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اإن عمل جورج كيلنغ مل يكن فقط مهما كونه اأول من قام بتنظري جوف البطن، بل اإنه يعترب اأي�ضا اأول من اخرتع 

اأدوات التنظري البطني من مر�ضحات للهواء واأنابيب ال�ضخ والقيا�ض واملبازل ب�ضكلها احلديث التي ت�ضتخدم اإىل 

يومنا هذا. 

وكان من اأ�ضهر تالمذته ال�ضويدي هانز كر�ضتيان ياكوب�ض )Hans Christian Jacobaeus( الذي قام بعمل 

اأول منظار للتجويف البطني وال�ضدري لالإن�ضان يف عام 1911 معتمدا على تقنية واأدوات اأ�ضتاذه كيلنغ. وعطلت 

احلرب العاملية التقدم العلمي قليال ثم بداأت القفزات. 

خزعة الكبد باملنظار 

وكانت القفزة الأوىل يف ا�ضتخدام التنظري للتدخل اجلراحي كانت على يد الطبيب الأملاين كالك )Kalk( يف عام 

1942 الذي قام بعمل اأول خزعة للكبد باملنظار وحلقها بعمل 2000 حالة بنجاح، فاحتا اأبوابا وجمالت جديدة 

يف هذا العلم، خ�ضو�ضا لل�ضركات الأملانية امل�ضنعة لأدوات التنظري الذي يف�ضر تربعها على عر�ض هذه ال�ضناعات 

حتى هذه الأيام، حيث كانت البداية وال�ضبق لالأملان يف هذا املجال. 

ومما يجدر ذكره اأن الإبرة امل�ضتخدمة حتى يومنا هذا لنفخ التجويف البطن من دون خماطر يف بداية اأي عمل 

جراحي باملنظار قام باخرتاعها اجلراح الأملاين جوت�ضه )GOETZE( يف عام 1918، التي طورها تلميذه الدكتور 

فري�ض )VERRES( يف عام 1938 وقد �ضميت با�ضمه. 

 )Harold Hopkins( وظهرت بدايات ا�ضتخدام العد�ضات والألياف ال�ضوئية، اإذ اأ�ضهم الربوف�ضور هارولد هوبكنز

باكت�ضافه نظام العد�ضات والألياف ال�ضوئية عام 1953 يف نقلة نوعية يف �ضناعة التنظري. 

منظار اجلراحات الن�ضائية 

القفزة الثانية با�ضتخدام التنظري للتدخل اجلراحي كان ال�ضبق فيها جلراحي الن�ضاء والولدة الأملان، حيث كانوا 

اأغلب من ا�ضتخدم التنظري، ومن اأ�ضهرهم اجلراح الأملاين ال�ضهري كورت زم )Kurt Semm( رئي�ض ق�ضم الن�ضاء 

والولدة يف جامعة كيل الأملانية، الذي يعود له ال�ضبق التاريخي باأجراء اأغلب عمليات الن�ضاء والولدة التنظريية، 

لي�ض ذلك فح�ضب بل تعدى ذلك باأجراء اأول عملية ا�ضتئ�ضال للزائدة الدودية باملنظار يف عام 1980، وقام بتعليم 

موؤ�ض�ضي علم الن�ضاء والولدة يف اأمريكا مثل الطبيب الأمريكي جون موري�ضون وهاري راي�ض. 

الكامريا يف التنظري 

كان عام 1982 هو بداية ا�ضتخدام كامريات الفيديو، اإذ مت دمج هذه التكنولوجيا مع جراحة التنظري ليتمكن 

اجلراح من متابعة العملية على التلفزيون بدل من النظر من خالل عد�ضة املنظار القدمي، معطيا اجلراح مزيدا 

من احلرية واإمكانيات اأف�ضل. وقام الربوف�ضور الأملاين اإير�ض موها )Erich Mühe( رئي�ض ق�ضم اجلراحة يف 

جامعة بوبلنجن الأملانية باإجراء اأول عملية ا�ضتئ�ضال مرارة باملنظار يف العامل عام 1985. 

ا�ضتهر طبيب الن�ضاء والولدة الفرن�ضي فيليب موري )Phillipe Mouret( عام 1987 كاأول من اأجرى عملية 

باملنظار امل�ضور يف ليون بفرن�ضا. 

ثم ظهرت بدايات النقل احلي )املبا�ضر( للعمليات، اإذ كان عام 1994 بداية دخول الذراع الآلية للتحكم يف املنظار 

هذا املجال وبعدها بداأ النت�ضار على �ضبكة الإنرتنت لعموم النا�ض، حيث كان اأول نقل حي مبا�ضر لعملية تنظري 

عام 1996 . 

رموز عاملية يف علم التنظري اجلراحي احلديث 

• الربوف�ضور الإجنليزي مون�ضون )Monson(، رئي�ض ق�ضم اجلراحة بجامعة هول يف مدينة هامرب�ضيد باململكة 
املتحدة، الذي قام باأجراء اأول عمليات ا�ضتئ�ضال اأجزاء من الأمعاء باملنظار عام 1991، ما زالت اأبحاثه الرائعة 

متوا�ضلة لأيامنا هذه. 

• الربوف�ضور الأملاين هريمان راي�ضن�ضبورنر )Hermann Reichenspurner( رئي�ض ق�ضم جراحة القلب 
اإن�ضان ناب�ض باملنظار  اأول عملية تبديل �ضمامات لقلب  اأحدث ثورة عاملية باأجرائه  يف جامعة ميونيخ، الذي 

وبا�ضتخدام تقنية الت�ضوير الثالثي الأبعاد. ويعود له ال�ضبق باأجراء وو�ضع اأ�ض�ض جميع عمليات القلب التنظريية، 

وكذلك هو اأول من اأجرى هذه العمليات مب�ضاعدة الروبوت اجلراحي، وكان ذلك يف عام 1998، و�ضاعد على دخول 

وتعليم هذه الطريقة اإىل الوليات املتحدة الأمريكية، حيث مل ي�ضمح با�ضتخدام هذه التقنية هناك اإل يف اأواخر 

عام 2000. 

• الربوفي�ضور الأملاين كورت زم Kurt Semm رئي�ض ق�ضم الن�ضاء والولدة بجامعة كيل الأملانية والذي يعود له 
ال�ضبق التاريخي باأجراء اغلب عمليات الن�ضاء والولدة التنظريية لي�ض ذلك فح�ضب بل تعدي ذلك باأجراء اأول 

عملية ا�ضتئ�ضال للزائدة الدودية باملنظار يف عام 1980م وقام بتعليم وتدريب ا�ضهر اجلراحيني الأمريكيني بهذا 

املجال من اأمثال موري�ضون وهاري راي�ض .

• الربوفي�ضور الأملاين اير�ض موها Erich Mühe رئي�ض ق�ضم اجلراحة بجامعة بوبلنجن الأملانية .والذي قام 
باأجراء اأول عملية ا�ضتئ�ضال مرارة باملنظار بالعامل يف عام 1985م.

• الربوفي�ضور الأملاين اجنولف تورك Ingolf A. Türk رئي�ض ق�ضم جراحة امل�ضالك البولية بجامعة برلني قام 
باأول عملية ا�ضتئ�ضال كامل للمثانة حمافظا على املجرى الطبيعي للبول با�ضتخدام املنظار.


