PANENDOSKOPIA ZABIEGOWA
OPIS ZABIEGU
Panendoskopia jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną pozwalającą dokładnie ocenić przełyk,
żołądek, oraz znaczną część dwunastnicy. Badanie wykonywane jest zazwyczaj w pozycji leżącej na
lewym boku i polega na wprowadzeniu giętkiego instrumentu przez usta lub nos do przełyku, a
następnie żołądka i dwunastnicy. Podczas badania pompowane jest powietrze do przewodu
pokarmowego celem jego rozprężenia i lepszego uwidocznienia. Badanie pozwala na dokładną ocenę
błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego, widoczne są zmiany chorobowe błony
śluzowej. Podczas badania ocenia się również elastyczność oraz ruchomość ścian przełyku, żołądka i
dwunastnicy, fałdy, widoczność naczyń krwionośnych, czynność perystaltyczną, zwraca się uwagę na
rodzaj i ilość treści płynnej. Gastroskopia diagnostyczna należy do badań bezpiecznych i dlatego może
być wykonywana zarówno w warunkach szpitalnych, jak również ambulatoryjnie. Najczęściej celem
badania jest diagnostyka (rozpoznawanie) chorób przewodu pokarmowego, między innymi: żylaków,
uchyłków, zmian zapalnych, choroby wrzodowej, chorób bakteryjnych i grzybiczych, zmian
spowodowanych działaniem czynników chemicznych, diagnostyka i wykluczenie zmian
nowotworowych, ustalenie miejsca krwawienia. Pobranie wycinków do badania histopatologicznego
pozwala na dokładne rozpoznanie zmian patologicznych. Różnorodność narzędzi endoskopowych
umożliwia wykonanie pewnych zabiegów takich jak:








leczenie żylaków przełyku poprzez ich ostrzykiwanie środkami obliterującymi, klejami
tkankowymi czy zakładaniem opasek gumowych;
usuwanie ciał obcych;
usuwanie polipów i zmian płaskich;
udrażnianie zwężeń nowotworowych i nienowotworowych poprzez mechaniczne
poszerzanie, niszczenie tkanek patologicznych sondą argonową lub laserem, wprowadzenie
protez udrażniających;
zamykanie przetok;
zakładanie przetok odżywczych co pozwala na unikniecie leczenia operacyjnego.

Badanie diagnostyczne wykonywane jest w trybie ambulatoryjnym, gastroskopia z wykonaniem
zabiegu endoskopowego zazwyczaj wymaga hospitalizacji. Badanie wykonuje się zazwyczaj w
znieczuleniu miejscowym gardła lub jeżeli są wskazania w znieczuleniu ogólnym. O rodzaju

znieczulenia ogólnego do przeprowadzenia opisanego zabiegu endoskopowego, jego przebiegu i
możliwych zagrożeniach z nim związanych poinformuje Państwa lekarz anestezjolog.
MOŻLIWE POWIKŁANIA
Panendoskopia jest badaniem bezpiecznym jeżeli wykonywana jest przez doświadczonego
endoskopistę. Jako metoda inwazyjna obarczona jest możliwością wystąpienia powikłań:







perforacja przewodu pokarmowego – częstość występowania poniżej 1% w badaniach
diagnostycznych do 17% po zabiegach endoskopowych – najczęściej wymaga leczenia
operacyjnego;
krwawienie – częstość wstępowania poniżej 1% w badaniach diagnostycznych, 1-1,5% po
zabiegach endoskopowych – w większości przypadków nie wymaga leczenia operacyjnego;
mechaniczne uszkodzenie śluzówki – częstość występowania poniżej 1% – leczenie
zachowawcze;
reakcja na podawane leki – częstość występowania poniżej 1%;
powikłania ze strony układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego – częstość
występowania poniżej 1%.

