تعریف :
کولونوسکوپی به معاینه روده بزرگ از طریق یک لولهه
قابل انعطاف ،باریک و مجهز به دوربین (کولونوسکوپ)
اطالق می شود .هدف از انجام این آزمهایش ،مشهاهده
دقیق سهاتماا دات هی روده بهزرگ و انمههای روده
کوچک می باشد.
موارد اسمفاده:
هدف از انجام کولونسکوپی یکی از موارد زیر می باشد:
تشخیص زودرس سرطا روده بزرگ ،توصیه
می شود افرادی که بیش از  05سال سن دارند ،ههر 05
سال یکبار کولونوسکوپی را انجام دهند.
تشخیص ع ت مواردی از قبیل یبوست مزمن ،اسههال
مههدام و دل درد .نشههخیص منشهها تههونریزی از روده.
تشخیص و برداشمن پولیپ های روده.

و به هاین دلیل بزرگمر و دیواره آ عضهالنی تهر مهی

-

شود.

بگیرید.

-

هر  4ساعت  2عدد قرص بیزاکودیل مصرف کنیهد

تا زمانیکه تعداد آ به  05عدد برسد.
-

-

قبل از مراجعه بهرای انجهام کولونوسهکوپی دوش
لباس اضافی به هاراه داشهمه باشهد و از یکهی از

اعضاء فامیهل بخواهیهد کهه شهاا را در روز آزمهایش

در حدود ساعت 02ظهر  8بسمه پودر ک ین پهرپ

هاراهی کند.

یا پیدروالکس را در  8لیمر آب حل کنیهد و ههر یهک

 -مصرف داروهای ضد انعقاد تو مثهل آسه یرین،

ساعت یک لیوا را میل ناایید.

وارفارین و پالویکسرا طبق نظر پزشکی که تجویز کرده

پس از نوشید  4لیمر پودر پیدروالکس و یا ک ین پرپ

اند چند روز قبل از آزمایش مموقف کنید و پهس از آ
برای زما شروع مجدد از پزشک کس

و شربت سونوگراف میل شود.

در صورتی که دریچه مصنوعی ق

تک یف کنید.
دارید قبهل از

از عوارض احماالی داروهای فوق تهوع ،احساس پهری،

-

نفخ شکم ،دردهای شکای و عدم تعهادل در سهدیم و

کولونوسکوپی باید آنمی بیوتیک مصرف کنید.

پماسیم تو می باشد .از آنجائیکه ماکهن اسهت ایهن

شایا ذکر است بیاارانی که داروهای ضد انعقاد تهو

عالئم در سالاندا شدیدتر باشد باید بیشهمر مراقه

مصهههرف مهههی کننهههد الزم اسهههت آزمایشههها

آ ها بود.

 PT,PTT,INRو  CBCچک کنند.

آمادگی های قبل از انجام کولونوسکوپی:
روز قبل از آزمایش
صبحانه را میل کنید و پس از آ فقط مایعها
آب ،آب میوه فاقد قطعا

شهامل

میوه ،شربت ،چای ،قههوه و

اقدامات حین کولونوسکوپی:

نکات مهم:

کولونوسکوپی معاوال  05تها  05دقیقهه بهه طهول مهی

 -در صور عدم رعایت موارد فوق و پاک نشد

نوشابه مصرف کنید .از تورد شیر یها تامهه پرهیهز

روده ها امکا مشاهده دقیق روده ها توسهط پزشهک

کنید(مصرف ژله به جز ژله قرمز مانعی ندارد)

امکا پذیر تواهد بود.

از آ سو مقدار تونی که به ریه ها می رسد بهه دلیهل

صبح روز آزمایش

تنگی دریچه ریوی کاهش می یابد .تنگی دریچه باعث

 -آشامید مایعا

می شود که بطن راست بیش از حد طبیعی فعالیت کند

دهید.

را تا زما انجام آزمایشا

انجامد که البمه ماکن است این زما کامر یها بیشهمر
شود .در شروع کار یک آرام بخش تزریق می شهود تها
در حین آزمایش احساس راحمی بیشمر داشمه باشهید.

ادامه

س س از شاا تواسمه مهی شهود کهه روی تخهت دراز
بکشید در حالی که زانوها به طرف شکم تم شده انهد

این وضعیت پزشک را قادر می سازدتا به راحمی لوله را
از مقعد وارد کرده و آ را به سات روده بزرگ ههدایت
کند.
ماکن است برای مشاهده دقیق تهر از شهاا تواسهمه
شود وضعیت تود را تغییر دهید.

خطرات احتمالی همراه با کولونوسکوپی:
-

پارگی روده بزرگ

-

تونریزی

-

اتمالال ق بی و تنفسی به ع ت تجویز آرام بخش
های و مسکن

در حین انجام کهار ،پزشهک تصهاویر روده را بهر روی
صفحه مانیمور که شبیه ت ویزیو می باشهد مشهاهده
می کند .گاهی اوقا در حین انجهام کولونوسهکوپی از

مركزآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

کولونوسکوپی

روده ناونه گرفمه می شود و جهت بررسی دقیق تر بهه
آزمایشگاه فرسماده می شود .عهالوه بهر ایهن امکها
داشمن پولیپ روده نیز از این طریق وجود دارد ،در این
موارد ماکن است تونریزی تفیفی را در اولین مدفوع
پس از اندوسکوپی مشاهده کنید که موقمی است.

اقدامات بعد از کولونوسکوپی:
پس از انجام کولونوسکوپی تا زما هوشیار شد کامل
و از بههین رفههمن ا ههر داروهههای آرام بخههش در بخههش
اندوسکوپی اسهمراحت کنیهد و تها زمهانی کهه کهامال
هوشیاری تود را به دسهت نیهاورده ایهد از راننهدگی
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پرهیز کنید.پس از اتاام آزمایش ،رژیم غذائی معاولی
را از سر بگیرید.

منابع :
در صورت بروز عالئم زیر فورا پزشک خود را مطلع
کنید:
-

شکم درد بسیار شدید

-

تونریزی

-

نفخ شدید شکم

1-Brunner & suddarth’s text book of medicalSurgical Nursing (2010) ,12 th edition. LWW
2- Colonoscopy available on
www.NursingConsult.com, Mosby’s clinical
reference system,2008.
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