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 1: الھدف

ي مجال البحث السریري حول الوظائف الحركیة تم تصمیم ھذا اإلجراء لتمكین األطباء والباحثین ف

قیاس  والحسیة للشرج والمستقیم من أداء وتسجیل ودراسة النتائج المستخلصة على أتم وجھ، وذلك 

   باستعمال قسطر       نظام القیاس الطبي  نوعالضغط المانومتري بدقة عالیة 

: المقدمة 2  
التوافق  مدى مثل  لفحص عضلة الشرج والمستقیم وكذایعد قیاس الضغط المانومتري للشرج الوسیلة األ

المستقیمي الشرجي. كما أن ظھور النوع  العالي الدقة  وذلك باستخدام عدد كبیر من أجھزة تحسس 

على شكل مسارات طبوغرافیة ملونة شكل طفرة نوعیة في  متقارب فیما بینھا مترجمةالضغط بشكل 

 مجال دراسة  وظائف حركیة األمعاء  

: الحقول 3  
ھذا اإلجراء مخصص لألطباء والممرضین والباحثین المشاركین في التجارب السریریة لالختبارات 

الحركیة الشرجیة المستقیمیة  

: الوصف الخاص باإلجراء:4  

  : المعداتأ

- قسطر صلب (نوع نظام القیاس الطبي)    

- (نوع نظام القیاس الطبي) برمجیة    

- (نوع نظام القیاس الطبي)ومتري برنامج نظام القیاس المان  

- إناء یحتوي على ماء دافئ   

- مل  50حقنة   
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- حنفیة بثالثة مسالك  

- منادیل كحولیة   

- ھالم ملین  

- بالون ھوائي (نوع نظام القیاس الطبي)   

-   وسائل الربط

-ب مخاطر االستخدام واالحتیاطات:  
-اإلصابة باألمراض المعدیة المنتقلة عبر الفیروسات  قص المناعة البشریة أو التھاب الكبد فیروس ن 

-الفیروسي 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.•  

الیدین قبل و بعد القیام بالفحص. غسل•  

-د موانع االستعمال:   
 وجود شقاق شرجي

 الفھم الغیر التام للتعلیمات.
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-ه إعداد المریض :   

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

اخلیة للمصلحة بذلك.و سمحت القوانین الد  

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

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

.الحصول على موافقتھ إلجراء الفحص قبل بدایة التدابیر.2  

صیل االختبار و أھمیتھ للمریض لضمان تعاونھ الكامل أثناء العملیة.. شرح تفا3  

. 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  

مریض الوقت الكافي لطرح أسئلتھ حول الفحص.. منح ال7  

، مع مده بمالءة تغطي ة و ضمان راحتھ س. منح المریض  ثوبا خاصا من أجل إجراء الفحص بسال8

نصف جسده السفلي أو سراویل تنظیر القولون إن كانت متوفرة   

 

. تحضیر المعدات: 6  

CIM-AUX HRIM . قم بربط القسطر ب 1   

درجة). قم بالترطیب القبلي  37ستیكي بماء مقطر حرارتھ تعادل حرارة الجسم ( . إمأل اإلناء البال2

 للقسطر كما ھو مشار لھ في دلیل المصنع (دقیقتان كأقل مدة) 
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رالصف كل الضغوط في وضعیة جعلل. اضغط على صفر في جمیع األزرار 3  

سم من الماء تقریبا) 1( یجب أن تكون أجھزة تحسس الضغط مغطاة ب    

أخرج القسطر من اإلناء. 4  

. لجودة أفضل المس أجھزة التحسس بالید (مع ارتداء القفازة) والحظ أن النتیجة تظھر على الشاشة.5  

. قم بتطبیق الھالم الملین على البالون ثم أدخل القسطر بلطف داخل القناة الشرجیة للمریض حتى یصل 6

 البالون إلى المستقیم.

عمق قلیال ثم اسحبھ وذلك حتى ال یغطي البالون أجھزة التحسس في رأس . قم بإدخال القسطر إلى ال7

 القسطر

. الحظ الوضعیة على الشاشة: یجب أن تكون القناة الشرجیة في وسط الشاشة وبعض أجھزة التحسس 8

 في المستقیم وبعضھا اآلخر في الخارج.

. اطلب من المریض أن یسعل والحظ تسجیل قنوات الضغط 9  

جاھز لبدء االختبار. أنت اآلن 10  

7- إجراءات الفحص:   

للتحقق من فراغ یجب على المریض االستلقاء على الجانب األیسر.یجب القیام  بفحص المستقیم 1  

، في حالة وجود براز برزوكذا من أجل تقییم فترة الراحة والدفع كذا وضعیة الت أمبولة المستقیم

.شرجیة أو بمده بحقنیطلب من المریض أن یفرغ أمعاءه   

د تقریبا قبل تقدیر ضغط الراحة. یجب إعالم المریض أن 3. یجب منح المریض فترة راحة قدرھا 2

الضغط. عملیة قیاسالحركة قد تعیق  أوالضحك  أوالكالم   
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یتم الضغط على زر " قیاس ضغط الراحة" لبدء تسجیل الضغط أثناء الراحة  3  

یطلب من المریض القیام بالتعلیمات التالیة:  . تحت إرشادات الطبیب اللفظیة4  

 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  

 30 لمدة 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   

ثانیة للراحة بعد دفع طویل 60  

 3 

سعال واحد قوي  2 x 

 30ثانیة للراحة بعد السعال 

4 

ع (دفع) تبرز مصطن x 3  

 30 ثانیة للراحة بین الدفعات

5   

  x 1منعكس مثبط للمستقیم والشرج

ثوان  5ثوان، إفراغ الھواء بعد  2مل حوالي  30/60نفخ سریع للبالون ب  

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

6 

 

ببالون مثبت  ألمستقیميبفحص التحسس م القیام یتالمنعكس المثبط للمستقیم والشرج . بعد إجراء 5
مل مثبتة بالقسطار.  50برأس القسطار أو ببالون مدمج مع الغمد. یتم نفخ البالون باستخدام حقنة 
 "، و" اإلحساس األول یمتلئ البالون بالھواء تدریجیا، عندھا یطلب من المریض أن یعلن عن "

مل 300بتسجیل األحجام بالملیلتر على التوالي، علما أن "، و"االنزعاج". ثم یقوم الطبیب  الحاجة
ھو الحجم األكبر   للبالون  



 

 

 معاییر إجراءات التشغیل 
 

 قیاس الضغط المانومتري للشرج والمستقیم بدقة عالیة
 ( نظام القیاس الطبي (باستخدام قسطر  

 

EUGIM-Hub SOP ينظام القیاس الطب باستخدام قسطر بدقة عالیة قیاس الضغط المانومتري للشرج والمستقیم  
 

 Page 7 of 7 
    

. التحلیل وتسجیل البیانات 8  
. تتم دراسة النتائج باعتماد البرنامج المدمج مع مانومتر نظام القیاس الطبي 1  
تحلیل فترة الراحة والدفع وعملیة التبرز  إلى.یھدف البرنامج  كذلك 2  
.للمستقیم والشرججیل كل منعكس مثبط . یتم تس3  
. بعد انتھاء التحلیل یقدم البرنامج تقریرا بشكل تلقائي. 4  
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