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Endoscopia gastrointestinală reprezintă o metodă importantă de 
diagnostic și tratament. Acest atlas prezintă aspectele endoscopice ale 
diferitelor afecțiuni gastrointestinale infecțioase, inflamatorii, vasculare 
și neoplazice. Endoscopia gastrointestinală este indicată în special pentru 
screeningul tumorilor maligne (în scop preventiv), esofagul Barrett și 
polipii colonici fiind ilustrate, în acest sens, ca afecțiuni premaligne. De 
asemenea, sunt prezentate sub formă de clipuri video metodele de trata-
ment endoscopic pentru hemoragiile gastrointestinale, polipii și litiaza 
biliară. Imaginile acestui atlas se regăsesc și în textul Cap. 345.

VIDEO 346e-1 Metode de enteroscopie profundă. (Animațiile prin 
amabilitatea dr. Mark Stark și dr. Jonathan Leighton; cu permisiune.)
VIDEO 346e-2 Necroza pancreatică tratată prin drenaj endoscopic 
transduodenal și necrectomie.
VIDEO 346e-3 Rezecția endoscopică pe toată grosimea leziunii gas-
trice subepiteliale.
VIDEO 346e-4 Disecția endoscopică submucoasă a unui adenom 
rectal mare.

VIDEO 346e-5 Închiderea prin utilizarea unui sistem over-the-scope 
clip a unei perforații esofagiene spontane.
VIDEO 346e-6 Suturarea endoscopică pentru fixarea stentului.
VIDEO 346e-7 Ulcer duodenal cu sângerare activă tratat prin injec-
ție cu epinefrină diluată, aplicarea unei sonde termice și hemoclipuri. 
(Videoclip prin amabilitatea dr. Navtej Buttar; cu permisiune.)
VIDEO 346e-8 Varice esofagiene cu sângerare activă tratate cu liga-
tură endoscopică în bandă.
VIDEO 346e-9 Varice gastrice mari cu sângerare tratate cu injecția 
endoscopică cu cianoacrilat.
VIDEO 346e-10 Leziunea Dieulafoy tratată endoscopic.
VIDEO 346e-11 Ruptura Mallory-Weiss cu sângerare tratată prin apli-
carea de hemoclip.
VIDEO 346e-12 Proctita de iradiere tratată prin coagulare cu plasmă 
argon.
VIDEO 346e-13 Diverticul colonic cu sângerare activă tratat cu injec-
ție cu adrenalină diluată și ligaturare în bandă.
VIDEO 346e-14 Plasarea stentului pentru palierea obstrucției maligne 
a colonului.
VIDEO 346e-15 Litiaza ductului biliar îndepărtată după sfincterecto-
mie endoscopică.
VIDEO 346e-16 Esofag Barrett cu displazie de grad înalt tratat prin 
rezecție endoscopică a mucoasei.
VIDEO 346e-17 Polipi pediculați și sesili colonici îndepărtați prin cau-
terizare cu ansă de polipectomie în timpul colonoscopiei.
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