
 آندوسکوپی معده 
 شود؟ چگونه انجام می

پزشکان براي تخفیـف درد و نـاراحتی بیمـاران،           .  نگران درد و ناراحتی نباشید-6
کننـد تـا      آور به میزان الزم استفاده می   معموالً از داروهاي مسکن، مخدر یا خواب

 .انجام این اقدامات براي بیمار قابل تحمل باشد
 
ها الزم است بیمار چند ساعت ناشتا باشـد، یـا پیـش از            در برخی آندوسکوپی -7

درباره نیاز به انجام    .  هایی مثل تنقیه استفاده کرده باشد انجام آندوسکوپی از روش
هـاي او عمـل       چنین اقداماتی حتماً با پزشک خود مشورت کنید و به تمام توصیه  

 .کنید تا زمان آندوسکوپی، مشکلی براي شما ایجاد نشود
هاي داخلـی برداشـته     هایی از بافت برخی اوقات طی انجام اندوسکوپی، نمونه  -8 

ها توسط بیمار یا توسط پزشک مربوطه بـه بخـش پـاتولوژي            این نمونه.  شود می
شود تا زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار گیرند و از روي آن، بیماري   فرستاده می

 .هاي خود باشید برداري نمونه  پیگیر نتیجه. تشخیص داده شود
گاهی الزم است بیمار ساعاتی پس از انجام آندوسکوپی در بیمارستان یا محل   -9

 .ریزي زمانی خود لحاظ کنید این موارد را در برنامه. اندوسکوپی تحت نظر باشد
پس از انجام آندوسکوپی اگر دچار هر مشکلی نظیر خونریزي، درد بیـش از          -10

تر موضوع را بـا پزشـک خـود در            حد، تهوع و استفراغ یا تب شدید، هر چه سریع
 .میان بگذارید
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 کتاب مرجع پرستاري برونر وسودارث  و سایت اطالعات پزشکی : منبع

بـه  .  ها هم وجود دارد  عالوه بر این، انواع مختلف دیگري از آندوسکوپ
توان داخل مفاصل را با همین روش       طور مثال در حال حاضر حتی می

در این موارد پوسـت روي مفـصل را پـس از              .  مورد مشاهده قرار داد 
کنند و آندوسکوپ را از طریـق پوسـت بـه داخـل           حسی سوراخ می بی

بـه ایـن    .  رسانند تا بتوانند فضاي داخـل مفـصل را ببیننـد           مفصل می
 .گویند ها، آرتروسکوپ می آندوسکوپ
هایی براي مشاهده داخل رحم و حتی داخل فـضاي شـکم      آندوسکوپ

شاید بتوان گفت حتی آنژیوگرافی هم در اصـل نوعـی        .  هم وجود دارد
آندوسکوپی است، اما به هر حـال مکانیـسم عملکـرد آنژیوگرافـی بـا            

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

 نکته الزم براي انجام آندوسکوپی 10
اگر قرار است براي شما آندوسکوپی انجام شود، حتمـا بـه مـوارد زیـر        

 :توجه داشته باشید
مبتـال هـستید،     یا ایدز  هایی مثل هپاتیت  در صورتی که به بیماري-1 

حتما پیش از انجام اندوسکوپی این موارد را بـه پزشـک خـود اطـالع        
هـا از     دهید؛ چرا که پزشکان به منظور پیشگیري از انتقال این بیمـاري 

یک فـرد بـه فـرد دیگـر، بـراي مبتالیـان بـه ایـن بیمـاري هـا از                       
 .کنند هاي مخصوص این بیماران استفاده می آندوسکوپ

قبل از انجام هر گونه اندوسکوپی، تمام داروهـاي مـصرفی را بـه           -2
پزشک بگویید، به ویژه درباره داروهاي ضدانعقاد، ممکن است پزشـک   
ترجیح بدهد یک یا چند روز قبل از انجام اندوسکوپی، بعضی داروهاي    

هـایی از     شما قطع شوندبرخی اوقات طـی انجـام اندوسـکوپی، نمونـه       
شود تا زیر میکروسکوپ مورد بررسی  برداشته می هاي داخلی بدن بافت

 .قرار گیرند
اگر به اختالالت خونریزي دهنده مبتال هستید، حتما این موضوع را  -3

اطالع پزشک برسانید تا اقدامات الزم را براي مقابلـه بـا خطـرات           به 
 .احتمالی مهیا کند

کنید، تمام مـدارك      هر زمان که براي انجام اندوسکوپی مراجعه می -4
 .پزشکی خود را همراه داشته باشید

روز انجام آندوسکوپی، به تنهایی به بیمارسـتان یـا محـل انجـام             -5
 .اندوسکوپی مراجعه نکنید و حتما کسی را با خود همراه داشته باشید
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 مقدمه 
تـرین و مفیـدترین راه بـراي بررسـی علـل               آزمایش آندوسکوپی، دقیـق   

هـاي    این آزمایش، بهترین راه تشخیص زخـم   .  باشد مشکالت گوارشی می
همچنیــن بــراي تــشخیص عفونــت     .  گوارشــی و ســرطان معــده اســت     

  .هلیکوباکترپیلوري بسیار مفید می باشد
 

تـوان درون مـري، معـده و           اي است که توسط آن مـی  آندوسکوپ، وسیله
 .عشر را مشاهده نمود اثنی

آندوسکوپ هاي اولیه فقط از چند آینه و عدسی ساخته شده بودند، امـا از      
سی سال پیش، آنها جاي خود را به دستگاه هاي حاوي فیبر نـوري دادنـد     
که با استفاده از آنها، تصاویر بسیار واضح و روشنی از درون بـدن بدسـت          

 .آید می
هـاي    آنها داراي دوربیـن  .  آندوسکوپ هاي امروزي، بسیار پیشرفته هستند 

توان به طور مـستقیم از یـک مـانیتور          باشند که تصاویر را می ویدیویی می
 .مشاهده نمود

هایی براي ساکشن یا کشیدن مایـع   این آندوسکوپ ها همچنین داراي لوله
درون معده به خارج، فرستادن هوا به داخل معده و بـادکردن آن و عبـور             

نیـز  )  بیوپـسی (بـرداري از بافـت معـده           دادن وسایل خاصی بـراي نمونـه   
 .باشند می

تـرین و مفیـدترین راه بـراي بررسـی علـل               آزمایش آندوسکوپی، دقیـق   
ایـن آزمـایش، بهـترین راه       .  باشد  مشکالت گوارشی به خصوص معده می  

بوده و همچنین براي تشخیص  و سرطان معده هاي گوارشی تشخیص زخم
 .بسیار مفید می باشد عفونت هلیکوباکترپیلوري

 

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

از آنجایی که الزم است در هنگام آندوسکوپی، معده شما خالی باشد، اگـر    
قرار است آندوسکوپی در صبح انجام شود، شما باید بعـد از خـوردن شـام،       

اگر .  دیگر هیچ چیزي تا هنگام آندوسکوپی نخورید و به صورت ناشتا باشید
شـود، شـما بایـد بعـد از           هم قرار است آندوسکوپی در بعدازظهر انجام  

اینکه یک صبحانه سبک میـل نمودیـد، دیگـر هیـچ چـیزي تـا هنگـام                  
 .آندوسکوپی نخورید

در هنگام داخل کردن نوك آندوسکوپ به سمت گلو، ممکن است شما یکی دوبار اوغ   
 .بزنید که این یک واکنش طبیعی می باشد

 .براي انجام آندوسکوپی، شما باید راحت بوده و بر روي سمت چپ خود دراز بکشید
 .حس کننده زده می شود تا چیزي احساس نکنید به گلوي شما یک اسپري بی 
ایـن  .  همچنین یک قطعه کوچک محافظ در بین دندان هاي شما قرار داده می شـود   

کار باعث می شود که دندان هاي شما آسیبی نبیند و نیز دندان هـاي شـما هـم بـه           
  .آندوسکوپ صدمه نزنند

وقتی که شما آماده بودید، پزشک، سر آندوسکوپ را روي زبان شما قرار داده و آن را    
خواهد که آن را قورت دهید، با این کار مري باز شده  برد و از شما می به سمت گلو می

  .رود و آندوسکوپ داخل آن می شود و سپس به سمت پایین و معده می
در طی این مدت، یک پرستار دائماً مراقب شما خواهد بود و با یک ساکشن، بزاق شما 

اي کـه در دندانپزشـکی      مانند وسیله. (کشد را که در دهانتان جمع می شود، بیرون می
 )وجود دارد

وقتی که سر آندوسکوپ وارد معده شد، از طریق یک لوله کـه در آندوسـکوپ قـرار           
 .دارد، معده باد می شود تا مشاهده داخل آن بهتر انجام شود

برداري از بافـت    در صورت مشاهده موارد مشکوك، پزشک ممکن است اقدام به نمونه
 .باشد نماید که این کار کامالً بدون درد می) بیوپسی(معده 

 وقتی که کار پزشک تمام شد، آندوسکوپ به بیرون کشیده می شود 

 مشکالت حین انجام آندوسکوپی معده 
  :در طی انجام آندوسکوپی، اشکاالت زیر ممکن است براي شما ایجاد شود

 احساس فشار در گلو •
 به خاطر هوائی که به داخل معده فرستاده (احساس ناراحتی در شکم  •

 .)می شود
در )  به خاطر هوایی که به داخل معـده فرسـتاده مـی شـود           (اوغ زدن  •

هنگام داخل کردن نوك آندوسکوپ به سمت گلو، ممکن اسـت شـما        
 .یکی دوبار اوغ بزنید که این یک واکنش طبیعی می باشد

 

 آندوسکوپی فقط براي معده نیست
شـنوید، بـه طـور ناخودآگـاه یـاد             احتماال وقتی اسـم آندوسـکوپی را مـی        

آورید کـه قـرار اسـت از        اي را در ذهن می افتید و لوله هاي معده می بیماري
هاي مختلف معده را بررسی کند، اما   دهان وارد شود، به معده برسد و بخش

و بـسیاري از دیگـر          ها بسیار بیشتر از گذشته شـده  امروزه تنوع آندوسکوپ
 .توان با وسایل مشابه بررسی کرد هاي بدن را هم می قسمت

هایی مثل هپاتیت یا ایدز مبتال هستید، حتما پیش     در صورتی که به بیماري
 .از انجام اندوسکوپی این موارد را به پزشک خود اطالع دهید

شـوند و بـه       هایی وجود دارند که از دهان وارد می   به طور مثال، آندوسکوپ
هـا در     بـه ایـن آندوسـکوپ     .  رسند تا مجاري هوایی را بررسی کنند ناي می

 .گویند اصطالح پزشکی برونکوسکوپ می
تواننـد از راه بیـنی وارد          هایی وجود دارند که مـی   از طرف دیگر آندوسکوپ

هـا برونـد و در        ها برسند، به داخل سـینوس    هاي سینوس شوند و به دریچه
 .ها را بررسی کنند هاي مختلف سینوس نهایت بخش
شوند  هاي دیگري هم وجود دارند که از راه مجراي ادرار وارد می آندوسکوپ

هـا در اصـطالح       به ایـن آندوسـکوپ    .  دهند و مثانه را مورد بررسی قرار می
 .گویند پزشکی سیستوسکوپ می

شـوند و     هاي خاصی هم وجـود دارنـد کـه از مقعـد وارد مـی                  آندوسکوپ
بـه ایـن    .  سـازند   هاي مختلـف روده بـزرگ را قابـل مـشاهده مـی                بخش

گویند و انواع کوتـاه تـر آنهـا رکتوسـکوپ           می ها، کولونوسکوپ آندوسکوپ
نامیده می شوند، چرا که فقط بخش انتهایی روده بزرگ که رکتـوم نامیـده      

 .می شود را بررسی می کنند


