخل رحم و حتی داخل ففضای شفکم      آندوسکوپ

هم وجود دارد. شاید بتوان گفت حتی آنژیوگرافی هم در اصفل نوعفی        
آندوسکوپی است  اما به هر حفال مکانیفسم عرلکفرد آنژیوگراففی بفا            

 .هایی که تاکنون گفتیم  به طور قابل توجهی متفاوت است آندوسکوپ
 

 نکته الزم برای انجام آندوسکوپی 01

اگر قرار است برای شرا آندوسکوپی انجام شود  حترفا بفه مفوارد زیفر        
 :توجه داشته باشید

مبتفال هفستید      یا ایدز  هایی مثل هپاتیت  در صورتی که به بیراری-0 
حترا پیز از انجام اندوسکوپی این موارد را بفه پزشفک خفود اطفالع        

هفا از     دهید؛ چرا که پزشکان به منظور پیشگیری از انتقال این بیرفاری 
یک ففرد بفه ففرد دیگفر  بفرای مبتالیفان بفه ایفن بیرفاری هفا از                       

 کنند. های مخ وص این بیراران استفاده می آندوسکوپ
قبل از انجام هر گونه اندوسکوپی  ترام داروهفای مف رفی را بفه           -3

پزشک بگویید  به ویژه درباره داروهای ضدانعقاد  مرکن است پزشفک   
ترجیح بدهد یک یا چند روز قبل از انجام اندوسکوپی  بعضی داروهای    

هفایی از     شرا قطع شوندبرخی اوقات طفی انجفام اندوسفکوپی  نرونفه       
شود تا زیر میکروسکوپ مورد بررسی  برداشته می های داخلی بدن بافت

 قرار گیرند.
اگر به اختالالت خونریزی دهنده مبتال هستید  حترا این موضوع را  -2
اطالع پزشک برسانید تا اقدامات الزم را برای مقابلفه بفا خطفرات           به 

 .احترایی مهیا کند
کنید  ترام مفدارك      هر زمان که برای انجام اندوسکوپی مراجعه می -4

 .پزشکی خود را هرراه داشته باشید
روز انجام آندوسکوپی  به تنهایی به بیرارسفتان یفا محفل انجفام             -8

 .اندوسکوپی مراجعه نکنید و حترا کسی را با خود هرراه داشته باشید
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 مقدمه 
تفرین و مفیفدترین راه بفرای بررسفی علفل               آزمایز آندوسکوپی  دقیف    

هفای    باشد. این آزمایز  بهترین راه تشخیص زخفم    مشکالت گوارشی می
گوارشففی و سففرطان معففده اسففت. هرینیففن بففرای تففشخیص عفونففت            

  .هلیکوباکترپیلوری بسیار مفید می باشد
 

تفوان درون مفری  معفده و           ای است که توسط آن مفی  آندوسکوپ  وسیله
 .عشر را مشاهده نرود اثنی

آندوسکوپ های اوییه فقط از چند آینه و عدسی ساخته شده بودند  امفا از      
سی سال پیز  آنها جای خود را به دستگاه های حاوی فیبر نفوری دادنفد     
که با استفاده از آنها  ت اویر بسیار واضح و روشنی از درون بفدن بدسفت          

 .آید می
هفای    آندوسکوپ های امروزی  بسیار پیشرفته هستند. آنها دارای دوربیفن   

توان به طور مفستقیم از یفک مفانیتور          باشند که ت اویر را می ویدیویی می
 مشاهده نرود.

هایی برای ساکشن یا کشیدن مایفع   این آندوسکوپ ها هرینین دارای یویه
درون معده به خارج  فرستادن هوا به داخل معده و بفادکردن آن و عبفور             

بفرداری از باففت معفده وبیوپفسیز نیفز              دادن وسایل خاصی برای نرونفه      
 .باشند می

تفرین و مفیفدترین راه بفرای بررسفی علفل               آزمایز آندوسکوپی  دقیف    
باشد. ایفن آزمفایز  بهفترین راه           مشکالت گوارشی به خ وص معده می 

بوده و هرینین برای تشخیص  و سرطان معده های گوارشی تشخیص زخم
 .بسیار مفید می باشد عفونت هلیکوباکترپیلوری

 

 شیوه انجام آندوسکوپی معده
  .انجام آندوسکوپی فقط به چند دقیقه وقت نیاز دارد

از آنجایی که الزم است در هنگام آندوسکوپی  معده شرا خایی باشد  اگفر    
قرار است آندوسکوپی در صبح انجام شود  شرا باید بعفد از خفوردن شفام        
دیگر هیچ چیزی تا هنگام آندوسکوپی نخورید و به صورت ناشتا باشید. اگر 

شیب وعشیاوعش  شششششششششششهم قرار است آندوسکوپی در بعدازظهر انجام   شود، ششو ب
اینکه یک صبحانه سبک میفل نرودیفد  دیگفر هیفچ چفیزی تفا هنگفام                  

 .آندوسکوپی نخورید

در هنگام داخل کردن نوك آندوسکوپ به سرت گلو  مرکن است شرا یکی دوبار اوغ   
 بزنید که این یک واکنز طبیعی می باشد.

 .برای انجام آندوسکوپی  شرا باید راحت بوده و بر روی سرت چپ خود دراز بکشید
 .حس کننده زده می شود تا چیزی احساس نکنید به گلوی شرا یک اسپری بی 
هرینین یک قطعه کوچک محافظ در بین دندان های شرا قرار داده می شفود. ایفن     

کار باعث می شود که دندان های شرا آسیبی نبیند و نیز دندان هفای شفرا هفم بفه           
  آندوسکوپ صدمه نزنند.

وقتی که شرا آماده بودید  پزشک  سر آندوسکوپ را روی زبان شرا قرار داده و آن را    
خواهد که آن را قورت دهید  با این کار مری باز شده  برد و از شرا می به سرت گلو می

  رود. و آندوسکوپ داخل آن می شود و سپس به سرت پایین و معده می
در طی این مدت  یک پرستار دائراً مراقب شرا خواهد بود و با یک ساکشن  بزاق شرا 

ای کفه در دندانپزشفکی      کشد. ومانند وسیله را که در دهانتان جرع می شود  بیرون می
 وجود داردز

وقتی که سر آندوسکوپ وارد معده شد  از طری  یک یویه کفه در آندوسفکوپ قفرار           
 .دارد  معده باد می شود تا مشاهده داخل آن بهتر انجام شود

برداری از باففت    در صورت مشاهده موارد مشکوك  پزشک مرکن است اقدام به نرونه
 .باشد معده وبیوپسیز نراید که این کار کامالً بدون درد می

 وقتی که کار پزشک ترام شد  آندوسکوپ به بیرون کشیده می شود 

 مشکالت حین انجام آندوسکوپی معده 
  :در طی انجام آندوسکوپی  اشکاالت زیر مرکن است برای شرا ایجاد شود

 احساس فشار در گلو 

  احساس ناراحتی در شکم وبه خاطر هوائی که به داخل معده فرستاده 

 می شود.ز

             اوغ زدن وبه خاطر هوایی که به داخل معفده فرسفتاده مفی شفودز در
هنگام داخل کردن نوك آندوسکوپ به سرت گلو  مرکن اسفت شفرا        

 .یکی دوبار اوغ بزنید که این یک واکنز طبیعی می باشد
 

 آندوسکوپی فقط برای معده نیست

شفنوید  بفه طفور ناخودآگفاه یفاد             احتراال وقتی اسفم آندوسفکوپی را مفی        
آورید کفه قفرار اسفت از        ای را در ذهن می افتید و یویه های معده می بیراری

های مختل  معده را بررسی کند  اما   دهان وارد شود  به معده برسد و بخز
و بفسیاری از دیگفر          ها بسیار بیشتر از گذشته شفده  امروزه تنوع آندوسکوپ

 .توان با وسایل مشابه بررسی کرد های بدن را هم می قسرت
هایی مثل هپاتیت یا ایدز مبتال هستید  حترا پیز     در صورتی که به بیراری

 از انجام اندوسکوپی این موارد را به پزشک خود اطالع دهید.
شفوند و بفه       هایی وجود دارند که از دهان وارد می   به طور مثال  آندوسکوپ

هفا در     رسند تا مجاری هوایی را بررسی کنند. بفه ایفن آندوسفکوپ      نای می
 .گویند اصطالح پزشکی برونکوسکوپ می

تواننفد از راه بیفنی وارد          هایی وجود دارند که مفی   از طرف دیگر آندوسکوپ
هفا برونفد و در        ها برسند  به داخل سفینوس    های سینوس شوند و به درییه
 .ها را بررسی کنند های مختل  سینوس نهایت بخز
شوند  های دیگری هم وجود دارند که از راه مجرای ادرار وارد می آندوسکوپ

هفا در اصفطالح       دهند. به ایفن آندوسفکوپ      و مثانه را مورد بررسی قرار می
 .گویند پزشکی سیستوسکوپ می

شفوند و     های خاصی هم وجفود دارنفد کفه از مقعفد وارد مفی                  آندوسکوپ
سفازند. بفه ایفن        های مختلف  روده بفزرر را قابفل مفشاهده مفی               بخز

گویند و انواع کوتفاه تفر آنهفا رکتوسفکوپ           می ها  کویونوسکوپ آندوسکوپ
نامیده می شوند  چرا که فقط بخز انتهایی روده بزرر که رکتفوم نامیفده      

 .می شود را بررسی می کنند
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