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 چکیده

این ابزار که از طریق برش جراحی یا از طریق دهان . پذیر با دوربینی بر یک سر آن است آندوسکوپ یک لوله باریک و انعطاف

ها، مثانه، دستگاه گوارش و  مفاصل، ریههای مختلف بدن، از جمله  شود ،آندوسکوپی برای بررسی بخش یا مقعد وارد بدن می

آندوسکوپی فقط برای مشاهده داخل معده نیست، بلکه برای سایر اعضای بدن نیز به کار می رود که ما .رود آپاندیس به کار می

کار  اصول .البته بر اساس عضوی که آندوسکوپی می شود، نام آن تغییر می کند. تعدادی از آنها را برای شما بیان می کنیم

اندوسکوپ های اولیه فقط از چند آیینه و عدسی ساخته شده بودند اما از . اندوسکوپی استفاده از یک آیینه و نور بازتابیده است

سال پیش، آنها جای خود را به دستگاه های حاوی فیبر نوری دادند که با استفاده از آنها، تصاویر اندوسکوپ های امروزی،  03

این اندسکوپ ها همچنین دارای لوله هایی برای ساکشن یا کشیدن مایع . درون بدن به دست می آید بسیار واضح و روشن از

درون معده به خارج، فرستادن هوا به داخل معده و باد کردن آن و عبور دادن وسایل خاصی برای نمونه برداری یا بیوپسی نیز 

 . هستند

 .د، کباندسکوپی، دستگاه گوارش، معده :گان کلیدیواژ
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 مقدمه -1

و قسمت های مختلف  سیستم گوارش درکه  وپ می پردازیمو انواع اندسک  در این مقاله به عملکرد کارایی دستگاه اندسکوپی

های  پزشکی  نحوه بهبود و درمان آن از طریق دستگاه می باشد کهو یک سری از بیماری های کبدی . استفاده می شود بدن

 .پردازیممی 

 

 اندسکوپی -2

بینی به معنای  عبارت اندوسکوپی یا درون. کلمه اندوسکوپ از دو کلمه یونانی به معنای درون و دیدن تشکیل شده است

 .ستمعاینه درون ارگان های حفره مانند بدن به صورت دیداری ا استفاده از تجهیزات برای

، ماهرانه و با کمترین مشکل برای تهاجم به بدن، روشی ظریف جراحی های اندوسکوپیک یا  ، با کمتریندر کنار جراحی باز

 (ماهانامه مهندسی پزشکی .)بیمار محسوب می شود

 

 :ویدیو اندوسکوپ ، ساختمان و کاربردها  -2-1

شمار انتقال تصاویر گرفته شده از بدن به یک واحد پردازشگر ویدیویی ، پیشرفت تکنولوژیکی جدیدی در علم اندوسکوپی به 

در . ، از ویدئو و دوربین های عکاسی برای دیدن و ثبت عمل استفاده می شوده در اکثر اعمال جراحی اندوسکوپیامروز. می رود

، حین انجام اندوسکوپی مشاهده کرد این گونه سیستم ها در عین اینکه می توان اجزای داخلی بدن را به شکل تصاویر رنگی در

  .یره شدن را نیز دارنداین تصاویر قابلیت ضبط و ذخ

؛ به ویر کشیدن اجزای داخلی بدن هستندمزیت اصلی استفاده از اندوسکوپ ویدئویی آن است که این سیستم ها قادر به تص

. ، بدون آنکه رزولوشن تصویر پایین بیایدافراد تیم جراحی امکان پذیر باشدگونه ای که تماشای تصویر همزمان به وسیله تمامی 

 (اهنامه مهندسی پزشکیم) 

، متخصص برای دیدن تصاویر مجبور است از طریق ام عمل اندوسکوپیدر صورت عدم استفاده از سیستم های ویدئو حین انج

با . اهد شد، خستگی و فشار شدیدی را متحمل خوو اغلب به دلیل خم شدن روی بیماریک چشمی و با دقت زیاد نگاه کند 

، تمامی افراد تیم جراحی می توانند روند معاینه و درمان را به وضوح دیده و از این طریق کمک مؤثری تماستفاده از این سیس

 (ماهنامه مهندسی پزشکی. )به جراح کنند

 

 :ساختمان اندوسکوپ  -2-2

در . قرار گرفته اندساختمان اکثر اندوسکوپ ها از یک یا چندین رشته فیبرنوری تشکیل می شود که درون لوله ای پالستیکی  

له به پس از وارد کردن این لو. انتهای این لوله یک عدسی وجود دارد که امکان مشاهده بخش های مختلف را فراهم می کند

ی که ، اطالعات و تصاویر داخلی به وسیله فیبر نوری از این عدسی داخلی به سمت عدسی دیگرداخل یکی از محفظه های بدن

، در انتهایی از لوله قرار دارد که در دست عدسی اخیر که عدسی خارجی است. ود، فرستاده می شر داردانتهای دیگر لوله قرا

، اده می شود تا پزشک روی این صفحهاطالعات از طریق این عدسی به یک مانیتور یا صفحه تلویزیونی فرست. پزشک است

 (ماهنامه مهندسی پزشکی. ) تصاویر درون اعضا را ببیند

، در انتهای خارجی دن تاریک است و قابل مشاهده نیستتوجه به اینکه به طور طبیعی درون حفرات و اعضای داخلی ب با

، اعضا را روشن کند و به این ترتیب با انتقال آن به داخل فضای داخلیاندوسکوپ یک منبع نوری قوی کار گذاشته می شود تا 

 (ماهنامه مهندسی پزشکی) .وردامکان مشاهده ساختمان های داخلی را فراهم آ

 اندوسکوپ انواع  -3

 :به طور کلی دو دسته اندوسکوپ وجود دارد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 :اندسکوپ های نرم یا انعطاف پذیر  -3-1 

تری نسبت به  این اندوسکوپ ها که لوله های باریک. برای اکثر مقاصد تشخیصی از این نوع اندوسکوپ ها استفاده می شود

پذیری و قطر  توجه به انعطاف، به میزان بیشتری در اعضای بدن وارد می شوند ، طول بیشتری دارند و با دارند انواع سخت

متداول ترین آن ها . ندهستن تر ، آسیب کمتری به اعضا وارد می کنند و به طور کلی پزشک و بیمار هر دو راحتکمتر

 (ماهنامه مهندسی پزشکی) گاستروسکوپ است

 
  :اندسکوپی سخت یا ریجید  -3-2

تر هستند و کمتر مورد استفاده قرار می گیرند اما به هر حال گاهی مزایایی دارند که در اندوسکوپ های نرم  معموال ضخیم

 یکی از موارد کاربرد. مثال نمونه برداری و اقدامات درمانی با اندوسکوپ های سخت معموال راحتتر انجام می شود. وجود ندارد

 (ماهنامه مهندسی پزشکی. )آن در الپاروسکوپی است
 

 
 

 انواع روش های اندوسکوپی  -4

اند که هر یک از آنها برای بررسی و مشاهده قسمت خاصی از بدن به کار می امروزه اندوسکوپ های مختلفی طراحی شده 

 .روند
 

  :برونکوسکوپ  -4-1

 .داندوسکوپ هایی که از دهان وارد می شوند و به نای می رسند تا مجاری هوایی را بررسی کنن (ماهنامه مهندسی پزشکی)  

 -2-4  :نازوفارینگوسکوپ

، به داخل سینوس ها بروند و بخش های مختلف سینوس ها را بررسی می توانند از راه بینی وارد شونداندوسکوپ هایی که 

 (ماهنامه مهندسی پزشکی.) کنند

 :سیستوسکوپ  -4-3

  (مهندسی پزشکیماهنامه .) اندوسکوپ هایی که از راه مجرای ادرار وارد می شوند و مثانه را مورد بررسی قرار می دهند

 :کولونوسکوپ  -4-4
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ماهنامه مهندسی .) اندوسکوپ هایی که از مقعد وارد می شوند و بخش های مختلف روده بزرگ را قابل مشاهده می کنند

 (پزشکی

  :رکتوسکوپ  -4-5

 (ماهنامه مهندسی پزشکی.)می کنند تر کولونوسکوپ که فقط بخش انتهایی روده بزرگ که رکتوم نام دارد را بررسی انواع کوتاه

  :آرتروسکوپ  -4-6

در این موارد اندوسکوپ را از طریق پوست به داخل مفصل . اندوسکوپ هایی که داخل مفاصل را مورد مشاهده قرار می دهد

 (ماهنامه مهندسی پزشکی.)می رسانند تا بتوانند فضای داخل مفصل را ببینند

 :هیستروسکوپ -4-7

 (ماهنامه مهندسی پزشکی.)اندوسکوپ هایی هم برای مشاهده داخل رحم و حتی داخل فضای شکم هم وجود دارد

 :اپیدوروسکوپی  -4-8

اندوسکوپی اطراف نخاع که در این روش با استفاده از یک دستگاه اندوسکوپی مخصوص از طریق یک سوزن باریک وارد فضای 

و بافت های  ، سخت شامه، دیسک بین مهره ایشته های عصبیشده سپس با مشاهده مستقیم رداخل ستون فقرات کمری 

، آسیب های احتمالی تشخیص داده شده و روش های درمانی در هر مورد و با استفاده از اندوسکوپی انجام می اطراف اعصاب

 (ماهنامه مهندس پزشکی. )شود
 

 آلودهنگرانی از انتقال بیماری با آندوسکپی   -5

هایی مانند ایدز و هپاتیت از  انتشار اخباری مبنی بر ضعف بهداشتی در استفاده از دستگاه آندوسکوپی و امکان انتقال بیماری

انگاری در این خصوص مورد تایید است، اما ایجاد نگرانی در  این طریق در حالی سبب نگرانی مردم و بیماران شده که سهل

ترین و مفیدترین راه برای بررسی علل مختلف  آزمایش آندوسکوپی، دقیق. دادن، قابل توجیه نیست جامعه به جای آگاهی

دهنده  تواند انتقال اما سوال اساسی این است که آیا آندوسکوپی می. ها و سرطان معده است سوءهاضمه، تشخیص زخم

 (1031-ری مستوره برادران نصی) هایی مانند ایدز یا هپاتیت باشد یا خیر؟ بیماری

آندوسکوپی، های  بار مصرف در دستگاه یک( داریبر نمونه)داستان از این قرار است که به دلیل استفاده چندباره از پنس بیوپسی 

های خطرناکی چون ایدز و هپاتیت وجود دارد، دلیل این کار هم باال بودن قیمت پنس بیوپسی اعالم  احتمال انتقال بیماری

مستوره برادران ) .رفتن تورم در کشور، این هزینه نسبت به قبل بسیار بیشتر شده است پس از گرانی ارز و باالشده که بویژه 

 (1031-نصیری 

بینی شده قیمت  شد که با افزایش نرخ ارز، پیش هزار تومان خریداری می 053بار مصرف تا  پیش از این هر پنس بیوپسی یک

 (1031-مستوره برادران نصیری ) .ددو برابر شو ها نیز این پنس

های خصوصی بخواهند برای هر بیمار یک پنس  ها یا در مطب شود که اگر مسووالن بیمارستان بر همین اساس، گفته می

ها  مهای را بپردازد و از آنجا که نقش بی شود چنین هزینه رود و کمتر بیماری حاضر می استفاده کنند، هزینه درمان بسیار باال می

که هزینه  در پوشش این گونه خدمات بهداشتی بسیار ضعیف است، بیماران یا باید از خیر آندوسکوپی شدن بگذرند یا این

 (1031-مستوره برادران نصیری ) .سنگین بابت این ماجرا بپردازند

ه از طریق برش جراحی یا از طریق دهان این ابزار ک. پذیر با دوربینی بر یک سر آن است آندوسکوپ یک لوله باریک و انعطاف

کار  ها، مثانه، دستگاه گوارش و آپاندیس به های مختلف بدن از جمله مفاصل، ریه شود، برای بررسی بخش یا مقعد وارد بدن می

 (1031-مستوره برادران نصیری ) .رود می

  روش های پیشگیری برای بیماری های گوارشی و کبدی  -6
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با انجام چک آپ منظم و رعایت بهداشت و . بیماریهای دستگاه گوارش و کبد قابل پیشگیری و درمان هستندبسیاری از 

بسیاری از  ، می توان ازسب و داشتن رفتار های زندگی سالمسالمت مواد خوراکی وآشامیدنی و انجام فعالیتهای فیزیکی منا

برای نمونه  .ت همین موارد ساده و اولیه هستنداشی از عدم رعایاکثر بیماریها ی دستگاه گوارش ن. بیماریها پیشگیری کرد

افراد به آن آلوده هستند و از علل اصلی %  03میتوان به عفونت میکروب هلیکوباکتر معده اشاره کرد که در جامعه ما قریب به 

روب از طریق آب و غذای آلوده ، پارگی معده و سرطان معده می باشد این میکمعده و عوارض آن از جمله خونریزیایجاد زخم 

باتشخیص و درمان به موقع . و مصرف مواد غذایی با شرایط نگهداری نامناسب منتقل شده و بین افراد خانواده گسترش می یابد

 (دکتر ناصر خمیسی.) به وسیله آزمایش و اندوسکوپی در موارد ضروری، میتوان از عوارض آتی جلوگیری نمود

 مثل خالکوبی غیر)خطر از جمله مصرف مواد مخدر ،روابط غیر اخالقی و انجام یکسری از اقدامات غیر بهداشتی رفتار های پر 

 (دکتر ناصر خمیسی. )کبد و بروز عوارض متعددی خواهد شدشوند که در نهایت باعث بیماری  می (...ایدز  ،بهداشتی

این بیماریها می توانند به . ب می شودمختلف از جمله کشور ما محسوبیماریهای روده بزرگ از مشکالت شایع در جوامع 

صورت یک بیماری گذرا و خوش خیم همانند عفونت های میکروبی وویروسی و انگلی بروز کند و اما گاهی عالیم و نشانه های 

بیماری . و درمانی دارند ی و اقدام تشخیصیروده ای ناشی از بیماریهای جدی و خطرناک به وجود می آید که نیاز به بررس

و تومور های خوش خیم و بد خیم از جمله بیماری هایی هستند  نقص اکتسابی دیواره روده) هایی مثل پولیپ ها دیورتیکول 

 (دکتر ناصر خمیسی(.) که باعث عالیم و عوارض بیشمار و خطرناک برای بیمار می شوند

های بشری محسوب می شود که در جوامع غربی سومین سرطان شایع در سرطان روده بزرگ یکی از شایع ترین سرطان 

در ایران در مطالعات منتشر شده در چند سال اخیر که حدود . سرطان شایع در زنان محسوب می شودمردان و چهارمین 

ه است و در هر سال گزارش شد 133333مورد در 3کل جمعیت کشور را در بر می گیرد میزان بروز آن تقریبا حدود 22%

د رایران میزان بروز . و به عنوان دومین علت مرگ ناشی از سرطان محسوب می شود. مورد بود 51333میزان شیوع آن حدود 

سال اخیر  23در . معادل کشورهای غربی و یا بیشتر می باشد( سال و کمتر  03حدود )سرطان روده بزرگ در سن پایین 

  (دکتر ناصر خمیسی. ) برابر شده است 23میزان بروز سرطان روده بزرگ در ایران 

تمایل به مصرف رژیم های غذایی پر چربی و گوشت قرمز و کاهش مصرف غذاهای فیبر دار و غالت وبعضی کمبود های مواد 

تیکی و عوامل ژن. معدنی و امالح،و کم شدن فعالیتهای فیزیکی روزانه، از عوامل موثر در افزایش این بیماری قلمداد می شود

 (دکتر ناصر خمیسی. ) سال می شود03فامیلی در جامعه ما شیوع بیشتری دارد و باعث بروز بیماری در سنین پایین تر از 

با توجه به افزایش روزافزون خطر این بیماری در جامعه و در سنین پایین الزم است در افراد پرخطر و دارای عالیم و شواهد 

ا درد های غیرقابل توجیه شکمی،کم خونی فقر آهن غیر در اجابت مزاج ، تغییر رنگ و قوام مدفوع و ی روده ای از جمله تغییر

بررسی های  ،(داشتن سابقه فامیلی از تومورها)، و همچنین در بستگان و نزدیکان افراد مبتال به تومور روده بزرگ قابل توجیه

  (دکتر ناصر خمیسی. ) دقیق انجام شود

لعات و تحقیقات مجامع علمی منتشر شده ، انجام کولونوسکوپی کامل روده به عنوان روش ارجح و مورد تایید برای ارزیابی سرطان در مطا

با این روش می توان به صورت دقیق و قابل اطمینان ،ساختمان روده را مشاهده کرد و از . و بیماری های روده بزرگ توصیه می شود 

و نیاز ی ،نمونه برداری نمود و همچنین یکسری از ضایعات مثل پولبپ ها را می توان با کولونوسکوپی خارج کرد ضایعات و توده غیر طبیع

 (دکتر ناصر خمیسی.) به عمل جراحی را برطرف کرد

 خون ریزی دستگاه گوارش  -7
  :به بیماریهای گوارشی علل ابتال  -7-1

یکی . زده به اورژانس میکشاند مشکالتی است که بیماران را مضطرب و وحشت خونریزی از مجرای گوارشی یکی از شایعترین

، این است که این خونریزی از خونریزی دستگاه گوارش سوال میکنداز مهم ترین نکاتی که پزشک در اورژانس از بیمار مبتال به 

 (دکتر مهرداد رضایی. )دستگاه گوارش فوقانی است یا تحتانی
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 فردی دچار خونریزی دستگاه گوارش شده است؟چطور میفهمیم   -7-2

خونریزی مجرای . ، وجود خون قرمز در مدفوع و مدفوع سیاه رنگ از عالیم خونریزی دستگاه گوارش هستنداستفراغ خونی

ههای ، تودزخم گوارشی، التهاب معده، واریس مری، آسیب مری، التهاب زخمی روده بزرگ: تلفی دارد، از قبیلگوارش علل مخ

 (دکتر مهرداد رضایی. )سرطانی و هموروئید

 دهنده چه مشکالتی است؟ قهوهای نشان -مدفوع قرمز یا قرمز  -7-3

، خونریزی معده یا دوازدهه است به خصوص اگر سال 03دید مقعدی در افراد باالی یکی از علل شایعتر خونریزیهای ش

، موجب گیرد و از مجرای روده عبور میکندمعده یا دوازدهه منشا میخونریزی آهستهای که از . خونریزی سریع و شدید باشد

دکتر . )البته خوردن شیرینبیان یا ترکیبات آهن نیز میتواند باعث سیاه شدن رنگ مدفوع شود. سیاه شدن مدفوع میگردد

 (مهرداد رضایی

 :زخم معده  -7-4

 هایی را مطرح میکنند؟ استفراغهای خونی چه تشخیص  -7-4-1 

خونریزی بخشهایی از   .است( دوازده ) ، معده یا قسمت فوقانی روده کوچک کننده خونریزی از مری خون استفراغ شده مطرح

 .، بلکه وارد مدفوع میشودگردد ، یعنی به معده بازنمیه پایینتر از دوازدهه قرار دارند، معموال به سمت باالروده ک

خونی  .خونی با رنگ قرمز روشن نیز نشان میدهد که خونریزی تنها مدت کوتاهی قبل از بروز استفراغ آغاز شده است استفراغ

، یا شبیه تفاله ی تهنشین شده ی وال قرمز تیره یا قهوهای رنگ است، معمر معده باقی مانده باشدکه مدت زمان طوالنیتر د

 (دکتر مهرداد رضایی. )قهوه است

 خونریزیهای دستگاه گوارش چطور تشخیص داده میشوند؟  -7-5

در این روش . در خونریزی قسمت فوقانی مجرای گوارش ، پزشک از روشی به نام آندوسکوپی مجرای فوقانی استفاده میکند

دکتر . )ندیک لوله فیبر نوری کوچک از طریق مری پایین فرستاده شده و وارد معده میگردد تا محل خونریزی را کشف ک

 (مهرداد رضایی

کولونوسکوپی یعنی دیدن کلون . های مجرای گوارش تحتانی و پزشک ممکن است از کولونوسکوپی استفاده کند در خونریزی

روده بزرگ به  یا روده بزرگ همان اندوسکوپی قسمت تحتانی دستگاه گوارش است اما لوله آن از طریق مقعد وارد شده و در

 (دکتر مهرداد رضایی. )شود هدایت میسمت باال 

، کمتر تستهای آزمایشگاهی امکانپذیر است، زیرا مقدار خوندر اغلب موارد تشخیص وجود خون در مدفوع فقط از طریق انجام 

 (دکتر مهرداد رضایی. )شود گفته می "خون مخفی"از مقداری است که قابل رویت باشد و به این حالت 

 ریزیهای دستگاه گوارش چگونه صورت میگیرد؟درمان خون  -7-6

در خونریزی واریس مری ممکن است از روشهای گوناگونی برای توقف خونریزی . درمان بستگی به علت و شدت خونریزی دارد

ن میتواند ، تزریق مستقیم دارو به داخل سرخرگ تغذیه کننده آاز یک دیورتیکول منشا گرفته باشداگر خونریزی . استفاده شود

درمان عامل ( هموروئید  ،پولیپها یا بواسیرالتهاب معده، ) ، گاستریت زخمدر خونریزی ناشی از . خونریزی را متوقف کند

 (دکتر مهرداد رضایی) .شود زمینهای در اغلب موارد باعث توقف خونریزی می

  بد و بیماری های آن و راه های درمانک  -8

قش مهمی در هضم و کبد، ن( لوزالمعده)پانکراس اندام مهمی در بدن است که بدون آن ادامه حیات غیرممکن است( جگر)کبد 

خوبی خود را با فقدان آن،  ی صفرا نیز اگر چه اندامی مهم است، ولی بدن به کیسه. عهده دارند بهغذایی و متابولیسم مواد

 (دکتر حسین صفوی زاده)  .ها بسیار مهم و با ارزش است آگاهی از ساختمان و عملکرد این اندام. دهد تطبیق می

 :فیزیولوژی و عملکرد کبد  -8-1
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کبد از دو منبع خونی تغذیه . گرم، بزرگترین غدهی بدن است و دو لوب اصلی، راست و چپ دارد 1533کبد به وزن تقریبی  

که دو سوم خون کبد را شریان کبدی، که یک سوم خون کبد را تامین میکند و از آئورت منشا میگیرد، و ورید باب : می شود

ی نیز در کبد وجود دارند یی از مجاری صفرایهاه مجموع. وارش را به آن میرساندخون گرفته شده از لوله ی گ می کند و تامین

 (دکتر حسین صفوی زاده. ) از طریق این مجاری خارج می شود( منشأ آن سلول های کبدی است)که صفرا 

ت؛ ولی با خارج کردن آن درصد از کل کبد برای ادامهی حیات کافی اس 13 -23وجود . کبد قادر به تولید مجدد خود میباشد

عمل  533کبد برای انجام بیشتر اعمال متابولیک بدن ضروری بوده و بیش از . ساعت اتفاق میافتد 20از بدن، مرگ در عرض

 (دکتر حسین صفوی زاده. ) مختلف را انجام می دهد

 :اند از کارهای اصلی کبد عبارت  -8-2

 چربیمتابولیسم کربوهیدرات، پروتئین و   -1

 ذخیره و فعال کردن ویتامینها و مواد معدنی  -2

 متابولیسم استروئیدها -تبدیل آمونیاک به اوره؛   -0

کبد صفرا  عنوان یک صافی؛ برای محافظت در برابر سیل مواد مضری که به خون سرازیر میشوند عمل کردن به . -0

ب چربی و ویتامینهای محلول در چربی استفاده میشوند و بیلی تولید میکند، نمکهای صفراوی برای هضم و جذ

دکتر حسین صفوی . ) روبین محصول نهایی انهدام گلبولهای قرمز، در کبد ترکیب شده و از طریق صفرا دفع میشود

 (زاده

  :بیماری کبد چرب و عالئم آن  -8-3

گسترش زندگی ماشینی، بیماریهای مختلفی به همراه آورده  افزایش مصرف غذاهای چرب و آماده، و عدم فعالیت مناسب یا

امروزه متاسفانه بیماری کبد چرب که نسبتاً . درگیری کبدی، از جمله مضرات مصرف مواد غذایی نامناسب می باشد. است

نیز رو به ( یراناز جمله ا)شایع شده است، با وزن بیمار ارتباطی مستقیم دارد و با توجه به افزایش چاقی در جوامع مختلف 

 (دکتر حسین صفوی زاده. ) افزایش است
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