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 آرتریوگرام

 

 آرتریوگرام از روشهای تشخیصی کم تهاجم است

 

 

است  یآرتریوگرام یک اشعه ایکس عروق خون  

 

عروق  یوارهتنگ کننده در د یهناح یک) یسممانند آنور یمختلف عروق یطشرا یابیارز یبرا یشآزما ینا

است  یوگرافیروش آنژ ینا یگرد یشود. نامها یانسداد انجام م یا( ی)تنگ شدن عروق خون ی(، تنگیخون  

 

بدن است  یحرکت یمطالعه ساختارها یشود. فلوروسکوپ یریوگرام استفاده مآرت یاغلب در ط فلورسکوپی

 یکشود و به  یم یقسمت بدن بررس یقپرتو از طر یکسپرتو ا یک" است. یکس"اشعه ا یلمف یک یهشب -

دیدتوان  یبدن و حرکت آن را م های مختلفکه قسمت یشود به طور یمنتقل م یزیونمانند تلو یتورمان  

 

قابل  یکساشعه ا یها را رو یانشود که شر یم یقتزر یانرنگ به داخل شر یکوگرام آرتری یدر ط

 یهپاها، کل یانشر یها یستماز جمله س یگرام،توانند توسط آرترا یها م یاناز شر یاریکند. بس یمشاهده م

.یردقرار گ یها، مغز و قلب مورد بررس  
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 ییو توانا یاسکن(، سونوگراف یتی)س یوتریپکام یمانند توموگراف یصیتشخ یتوسعه و بهبود روش ها

گسترش داده است. یاررا بس یولوژیبخش راد یصیتشخ  

  

مانند یصیتشخ یاز روش ها یگریآرتریوگرام ممکن است در رابطه با نوع د یک  

  انجام افیسونوگر یا

کند یپزشک فراهم م یرا برا یشتریب یاتشود که جزئ  

ها ممکن  یناهنجار ینانجام شود. چن یاهنجاري هاي عروق خونممکن است آرتریوگرام براي تشخیص ن

باشند یراست شامل موارد ز  

یخواب بی  

 

(یواسپاسم )اسپاسم رگ خون یا)تنگ شدن(  تنگی  

 

(ها و رگ ها یانشر ینب یعیطب یرآرتروز )اتصال غ ناهنجاری  

 

(یانسداد )انسداد رگ خون یا( یرگ خون یکلخته خون در  یک) ترومبوز  
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داده شود شامل یصکه ممکن است توسط آرتروگرام تشخ یطیشرا یرسا  

 

تومور،    

  یزی،خونر

 التهاب 

است.  یو حمله به تومور به عروق خون  

 یدرمان، مانند داروها یارگان برا یک یابه بافت  یمارائه دارو به طور مستق یممکن است برا یآرتروگراف

.تومور استفاده شود یکبه  یانسرط یداروها یا یزیلخته شدن به محل خونر  

 

آرتریوگرام تحت بیهوشي موضعي انجام مي شود )که محل قرار گرفتن کاتتر در آن قرار  ی،به طور کل

 دارد(، که اغلب همراه با آرام بخشي نور است.

 یعموم یهوشیبه ب یازممکن است ن یراز بدن درگ ینوع روش انجام شده و بخش با توجه بهحال، ینبا ا 

است . حالت خواب خواهد داشت(.  ینا ید در ط)فر  

مضطرب هستند، ممکن  یاربس یاو  یجکه گ یمارانب یامانند نوزادان و کودکان خردسال،  یماران،ب زا یبعض

.هم داشته باشند یعموم یهوشیبه ب یازاست ن  
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اطالعات بیشتر  مانند سیتي اسکن توصیه شود، نیاز به یآرتریوگرام ممکن است پس از یک روش قبل یک

 یاانجام شود، مانند حل شدن لخته  یگرامآرترا یک یممکن است در ط یندهد. درمان همچن یرا نشان م

یرگ خون یکاستنت در  یکقرار دادن   
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 آنژیوگرافی

 آنژیوگرافی از روشهای تشخیصی کم تهاجم است.

 یمواد کنتراست برا یقو تزر یکساشعه ا یربرداریتصو ییکاتتر با استفاده از کاتتر، راهنما یوگرافیآنژ

مانند  یماریبو  یسممانند آنور ییها یناهنجار یبدن برا یدیدر مناطق کل یخون یرگ ها یبررس

.است آترواسکلروز )پالک(  

 یوگرافیکند. آنژ یروش واحد فراهم م یکو درمان را در  صیتشخ یبکاتتر امکان ترک یکاستفاده از  

.ببرد ینرا از ب یبه جراح یازکند و ممکن است ن یم یدرا تول یاز عروق خون یق،دق یاربس یرکاتتر تصاو  

 ی،پزشک یطشرا یر،اخ یها یماریو در مورد ب ییدبه پزشک خود بگو یداگر احتمال دارد باردار شو

یدصحبت کن یددار،به خصوص مواد کنتراست  ی،و آلرژ یدنک یکه مصرف م ییداروها  

 ید،. اگر به آرامش برسیدادامه ده یدکه چگونه با یدمادر، از پزشک خود بپرس یربا ش یهدر صورت تغذ

ممنوع است یدننوش یاچهار تا هشت ساعت قبل از عمل، غذا خوردن  یممکن است گفته شود که برا  
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را  یماریب یطکند تا شرا یباشد که به پزشکان کمک م یمهاجم مغیر یآزمون پزشک یک یوگرافیآنژ

و درمان کنند. یصتشخ  

کنتراست  یقکند و در اغلب موارد تزر یاستفاده م یربرداریتصو یاز سه تکنولوژ یکیاز  یوگرافیآنژ 

است یبدن ضرور یاز عروق خون یریتصاو یدتول یبرا  

 

با استفاده از آنژیوگرافی  

کاتتر با یکسا اشعه  

یوتریکامپ توموگرافی  (CT) 

یسیرزونانس مغناط تصویربرداری  (MRI) 

برش  یکدر داخل  یانشر یکنازک، به نام کاتتر ، به داخل  یکیلوله پالست یککاتتر،  یوگرافیآنژ در

شود، مواد کنتراست از  یم یتهدا یمورد بررس یهکه کاتتر به ناح یشود. هنگام یکوچک در پوست وارد م

(  یکسن ) اشعه ایونیزاسیواز اشعه  یبا استفاده از دوز کوچک یرشود و تصاو یم یقوله تزرل یقطر

شوند یگرفته م  
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بدن از جمله یدیدر مناطق کل یخون یرگها یبررس یکاتتر برا یوگرافیآنژ  

 مغز

 گردن

 قلب

ینهس قفسه  

(ها و کبد یه)مانند کل شکم  

 لگن

 پاها 

 دست ها 

 استفاده میشود
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بردموارد کار  

ها یانشر یگردر د یاو شکم، و  ینهدر آئورت، هر دو در قفسه س یسم،مانند آنور یرطبیعیالئم غع  

خون را به مغز  یانگردن، که ممکن است جر یدکاروت یان)پالک( در شر یکآترواسکلروت یماریب تشخیص

شود یمحدود کند و موجب سکته مغز  

( در داخل یخون یرگ ها ینب یعیطب یر)ارتباط غ یعروق یهایناهنجار یاکوچک  یسمآنور یک شناسایی

.بدن یقسمت ها یرسا یامغز   

 یعمل جراح یامداخله  یآماده شدن برا یکه به پاها محدود است و برا یکآترواسکلروت یماریب تشخیص

کند یکمک م  

 یا یهکل یوندپ یکمک به آماده شدن برا یخون برا یانجر یزتجو یاها  یهکلی ها یاندر شر یماریب تشخیص

 قرار دادن استنت

پردازند، مانند استنت  یم یمارب یخون یو جراحان که به رگ ها یمداخله ا یها یولوژیستراد راهنمای

ینیاستنت پس از النه گز یک یابیارز یا یمپلنتا یها  
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پس از ضربه یماراناندام در ب یاشکم، لگن  ینه،در گردن، قفسه س یانچند شر یا یکبه  یبآس تشخیص  

 یا یدرمان یمیمانند ش یگرید یروش ها یا یکه تومور را قبل از عمل جراح ییها یانشر ارزیابی

کنند، یم یابیارز یداخل یانتخاب یپرتودرمان  

داده شود یصآن تشخ یاصل یشاخه ها یاشکم  یا ینهدر آئورت در قفسه س یهتجز یا تشخیص  

پس  یمانند با یعمل جراح یبرا یهد و برنامه اد یعروق کرونر را نشان م یماریو شدت اثرات ب میزان

.دهد یرا نشان م یعروق کرونر و استنت گذار  

  یهر یآمبول یصتشخ یها برا یهدر ر یویر یانشر بررسی

یدیور یدیور یها یناهنجار یاو   

کودکان یها یانبه خصوص شر ی،در عروق خون یمادرزاد یها یناهنجار ررسیب  

یقلب یمادرزاد یها یماریبه علت ب یعروق خون یرسا یاقلب  یها ی)به عنوان مثال، ناهنجار   

(مانع از عروق ارزیابی  
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یدیخط داخل ور یک ینتکنس یاپرستار  یک   

(IV) 

.کند یدست شما وارد م یاکوچک در دست  یدور یکرا به    

 

کند و خون شما  یشما کار م یهشود تا مطمئن شود که کل یم یدهاز خون قبل از شروع روند کش یکم مقدار

کاهش اضطراب شما در طول مراحل  یاز آرامبخش ممکن است برا یشود. دوز کم یبه طور معمول لخته م

.شود یزتجو  

شود.  یم یموضع یحس یو ب یزتم یده،تراش یرد،گ یبازو که کاتتر قرار م یاکشاله ران  محدوده

تواند  یکند که در آن کاتتر م یم یجادامتر( را در پوست  یلیبرش کوچک )معموال چند م یک یولوژیستراد

شود. پس از  یم یتهدا یمورد بررس یهها به ناح یانشر یقوارد شود. سپس کاتتر از طر یانشر یکبه 

 شود و یم یقتزر یرند،گ یکه مورد مطالعه قرار م یخون یکاتتر به رگ ها یقماده کنتراست از طر یهته

شود.  یگرفته م یکسچند مجموعه اشعه ا  
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شود  یبسته م یقهدق 20تا  10به مدت  یهبا فشار دادن در ناح یقشود و محل تزر یسپس کاتتر برداشته م  

 

 یمتصم یولوژیستتا راد یدشود، ممکن است از شما خواسته شود منتظر بمان یکامل م ینهکه معا هنگامی

الزم به دست آمده باشد یرکه تمام تصاو یردبگ  

.ساعت انجام شود؛ اما ممکن است چند ساعت طول بکشد یکت کمتر از کاتتر ممکن اس یوگرافیآنژ یک  

 

آنژیوگرافی یدفوا  

باشد،  یهمچنان ضرور یببرد. اگر عمل جراح ینرا از ب یبه عمل جراح یازممکن است ن آنژیوگرافی  

تر انجام داد یقتوان آن را دق یم  
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 یهنگام یژهامر به و یندهد. ا یرا نشان م یخون یاز رگ ها یق،دق یاربس یرتصو یککاتتر  آنژیوگرافی

.در نظر گرفته شود یپوست یقاز طر یمداخله ا یا یروش جراح یکاست که  یدمف  

 قسمت خاص بدن  ینکنند، ممکن است عروق را در چند یکاتتر عبور م یقکه از طر یانهاییانتخاب شر با

. یدکن یابیارز  

ماند ینم یاقب یمارب یکدر بدن  یکس،اشعه ا یشاز آزما پس  

وجود ندارد. یآزمون عوارض جانب ینا یبرا یمعمول یصیمعموال در محدوده تشخ  

 

کاتتر یوگرافیآنژ یها یتمحدود  

یستندروش ن ینا یبرا یدارند، نامزد خوب یابتکه د یکسان یژهبه و یه،مبتال به اختالل عملکرد کل بیماران  

بودند، در معرض خطر واکنش به  یکسد کنتراست اشعه ابه موا یکآلرژ یواکنش ها یکه قبال دارا بیماران

هستند. ید یمواد کنتراست حاو  
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شود یمختلف استفاده م یاز روش ها یکاهش خطر ابتال به آلرژ یباشد، برا یضرور یوگرافیاگر آنژ   

 

قبل از زمان به شما داده شود یداستروئ یچند دوز از داروها یا یکاست  ممکن  

استاندارد استفاده شود یکسکنتراست اشعه ا یتواند به جا یم ید کنتراست بدون ماده  

.باشد یزیبه خونر یشمبتال به گرا یماراناگر در تمام ب -محتاطانه انجام شود  یاربس یدکاتتر با آنژیوگرافی  
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 ماموگرافی 

 ماموگرافی از روشهای تشخیصی کم تهاجم است.

 ینهس یماریب یصو تشخ یصتشخ یمورد برا یناز پستان است. ا یکساشعه ا یبررس یک یک ماموگرافی

زنان بدون  یننوک پستان و همچن تغییر در یاتوده، درد و  یکدارند مانند  ینهدر زنان که مشکالت س

شود. یپستان استفاده م یتشکا  

با  یصها قبل از تشخ یستو ک یمخ شخو ی، تومورها ینهسرطان س یصدهد تا تشخ یروش اجازه م ینا 

.داده شود یصلمس )لمس( تشخ  

سرطان  یبرا یسرطان است، اما اگر سوء ظن بزرگ یرطبیعیغ یهناح یکتواند ثابت کند که  ینم ماموگرافی

برداشته میشود  یوپسیب یکند، بافت برا یجادا  

مورد  یکروسکوپم یکباز شود و تحت  یجراح یوپسیب یامکن است با سوزن برداشته شود بافت م

.نه یاسرطان باشد  یاشود آ یینتا تع یردقرار گ یشآزما  
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 انواع مختلف ماموگرام 

 

 ییراتتغ یصتشخ یاز پستان است که برا یکساشعه ا یک ی،ماموگرام غربالگر یکماموگرام  غربالگری

شود.  یندارند، استفاده م ینهسرطان س ینشانه ها یاکه عالئم پستان در زنان   

.تواند احساس شود یکه نم دکر ییتومور را شناسا یکتوان  یماموگرام، م یکبا استفاده از   

 ییراتتغ یصتشخ یاز پستان است که برا یکسپرتو ا یک یصیماموگرام تشخ یک یصیتشخ ماموگرافی

شکل پستان  یااندازه  ییرتغ یاترشح نوک پستان و  یادرد، ضخامت توده،  یکمعمول مانند  یرپستان غ

شود.  یاستفاده م  

شده  ییشناسا یغربالگر رافیماموگ یکه بر رو ییها یناهنجار یابیارز یبرا یزن یصیماموگرام تشخ یک

نظر  پستان مناسب است، صرف ییراتتغ یماست و در تنظ یهاول یابزار پزشک یک ینشود. ا یاند استفاده م

 از سن زن
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استفاده شود.  یصتشخ یا یغربالگر یممکن است برا یماموگراف  

 یبپوست، تخر یسفت یاشدن پوست  یمتوده لمس کننده، ضخ یکسال با عالئم مانند مثال  30 یزنان باال

 یصیتشخ یتحت نظر ماموگراف یدبا ینه،درد س یانوک پستان  یشدرد فرسا ی،عقب افتادگ یانوک پستان 

یرندگ قرار  

و  یزیکیف ینهكه معا یدر حال یرد،مورد استفاده قرار گ ینهدرد س یابیارز یبرا یاست ماموگراف ممكن

.یستن یقطع یخچهتار  

داده  یشنماتوده   یبزرگ ممکن است با ماموگراف یاربس یا" و / یکپارچهمتراکم، " ییها ینهزنان با س در

ر باشدممکن است دشوا یزیکیف ینهمعا یراشوند، ز  

 

به طور مرتب  یسرطان پستان ممکن است با ماموگراف خانوادگی سابقهبا  یامبتال به سرطان پستان  زنان

.شوند یبررس  
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انجام  یمارستانب یکاز اقامت شما در  یبه عنوان بخش یا ییک ماموگرام ممکن است به صورت سرپای

 شود. 

شما متفاوت باشد یبهداشت یرائه دهنده مراقبت هاا یها یوهشما و ش یطروش ها ممکن است بسته به شرا  

 

کند یروند را دنبال م ینماموگرام ا یک ی،طور کل به  

روش دخالت  ینکه ممکن است در ا ییها یااش یرسا یاشود که هر لباس، جواهرات و  یشما خواسته م از

یدداشته باشند را حذف کن  

 

شود یبه شما داده م یدنیلباس پوش یکو  یدبردارشما خواسته خواهد شد که لباس را از کمر خود  از  

 

در هر پستان وجود ندارد. در  ییراتیتغ یا ییجز یچکه ه یدشما متوجه شد یاآ یپرسداز شما م تکنولوژیست

شروع قرار میگیردنشانگر چسبنده در محل )ها( قبل از یکصورت لزوم،   
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.یردگ یقرار م یکسصفحه اشعه ا یور ینهس 1و  یستادها یدستگاه ماموگراف یکدر مقابل  شما  
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 بیوپسی آندومتر

 بیوپسی آندومتر از اقدامات تشخیصی کم تهاجم است.

بردارندمطالعه  ی( برایومنمونه بافت کوچک از رحم )اندومتر یکد تا ندهمیآندومتر را انجام  یوپسیب  

شود. یمشاهده م یعیطب یرغ یسلول ها یافتن یبرا یکروسکوپم یکتحت  یبافت اندومتر  

کندمی یبررس یهورمون ها را بر اندومتر تتواند اثرا یم ینشما همچن یارائه دهنده خدمات بهداشت   

 موارد کاربرد بیوپسی آندومتر

یعیطب یرغ یقاعدگ یزیخونر  

یائسگیپس از  خونریزی  

یرحم یزیوجود خونر عدم  

 یبروئیدمانند ف یعیطب یرغ یبافت ها یامرتبط با سطوح هورمون  یسلول ییراتممکن است تغ یوپسیب نتایج

را نشان دهند. یپپول یا  
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شود. رحم   یعیطب یرغ یزیتواند منجر به خونر یم اختالالت ینا   

زنانه است. یسرطان اندام ها ینتر یعشا یسرطان اندومتر  

  یه)قادر به باردار شدن( توص یابارورو درمان ن یشمعمول از آزما یآندومتر به عنوان بخش یوپسیب 

شود ینم  

 

تداخل داشته باشند از جمله یاندومتر یوپسیاز موارد ممکن است با ب یبرخ  

 

گردن رحم یاواژن  عفونت  

لگن یالتهاب بیماری  

 سرطان دهانه رحم
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کند یروند را دنبال م ینآندومتر ا یوپسیب ی،به طور کل  

یدکن یعمل مثانه را خال ینشود قبل از ا یشما گفته م به  

کند یم یزتم یراه حل ضد عفون یکدهانه رحم خود را با   
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 توراکوسکوپی

 توراکوسکوپی از اقدامات پزشکی کم تهاجم است.

 

برش  یک یقشود( از طر یم یدهلوله نازک و قابل انعطاف )به نام توراکوسکوپ نام یک ی،توراکوسکوپ

. یردگ یقرار م ینهکوچک در قفسه س  

و  ها( یهر ینب یهناح ینها، واسطه )ب یهر یدهد تا جراح به صورت بصر یاجازه م یکاپت یبرف یکابل ها

ممکن  یجراح یدستگاه ها ین،کند. عالوه بر ا ی( را بررسینهها و پوشش حفره قفسه س یهر یپلورا )غشا

وارد  ی،و درمان یصیانجام هر دو روش تشخ یبرا ینه،کوچک در قفسه س یبرش ها یرسا یقاست از طر

.شوند  

 

یهدف توراکوسکوپ  

ی ریهها ینشان دادن ناراحت یها، برا یهر یابیرد برای  

یاها، پلورا  یهاز ر یعما ینمونه ها یابافت  یها یوپسیبه دست آوردن ب برای عفونت،  یصمنظور تشخ 

ها یماریب یرسرطان و سا  
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 یهقسمت از بافت ر یکبرداشتن  یبرا یاپلور، و  یها یستک یادر حفره پلور  یاضاف یعدرمان ما برای

.شود یدرمان استفاده م ی)برداشت گوه(، برا یدهد یبآس  

(یکارد)پر یها یناهنجار یا یهر یماریمبتال به ب یمارانب یابیارز برای  

و  یبروزالتهاب، عفونت، ف یصو تشخ یشترب یابیارز ی( برایوپسیبه دست آوردن نمونه بافت )ب برای

 سرطان

یاز انواع جراح یانجام برخ یبرا یروش حداقل تهاجم یکعنوان  به  

 

یخطرها و عوارض توراکوسکوپ  

بیهوشی عمومی وجود داردخطرات مرتبط با  یندارد و بنابرا یعموم یهوشیبه ب یازن سکوپیتوراکو  
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نادر عبارتند از عوارض  

از حد،  یشب یزیخونر   

 عفونت، 

  یافراگمسوراخ شدن د

(شده یدهکش یهر یجهها و در حفره پلور، و در نت یهو پنوموتوراکس )نشت هوا در خارج از ر  

یتوراکوسکوپ نتایج  

بررسی  یمختلف برا یها یشگاهممکن است به آزما یعبافت و ما یبه مشکل مشکوک، نمونه ها بسته

 یسلول ها ینشانه ها یبرا یکروسکوپم یکممکن است تحت  یوپسیارسال شوند. به عنوان مثال، بافت ب

کشت شود نتهاعفو یممکن است برا یا یردقرار گ یمورد بررس یعاد یرغ  

 یهکرد. اگر سرطان ر یتوان بررس یرا م یوپسیب یمشکوک باشد، نمونه ها یهر یمتومور بدخ یک اگر

 یدهد یبآس یهاز ر یبخش یاانجام شود تا تمام  یداده شود، ممکن است بالفاصله پس از عمل جراح یصتشخ

ببرد ینرا از ب  

.شود، درمان مناسب آغاز خواهد شد یجادا یقطع یصتشخ یک اگر  
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 یوپسیب یامانند برونكوسكوپي  یاضاف یشهاییص دهد، ممكن است الزم است آزماتشخ یتواندپزشک نم اگر

.باز شود یهر  
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 ازوفاگوسکوپی

 ازوفاگوسکوپی از اقدامات تشخیصی کم تهاجم است.

استفاده از یك لوله كوچك با منبع نور كوچك و دوربین نصب شده بر روي آن است كه از  ازوفاگوسکوپی

  را مستقیما بررسي كند. بافتبه داخل گلو عبور مي كند تا بیني یا دهان

شود یم یدهنام ازوفاگوسکوپنصب شده  یننور کم و دورب ینا   

 انواع مختلف ازوفاگوسکوپ

انعطاف پذیر  ازوفاگوسکوپ   

 ینور م یاست که لوله با اندازه قلم که دارا یمعن ینبه ا یناست. ا یراستفاده از آندوسکوپ انعطاف پذ ینا

گلو است.  یا ینیخم ها بدرباشد، قابل انعطاف است و قادر به حرکت   

 یآندوسکوپ یبرا اغلبشود و  یداده م یحاغلب انتخاب ترج یرانعطاف پذ یرانعطاف پذ ازوفاگوسکوپ

یندبب یبشود که کمتر آس یباعث م ینرود. ا یبه کار م یروزمره مر  

 

www.takbook.com



تهاجم پزشکیدانشنامه اقدامات  تشخیصی کم   

35 

 

است.  یرپذ نا استفاده از اندوسکوپ انعطاف ینسفت ا ازوفاگوسکوپ  

 از این متد کمتر استفاده میشود

زوفاگوسکوپ دهان بینیا  

کند. یگلو و دهان کمک م ینی،سوراخ ب یقاز طرین روش به آندوسکوپی ا   

کند یرا مشاهده م یگلو و روده فوقان یشترکمتر دردناک است ، ب  

 یم ینجااست. در ا یبه نگاه کردن به مر یانتقال آندوسکوپ مر یروش سنت ینا یخوراک ازوفاگوسکوپ

سفت و محکم استفاده کرد.  یاقابل انعطاف  پیزوفاکوسکوا یکتوان از   

 موارد کاربرد ازوفاگوسکوپی

مری یوپسیو ب یبه مر یدسترس  

در گلوله یزیمانند توقف خونر یطو درمان شرا یبه مر رسیدن  

یدر مر یو خارج کردن جسم خارج رسیدن  
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یمشکل قلب یلبه دل نه ید،آ یبوجود م یگررسد از منابع د یکه به نظر م ینهدرد قفسه س ارزیابی  

یفالکسر ارزیابی  

 سوزش سر دل

 بررسی دیسفاژی
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 آرتروسکوپی

 آرتروسکوپی از اقدامات تشخیصی کم تهاجم است.

کوچک، به نام آرتروسکوپ، به مفصل زانو اضافه یندورب یکزانو، جراح شما  یدر طول آرتروسکوپ  

 یرتصاو یندهد و جراح شما از ا یم یشنما یدئوییو یتورمان یک یرا بر رو یرتصاو یندورب ینکند. ا یم 

.کند یاستفاده م یکوچک جراح یابزارها یتهدا یبرا  

کوچک استفاده  یارتواند از برش بس ینازک است، جراح شما م یآنجا که ابزار آرتروسکوپ و جراح از

باز. یجراح یبرا یازکند، نه برش بزرگتر مورد ن  

این متد درد و طول زما بهبودی را کاهش میدهد.   

 

یدداشته باش در زانو  دردناک یتیکند اگر وضع یهزانو را توص یپپزشک شما ممکن است آرتروسکو  

به سطوح  یباز مشکالت را که باعث آس یاریدردناک بس یزانو ممکن است نشانه ها آرتروسکوپی 

.ببرد ینشود را از ب ینرم اطراف مفصل م یبافت ها یگرغضروف و د  
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شوند یم یرزانو شامل موارد ز یبرا یمعمول آرتروسکوپ روشهای  

پاره شده یسکمن یرتعم یا حذف  

رباطها بازسازی  

ملتهب ینوویالبافت س حذف  

یدهد یبآس یغضروف مفصل درمان  

غضروف یاقطعات شل از استخوان  حذف  

(زانو )عفونت یسسپس درمان  

یعوارض جانب  

کم است. اگر عوارض رخ دهد، معموال کوچک  یاربس یآرتروسکوپ یعوارض بعد از عمل جراح میزان

زانو عبارتند از یبعد از عمل با آرتروسکوپ یشوند. مشکالت احتمال یدرمان م یستند و به راحته  

 عفونت

 لخته شدن خون
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زانو سختی  

 انباشت خون در زانو
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 کولونوسکوپی

 کولونوسکوپی از روشهای تشخیصی کم تهاجم است.

فوت روده بزرگ روده  6تا  5 قسمت  یناول مشاهده کل روده بزرگ است. یراه برا کی یکولونوسکوپ

دآن قرار دار یروده بزرگ، رکتوم است که در انتها ینچا 6 ینبزرگ است. آخر  

ت. قبل از اس آن یدر انتها ینبا نور و دورب یرلوله نازک و انعطاف پذ یککولونوسکوپ  یک

دهد. یم یکاهش ناراحت یدکتر به شما دارو درد و آرامبخش را برا ی،کولونوسکوپ  

 یککند. کولونوسکوپ  یدکتر کولونوسکوپ را به داخل عروق و کولون وارد م ی،در طول کولونوسکوپ 

یوپسی بتردکدهد تا یاجازه م ینکند. همچن یپزشک مشاهده م یبرا یدئوییو یتورمان یک یرا رو یرتصو

 انجام دهد

کنند. یعلت مشکالت کولورکتال استفاده م یافتن یبرا یپزشکان از کولونوسکوپ  

شود یسرطان کولورکتال در افراد بدون عالئم استفاده م یغربالگر یبرا ینمچنه   
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دهد. معموال در  یرا انجام م یکولونوسکوپ یکپرستار  یکبه طور معمول، متخصص گوارش، با کمک 

شود. یانجام م یمارستانب یکدر  یادکتر  مطب یک  

 یستمدستگاه گوارش متمرکز است. س یها یماریپزشک است که بر عملکرد و ب یکمتخصص گوارش  

یا یگوارش  یصفرا، مجار یسهبزرگ، پانکراس، ک دهمعده، روده کوچک، رو یض،شامل مرگوارش  

و کبد است. یصفراو  

را انجام دهد یممکن است کولونوسکوپ یزجراح ن یک   

سه  یا یکو فقط  یدجامد اجتناب کن یغذا یکاز  یدباشد. شما با یخال یدر طول کولونوسکوپ یدروده شما با

.یدروشن را بنوش یعاتروز قبل از عمل، ما  

. یدمصرف کن ینمل یککردن روده خود  یخال یبرا یشب قبل از کولونوسکوپ یاروزانه  یدبا ینهمچن شما

با آب مخلوط  یدنپودر است که قبل از نوش یک یاقرص  یک یاکند،  یم یزرا تجو ینمل یکاگر دکتر شما 

.شود یم  
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کولونوسکوپیعوارض   

 

شکم یدشد درد  

 تب

 حرکات روده خون

 سرماخوردگی

 ضعف
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 مدیاستینوسکوپی

 مدیاستینوسکوپی از اقدامات تشخیصی کم تهاجم است.

فضای پشت سینه و قفسه سینه است. روش بررسی یک   

 

 شامل

یلنفاو یگره ها  

 قلب و عروق بزرگ آن

(تورم )ترشحات  

مری(بررسی  ) 

بدن است یمنیا یستماز س یبخش ،وسیمت غده  
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 سرطان برونش

التهاب یا عفونت  

ینهوچک یماریشود، از جمله ب ی)لنفوم( شروع م یلنفاو یستمکه در س سرطان  

شود یها و طحال م یهمانند کبد، ر ییاست که سبب التهاب در اندام ها یماریب یک سارکوئیدوز،  

 

در این روشخطرات   

یزیخون ر  

 عفونت

.کند یجادا یممکن است خفگ ینعصب حنجره. ا یدائم یاموقت  فلج  

شود یم یه)فلو پالور( که موجب سقوط ر یهپوشش ر ینب یدر فضا هوا  

 

www.takbook.com



تهاجم پزشکیدانشنامه اقدامات  تشخیصی کم   

50 

 

 (pneumothorax) 

(یجلد یرز یزمپوست )آمف یرز هوا  

شدن مریسوراخ   
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