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Камери-таблетки від “Given Imaging” 

 

Габріель Іддан був інженером з оптичної електроніки у відділі розвитку 

озброєння ізраїльської компанії «Рафаель», виробника зброї та військових 

технологій. Одним з проектів Іддана стала розробка «ока» на керованій 

бойовій ракеті, яке б мало скеровувати снаряд до його цілі. У 1981 році Іддан 

відвідував Бостон для стажування у компанії, що виробляла рентгенівські 

трубки і ультразвукові зонди. Під час свого перебування там Іддан 

подружився з лікарем-гастроентерологом (лікар, що спеціалізується на 

захворюваннях шлунково-кишкового тракту) на ім'я Ейтан Скапа. Під час 

довгих розмов на професійну тематику Скапа розповів Іддану про технології, 

які використовуються для огляду стану системи травлення. Скапа наголосив, 

що технології, які існували на той час, мали багато обмежень, особливо для 

огляду тонкого кишківника. А саме в тонкому кишківнику може виникати 

ціла низка серйозних порушень. Лише у США майже 19 млн чоловік 

страждають від проблем з тонким кишечником (включаючи кровотечі, 

хворобу Крона, непереносимість глютену, хронічні діареї, синдром посиленої 

перистальтики та, врешті-решт, рак тонкого кишківника).  

Сама природа тонкого кишечнику робить дуже проблематичним його 

огляд, діагностику і лікування. Тонкий кишківник звичайної людини увесь 

перекручений і має довжину від 5 до 6 метрів. На рентгені його внутрішню 

поверхню побачити неможливо, а ендоскопи (маленькі камери на довгому 

тонкому гнучкому шлангу) досягають лише першої третини тонкого 

кишківника і є дуже некомфортними для пацієнтів. Єдина альтернатива – це 

хірургічне втручання, але доки лікар не знає, яку частину кишківника 

уражено, воно теж не є доцільним. Скапа звернувся до Іддана з проханням 

вигадати новий спосіб для огляду тонкого кишківника, але в той час Іддан не 

мав ні найменшого уявлення, що тут можна запропонувати. 

Десять років потому Іддан удруге відвідав США і його старий друг Скапа 

знову повернувся до тієї ж проблеми, поцікавившись, чи існує вже якась 

технологія, яка б забезпечила кращий огляд тонкого кишківника. На цей час 

у спробі створення малесеньких відеокамер уже були розроблені крихітні 

пристрої – напівпровідникові світлочутливі матриці, CCDs. Іддан зацікавився 

– а чи не можна створити маленький «ракетоподібний» пристрій, що міг би 

переміщатись всередині тонкого кишківника без дротів чи шлангів, які б 

зв’язували його з поверхнею. Як і бойові ракети, які розробляв Іддан у 

«Рафаелі», цей пристрій мав би «око». Якщо правильно сконструювати такий 
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прилад, то природня перистальтика підштовхувала би його через усю 

довжину кишківника.  

Після повернення на батьківщину Іддан почав працювати над крихітною 

камерою на основі CCDs, яку можна було б помістити у шлунково-кишковий 

тракт і безпровідним чином отримувати зображення на пристрої за межами 

тіла пацієнта. Він не був впевненим, чи вдасться передати зображення через 

товщину людського тіла, тому провів спершу дуже примітивний експеримент 

з купленою в магазині куркою: у тушку він помістив передавальну антену, а 

назовні – приймаючу. Результати довели, що існує можливість отримання 

досить чіткого зображення. Заохочений результатами, дослідник почав 

займатись проблемою батарейок: маленькі CCD сенсори споживали дуже 

багато енергії і розряджали батарейки за 10 хвилин. На щастя, технічний 

прогрес дозволив замінити CCD-камери новим поколінням – 

комплементарними МОП-структурами (CMOS), які споживали набагато 

менше енергії.  На основі CMOS-технології Іддан розробив прототип і у 1994 

році подав первинну заявку на патент. У 1995 році він презентував свою ідею 

Г.Мерону, виконавчому директору “Applitec Ltd”, компанії, що виготовляла 

ендоскопи і зонди. Мерон захопився ідеєю і заснував “Given Imaging” (GI – 

«гастроінтестинальна» , V – «відео»,  EN – «ендоскопія») для просування 

винаходу на ринок. 

Але ні Іддан, ні Мерон не знали, що у США інша команда вчених теж 

працювала над методом безпровідної ендоскопії. До команди належали лікар 

Пол Свейн, біоінженер Тім Мілз і аспірант Фен Гон. Свейн, Мілз і Гон 

досліджували застосування мініатюрних відеокамер і процесорів. У Лондоні 

вони виявили мініатюрні камери в «шпигунському магазині», який 

спеціалізувався на постачанні камер і передавальних пристроїв приватним 

детективам та іншим зацікавленим особам. У 1994 році вони розробили 

пробні пристрої, щоб перевірити, чи зможуть вони передавати зображення з 

тіла пацієнта через мікрохвильові коливання. До 1996 року були проведені 

перші успішні випробовування на тваринах.  Пристрої були хірургічним 

шляхом введені у свиню – і вчені змогли спостерігати на екрані за 

скороченнями шлунку. Наступна задача, яка стояла перед ними – розробити 

пристрій, який можна було б ковтнути, а не хірургічно вводити. 

Восени 1997 року на конференції у Бірмінгемі (Велика Британія) Г.Мерон 

зустрів доктора Свейна. Вони прийшли до висновку, що разом могли б 

досягти кращих результатів. Команда Свейна мала чудові знання в анатомії і 

була знайома з потребами лікарів щодо діагностичного зображення, а CMOS-

сенсори Іддана уможливлювали виробництво менших пристроїв з низьким 
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споживанням енергії. Отож, тепер у них були всі ключові знання, необхідні 

для розробки ендоскопа. 

У 1999 році команда отримала дозвіл від комісії з етики Лондонського 

королівського госпіталю на проведення першого випробування на людині. 

Доктор Свейн виконував роль пацієнта, а доктор Скапа (чиї наполягання 

послугували стимулом для розробки безпровідного ендоскопа) проводив 

процедуру. У жовтні 1999 року у клініці Скапи доктор Свейн проковтнув 

прототип. Перші зображення були дуже поганої якості, оскільки не зразу 

було знайдено оптимальну позицію для приймаючої антени. Дослідники не 

знали, де саме перебуває пристрій, тому застосували рентген, щоб його 

знайти. Знімок виявив, що пристрій досяг товстої кишки, тобто успішно 

пройшов усю довжину тонкого кишківника. Це був перший успіх, тому 

команда наполягла, щоб доктор Свейн швиденько проковтнув другу капсулу, 

що він і зробив наступного ранку. Тепер команда зайнялась оптимізацією 

приймаючої антени і досягла значно кращих результатів. Свейн зазначив, що 

він сам «насолоджувався цікавим видом» власних нутрощів. Батарейки на 

першому пристрої вистачило на дві години, а другий пропрацював уже 6 

годин і передав зображення більшої частини тонкого кишківника. 

Протягом наступних кількох місяців було проведено кілька випробувань 

на людях і тваринах, і до квітня 2000 року пристрій допоміг виявити малу 

кишкову кровотечу у трьох пацієнтів (що дуже складно діагностувати). 

Стаття з описом винаходу була надрукована того року у журналі «Nature» 

(престижне наукове видання) під заголовком «Дискомфорт внутрішньої 

ендоскопії залишається в минулому». До серпня 2001 року пристрій отримав 

допуск у США і у жовтні 2001 року акції компанії “Given Imaging” почали 

торгуватись на біржах, при первинному розміщенні отримавши одразу 60 

млн дол.  

“Given Imaging” продавала свій пристрій як систему, що включала робочу 

станцію, пропрієтарне 1  програмне забезпечення, портативний набір для 

відеозапису і капсули для проковтування (так звані «камери-таблетки», 

PillCam). Після того, як «камеру-таблетку», вартістю у 450 дол., ковтає 

пацієнт, він очікує майже цілий день, поки зображення з камери  передається 

у пристрій для відеозапису, який пацієнт носить на собі причепленим до 

пояса.  Після цього пристрій повертається лікарю, який завантажує знімки і 

може або переглядати їх самостійно, або скористатись програмним 

забезпеченням від “Given Imaging”, яке аналізує зображення і виявляє 

проблеми у кишечнику.  Камера-таблетка покидає організм пацієнта 

                                         
1 Захищене авторським правом, з закритим кодом 
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природним чином.  До лютого 2006 року більше 300 000 пацієнтів в усьому 

світі скористались пристроєм і отримали належне лікування. 

До 2005 року “Given Imaging” насолоджувався монопольним становищем 

на ринку, пропонуючи унікальну медичну технологію за відсутності 

конкурентів. Але у 2005 році японський гігант “Olympus” випустив власну 

камеру-таблетку, - «Ендокапсулу» - на ринок ЄС, а до 2007 року отримав 

допуск на американський ринок. У 2008 році «Philips research» оголосив про 

розробку камери «iPill», яка додатково містить систему подачі ліків і 

дозволяє застосовувати ліки чітко в уражені місця кишківника.  Окрім того, 

кілька команд вчених по всьому світу працювали над розробкою ендоскопів з 

робото-функціями, наприклад, мали маленькі ніжки і зажими, які дозволяли 

камері рухатись, причіплятись до стінки кишківника, брати проби тканин для 

біопсії. “Given Imaging” захищала свої позиції в США через численні патенти 

на технологію, а також намагаючись розповсюдити свої робочі станції в 

якомога більшій кількості шпиталів і клінік. Чим більше робочих станцій від 

“Given Imaging” є по всій країні, чим більше лікарів навчились з ними 

працювати, тим більшими будуть витрати переходу для шпиталю, щоб 

змінити обладнання і перейти на технологію конкурентів. Також компанія 

почала розробляти моделі камер для стравоходу і товстої кишки.  

До 2011 року “Given Imaging” впровадила кілька поколінь технології 

PillCam і отримувала 178 млн дол. річного виторгу. Її товари продавались у 

60 країнах світу, і незважаючи на потужних конкурентів, таких як “Olympus”, 

“Given Imaging” залишається світовим лідером у виробництві капсульних 

ендоскопів. 

 

Питання для обговорення 

1. Як ви думаєте, які чинники дали змогу Іддану, інженеру без медичної 

освіти, стати першим розробником безпровідного ендоскопу? 

2. До якої міри розвиток камер-таблеток був викликаний вимогами 

попиту, і до якої міри – розвитком технологій? 

3. Назвіть переваги і недоліки співпраці Іддана і Мерона з командою 

доктора Свейна. 
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