
 تعریف :
لولهه   کی قیروده بزرگ از طر نهیبه معا یکولونوسکوپ

)کولونوسکوپ(  نیو مجهز به دورب کیقابل انعطاف، بار

مشهاهده   ش،یآزمها  نیشود. هدف از انجام ا یاطالق م

روده  یروده بهزرگ و انمهها   یسهاتماا  دات ه   قیدق

 باشد. یکوچک م

 اسمفاده: موارد

 باشد: یم ریارد زاز مو یکی یاز انجام کولونسکوپ هدف

   هیزودرس سرطا  روده بزرگ، توص صیتشخ

 10سال سن دارند، ههر   50از  شیکه ب یشود افراد یم

 را انجام دهند. یکولونوسکوپ کباریسال 

مزمن، اسههال   بوستی لیاز قب یع ت موارد صیتشخ

 از روده. یزیمنشهها تههونر صینشههخ مههدام و دل درد.

 روده. یها پیو برداشمن پول صیتشخ

 
 :یقبل از انجام کولونوسکوپ یها یآمادگ

 شیقبل از آزما روز

شهامل   عها  یو پس از آ  فقط ما دیکن لیرا م صبحانه

قههوه و   ،یشربت، چا وه،یفاقد قطعا  م وهیآب، آب م

 زیه تامهه پره  ایه  ری. از تورد  شدینوشابه مصرف کن

 ندارد( ی)مصرف ژله به جز ژله قرمز مانعدیکن

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

تنگی دریچه ریوی کاهش می یابد .تنگی دریچه باعث 

فعالیت کند  راست بیش از حد طبیعی طنمی شود که ب

مهی   عضهالنی تهر  به هاین دلیل بزرگمر و دیواره آ   و

 شود. 

 دیه مصرف کن لیزاکودیعدد قرص ب 2ساعت  4هر  -

 عدد برسد. 10داد آ  به تع کهیتا زمان

پهرپ   نیبسمه پودر ک  8ظهر 12در حدود ساعت  -

 کیه و ههر   دیه آب حل کن مریل 8را در  دروالکسیپ ای

 .دییناا لیرا م وا یل کیساعت 

پرپ  نیک  ایو  دروالکسیپودر پ مریل 4 د یاز نوش پس

 شود. لیو شربت سونوگراف م

 ،یفوق تهوع، احساس پهر  یداروها یعوارض احماال از

و  میو عدم تعهادل در سهد   یشکا ینفخ شکم، دردها

 نیه ماکهن اسهت ا   کهیباشد. از آنجائ یتو  م میپماس

مراقه    شهمر یب دیباشد با دتریعالئم در سالاندا  شد

 .آ  ها بود

 
 مهم: نکات

 موارد فوق و پاک نشد   تیدر صور  عدم رعا -

روده ها توسهط پزشهک    قیها امکا  مشاهده دق روده

 تواهد بود. ریامکا  پذ

 شیروز آزما صبح

ادامه  شا یرا تا زما  انجام آزما عا یما د یآشام -

 .دیده

دوش  یانجهام کولونوسهکوپ   یقبل از مراجعه بهرا  -

 .دیریبگ

از  یکه یبه هاراه داشهمه باشهد و از    یلباس اضاف -

 شیکهه شهاا را در روز آزمها    دیه بخواه لیه اعضاء فام

 کند. یهاراه

 ن،یریقاد تو  مثهل آسه   ضد انع یمصرف داروها -

کرده  زیکه تجو یطبق نظر پزشک کسرایو پالو نیوارفار

و پهس از آ    دیمموقف کن شیاند چند روز قبل از آزما

 .دیکن فیزما  شروع مجدد از پزشک کس  تک  یبرا

قبهل از   دیق   دار یمصنوع چهیکه در یدر صورت -

 .دیمصرف کن کیوتیب یآنم دیبا یکولونوسکوپ

ضد انعقاد تهو    یکه داروها یاارانیذکر است ب ا یشا

 شههها یکننهههد الزم اسهههت آزما  یمصهههرف مههه 

PT,PTT,INR  وCBC .چک کنند 

 
 :یکولونوسکوپ نیح اقدامات
 یبهه طهول مه    قهه یدق 30تها   10معاوال  یکولونوسکوپ

 شهمر یب ایه زما  کامر  نیانجامد که البمه ماکن است ا

شهود تها    یم قیآرام بخش تزر کیشود. در شروع کار 

. دیداشمه باشه  شمریب یاحساس راحم شیآزما نیدر ح

تخهت دراز   یشهود کهه رو   یس س از شاا تواسمه مه 

تم شده انهد   مکه زانوها به طرف شک یدر حال دیبکش



لوله را  یسازدتا به راحم یپزشک را قادر م تیوضع نیا

 تیاز مقعد وارد کرده و آ  را به سات روده بزرگ ههدا 

 کند.

ی مشاهده دقیق تهر از شهاا تواسهمه    ماکن است برا

 شود وضعیت تود را تغییر دهید.

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   

روده ناونه گرفمه می شود و جهت بررسی دقیق تر بهه  

سماده می شود. عهالوه بهر ایهن امکها      آزمایشگاه فر

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 

ن رفههمن ا ههر داروهههای آرام بخههش در بخههش و از بههی

اندوسکوپی اسهمراحت کنیهد و تها زمهانی کهه کهامال       

هوشیاری تود را به دسهت نیهاورده ایهد از راننهدگی     

پرهیز کنید.پس از اتاام آزمایش، رژیم غذائی معاولی 

  را از سر بگیرید.

 

در صورت بروز عالئم زیر فورا پزشک خود را مطلع   

 کنید:

 شدیدشکم درد بسیار  -

 تونریزی   -

 نفخ شدید شکم -

 

 خطرات احتمالی همراه با کولونوسکوپی:
 پارگی روده بزرگ -

 تونریزی -

اتمالال  ق بی و تنفسی به ع ت تجویز آرام بخش  -

 های و مسکن
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