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كیفیة إجراء اختبارات حساسیة المستقیم باستخدام نظام باروستات یدوي  : العنوان

قصیر؟  
 

ات ھاینریشد. ھنری   
م فان در والاجان ویلی  

 

بةالكات  

 تمت مراجعتھ من طرف ذ. مارك فوكس 
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الھدف: 1-  

بالوظائف المستقیمیة و الشرجیة  علقوالباحثین المھتمین بالبحث السریري المت السریریین ھذا اإلجراء مخصص لألطباء

.الحركیة منھا و الحسیة لتمكینھم من انجاز وتسجیل وتحلیل نتائج نظام الباروستات الیدوي القصیر بشكل صحیح  

2 مقدمة: -  
دات التكلفة العالیة للمع غیر أن.الباروستات المستقیمي ھو الوسیلة األمثل لقیاس الحجم واالمتثال واإلحساس داخل المستقیم

.استخدامھ  حكرا على األبحاث السریریة جعلتستخدام الباروستات اإللكتروني والوقت الالزم ال  

دقائق لسعة المستقیم (والتي تساوي حجم المستقیم عند  10یوفر نظام الباروستات الیدوي القصیر تقییًما سریًعا في أقل من 

اس.إلحسلمتثال وكذا لالو) ، يیزئبقمم  40ضغط انتفاخ یبلغ   

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

المستقیمیة  

 4- الوصف الخاص باإلجراء:

أ المعدات :-  
)Mui Scientificمل) وقسطرة (على سبیل المثال  700. باروستات ذو سعة كبیرة( 1  

مل 50. حقنة 2  

االتجاه ثالثیةحنفیتان . 3  

. منادیل كحولیة4  

. محلول معقم كحولي5  

. مقیاس ضغط الدم (إلكتروني أو یدوي)6  
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ب مخاطر االستخدام واالحتیاطات:-  

باألمراض المعدیة المنتقلة عبر الفیروسات  اإلصابة الفیروسي فیروس نقص المناعة البشریة أو التھاب الكبد -  عبرأو -

غیرهالبراز أو الدم أو   

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

مراعاة قواعد فرز النفایات•   

.الیدیناستخدام محلول معقم یحتوي على الكحول لغسل •  

غسل الیدین قبل و بعد القیام بالفحص.•  

د :موانع االستعمال -  
م للتعلیمات.الفھم الغیر التا  

ه إعداد المریض : -  

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

القوانین الداخلیة للمصلحة بذلك.  
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أو من خالل حقن شرجیة. , تلقائیااالختبار دقیقة قبل 30القیام بالتبرز یجب أن یطلب من المرضى  

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

قبل بدایة التدابیر. إلجراء الفحص .الحصول على موافقتھ2  

أثناء العملیة. و أھمیتھ للمریض لضمان تعاونھ الكامل . شرح تفاصیل االختبار3  

تھ سحب الموافقة في أي وقت أثناء اإلجراء.المریض بإمكانی إخبار. 4  

لدى المریض ألي من المواد المستخدمة في الفحص. . التحقق من عدم وجود حساسیة5  

. التحقق من عدم أخد أیة أدویة من طرف المریض6  

المریض الوقت الكافي لطرح أسئلتھ حول الفحص. . منح7  

، مع مده بمالءة تغطي نصف ة و ضمان راحتھ سالبسالفحص  إجراء. منح المریض  ثوبا خاصا من أجل 8

جسده السفلي أو سراویل تنظیر القولون إن كانت متوفرة  

و تحضیر المعدات: -  
. (انظر الصورة)الحنفیة ثالثیة االتجاه عبر  بالحقنةبمقیاس ضغط الدم و Barostat . قم بتوصیل جھاز الباروستات1  

الحقنة. قم بتفریغ الباروستات تماما عن طریق 2  

.بدء االستعمالالصفر قبل  إلى. تأكد من أن مقیاس ضغط الدم یشیر 3  

ر االختبار : إجراءات -  
) للتحقق من فراغ أمبولة المستقیم.TR.وضع المریض على جانبھ األیسر وإجراء فحص المستقیم (1  

.تزییت و طي جیب الباروستات2  

.وضع الباروستات بعنایة داخل مستقیم المریض.3  

 ةالحنفیمل ، والتأكد من عدم تسرب الھواء من البالون و من وضع  50 حذر بحقنة.نفخ كیس الباروستات ببطء و 4

.االتجاه الثالثیة  

مم زئبقي وفقا  40الفسیولوجیة (تم استخدام ضغط یعادل  . نفخ البالون حد الحصول على ضغط أعلى من العتبة5

قیم (الحجم المقابل لضغط االنتفاخ داخل المستقیم)للدراسات).و یمثل ھذا القیاس قدرة المست  

جیب الباروستات. إفراغ. 6  

الحد األقصى للضغط الذي تم  لاأللم، یسجمم زئبقي بسبب عدم الراحة أو  40.في حالة عدم الوصول إلى ضغط 7

مم زئبقي إلجراء التقییم. 30تتجاوز الوصول إلیھ. شرط بلوغ عتبة دنیا من الضغط   
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("اإلحساس األول"). الجیبتماًما ، قم بتضخیمھا ببطء حتى یشعر المریض بملء  جیب الباروستاتراغ . بعد إف8  

. قم بتسجیل الحجم الذي یوافق اإلحساس األول9  

ثابتة للتبرز.الحاجة" ال. استمر في تضخیم جیب الباروستات حتى یعبر المریض عن "10  

حجم المقابل ل "الحاجة" إلى التبرزل. سجل ا11  

الباروستات حتى یعبر المریض عن االنزعاج األقصى جیب. قم بتضخیم 12  

أكبر من سعة المستقیم (أي أكبر من الحجم المقابل  القیاس بتسجیل الحجم المقابل لـ "أقصى إنزعاج". قد یكون ھذا .قم13

)زئبقيمم  40لضغط االنتفاخ داخل المستقیم البالغ   

تقریبي لالمتثال (على المقیاس ال ھذا یمثلوالحظ الضغط على مقیاس ضغط الدم. . قم بإزالة نصف الحجم المتضخم 14

قیاس الضغط المقابل في ذلك الحجم).مل مع  150فیرجى نزع  مل، 300ستقیم إذا كانت سعة الم المثال،سبیل   

. قم بتفریغ كیس الباروستات تماما15  

. ثم أخرج كیس الباروستات من المستقیم16  

ختبار.. نھایة اال17  

 

5 تحلیل ومعالجة البیانات: -  
مم زئبقي. مما یسمح للباروستات من  40. تسجل األحجام على شكل نسب مئویة عبر مقارنتھا مع سعة المستقیم عند 1

مقارنة حساسیة المستقیم بین المرضى ذوي قدرات المستقیم المختلفة (مقارنة بالقیم العادیة التي تم التحصیل علیھا و التي 

180وح بین تترا مل). 360-  

الضغط المقابل لنصف حجم المستقیم المقاس المستقیمامتثال یعتبر 2  
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