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مستجدات طبية

الكب�صولة التنظريية

مصلحة طب اجلهاز الهضمي 
املركز االستشفائي اجلامعي 

احلسن الثاني فاس

ذ. محمد العبقري

فحص  مجال  في  نوعية  طفرة  بالفيديو(  التنظير  كبسولة  )أو  التنظيرية  الكبسولة  اختراع  شكل 
 muqueuse de( نظرا لكونها متكن من رؤية مخاطية املعي الدقيق )intestin grêle( املعي الدقيق

l’intestin grêle( بشكل كلي تقريبا و بطريقة واضحة.

مت تقدميها خالل أسبوع امراض اجلهازالهضمي املنظم من طرف اجلمعية األمريكية للتنظير الهضمي 
سنة 2000 في وقت عرفت فيه باقي اإلجراءات التشخيصية الستقصاء )exploration( املعي الدقيق 

اإلشعاعية منها أو التنظيرية )entéroscopie poussée( بعض الصعوبات.

اجلوانب التكنولوجية

التطور  إلى  التنظيرية  الكبسولة  اكتشاف  في  الفضل  يرجع 
التكنولوجي في ثالث ميادين: 

وجود رقاقة إلكترونية )puce électronique( قادرة على إعطاء  ▪
صورة شبيهة بصور الكاميرا.

نظام يسمح بدمج نظام إرسال فيديو صغير جدا. ▪

منمنمة  ▪ قوية  إضاءة  و  الطاقة  من  قليلة  كمية  استهالك 
.LED من نوع )miniaturisé(

ثم تركيب هذه العناصر الثالث في كبسولة 11 على 30 ملم بطول 
كومة السلكية قابلة للبلع بسهولة عبر الفم كقرص دواء كبير،يتم 
احلصول على مجال رؤية 140° وترسل الكبسولة ضوءا ابيض، وحتافظ 
على توجيه طولي في حولي %80 من مسارها املعوي  ويتخلص منها 

بطريقة طبيعية، و تستعمل مرة واحدة.

1. الكبسولة

هي كبسولة لالستعمال الواحد بعد بلعها تنزل الكبسولة بانتظام 

و بدون ألم طوال السبيل الهضمي يساعدها في ذلك التمعج املعوي 

.)péristaltisme intestinal(

تنقل الكبسولة إشارات الفيديو ليتم تخزينها في وحدة االستقبال: 

 8 يدوم  لفحص  صورة    50000 )حوالي  الثانية  في  لقطتني  نقل 

ساعات(.

2. التسجيل

َكن جهاز تسجيل السلكي محمول على حزام من التقاط االشارات  ميحُ

على  املوضوعة  اجملسات  من  مجموعة  عبر  الكبسولة  من  املرسلة 

َكن هذا احلزام املريض من البقاء حرا طوال مدة االستقصاء. البطن، و ميحُ
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3. قراءة الصور

بعد نهاية الفحص يحُرَسل جهاز التسجيل الى محطة عمل متصلة 
املعطيات  مبعاجلة  يقوم   قراءة  ببرنامج  مجهزة  معلوماتية  بأخرى 
من  متكن  احملطة  فهذه  بذلك  و  الكبسولة.  موقع  عن  معلومات  ،و  

مشاهدة و حترير وحفظ الفيديو في االرشيف. 

كيفية اإجراء الفح�ض

في  املستعملة  الطريقة  بنفس  بالكبسولة  للفحص  املريض  يحَُهيئ 
تنظير القولون. 

الفحص بالنسبة للمريض الذي تناول احلديد  بإجراء هذا  ينصح  ال   -
عن طريق الفم خالل العشرة أيام السابقة.

- يجب على املريض أن يصوم ملدة 12 ساعة قبل الفحص.
بالفيديو مباشرة بعد إخراجها من  التنظير  - يتم تشغيل كبسولة 

التعليب.

هذه  ابتالع  يتم   ، للمسجل  السليم  التشغيل  من  التحقق  وبعد   -
األخيرة مع قليل من املاء.

غذائية  وجبة  أو  مشروب  بتناول  يسمح  الكبسولة،  ابتالع  بعد   -
ساعتني أو أربع ساعات بعد ذلك.

اجملال  من  االقتراب  جتنب  املريض  على  ينبغي  العملية،  هذه  أثناء   -
املغناطيسي )مينع التصوير بالرنني املغناطيسي(.

إزالة  تتم   ، بالفيديو  التنظير  كبسولة  ابتالع  بعد  ساعات  ثماني   -
اجلهاز الذي  وضع حول بطن املريض، كما يتم اخذ التسجيل وحتميله.

-مدة التخلص من كبسولة التنظير بالفيديو متعلقة بالعبور املعوي، 
وعادة ما تكون خالل 72 ساعة.

نظام  على  تتوفر  عمل  محطة  على  الفيديو  شريط  عرض  يتم   -
الهضمي  اجلهاز  في  اختصاصي  قبل  من    الصور  تدرس  و  للقراءة. 

متمكن من مجاالت التنظير الداخلي.

- الوقت املعتاد لقراءة الصور يتراوح ما بني 30 و40 دقيقة . وإذا لم تتم 
رؤية األعور)cæcum( أثناء قراءة الصور، يتوجب التحقق من التخلص 
العفوي من الكبسولة عبر املسالك الطبيعية، وإذا لزم األمر عن طريق 

رفولوجي )morphologique( بعد أسبوع. فحص محُ

)Indications( دواعي الفح�ض

 2010 و   2000 سنتي  بني  ما  بالفيديو  التنظير  كبسولة  أصبحت 
احلاالت  في  خصوصا  الدقيقة،   األمعاء  الستكشاف  املثلى  الوسيلة 

التالية:

املعدي  � للتنظير  نتائج سلبية  بعد  السبب  نزيف هضمي مجهول 
املريئي  االثني عشري، والتنظير الكامل للقولون.

�  ،)  maladie de Crohn( كرون  ملرض  اإليجابي  التشخيص  عند 
في    )lésions muqueuses(مخاطية آفات  عن  البحث  أجل  من 
املعي الدقيق عندما تكون نتائج الفحوص املورفولوجية  والتنظيرية  

سلبية.

و تستعمل كذلك بصفة أقل في احلاالت :

�  Diagnostic de la maladie( التشخيص اإليجابي للداء الزالقي
.)cœliaque

�  Surveillance des Polyposes( الهضمية  املرجالت  مراقبة 
.)digestives

�  Diagnostic des( تشخيص أورام سرطانية في األمعاء الدقيقة
.)tumeurs carcinoïdes du grêle

�  Recherche de(روندي-أوسلر ملرض  هضمي  متوضع  عن  البحث 
localisations digestives de la maladie de Rendu-

.)Osler

 )Contre-indications( موانع الفح�ض

ينصح بعدم استعمال الكبسولة في احلاالت التي تهدد عرقلة سيرها 
الطبيعي في السبيل الهضمي ك :

تضيق املعي الدقيق. �

� .)Diverticule œsophagien de Zencker( رجت مريئي زنكر

�  Antécédents de( سوابق عملية جراحية في األمعاء الدقيقة 
.)chirurgie du grêle

�  Troubles sévères de la( املعدي  لإلفراغ  شديدة  اضطرابات 
.)vidange gastrique

من  ابتداء  الطفل  عند  بالفيديو  التنظير  كبسولة  استعمال  ميكن 
احلامل ليس معتمدا نظريا، ال  املرأة  سنوات. لكن استعمالها عن   9
يحُنَصح باستعمالها عند املرضى احلاملني جلهاز تنظيم ضربات القلب 

.) pacemaker(

مزايا وحدود ا�صتعمال كب�صولة التنظري بالفيديو:

املزايا:
إجراء غير مؤلم. -
صور عالية اجلودة. -
استكشاف كحُلّي للمعي الدقيق.  -
ال حتتاج استشفاء، أو تخديرا. -
موانع االستعمال قليلة. -
- .)agents infectieux( ال وجود خلطر انتقال أمراض معدية
قدرة ممتازة على حتملها. -

حدود االستعمال:
ال ميكن أخذ عينات أو إجراء عالج داخلي. -
تستلزم وجود معدات خاصة. -
حتتاج خبرة من أجل التمكن من كشف اآلفات. -
حتاج وقتا لقراءة التسجيل. -
ضرورة احلذر في حالة االشتباه بوجود تضيق في األمعاء الدقيقة  -

.)sténose du grêle suspectée(
ثمن باهض :حوالي  9000 درهم. -


