کَلُوُسکُپی چیست؟
کْلًْْؼکْپی ضّـی اؼت کَ جِت هفاُسٍ ضّزٍ
تعضگ ّ ضاؼت ضّزٍ تطای تفریك تافت هلتِة ،ظذن
ّ ضـس غیط طثیؼی تافت ضّزٍ ّ پْلیپ اؼتفازٍ هی
ـْزٌُ .گاهیکَ تیواض تا هفکالتی زض اجاتت هعاج ،زضز
ـکن ،ذًْطیعی اظ همؼس ّ یا کاُؿ ّظى تَ پعـک
هطاجؼَ هی کٌس ،تطای تطضؼی زلیمتط غالثا تَ اّ
کْلًْْؼکْپی پیفٌِاز هی ـْز.

-زاضُّای زیاتت

چگُوً برای کُلُوُسکُپی آمادي شُیم؟

ّ-یتاهیٌِایی کَ حاّی آُي ُؽتٌس

هؼوْال پعـکاى زؼتْضالؼول ًْـتَ ـسٍ ای ضا تطای
آهازگی تیواض جِت اًجام ایي تؽت تَ اّ هی زٌُس
ُوَ جاهسات تایس اظ زؼتگاٍ گْاضؾ تا پیطّی اظ یک
ضژین غصایی هایغ اظ یک تا ؼَ ضّظ لثل اظ اًجام
کْلًْْؼکْپی ذالی ـًْس  .تیواضاى تایس اظ ًْـیسى
هایؼات حاّی ضًگ تٌفؿ یا لطهع ذْززاضی کٌٌس.

.

تیواضاى تایس تا پعـک زضتاضٍ زاضُّا ّ ّیتاهیًِایی کَ
ُ.واًٌس :
اؼتفازٍ هی کٌٌس تا پعـک هفْضت کٌٌس
-آؼپیطیي

اؼت ّکْلًْْؼکْپ ًام زاضز ضا تَ آضاهی اظ همؼس ّاضز

-زاُّای آضتطّظ

ضاؼت ضّزٍ هی کٌس .ایي لْلَ تطای کنک تَ زیس

-ضلیك کٌٌسٍ ُای ذْى

تِتط پعـک ،ضّزٍ تعضگ ضا تا گاظ زی اکؽیس کطتي تاز

اظ آًجاییکَ جِت اًجام کْلًْْؼکْپی اظ زاضُّای
آضاهثرؿ اؼتفازٍ هی ـْز،تیواض تا  24ؼاػت تؼس اظ
اًجام ایي تؽت اجا ظٍ ضاًٌسگی ًساضز .پػ الظم اؼت
کَ تیواض تطای ضفتي تَ هٌعل اظ لثل فکطی تکٌس.

ضّی لفحَ ًوایؿ هٌتمل هی کٌس ّ پعـک تَ
زلت تَ تطضؼی ضّزٍ هی پطزاظز .
ذًْطیعی ّ ؼْضاخ ـسى ضّزٍ تعضگ زض حیي
کْلًْْؼکْپی ُطچٌس اظ ػْاضن غیطهؼوْل اؼت ام
زّض اظ شُي ًیؽت.

ا

پعـک زض لْضت هفاُسٍ پْلیپ زض ضّزٍ تعضگ ،آًِا ضا
تطهیساضز ّ تؼس اظ اتوام کْلًْْؼکْپی آًِا ضا اظ ًظط
تطضؼی ؼططاًی تْزًفاى تَ آظهایفگاٍ هی فطؼتس.

آب گْـت یا هطؽ تسّى چطتی-آب هیٍْ

پْلیپ زض تعضگؽاالى ـایغ اؼت اها اغلة تسّى ذطط
اؼت.تا ایٌحال گاُی ؼططاى ضّزٍ تعضگ اظ یک پْلیپ
ـطّع هی ـْز  .تٌاتطایي تطزاـتي آًِا زض جلْگیطی اظ
ؼططاى ضّزٍ تعضگ هْثط اؼت.

آبلٍِْ ؼازٍ-چای ؼازٍ

ـة لثل اظ کْلًْْؼکْپی ،اؼتفازٍ اظ هؽِل ّ یا
تٌمیَ ّ ـیاف الظم اؼت .هؽِل زاضّیی اؼت کَ
هسفْع ضا ـل هی کٌس ّ اجاتت هعاج ضا افعایؿ هی
زُس.هؽِلِا هؼوْال تَ ـکل لطق یا تَ ػٌْاى یک
پْزض کَ تایس زض آب حل ـًْس هی تاـٌس .تٌمیَ تا ّاضز
کطزى آب تَ همؼس یا هحلْل لاتْى هالین ّ تا اؼتفازٍ
اظ یک تططی ـؽتفْی هرمْق اًجام هی ـْز.

هی کٌس .زّضتیي ؼط لْلَ ،تماّیط ضّزٍ تعضگ ضا تط

برداشته پْلیپِا َ بیُپسی:

هایؼات هجاظ ػثاضتٌس اظ:

ًْ-ـیسًیِای ّضظـی ّ ژلَ

ؼط آى زّضتیي تؼثیَ ـسٍ ّ آغفتَ تَ ژل ضّاى کٌٌسٍ

کُلُوُسکُپی چگُوً اوجام می شُد؟
زض طْل هست اًجام کْلًْْؼکْپی تیواض ضّی ترت تَ
پِلْی چپ زضاظ هی کفس  .اغلة ،زاضّی آضاهثرؿ
هالیوی تَ تیواض تعضیك هی ـْز تا زض طْل هست اًجام
ایي تؽت ،آضام تاـس ّ زضزی احؽاغ ًکٌس  .زض تؼضی
هْاضز ُن زاضّی هؽکي لْیتطی الظم هی ـْز.
پعـک لْلَ تاضیک ّ لاتل اًؼطاف ّ تلٌسی کَ یک

پعـک زض حیي کْلًْْؼکْپی چٌاًچَ تافت غیططثیؼی
هفاُسٍ کٌس ًوًَْ ای اظ آًطا تطهیساضز کَ تَ ایي ػول
تیْپؽی هی گْیٌس ّ پعـک هی تْاًس تا هیکطّؼکْپ
تَ تطضؼی زلیك ًوًَْ گطفتَ ـسٍ تپطزاظز.
اگط زض حیي تطزاـتي پْلیپ ّ یا تیْپؽی ذًْطیعی
اتفاق تیفتس ،پعـک یا اؼتفازٍ اظ یک پطّب الکتطیکی ّ
یا زاضُّای هرمْق ،اظ ططیك کْلًْْؼکْپ جلْی آًطا
هی گیطز .

کُلُوُسکُپی برای چً کساوی الزم است
افطازتاالی 50ؼالافطازی کَ زض ذاًْازٍ ـاى ؼاتمَ تیٌاضی التِاتیضّزٍ یا ؼططاى ضّزٍ زاضًس.
افطازی کَ زچاض اؼِال یا یثْؼت تیؿ اظ یک ُفتَـًْس.
-افطازی کَ هتْجَ ذْى زض هسفْع ـًْس.

کُلُوُسکُپی
کذD/05 :

افطازی کا ؼاتمَ پْلیپ ضّزٍ زاضًس.بىا بً تشخیص پسشک گاٌی الزم است بصُرت
دَري ای کُلُوُسکُپی اوجام شُد.
بٍبُدی
کْلًْْؼکْپی هؼوْال تیي  30تا  60زلیمَ طْل هی
کفس  .زضز ـکن ّ ًفد زض ؼاػتِای اّلیَ تؼس اظ
کْلًْْؼکْپی گاُی پیؿ هی آیس  .هوکي اؼت کَ
الظم تاـس تیواض یک تا زّ ؼاػت تؼس اظ ایي تؽت زض
کلیٌیک تاـس.
تِثْزی کاهل تیواض ّ اظ تیي ضفتي اثط زاضّی آضاهثرؿ تا
ضّظ تؼس طْل می کفس .
تیواضاًی کَ تؼس اظ اًجام کْلًْْؼکْپی زچاض حاالت ّ
ػْاضن ظیط ـًْس تایس تالفاللَ تَ پعـک ذْز اطالع
زٌُس:
-زضز ـکوی
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