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نظرة على تاريخ اجلراحة التنظريية :

يعترب الطب من اأكرث املجالت العلمية تطويرا وحتديثا �ضواء من الناحية الت�ضخي�ضية اأو العالجية، بغية الو�ضول 

اإىل ال�ضفاء باأقل تكلفة وجهد على املري�ض وباأقل ن�ضبة حدوث للم�ضاعفات التي تعقب الكثري من الو�ضائل 

العالجية، وبخا�ضة اجلراحية منها. ومن اأبرز جمالت هذا التطوير والتحديث ما اأحدثته جراحة املنظار من 

ثورة ونقلة هائلة يف مفهوم العمليات اجلراحية، فبدل من اإجراء العملية من خالل فتحة طولية بجدار ال�ضدر 

اأو البطن يرتاوح طولها ما بني 5 و30�ضم يف املتو�ضط، يتم الآن اإجراء اجلراحة بوا�ضطة املنظار بفتحات معدودة 

يتم من خاللها اإجراء خمتلف العمليات اجلراحية يف جتويف ال�ضدر والبطن، اأو تعديل يف اأي ع�ضو من الأع�ضاء 

الداخلية يف جتاويف اجل�ضم املختلفة، مما جعلها تتفوق على العمل اجلراحي العتيادي، وخ�ضو�ضا يف تقليل 

اآلم ما بعد العملية، اأو حدوث التهابات ما بعد العملية، والعودة اإىل احلياة الطبيعية يف اأق�ضر مدة زمنية وتقليل 

احتمالت حدوث ت�ضوهات وندبات ما بعد العمليات املفتوحة. 

تاريخ جراحة املناظري 

جراحة املناظري لي�ضت وليدة ال�ضاعة، فقد فكر فيها وو�ضع اأ�ض�ضها علماء م�ضلمون وغريهم من العلماء وتوا�ضل 

ا�ضتك�ضاف اأ�ضرارها وا�ضتخداماتها على مر الع�ضور اإىل اأن و�ضلت اإىل الو�ضع الذي نفخر با�ضتخدامه يف عمليات 

هذه الأيام. 

ال�ضوء  اأ�ضا�ضيات علم  التنظرييه و مراحل تطورها، علم قائم على  املناظري واجلراحة  اكت�ضاف لغز  اإن ق�ضة 

ال�ضوء  رائد علم  الب�ضرة،  املولود عام 965 يف  الهيثم  امل�ضلم احل�ضن بن  العامل  التي قام بو�ضعها  والب�ضريات 

والب�ضريات يف القرن احلادي ع�ضر. 

واأينما ُذكرت اجلراحة ذ كر العامل امل�ضلم اأبو القا�ضم خلف بن عبا�ض الزهراوي، املولود يف مدينة الزهراء بالأندل�ض 

وا�ضتخدامه  التنظري اجلراحي وذلك باخرتاعه  الأول لعلم  الوا�ضع  اأ�ضبح بف�ضل جمهوداته  الذي  عام 927، 

املحاقن واملبازل )Trocar( اجلراحية التي عليها يقوم هذا العلم. وبالفعل قام بعمل تفتيت حل�ضوة املثانة 

 Gherardo( مبا ي�ضبه املنظار يف وقتنا احلايل، برتجمته اإىل الالتينية العامل الإيطايل جرياردو )Lithotrite(

da Cremona( حتت ا�ضم »ALTASRIF« الذي يعترب مو�ضوعة طبية متكاملة ملوؤ�ض�ضي علم اجلراحة يف 
اأوروبا، وذلك باعرتافهم. هذا بالإ�ضافة للكثري من اخرتاعاته لأدوات اجلراحة كامل�ضرط واملق�ض اجلراحي وو�ضعه 

اأ�ض�ض وقوانني اجلراحة التي من اأهمها علم ربط الأوعية ملنع نزفها واخرتاعه خيوط اجلراحة واإيقاف النزف 

بالتخثري، هي من اأهم اإجنازاته يف اجلراحة. 

ويذكر التاريخ العامل هيبوقراط الذي ا�ضتخدم منظارا )speculum( لفح�ض البوا�ضري، اإل اأنه يبقى فح�ضا 

اإكلينيكيا من دون جراحة ومن دون ا�ضتخدام ال�ضوء. 

جاءت الطفرة التالية يف عام 1585م حني قام الطبيب الإيطايل اأران�ضي )Giulio Cesare Aranzi( بدرا�ضة 

ونقل وتطوير اأعمال الزهرواي م�ضتخدما نظريات ابن الهيثم يف علم ال�ضوء، وخ�ضو�ضا لتطوير منظار الزهراوي 

م�ضتخدما انعكا�ضات �ضوء ال�ضم�ض لأول مرة كم�ضدر اإ�ضاءة لفح�ض جتويف الأنف. 

بدايات منظار امل�ضتقيم 

 )1809 - 1773( )Philipp Bozzini( بداأ الع�ضر احلديث للتنظري على يد الطبيب الأملاين فيلب بوت�ضيني

الذي قام مبدينة »Lichtleiter«، وهي تقنية ا�ضتخدام الكحول وال�ضمع كم�ضدر لالإ�ضاءة واملوثقة مبعهد تاريخ 

الطب يف جامعة فيينا، الذي ا�ضتخدم بداية على اجلثث. 

من اجلدير بالذكر اأن منظار الطبيب الأملاين فيلب بوت�ضيني �ُضرق من متحف الطب بجامعة فيينا بالنم�ضا بعد 

احلرب العاملية الثانية ليظهر اأنه موجود لدى الكلية الأمريكية للجراحيني! واأعيد يف عام 2002 اإىل متحف 

الطب بجامعة فيينا. 

اأنتوين ديزورمو )Antoine J. Desormeaux( يف عام 1850 بتجريبه على  وبعدها قام اجلراح الفرن�ضي 

املر�ضى. 

بدايات التنظري الت�ضخي�ضي 

مل مت�ض عدة �ضنوات حتى جاء الربوف�ضور الأملاين ماك�ضيميليان نيت�ضه )1848 - 1906( لي�ضع يف عام 1879 

الأ�ضا�ض احلقيقي لعلم التنظري احلديث وذلك باخرتاعه وا�ضتخدامه بنجاح لأول منظار، م�ضتخدما ال�ضوء 

الكهربائي )م�ضباح اأدي�ضون( وكان للجهاز البويل. وقام بتقدميه لأول مرة مع زميله النم�ضاوي جوزيف ليرت يف 

عام 1879 اأمام احتاد الأطباء الأملان يف ذلك العام. ليفتح بذلك اآفاقا جديدة لت�ضخي�ض وعالج اأمرا�ض اجلهاز 

البويل والأ�ضا�ض احلديث لهذا العلم، لي�ض ذلك فح�ضب بل اأ�ضا�ض علم التنظري الت�ضخي�ضي. 

ويف 23 �ضبتمرب )اأيلول( عام 1901 دخل الطبيب الأملاين جورج كيلنغ )George Kelling( واملولود يف مدينة 

در�ضدن تاريخ التنظري اجلراحي من اأو�ضع اأبوابه، حيث قام بتطوير منظار مواطنه الأملاين نيت�ضه ل�ضتخدامه 

لأول مرة يف تاريخ الب�ضرية لتنظري التجويف البطني للحيوان، ووا�ضعا لأول مرة يف التاريخ م�ضطلح »منظار 

اعتمد يف  الذي  الأملان  الأطباء  احتاد  اأمام  عام 1901  بتقدمي عمله يف  قام  الذي   )laparoscopy( البطن« 

ا�ضتخدامه على الإن�ضان فيما بعد. 
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