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Usr ensrnoiruresrirual sisrEM ENDosKopisi (GAsrRosKoPi):

Yemek borusu, mide ve onikiparmak bafirrsaprnrn i9 ytizeyinin incelenmesidir. Bu iglem endoskop adt

verilen, biikiilebilen, yumugak, ucunda rgrk ve mikrokamera bulunan 1,5 m uzunluflunda, 8.9 mm

kahnh$rnda bir cihazla yaprlrr. Cihazrn adr gastroskop 'dur. Onden goriigli.i kamerast olan bu cihazla

yemek borusu, mide ve onikiparmak baprrsapr incelenir. inceleme strastnda gdri.inttiler

kaydedilebilir, gerekli yerlerden parga (biyopsi) ahnabilir ve ornekler patoloji laboratuvartna

gonderilebilir. Gastroskopi iglemi esnasrnda sadece tanr konulmaz, ayil zamanda cihaztn

kanallarrndan gegirilen bazr aletlerle tedavi edici girigimler yaprlabilir. Orne[in; yemek borusundaki

varisler ba$lanabilir, ilag verilerek kapatrlabilir, darhklar genigletilebilir, polipler/yabancr cisimler

grkarrlabilir, kanamalar durdurulabilir, mide zaytflama balonu yerlegtirilebilir.

HAZIRLIK

Mide bog olmahdrr, en az 8 saatlik aghk gerekir. i5lemden 4 saat oncesine kadar su igilebilir. iglemden

onceki 8 saat antiasit ilaglar (talcid, rennie, gaviscon, metsil vb) kullanrlmamaltdtr. $eker hastalarr

iglem sabahr insi.llin kullanmamah ya da geker ilaglarrnr (tablet) almamahdrr. Kalp ilacr, tansiyon ilact,

astrm ilacr gibi di$er ilaglar iglemden 4 saat oncesine kadar az miktarda su ile igilebilir. Aspirin,

warfarin (coumadin), clopidegrol (plavix, karum) gibi kan sulandrrrcr ilag kullananlarrn iglemi yapacak

hekime durumu bildirmelerigerekir. Bu gibi ilaglarr kanama eflilimine yol agacaklartndan bazt

girigimsel iglemlerden 5-7 gi.in 6nce kesmek gerekebilir. iglemi yapacak hekim ilactn kesilmesini

onermi5se mutlaka bu ilacr veren difer hekime danrgrp ne yapmak gerektifiini sorulmalt, gerekirse iki

hekimin gortigmesisaflanmalrdrr. ' Hastanrn yanrnda biryakrnrnrn bulunmasrtercih edilir.

isulvt

Hasta, varsa takma digleri, gozli.ifO, takrlarr ve ojesi grkarrlarak iglem odasrna altntr. Sol omuzunun

lizerine yatrrrlrr, bolazr lokal anestetik bir madde piiskilrti.ilerek uyugturulur. Damar yolu agtltr,

buradan yattstrncr ilaglar verilerek uyku hali sallantr. Dola5rm ve solunumu izlemek igin el

parmaklarrndan birine ozel bir alet takrlrr, buna ballanan aygrt nabtz, solunum sayrsr ve kandaki

oksijen miktarrnr gosterir. Buruna takrlacak maskelerle oksijen verilir. Beklenmedik solunum ve

dolagrm de$igiklikleri ile allerjik reaksiyonlar geligirse uygun diler mUdahaleler yaprlabilir, ilaglar

kullanrlabilir. A[rza diglerin arasrna plastik bir diglik yerlegtirilir. Endoskop digli$in ortasrndan bofaz

ve yemek borusuna ilerletilir. Solunum vollarr ile endoskopun gectiEi vemek borusu farklr

orsanlardrr, islem nefes almava ensel olmaz. iglem boyunca hasta uyudufiu igin cihazrn gegtifini

farketmez, uyandrfrnda ise iglemle ilgili bir gey hattrlamaz.

YAN ETK|VE SAKINCALAR

Nadiren incelenen sindirim sisteminde delinmeler olabilir (perforasyon), bu durum endoskop ile

tamir edilebilir, yaprlamazsa hastanede yatmayr ve ameliyatla tamiri gerektirebilir. Biyopsi veya

polip ahnan yerlerde kanama olabilir. Nadirdir, genellikle endoskopik girigimle, bazen cerrahi yolla

tedavi edilir. Seyrek olarak solunum yollarr enfeksiyonu geligebilir.

Seyrek de olsa igleme ve kullanrlan sakinle5tirici ilaglara baflr tansiyon dtigmesi, kalp atrmrnda

di.lzensizlik (hrzlanma ya da yavaglama), solunum derinlifinin azalmasr ya da solunum duraklamasrgibi
yan etkiler gortilebilir. Bu gibi acil hallerde gerekli olan ilaglarla, mildahale setleri daima iglem
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odasrnda hazrr ve galrgrr durumda bulundurulmaktadtr ve bu sayede olumsuz 5artlar tersine

gevrilebilmektedir.

i$tf V SONRASI: Hasta sakinlegtirici ilaglarrn etkisi geginceye kadar dinlenme odasrnda refakatgisi ile

birlikte gozetim altrnda tutulur. iglem srrasrnda mideye hava verildipi igin bir stire sonra

kendiliginden gegen gigkinlik hissiolabilir. ( Karbondioksit kullanan merkezlerde bu 5i5kinlifie genelde

rastlanmaz.) iglemden sonraki hafta nadiren bo$azda batma hissiolabilir, yutkunma rahatstz

edebilir.

iglemden sonra gi.intin geri kalan krsmrnda araba kullanmayrn, dikkat gerektiren diler igleri

(makine, delici, kesici alet kullanmak, kritik kararlar verilecek toplantrlara, mahkemelere gitmek gibi)

yapmaytn. Ozel bir durum yoksa, iglemden L saat sonra istenilen ttir ve miktarda yemek yenilebilir.
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