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 العنوان
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 1: الھدف

الوظائف الحركیة والحسیة للشرج تم تصمیم ھذا اإلجراء لتمكین األطباء والباحثین في مجال البحث السریري حول 
ر قیاس الضغط طسوالمستقیم من أداء وتسجیل ودراسة النتائج المستخلصة على أتم وجھ، وذلك باستخدام ق

 المانومتري عالي الدقة ثنائي البعد (میدترونیك). 
 
: المقدمة 2  

م وكذا مدى التوافق المستقیمي یعد قیاس الضغط المانومتري للشرج الوسیلة األمثل  لفحص عضلة الشرج والمستقی
. كما أن ظھور النوع  العالي الدقة  وذلك باستخدام عدد كبیر من أجھزة تحسس الضغط بشكل  الشرجي

على شكل مسارات طبوغرافیة ملونة شكل طفرة نوعیة في مجال دراسة   متقارب فیما بینھا مترجمة
 وظائف حركیة األمعاء  

 
: الحقول 3  

لألطباء والممرضین والباحثین المشاركین في التجارب السریریة لالختبارات الحركیة الشرجیة ھذا اإلجراء مخصص 

المستقیمیة  

  
: الوصف الخاص باإلجراء:4  

  : المعداتأ
ر صلب ثنائي البعد میدترونیكطسق -  

في نسختھ الحالیة، میدترونیك   Mano View ARM : برنامج-   

مل  50حقنة -  

ثالثیة االتجاه حنفیة-  

منادیل كحولیة -  

ملینھالم -  

بالون ھوائي (میدترونیك) -  

وسائل الربط-  

 معدات ثانویة: 

أحادي االستعمال ر ثنائي البعد نوع میدترونیكطسق  
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ب مخاطر االستخدام واالحتیاطات: -  
اإلصابة باألمراض المعدیة المنتقلة عبر الفیروسات  یروسيفیروس نقص المناعة البشریة أو التھاب الكبد الف - أوعبر  -

البراز أو الدم أو غیره  

ج تدابیر وقائیة: -  
ارتداء القفازات و تغییرھا كلما كان ذلك ضرورًیا أثناء اإلجراء لتجنب تلوث الجھاز.•   

مراعاة قواعد فرز النفایات•   

استخدام محلول معقم یحتوي على الكحول لغسل الیدین.•  

غسل الیدین قبل و بعد القیام بالفحص.•  

د انع االستعمال:مو -  
 وجود شقاق شرجي

 الفھم الغیر التام للتعلیمات.

ه إعداد المریض : -  

• تحضیر المریض قبل االختبار:   
یجب إبالغ المرضى بتاریخ اختبارھم مسبًقا ، كما یمكن للمریض أن یحضى بمرافقة إذا أبان عن رغبتھ و سمحت 

القوانین الداخلیة للمصلحة بذلك.  

دقیقة قبل االختبار, تلقائیا أو من خالل حقن شرجیة. 30القیام بالتبرز یجب أن یطلب من المرضى  

• تحضیر المریض وقت االختبار:   
. التأكد من معلومات المریض مفصلة قبل البدء في اإلجراء.1  

.الحصول على موافقتھ إلجراء الفحص قبل بدایة التدابیر.2  

الكامل أثناء العملیة. . شرح تفاصیل االختبار و أھمیتھ للمریض لضمان تعاونھ3  

. إخبار المریض بإمكانیتھ سحب الموافقة في أي وقت أثناء اإلجراء.4  

. التحقق من عدم وجود حساسیة لدى المریض ألي من المواد المستخدمة في الفحص.5  

. التحقق من عدم أخد أیة أدویة من طرف المریض6  

. منح المریض الوقت الكافي لطرح أسئلتھ حول الفحص.7  
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، مع مده بمالءة تغطي نصف جسده السفلي خاصا من أجل إجراء الفحص بسالسة و ضمان راحتھ  المریض ثوبا. منح 8

أو سراویل تنظیر القولون إن كانت متوفرة   

6 تحضیر المعدات: -  
ھ من جودت مع التحققر قیاس الضغط المانومتري للشرج والمستقیم عالي الدقة طسقلر المعیار المناسب اختیا. 1

 حسب إرشادات الصنع.

إذا لزم األمر  مع التعویض الحراريرطسالق معیار بإعادة ضبط القیام. 2  

ر موصل بشكل جید مع الحاسوبطسمن أن الق التأكد. 3  

 یتم احكام، ثم أعالھافي →← ر إلى الصفر في الحجرة المخصصة، توجد األسھم طسبتدریج الق القیام. 4

في مكانھ المخصص منھا.ر طسحتى یثبت القبلطف اللولب   

شاشة برنامج المانومتر  فتح. 5  

را جدیدا إذا لزم األمر.طسق أو تثبیتر المناسب من القائمة، طسالق اختیار. 6  

معلومات المریض في خانة "ملفات إدخال. 7 مریض جدید". یجب أن تعرض خانة معلومات المرضى على  -

واسم الطبیب الذي یقوم  سلالطبیب المر وا رقم المستشفى،معلومات المریض بما فیھ یتم إدراجالشاشة. ثم 

. تمضغط على زر الالبیانات و یتم حفظبإجراء العملیة. ثم   

ار معایرة مرة أخرى. تجدر اإلشارة یختاعلى زر معایرة ثم زر الصفر ثم  یجب الضغط. لمعایرة المسبار، 8

طء. عند اختیار زر "تم" من المفروض أن یكون إلى أن الضغط في حجرة المعایرة یجب أن یرتفع وینخفض بب

یجب إعادة البرمجة من جدید. كذلك طار في معیاره المرغوب، إذا لم یكنسالق  

اللولب. یتم فسخمعایرة ال عند انتھاء. 9  

مع رأس المسبار،  مثبت بشكل محكمبالون  مع أو بدونأن الغمد التحقق من  یجب  رمعایرة القسط. بعد 10

مل من الھواء لضمان عدم وجود أي تسرب. 30 ملءب بعدھا یتم القیام  

 
أیام. 7: یجب إعادة ضبط الحرارة كل لتعویض الحراريا  
تعویض  إلىفي حاجة ر طسر وتشغیل البرنامج ستظھر رسالة على الشاشة تخبرك إن كان القطسبعد إدخال رقم الق 

حرارة الماء  أنللتأكد من  ایدوی امحرارل اء صنبور دافئ. ثم استعمبالستیكیا للمعایرة وامأله بم ا. خذ إناءحراري
 معتدلة. ثم اتبع اإلرشادات الظاھرة على البرنامج الخاصة بعملیة التعویض الحراري.
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7 إجراءات الفحص: -  

 المستقیمللتحقق من فراغ أمبولة یجب على المریض االستلقاء على الجانب األیسر.یجب القیام  بفحص المستقیم  . 1
وكذا من أجل تقییم فترة الراحة والدفع كذا وضعیة التبرز، في حالة وجود براز یطلب من المریض أن یفرغ أمعاءه 

.شرجیة أو بمده بحقن  

عضلة بحذر داخل المستقیم حتى تظھر جلیا  یتم إدخالھطار، ثم سعلى الوجھ الخارجي من الق ملینطبق ھالم ی. 2 
عبر المنظار.  الشرج  

د تقریبا قبل تقدیر ضغط الراحة. یجب إعالم المریض أن الكالم أو 3یجب منح المریض فترة راحة قدرھا . 3

 الضحك أو الحركة قد تعیق عملیة قیاس الضغط.

. یتم الضغط على زر " قیاس ضغط الراحة" لبدء تسجیل الضغط أثناء الراحة 4  

بالتعلیمات التالیة: یطلب من المریض القیام. تحت إرشادات الطبیب اللفظیة 5  

 

 ارتیاح
  60 ثانیة

" تدخل وال المریض مع كالم ال"   

1 

(5 ثوان)  دفع قصیر   x 3  
" توقف أقول حتى الحال تلك على ابق ثم السفلیة عضالتك باستخدام وذلك بشدة ادفع فضلك من"  

ثانیة للراحة بین فترات الدفع 30  

  2 

ثانیة  30دفع طویل لمدة  1 x  
 الحالة على تبقى أن منك أود المرة ھذه. السفلیة عضالتك باستخدام وذلك بشدة ادفع فضلك من"

.أكثر الدفع على المریض تشجیع یجب" استطعت إن أكثر أو ثانیة 30 لمدة   
ثانیة للراحة بعد دفع طویل 60  

 3 

سعال واحد قوي  2 x 
 30ثانیة للراحة بعد السعال 

4 

  x 3 تبرز مصطنع (دفع) 
راحة بین الدفعاتثانیة لل  30 

5   
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  x 1منعكس مثبط للمستقیم والشرج
ثوان  5ثوان، إفراغ الھواء بعد  2مل حوالي  30/60نفخ سریع للبالون ب  

مل كحجم أقصى 240 منعكس,نعید الكرة بحجم أكبر إذا لم نلحظ أي    

6 

 

ر أو ببالون مثبت برأس القسط مستقیميبفحص التحسس ألیتم القیام المنعكس المثبط للمستقیم والشرج بعد إجراء . 6
مل مثبتة بالقسطار. یمتلئ البالون بالھواء تدریجیا، عندھا یطلب  50ببالون مدمج مع الغمد. یتم نفخ البالون باستخدام حقنة 

 "، و"االنزعاج". ثم یقوم الطبیب بتسجیل األحجام بالملیلتر الحاجة "، و" اإلحساس األول من المریض أن یعلن عن "
ھو الحجم األكبر   للبالونمل 300على التوالي، علما أن   

. التحلیل وتسجیل البیانات 8  
. تتم دراسة النتائج باعتماد البرنامج المدمج مع مانومتر میدترونیك 1  
.یھدف البرنامج  كذلك إلى تحلیل فترة الراحة والدفع وعملیة التبرز 2  
.جللمستقیم والشر. یتم تسجیل كل منعكس مثبط 3  
. بعد انتھاء التحلیل یقدم البرنامج تقریرا بشكل تلقائي. 4  
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