
: المريء  

٣ذِؾ ؿٍٞ ث١ٌُٔء . ث١ٌُٔء ٛٞ ػؼٞ ك٢ ثُؾٜجٍ ثُٜؼ٢ٔ ٣ٝٔضو ٖٓ ثُقِن ث٠ُ ثُٔؼور

ٝظ٤لز ث١ٌُٔء ٢ٛ ص٣ٌٌٔ . ّْ، ٝٛٞ أٗذٞد٢ ثُشٌَ 3-2ّْ ٝػٌػٚ  30-25ٓج ٣وجًح 
ػ٘و ص٘جٍٝ ثُـؼجّ، كجٗٚ ٣ُٔؼؾ ك٢ ثُلْ، ٖٝٓ عْ ٣ُذِغ . ثُـؼجّ ٖٓ ثُقِن ث٠ُ ثُٔؼور

ث١ٌُٔء، ٣ٝؼَٔ ث١ٌُٔء ػ٠ِ ص٣ٌٌٔ ثُـؼجّ ث٠ُ ثُٔؼور ٖٓ م٬ٍ  ث٠ُ ثُقِن ٫ٝفوًج ث٠ُ
ُص٠ْٔ ؿ٣ٌوز فًٌز ث١ٌُٔء دجُضٔؼؼ . صوِظٚ ٝثًصنجةٚ دقًٌجس ٓٞؽجس ٓضؼجهذز

(Peristalsis) ٝصضووّ ٛيٙ ثُقًٌز ٖٓ أػ٠ِ ث١ٌُٔء ث٠ُ أّلِٚ ثميًر ٓؼٜج ؽ٤ٔغ دوج٣ج ،

ًٔج إٔ ؽوثً . ٍ ثُٜؼ٣ُ٢ٔذـٖ هثمَ ث١ٌُٔء دـشجء ٓنجؿ٢ ًذجه٢ ثُؾٜج. ثُـؼجّ
 .ث١ٌُٔء صق١ٞ ثُؼؼ٬س ثُض٢ صوّٞ دجُضوِض

 :(Lower Esophageal Sphincter)مصرة المريء السفليت 

ٓظٌر ث١ٌُٔء ثُْل٤ِز ٢ٛ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼؼ٬س ثُض٢ صق٤ؾ دج١ٌُٔء ك٢ ثُوْْ 

ر ػ٘و دِغ ثُـؼجّ، كجٕ ٓظٌر ث١ٌُٔء ثُْل٢ِ. ث٧ّلَ ٓ٘ٚ، ػ٘و ثًصذجؽ ث١ٌُٔء دجُٔؼور
أٓج ك٢ ؿ٤ٌ ثُذِغ، كجٕ ٓظٌر ث١ٌُٔء ثُْل٤ِز . صٌصن٢ ُضْٔـ دًٌٔٝ ثُـؼجّ ث٠ُ ثُٔؼور

ُٓضوِظز ُُضـِن ثًٌُٔٝ ث٠ُ ثُٔؼور، ٝصٔ٘غ ثكٌثٍثس ثُٔؼور ثُقٔؼ٤ز ٖٓ ثٌُؽٞع ث٠ُ  صٌٕٞ 
أف٤جًٗج هو صؼؼق ٓظٌر ث١ٌُٔء ثُْل٤ِز، ٝصٌؽغ دؼغ ثكٌثٍثس ثُٔؼور ثُقٔؼ٤ز . ث١ٌُٔء

ؿجُذًج، ٫ ٣ْذخ ث٧ٌٓ أ٣ز . ٠ٓ ٛيٙ ثُقجُز دجُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢ث٠ُ ث١ٌُٔء ُٝصِ

أػٌثع ٧ٕ ثُؾًَ ؿذ٤ؼ٢ ػ٘و ثٌُػغ، ٝػ٘و ًذجً ثُْٖ ٝمجطًز دؼو ث٧ًَ ٓذجشًٌر، ٣ٌٕٝٞ 
. ًٔج إٔ ث١ٌُٔء ٣ؼَٔ ػ٠ِ ثدؼجه ث٫كٌثٍثس ث٠ُ ثُٔؼور. ؿل٤لًج ُٝٔور هظ٤ٌر

 :افرازاث المعدة 

ثُـشجء . ؿٖ ُِٔؼور ثكٌثٍثس صقض١ٞ ػ٠ِ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُقٔغ٣ُلٌٍ ثُـشجء ثُٔنجؿ٢ ثُٔخ

أٓج . ثُٔنجؿ٢ ك٢ ثُٔؼور ٣ْضـ٤غ صقَٔ ٛيٙ ث٫كٌثٍثس ثُقٔؼ٤ز، ٫ٝ صْخ ُٚ ثُؼًٌ
. ثُـشجء ثُٔنجؿ٢ ك٢ ث١ٌُٔء كجٗٚ ٫ ٣ْضـ٤غ صقَٔ ث٫كٌثٍثس ثُٔؼو٣ز ثُقٔؼ٤ز

: الجسر المعدي المريئي  

ؽٞع ثكٌثٍثس ثُٔؼور ثُقٔؼ٤ز ث٠ُ ث١ٌُٔء، ٓٔج هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢ ٢ٛ فجُز ً

ُصْذخ ٛيٙ ث٧ػٌثً . ٣ؤه١ ُؼًٌ ك٢ ثُـشجء ثُٔنجؿ٢ ١ٌُِٔء، ًج٫ُضٜجح أٝ ثُوٌؿ
. ٝثُٔؼجػلجس ٌُٔػ٠ هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢ -ًقٌهز ثُلؤثه ٝثُوِِ -ث٧ػٌثع 

ُٓؼ٤٘ز صضـِخ  ُٓؼظْ فج٫س هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢ ُصؼجُؼ دج٧ه٣ٝز، ٝٛ٘جى فج٫س
 .ثُٔؼجُؾز ثُؾٌثف٤ز

٣ُؼضذٌ هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢ فجُز شجةؼز ؽوًث ٝصظ٤خ ثُؼو٣و ٖٓ ث٧شنجص، ف٤ظ 

ٖٓ ث٧شنجص ٣ُشٌٕٞ ٖٓ أػٌثع ٤ٓٞ٣ز ٬ٓةٔز ُوثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ % 7إٔ فٞث٢ُ 
. ٖٓ ث٧شنجص ٖٓ ث٧ػٌثع ٌٓر ك٢ ث٧ّذٞع% 15ك٤ٔج ٣شٌٞ . ث٣ٌُٔت٢

ثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢، ثٗٔج هو ٣ٌٕٞ ثُؾًَ فجُز ػجدٌر ٫ ُصْذخ ٤ُِ ًَ ؽًَ ٛٞ ه
ٌُٖ ك٢ فجٍ هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢ كجٕ ثٌُٔػ٠ ٣شٌٕٞ . ث٧ػٌثع أٝ ثُٔؼجػلجس

. ٖٓ أػٌثع ْٓضٌٔر ٝهو صضلجهْ ثُقجُز ُضظٌٜ ثُٔؼجػلجس

 



: أسببة وعوامل خطورة داء الجسر المعدي المريئي  

هر ثُقٔؼ٤ز ٢ٛ ثُض٢ ُصْذخ ثُؼًٌ ١ٌُِٔء ٝصؤه١ ٨ُػٌثع، ًؿْ إٔ ثكٌثٍثس ثُٔغ

ٓؼظْ ٌٓػ٠ هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ . ك٘جهًًث ٓج صٌٕٞ ٢ٛ ثُْذخ ُوثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢
ث٫ إٔ ػٞثَٓ ػو٣ور صؤه١ ث٠ُ ؽًَ . ث٣ٌُٔت٢، ٫ ٣ُلٌٍٕٝ ٤ًٔز ٍثةور ٖٓ ثُقٔغ ثُٔؼو١

أدٌٍ . دخ هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢ثُقٔغ ثُٔؼو١ ث٠ُ ث١ٌُٔء دٞص٤ٌر ػج٤ُز، ٓٔج ٣ِ
 :ٛيٙ ثُؼٞثَٓ ٢ٛ

صقش صأع٤ٌ ػٞثَٓ ػو٣ور، كجٕ ٓظٌر ث١ٌُٔء ثُْل٤ِز : ػؼق ٓظٌر ث١ٌُٔء ثُْل٤ِز · 

ٝػ٘وٛج ٣ٌٕٞ ثُؾًَ شو٣وًث ٓٔج ٣ؤه١ . صؼؼق ُٔور أؿٍٞ ٣ٝضًٌٌ ث٧ٌٓ دٞص٤ٌر أػ٠ِ
: ثُؼٞثَٓ ثُض٢ ُصْذخ ػؼق ٓظٌر ث١ٌُٔء ثُْل٤ِز ٢ٛ. ٨ُػٌثع

. ثُضوم٤ٖ  
. ثُقَٔ  
. ػؼق ثُؼؼ٬س ك٢ ث١ٌُٔء  

(. Scleroderma)صظِخ ثُؾِو   
. ثُؼ٤ِٔجس ثُؾٌثف٤ز ك٢ ثُٔ٘ـوز  
، ٓقظٌثس ه٘ٞثس (Anticholinergic)ث٧ه٣ٝز، ٝأدٌٍٛج ٓؼجهثس ثُٔلؼٍٞ ث٢٘٤ٌُُٞ   

. ثٌُج٤ُّْٞ، ث٤ُ٘ضٌٝؽ٤ِض٣ٌْٖ
ث٠ُ ثُؾًَ، ٝىُي ٗض٤ؾًز ُِؼٞثَٓ ثٍه٣جه ٓقضٟٞ ثُٔؼور أٝ ثُؼـؾ هثمِٜج هو ٣ؤه١  · 

: ثُضج٤ُز
. ثُْٔ٘ز ٝثٍُٕٞ ثَُثةو  
. ثُقَٔ  

. ثًصوثء ث٬ُٔدِ ثُؼ٤وز  
. ث٫ّضْوجء، أ١ ثٓض٬ء هثمَ ثُذـٖ دجُٔجء  
. ثٓض٬ء ثُٔؼور دجُـؼجّ  

هو ٣قوط ثُؾًَ . ػ٘و ث٫ّضِوجء، كجٕ ٓقضٟٞ ثُٔؼور ٣وضٌح ث٠ُ ٓظٌر ث١ٌُٔء ثُْل٤ِز  
. ثّضِو٠ ثُشنض دؼو ث٧ًَثىث ٓج 

(. Hiatus Hernia)ثُلضن ثُقؾجد٢   

. هو ٣ؼٌ ث١ٌٌُْ دجُٔؼور ٣ُٝذـب صل٣ٌـٜج ٓٔج هو ٣ؤه١ ُِؾًَ: ث١ٌٌُْ  

ثىث ُْ ٣٘وذغ ث١ٌُٔء ًٔج ٣ؾخ، ُْٝ ٣ُْجػو ػ٠ِ ثكٌثؽ هثمِٚ ٖٓ : ثٗوذجػجس ث١ٌُٔء · 

٣ٌٖٔ إٔ ٣قوط مَِ ك٢ . ثُؾًَ ثُٔؼو١، هو صٌٕٞ ثُ٘ض٤ؾز هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢
. ثٗوذجػجس ث١ٌُٔء ػ٘و صظِخ ثُؾِو أٝ ػؼق ػؼ٬س ث١ٌُٔء

: أعراض داء الجسر المعدي المريئي  

صظٌٜ أػٌثع هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢ . هو ٣ٌٕٞ ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢ ػو٣ْ ث٧ػٌثع

 :ٌٓص٤ٖ أٝ أًغٌ م٬ٍ ث٧ّذٞع، ث٧ػٌثع ٢ٛ

٢ٛٝ شؼًٞ فجه دجُقٌهز ك٢ ّٝؾ . ّ ث٧ػٌثع ٝأدٌٍٛجأٙ(: Heartburn)فٌهز ثُلؤثه  · 

صَهثه . ٣ٌُثكن فٌهز ثُلؤثه أف٤جًٗج ؿؼًٔج فٔؼ٤ًج ك٢ ثُلْ. ثُظوً، ٝهو ٣ض٘وَ ث٠ُ ثُقِن
. ثُقٌهز دؼو ث٧ًَ ٝث٫ّضِوجء



. أ١ ظًٜٞ ثُؾًَ ك٢ ثُلْ، ٣ٌٕٝٞ فٔؼ٢ ثُـؼْ(: Regurgitation)هِِ ثُـؼجّ  · 
. ه١ ث٠ُ ث١ٌُٔء ٝعْ ثُل٣ْقوط دْذخ ػٞهر ثُقٔغ ثُٔغ

. ٣ٌٕٞ ك٢ ًٌَٓ ثُظوً ث٫ أٗٚ أهَ ش٤ٞػًج. أُْ ك٢ ثُظوً ، ٤ُِٝ فٌهز: أُْ ثُظوً · 

. ٣ٌٕٞ ث٧ُْ فجهًث دؼو ث٧ًَ ٝك٢ ًأُ ثُذـٖ ٝثُٔؼور: أُْ ثُٔؼور · 

أ١ طؼٞدز ك٢ دِغ ثُـؼجّ، ٝػ٘وٛج صؼِن دوج٣ج ثُـؼجّ ك٢ (: Dsyphagia)ػٌْ ثُذِغ  · 

. هط ػٌْ ثُذِغ ثىث ٓج أهٟ هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢ ث٠ُ صؼ٤ن ث١ٌُٔء٣ـ. ث١ٌُٔء

. ه٢ء ثُوّ أٝ ظًٜٞ ثُوّ ك٢ ثُذٌثٍ ك٢ فجٍ ٝؽٞه هٌؿ ك٢ ث١ٌُٔء · 

ُغِظ ثٌُٔػ٠ صظٌٜ ٓؾٔٞػز ٖٓ ث٧ػٌثع ٝثُض٢ صٌٕٞ ؿ٤ٌ ٌٓصذـز دجُؾٜجٍ ثُٜؼ٢ٔ، 
. ثُق٘ؾٌر ٝثُؾ٤ٞح ث٧ٗل٤ز ٝىُي ٗض٤ؾًز ٫ٗضوجٍ ثُؾًَ ٖٓ ث١ٌُٔء ث٠ُ ثٌُةض٤ٖ، ثُقِن،

: صشَٔ ٛيٙ ث٧ػٌثع

. ثُْؼجٍ ثَُٖٔٓ، ثىث ٝؽو ثُؾًَ ك٢ ثُق٘ؾٌر أٝ ثٌُةض٤ٖ · 

. ثُذقز ثَُٔٓ٘ز ك٢ ثُظٞس · 

. ٣ٝؤه١ ث٠ُ ثُْؼجٍ ٝثُذقز ك٢ ثُظٞس(: Laryngitis)ثُضٜجح ثُق٘ؾٌر  · 

. أُْ ثُقِن · 

. ثُذِغ، ٝثُْؼجٍ ٣ؤه١ ٫ٗضلجك ثُقِن، أُْ ثُقِن ػ٘و: ثُضٜجح ثُقِن · 

 (-Wheezing)، ًجُْؼجٍ ث٢ِ٤ُِ ٝث٣ٍ٧ٌ (Asthma)هو صظٌٜ أػٌثع ُصشذٚ أػٌثع ثٌُدٞ  · 
. ٝٛٞ طٞس طل٤ٌ ٣ُْٔغ ػ٘و ثَُك٤ٌ

. ٗض٤ؾًز ٫ٗضوجٍ ثُقٔغ ث٠ُ ث٧ّ٘جٕ هو صقوط هٌؿ ك٤ٜج: هٌؿ ث٧ّ٘جٕ · 

ثٌُٔصلؼز، ثُْؼجٍ، ثكٌثٍ ٣ٝؤه١ ثُضٜجح ثٌُةز ث٠ُ أُْ ثُظوً، ثُقٌثًر : ثُضٜجح ثٌُةز · 

. ثُذِـْ

. ص٤ِق ثٌُةز · 

. ٣ٝؤه١ ٧ُْ ثُظوً، ثُْؼجٍ ثَُٖٔٓ ٝثُذِـْ( Bronchitis)ثُضٜجح ثُشؼخ ثٌُة٣ٞز  · 

٣ؤه١ ٧ُْ ثٌُأُ، ثكٌثٍ ثُو٤ـ ٖٓ (: Chronic Sinusitis)ثُضٜجح ثُؾ٤ٞح ث٧ٗل٤ز ثَُٖٔٓ  · 
. ث٧ٗق ٝثفضوجٕ ث٧ٗق

ٖٓ ثُْٜٔ ثُيًٌ إٔ ث٧ػٌثع ثُضو٤ِو٣ز ٝث٧ًغٌ ش٤ٞػًج ٢ٛ فٌهز ثُلؤثه، هِِ ثُـؼجّ 
ًؿْ ىُي هو صظٌٜ دجه٢ ث٧ػٌثع ٓغ أٝ هٕٝ ظًٜٞ ثُضو٤ِو٣ز، ٓٔج هو ٣ُظؼخ . ٝأُْ ثُظوً

. ٖٓ صشن٤ض هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢

: عالج داء الجسر المعدي المريئي  

 :٣ًت٢ ٢ٛأٛوثف ػ٬ػ هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ثُْ



. ػ٬ػ ث٧ػٌثع ٝصنل٤لٜج · 

. ػ٬ػ ثُٔؼجػلجس · 

. صؾ٘خ ثُٔؼجػلجس · 

٣ٞؽو ػور ؿٌم ُؼ٬ػ هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢، ٣ٝنضِق ثُؼ٬ػ ٝكوًج ُشور ث٧ػٌثع 
: ثٌٓج٤ٗجس ثُؼ٬ػ ٢ٛ. ٝثُٔؼجػلجس

. ُؼ٬ػ ثُقج٫س ثُذ٤ْـز: صـ٤٤ٌ ٗٔؾ ثُق٤جر · 

. ثُقج٫س ثُذ٤ْـز، ثُقج٫س ثُٔضّٞـز ٝدؼغ ثُٔؼجػلجس ُؼ٬ػ دؼغ: ثُؼ٬ػ دج٧ه٣ٝز · 

. ُؼ٬ػ ثُقج٫س ثُظؼذز ثُْٔضؼظ٤ز ٝثُٔؼجػلجس: ثُٔؼجُؾز ثُؾٌثف٤ز · 

:األكبليسيب   

 :ٌٓع ٓؾٍٜٞ ثُْذخ ٣ضؾ٠ِ دجػـٌثح ك٢ ف٤ًٌز ث١ٌُٔ ٗجؽْ ػٖ

 ؿ٤جح ثُقًٌجس ثُق٣ٞز ك٢ ؽْْ ث١ٌُٔ (1
 ك٤ِزثًصلجع ثُؼـؾ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُٔؼظٌر ثُِ (2

 ػوّ ث٫ٗلضجؿ ثُظذ٤ؼ٢ ُٜيٙ ثُٔؼظٌر ثّضؾجدز ُقًٌجس ثُذِغ (3
 أٝ فض٠ ث١ٌُٔ ثُؼٌؿَ Cardiospasm ُيُي ٤ْٔ٣ٚ ثُذؼغ ث٬ُثًصنجة٤ز أٝ صش٘ؼ ثُلؤثه -

Megaesophagus دْذخ ثُضّٞغ ثُشو٣و ك٢ ؽْْ ث١ٌُٔ ك٢ ثُقج٫س ثُٔضووٓز. 

ًثح أٝ ٗوض أٝ فض٠ ؿ٤جح ك٢ ثٌُٔع ٓؾٍٜٞ ثُْذخ ٌُٖٝ ثُوًثّجس صؤًو ٝؽٞه ثػؾ -
ثُؼل٤ٌر ثُؼظذ٤ز ٧ًٝدجك ك٢ ثُٔ٘ـوز ثُٔظجدز أّلَ ث١ٌُٔ ٣قضَٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛٞ 

 .ثُْٔؤٍٝ ػٖ فوٝط ثٌُٔع

 :ثُظًٞر ث٣ٌ٣ٌُْز

ٝٛٞ ٌٓع ٫ٝه١ ٌُٝ٘ٚ ٫ ٣ضظجٌٛ ك٢ ثُـلُٞز ػجهًر ٌُٖٝ هو )ثٌُٔع ٗجهً ثُقوٝط  -
٣شٌٞ ثُـلَ ػ٘وٓج ٣٘جّ ػ٠ِ ث٣ٌٌُْ ٖٓ ثًصوثه ث٧ؿؼٔز ك٤ذوأ دجُْؼجٍ ك٤شنض 

ثٌُٔع ػ٠ِ أٗٚ ًدٞ ٣ٝؼجُؼ د٘جء ػ٠ِ ىُي ُلضٌر ؿ٣ِٞز عْ ٣ضذ٤ٖ دؼو ىُي أٗٚ أًج٣َ٤ُج، 

( ثُٔضؼِن دجُٞػؼز ػ٘و ث٧ؿلجٍ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ أًج٣َ٤ُج ُيُي ٣ؾخ ث٫ٗضذجٙ إ٠ُ إٔ ثٌُدٞ
 .ٖٓ ثُؼٌٔ، ُٚ أشٌجٍ ػجة٤ِز 40 -٣ٝ20ـِخ ػ٘و ثُشذجح د٤ٖ ثُـ

 ثُؼٌع ث٧ّج٢ّ ثُي١ ٣شجٛو ػ٘و ؽ٤ٔغ ثٌُٔػ٠ ٛٞ ػٌْر ثُذِغ ثُْل٤ِز ثَُٔٓ٘ز -

Chronic Dysphagia  عْ صؼجٝه ٖٓ ُِؾٞثٓو ٝثُّٞجةَ ٓؼًج، ٝؿ٤ٌ ثُغجدضز ٧ٜٗج صـ٤خ أف٤جًٗج
ثُؼٌع ثُغج٢ٗ ثُي١ ٣شجٛو ػ٘و ٓؼظْ (. ٛجّ)ؽو٣و فْخ ثُقجُز ثُ٘ل٤ْز ٣ٌُِٔغ 

ثٌُٔػ٠ ٛٞ ًه ث٧ؿؼٔز ؿ٤ٌ ثُٜٔؼٞٓز ٝثُي١ ٣ٌغٌ ٬ً٤ُ م٬ٍ ثُّ٘ٞ ك٤ْذخ ّؼجٍ 

ٗوض ثٍُٕٞ ػٌع شجةغ أ٣ؼًج دْذخ ثُٔؼجٗجر ثَُٔٓ٘ز . ٓلجؽب ٝإٗضجٗجس ص٘ل٤ْز ٓضًٌٌر
ًٔج إٔ ث٧ُْ ثُظو١ً مِق ثُوض ٣ٌثكن ثُقج٫س ثُٔضووٓز  ٣ٌُِٔغ ك٢ ص٘جٍٝ ثُـؼجّ،

دْذخ ثُضّٞغ ثُشو٣و ك٢ ث١ٌُٔ ٝػــٚ ػ٠ِ ثُٜ٘ج٣جس ثُؼظذ٤ز ثُق٤ْز ثُٔؾجًٝر، 

 .ًٝيُي ًثةقز ثُلْ ث٣ٌٌُٜز ثُ٘جؽٔز ػٖ ًًٞه ث٧ؿؼٔز ُلضٌثس ؿ٣ِٞز ك٢ ث١ٌُٔ

 :ثُؼ٬ٓجس ثُشؼجػ٤ز

ٖٓ أْٛ ّٝجةَ ثُضشن٤ض ف٤ظ صظٌٜ  Esophagography صؼضذٌ طًٞر ث١ٌُٔ ثُظ٤ِِز -
صؼ٤ن شو٣و أّلَ ث١ٌُٔ ػ٘و ثصظجُٚ ٓغ ثُٔؼور : ػ٬ٓض٤ٖ ٛجٓض٤ٖ هثةًٔج، ث٠ُٝ٧ ٢ٛ

ٝثُغج٤ٗز ٢ٛ صّٞغ ك٢  Bird’s Beak Deformity ٣أمي شٌَ ٓ٘وجً ثُـ٤ٌ أٝ د٣ٌز ثُوِْ
ه ؿج٣ٍز هثمِٚ أف٤جًٗج ٣ؼضْ –ؽْْ ث١ٌُٔ هذَ ٓ٘ـلز ثُضؼ٤ّن ٓغ ْٓض٣ٞجس ّجةِز 

 :ًأّجُ ُِضظ٤٘ق ثٌُٔف٢ِ ٌُِٔع ػ٠ِ ثُشٌَ ثُضج٢ُ



 4د٤ْـز ٣ٌٕٞ ك٤ٜج هـٌ ث١ٌُٔ ػ٠ِ ثُظًٞر ثُظ٤ِِز أهَ ٖٓ  :(I) ثٌُٔفِز ث٠ُٝ٧ (1
ّْ. 

 6–4ٓضّٞـز ٣ٌٕٞ ك٤ٜج هـٌ ث١ٌُٔ ػ٠ِ ثُظًٞر ثُظ٤ِِز د٤ٖ  :(II) ثٌُٔفِز ثُغج٤ٗز (2
ّْ. 
 6ً ث١ٌُٔ ػ٠ِ ثُظًٞر ثُظ٤ِِز أًغٌ ٖٓ شو٣ور ٣ٌٕٞ ك٤ٜج هؾ :(III) ثٌُٔفِز ثُغجُغز (3

 .Sigmoid Esophagus ّْ ٣ٝأمي شٌَ ٓضؼٌّػ ٓضـجٍٝ

 :ثُؼ٬ٓجس ثُض٘ظ٣ٌ٤ز

ٖٓ ثُؼ١ًٌٝ ؽوًث إؽٌثء ثُض٘ظ٤ٌ ثُٜؼ٢ٔ ثُؼ١ِٞ ُؾ٤ٔغ ثُٔظجد٤ٖ ُضق١ٌ ٝؽٞه ًّٝ  -
ٌٓثكن أٝ ْٓذخ ُضؼ٤ّن ثُٜ٘ج٣ز ثُْل٤ِز ١ٌُِٔ ٖٓ ؽٜز ُٝضأ٤ًو صشن٤ض ث٧ًج٣َ٤ُج 

ؽٜز عج٤ٗز ٖٓ م٬ٍ ٓشجٛور ٓنجؿ٤ز ٓ٘ضظٔز ٤ِّٔز صٔجًٓج ك٢ ٓ٘ـوز ثُضؼ٤ن  ٖٓ

 .ثُي١ ٣ٌٖٔ صؾجٍٝٙ ػجهًر
ٖٝٓ ثُْٜٔ ؽوًث ث٫ٓض٘جع ػٖ أمي ثُنَػجس ثُؼشٞثة٤ز ث٫ّضوظجة٤ز ك٢ ٛيٙ ثُقج٫س  -

ٖٓ أؽَ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ٬ّٓز ثُٔنجؿ٤ز ٝفٔج٣ضٜج ٖٓ ث٫ٗغوجح أع٘جء ثُو٤جّ دجُؼَٔ 
 .ُؼ٬ؽ٢ثُؾٌثف٢ ث

 :ثُوًثّز ثُٞظ٤ل٤ز

ػ٘و ؽ٤ٔغ ثٌُٔػ٠ هٕٝ ثّضغ٘جء ٢ٛٝ ثُٔؼ٤جً  Manometry ٣ؾخ ه٤جُ ػـٞؽ ث١ٌُٔ -
 :ٖٓ م٬ٍ ثُٔشؼٌثس ثُضج٤ُز( ٛجّ)ث٧ْٛ ك٢ ٝػغ ثُضشن٤ض 

a)  ٖٓ ٌٍةذو٢ 26ثًصلجع ثُؼـؾ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُٔؼظٌر ثُْل٤ِز أًغ ِْٓ. 
b) ٌُٔ١ػؼق أٝ ؿ٤جح ثُقًٌجس ثُق٣ٞز ك٢ ؽْْ ث. 
c) ث٫ٗلضجك ؿ٤ٌ ثٌُجَٓ أٝ ػوّ ث٫ٗلضجك ك٢ ثُٔؼظٌر ثُْل٤ِز ثّضؾجدًز ُقًٌجس ثُذِغ. 

 :ثُٔؼجُؾز
 :٣ضْ ثُشلجء ٖٓ ث٧ًج٣َ٤ُج ػ٘وٓج ٣ؤه١ ثُؼ٬ػ ثُٔـذن إ٠ُ -

 إٍثُز ث٫ْٗوثه ٖٓ أّلَ ث١ٌُٔ (1
 صق٤ْٖ ثُقًٌجس ثُق٣ٞ٤ز ك٢ ؽْْ ث١ٌُٔ (2
٣ن ثُٜوف ث٧ٍٝ دوًؽجس ٓضلجٝصز ٌُٜٝ٘ج ؽ٤ٔؼٜج ص٘ؾـ ثُـٌم ثُؼ٬ؽ٤ز ثُٔنضِلز دضقن -

صلشَ ك٢ صقو٤ن ثُٜوف ثُغج٢ٗ كضذو٠ ثُٔؼجُؾز صِـ٤ل٤ز ؿ٤ٌ ؽي٣ًز دجُٔؼ٠٘ ثُؼجّ 
 (ٛجّ ؽوًث ؽوًث)
 :ُٜٝج ع٬عز أشٌجٍ -

 :ثُؼ٬ػ ثُوٝثة٢ –أ٫ًٝ

 Nifedipine – Nitrates– Terbutaline :ؽٌدش ّجدوًج أه٣ٝز ٓنضِلز ٓض٘ٞػز ٓغَ -
م دؼؼٜج صقْٖ مل٤ق ػجدٌ ٫ ه٤ٔز ػ٬ؽ٤ز ُٚ ُيُي صْ ثُضن٢ِ ػٖ ٛيٙ ث٧ه٣ٝز كقن -

 ٤ًًِج

ك٢ ثُٔؼظٌر  Botulinum Toxin Injection ٝثهضٌؿ فو٣غًج فوٖ ى٣لجٕ ٓـغ٤جس ثُذٞص٤َُّٞ -
ثُْل٤ِز كقون أ٣ؼًج هًؽز مل٤لز ٖٓ ثُضقْٖ ٧ٗٚ ٣غذؾ إكٌثٍ ث٧ّض٤َ ٤ًُٖٞ ٖٓ 

هز ك٤ؤه١ إ٠ُ شِِٜج ٝثًصنجةٜج ُلضٌر ٓؤهضز ٓٔج ٣ضـِخ ثُٜ٘ج٣جس ثُؼظذ٤ز ك٢ ثُٔ٘ؾ

إػجهر ثُقوٖ ٌُٔثس ػو٣ور ٝديُي صٌٕٞ ه٤ٔضٚ ثُؼ٬ؽ٤ز ػؼ٤لز ؽوًث ٝٓقظًٞر ك٢ 
ثُقج٫س ثُض٢ ٣ضؼيً ك٤ٜج إؽٌثء ثُض٤ّٞغ أٝ ثُؾٌثفز ًٔج ٢ٛ ثُقجٍ ػ٘و ثُٔضوو٤ٖٓ ك٢ 

 .ثُْٖ أٝ ثُٔظجد٤ٖ دأٌٓثع ٌٓثكوز أمٌٟ

 :Forceful Bouginage ُو١ٌْثُض٤ّٞغ ث –عج٤ًٗج
ث٧ّجُ ك٢ ثُض٤ّٞغ ٛٞ صن٣ٌخ ث٤ُ٧جف ثُؼؼ٤ِز ك٢ ثُٔؼظٌر ثُْل٤ِز دضـذ٤ن ػـؾ  -

ٓضَث٣ور  (Bougies–شٔؼجس)ٌٓصلغ ٖٓ هثمَ ثُِٔؼز ٖٓ م٬ٍ إهمجٍ ّٓٞؼجس هج٤ّز 
ك٢ ثُوـٌ صو٣ًؾ٤ًج أٝ دجُّٔٞؼجس ثُٜٞثة٤ز د٘لل ثُذجُٕٞ ثُٔٞػٞع ك٢ ٓ٘ـوز ثُضؼ٤ن 

ًث ٓغ ثفضٔجٍ ثٗغوجح أٝ صَٔم ؽوثً ث١ٌُٔ ٓٔج ٣ضـِخ ٓوثمِز ؽٌثف٤ز إّؼجك٤ز صو٣ًؾ٢



٣ْضـخ ثُض٤ّٞغ ثُو١ٌْ ك٢ ثٌُٔفِز ث٠ُٝ٧ ٖٓ ثٌُٔع ٝصضٌثٝؿ ْٗذز . ُضود٤ٌٙ
ٖٓ ثُقج٫س، ٌُٖ ثٌُِ٘ شجةغ ٝثفضٔجٍ ثُضَٔم ٝثُٞكجر % 70  –40ثُضقْٖ د٤ٖ 

 .ٓٞؽٞه

 :ثُؼ٬ػ ثُؾٌثف٢ –عجُغًج

 ثُٔضؼٔ٘ز مَع ػؼ٤ِز أّلَ ث١ٌُٔ ٖٓ مجًػ ثُٔنجؿ٤ز Heller ٤ٌِِٛصؼضذٌ ػ٤ِٔز  -
Extramucosal Esophagomyotomy  (ٛجّ)ثُؼ٬ػ ث٫ٗضوجة٢ ث٧كؼَ ُضود٤ٌ ث٧ًج٣َ٤ُج ،

٣ٌٕٞ ثُٔومَ ػذٌ كضـ ثُذـٖ أٝ كضـ ثُظوً ث٣٧ٌْ ٝفو٣غًج دٞثّـز ثُؾٌثفز ثُض٘ظ٣ٌ٤ز 

ًجَٓ ث٤ُ٧جف ثُؼؼ٤ِز ثُـ٤ٗ٫ٞز ٝثُٔؼضٌػز  ك٤ٌشق أّلَ ث١ٌُٔ ٝثُلؤثه ٝصنَع ؿ٤ٗ٫ًٞج
ّْ ػ٠ِ ؽوثً ثُٔؼور ٝصِْل  1ّْ ٤ُشَٔ ثُٔؼظٌر ٝفٞث٢ُ  8–٣ٝ6ٔضو ثُنَع فض٠ 

ثُٔنجؿ٤ز ػٖ ثُؼؼ٤ِز فض٠ ٗظق ثُوـٌ ُضؾ٘خ ثُض٘وح ٝػٞهر ثُضؼ٤ن ْٓضوذ٬ً، ٝػ٘و 

 Fundoplication فوٝعٚ ٫دو ٖٓ صظق٤قٚ ؽٌثف٤ًج، ًٔج ٣وضٌؿ ثُذؼغ ؿ٢ هجع ثُٔؼور
 ث٣ٌُٔت٢–ؽَة٤ًج أٝ ٤ًًِج كٞم ٓ٘ـوز ثُنَع ٝصغذ٤ضٚ ػ٠ِ ثُقؾجح ُضؾ٘خ ثُوِِ ثُٔؼو١ 

ْٓضوذ٬ً، ٝك٢ فجٍ فوٝعٚ ٫دو ٖٓ ثُؾٌثفز أ٣ؼًج ُضظق٤ـ ثُٞػغ، أٓج ثٗغوجح أٝ صَٔم 
ثُٔنجؿ٤ز ك٤ٌشق ػجهر أع٘جء ثُؾٌثفز ُؼوّ ثٗضذجػ ثُٔنجؿ٤ز أٝ دضٌْح ثُٔجهر ثُِٔٞٗز 

ثُٔقوٞٗز ػذٌ ث٧ٗذٞح ث٧ٗل٢ ثُٔؼو١ كضضْ م٤جؿضٚ ٓذجشٌر ٝهػٔٚ دش٣ٌقز ٖٓ ثُؾ٘خ 

 .ثُقجؽَأٝ ثُضأًٓٞ أٝ ثُقؾجح 
ٖٓ ثُقج٫س دؼو ثُؼ٤ِٔز، ٝصذو٠ ثٌُٔثهذز ثُو٣ًٝز % 90صظَ ْٗذز ثُضقْٖ فض٠  -

 7ػ٣ًٌٝز ٌُشق ث٫مض٬ؿجس ثُذؼ٤ور ًجٌُِ٘ أٝ ثُوِِ أٝ ثُضٌْؿٖ ثُي١ ص٣َو ْٗذضٚ 

ٌٓثس ػٖ ث٧شنجص ثُـذ٤ؼ٤٤ٖ ًٝيُي ظًٜٞ ثٌُصٞػ ثُْل٤ِز ك٢ ثُقج٫س ؿ٤ٌ ثُٔؼجُؾز 
 .أٝ ثُ٘جًْز

: Herniations esophagus المرئامراض فتوق 

ُيُي  . صظ٘ق كضٞم ثٌُٔا دقْخ ٓٞػؼٜج أٝ ّذذٜج أٝ ًٜٞٗج كضٞهج فو٤و٤ز أٝ ًجىدز
ص٘وْْ إ٠ُ كضٞم دِؼ٤ٓٞز ٣ٌٓت٤ز ، ٝكضٞم طو٣ًز ، ٝكضٞم كٞم ثُقؾجد٤ز ٝص٠ْٔ 

ثُلضٞم ثُؼ٣ِٞز ثُْل٤ِز كضٞم ثُوكغ ٝصقوط ػجهر دْذخ ٌٓع فًٌز ثٌُٔا ٣ٝشضَٔ 
  . ك٢ٜ إىٕ كضٞم ًجىدز. ٠ُ ثُـذوز ثُٔنجؿ٤ز ٝثُـذوز صقش ثُٔنجؿ٤ز كوؾ ؽوثًٛج ع

أٓج ثُلضٞم ثُظو٣ًز ك٤ـِن ػ٤ِٜج كضٞم ثُؾيح ٝصقوط ػجهر ك٢ ْٓضٟٞ صلٌع ثُوظذز 

٣شضَٔ ؽوثًٛج ػ٠ِ ًَ ثُـذوجس . ثُٜٞثة٤ز ٠ٛٝ ػ٠ِ ػٌِ ثُ٘ٞػ٤ٖ ثُْجدو٤ٖ 
ُٝيُي ص٠ْٔ ثُلضن ثُقو٤و٤ز

:Zenkers Diverticulum مريئيالفتك البلعومي ال

ٝٛٞ أًغٌ  1913ْٗذز ُِؼجُْ ث٧ُٔج٢ٗ ثُي١ ٝطلٚ  Zenker ٠ْٔ٣ٝ أ٣ؼج دلضن ٌٌٍٗ
ٓظجهكز ٖٓ ث٧ٗٞثع ث٧مٌٟ ٣ٝ٘وكغ د٤ٖ ث٤ُ٧جف ثُٔ٘قٌكز ُِؼؼِز ثُٔؼ٤وز ثُْل٤ِز 

 ٣ٝقوط ؿجُذج ُوٟ . ُِذِؼّٞ ٖٓ ؽٜز ٝد٤ٖ ث٤ُ٧جف ثُؼٌػ٤ز ُِؼؼِز ثُذِؼ٤ٓٞز ثُنِل٤ز
  . ث٧شنجص ث٤ُْٖ٘ٔ

ٝهو ثكضٌع ك٢ صل٤ٌْ فوٝط ثٌُٔع ٝؽٞه ػؼق ك٢ ػؼ٬س ؽوثً ثٌُٔا ك٢ ٛيٙ 

إ٫ أٗٚ صذ٤ٖ ُوٟ هًثّز ف٤ًٌز ثٌُٔا أع٘جء ػ٤ِٔز ثُذِغ ُوٟ ٛؤ٫ء ثٌُٔػ٠ . ثُٔ٘ـوز 
ٝؽٞه ثػـٌثح ك٢ ٛيٙ ثُق٤ًٌز صضؾ٠ِ دؼوّ ث٫ْٗؾجّ ثُق٢ًٌ ف٤ظ صْضٌٔ ثُقًٌجس 

ػ٠ِ  –٠ُ ثٌُؿْ ٖٓ ثٗـ٬م ثُٔؼظٌر ٓٔج ٣َ٣و ثُؼـؾ ٣ٝؤه١ ك٢ ػؼ٬س ثُذِؼّٞ ع

ٖٝٓ ٛ٘ج ٣أص٢ ثُوًٝ . إ٠ُ ثٗوكجع ثُؾ٤خ ٖٓ م٬ٍ ثُلضقز ثُؼؼ٤ِز  –ثُٔوٟ ثُـ٣َٞ 
  . ثُي١ ٣ِؼذٚ كٌع ٓو٣ٞز ثُٔؼظٌر ثُؼ٣ِٞز ك٢ ث٧ٌٓثع

  . ٣ٝضٌثكن ٛيث ثُلضن ٓغ ثُلضن ثُقؾجد٢ هٕٝ ٝؽٞه ػ٬هز ّذذ٤ز ٌٓػ٤ز د٤ٖ ثُؼِض٤ٖ



. ٝصشَٔ ث٧ػٌثع دشٌَ ًة٢ْ٤ ػ٠ِ طؼٞدز ثُذِغ ٝث٫ًصؾجع ٝثُذِغ دظٞس ْٓٔٞع 
  . ٝهو صقوط أػٌثع ًة٣ٞز ٗض٤ؾز ثّض٘شجم ٓقض٣ٞجس ثُلضن ٬٤ُ أع٘جء ثُّ٘ٞ

  . ٣ٝضْ ثُضشن٤ض دٞثّـز ث٧شؼز ٝثُٔ٘ظجً ثُذجؿ٢٘

ثّـز شن ك٢ ثُ٘جف٤ز ث٤ٌُْٟ ٖٓ ثٌُهذز عْ َٗع ػؼ٬س ثٌُٔا ثّضتظجٍ ثُلضن دٞ-1
  . ّْ أّلَ ٓ٘ـوز ثُلضن 5:  4مجًػ ثُٔنجؿ٤ز دـٍٞ ٣ضٌثٝؿ ٓج د٤ٖ 

إٔ ٗؾجؿ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ك٢ شلجء ث٣ٌُٔغ ٣ؼٍَ ثُ٘ظ٣ٌز ثُوجةِز إٕ ث٫ػـٌثح ثُق٢ًٌ ٛٞ 

  . ث٧ّجُ ك٢ أٌٓثع ٛيٙ ثُؼِز

ّٝذذٜج ٛٞ ثُضٜجح ثُـوه ث٤ُِٔلج٣ٝز  . ثُقوٝطٝٛيٙ ٗجهًر  : كضٞم ٓ٘ضظق ثُظوً-2

ثُٔ٘ظل٤ٚ ٝمظٞطج صِي ثُض٢ صوغ ػ٘و صلٌع ثُوظذز ثُٜٞثة٤ز أٝ ثُؼوو ؽجٗخ ثُوظذ٤ز 
ٝؿجُذج صٌٕٞ ٓضؼوهر ك٢ . ٝص٠ْٔ كضٞم ثُؾيح ٝصشضَٔ ػ٠ِ ًَ ؿذوجس ثٌُٔا 

  . فوٝعٜج ، طـ٤ٌر ك٢ فؾٜٔج ٝػجهر ٫ صقضجػ ١٧ صومَ ؽٌثف٢

ٝصٞؽو ٓذجشٌر كٞم ثُقؾجح ٢ٛٝ أهَ فوٝعج ٖٓ ثُلضٞم  : ثُقؾجد٤زثُلضٞم كٞم -3
ٝصشذٜٜج ٖٓ ف٤ظ ثُضش٣ٌـ ثٌُٔػ٢ إى  .ٝأهَ ظًٜٞث ٬ُػٌثع ثُٔظجفذز ُٜج . ثُؼ٣ِٞز 

أٜٗج صضٌثكن ؿجُذج ٓغ ث٫ػـٌثدجس ثُق٤ًٌز ٖٓ ٗٞع ث٧ًج٣َ٤ُج أٝ ثُضش٘ؼ ثُٔ٘ضشٌ ك٢ 
  . ك٢ ثُذِغ ٝثُضوِض ٝهو صقوط طؼٞدز . ثٌُٔا ٝهو صٌٕٞ د٬ أػٌثع

ٖٝٓ ثُٔل٤و أ٣ؼج هًثّز ف٤ًٌز . ٣ٝضْ ثُضشن٤ض دٞثّـز ث٧شؼز ٝثُٔ٘ظجً ثُذجؿ٢٘ 

  . ثٌُٔا
أٓج ثُؼ٬ػ ك٤ضْ دجّضتظجٍ ثُلضن ٝم٤جؿز ثُـشجء ثُٔنجؿ٢ عْ ثُـذوز ثُؼؼ٤ِز عْ هـغ 

 . ثُـذوز ثُؼؼ٤ِز ث٣ٌُٔت٤ز أّلَ ٓ٘ـوز ثُلضن ُضلجهٟ ثٗضٌجُ ثُقجُز ٌٓر أمٌٟ

ٝصشضَٔ ػ٠ِ ٌٓػ٤ٖ ٣ْذذٜٔج ثُوب ثُؼ٤٘ق ث٫ٗلؾج١ً ثُي١ ٣ظجفذٚ ثٗـ٬م ث٧فذجٍ 
 -: ثُظٞص٤ز ٝديُي ٣َهثه ثُضٞصٌ هثمَ ؽٞف ثُذـٖ ٝثُٔؼور ك٤قوط أفو ثٌُٔػ٤ٖ ثُضج٤٤ُٖ

ٝٛٞ ػذجًر ػٖ صوٌفجس ك٢ ثُـشجء ثُٔنجؿ٢ ُٔ٘ـوز كْ ثُٔؼور ٝصذوٝ أػٌثػٚ ك٢ 
 طًٞر ٣َٗق 

  . ٣٫ظجفذٚ أُٔج
٣ٝضْ ثُضشن٤ض دؼَٔ طًٞر أشؼز ُ٘لِ ث٧ّذجح ث٧مٌٟ ًٝيُي دجُٔ٘ظجً ثُذجؿ٢٘ 

 .ُضقو٣و ٌٓجٕ ثُضوٌؿ

ف٢ ٝم٤جؿز ٝهو ٣قوط ثُشلجء ػل٣ٞج ك٢ ٓؼظْ ثُقج٫س ٫ٝ ٣قضجػ ث٧ٌٓ ُِضومَ ثُؾٌث
  . ثُضوٌفجس ثُض٢ صؤه١ ٣٩وجف ث٣َُ٘ق ك٢ دؼغ ثُقج٫س



٣ٝقوط د٘لِ ث٤ُ٥ز إ٫ إٔ ثُضَٔم ك٢ ٛيٙ ثُقجُز ٣ٌٕٞ ًج٬ٓ أٟ م٬ٍ ًَ ؿذوجس 

 ٣ٝقوط . ثٌُٔا 
  . ٟػجهر ك٢ ثُؾَء ثُْل٢ِ ٖٓ ثٌُٔا ثُظو١ً ػ٠ِ ثُؾٜز ث٤ٌُْ

٣ٝظجفخ ثٌُٔع أُْ فجه شو٣و ك٢ ثُظوً ٝأػ٠ِ ثُذـٖ ك٢ أػوجح ٗٞدز ٖٓ ثُوب 

 ٣ٌثكن ىُي . ثُؼ٤٘ق 
ٛذٞؽ ك٢ ثُوًٝر ثُو٣ٞٓز ٝثٗضلجك ؿج١ٍ صقش ؽِو ثُؼ٘ن ٝصظٌٜ طًٞر ث٧شؼز ثُذ٤ْـز 

 ٝؽٞه ثٗضلجك 

  . ثُٔ٘ظق ثُـج١ٍ ٓغ ٝؽٞه ثٗظذجح ؿج١ٍ ّجةَ ك٢ ؽٞف ثُؾ٘خ ث٣٧ٌْ ؿجُذج

٣ضٔغَ ثُؼ٬ػ ثُؾٌثف٢ ك٢ م٤جؿز ٌٓجٕ ثُضَٔم ٓذجشٌر أٝ ّقخ ثُٔؼور إ٠ُ هثمَ 

ؽٞف ثُظوًٝم٤جؿضٜج فٍٞ ٌٓجٕ ثُضَٔم ٝصلؾ٤ٌ ثُظوً إػجكز إ٠ُ ث٫ػض٘جء دجُقجُز ثُؼجٓز 
 . ٝإط٬ؿ ٛذٞؽ ثُوًٝرثُو٣ٞٓز

 (Barrett’s Esophagus) مريء ببريج

. ١ٌٓء دج٣ًش ٛٞ ٖٓ أْٛ ثُٔؼجػلجس ثُض٢ هو ُصظ٤خ ٌٓػ٠ هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢

١ٌٓء دج٣ًش ٢ٛ فجُز ص٘شأ ثعٌ ثُؼًٌ ثُْٔضٌٔ ُِـشجء ثُٔنجؿ٢ ثُي١ ٣ُْذذٚ هثء 
م٣٬ج ثُـشجء ثُٔنجؿ٢ ك٢ ث١ٌُٔء ٫ صضقَٔ ثُؼًٌ، ُيث صقوط . ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢

ث أمٌٟ هجهًر ػ٠ِ صقَٔ ثُؼًٌ ثُ٘جصؼ ٖٓ ثُؾًَ ثُٔؼو١ ك٤ٜج صـ٤٤ٌثس ٝصضذوٍ د٘ٞع م١٬

 .ػ٘و صذوٍ ٗٞػ٤ز ثُن٣٬ج، ٣٘شأ ١ٌٓء دج٣ًش. ث٣ٌُٔت٢

٣ظ٤خ ١ٌٓء دج٣ًش . ٣٘ضشٌ ١ٌٓء دج٣ًش ُوٟ ثٌُؽجٍ ثُذ٤غ ًٝذجً ثُْٖ أًغٌ ٖٓ ؿ٤ٌْٛ

. ٖٓ ٌٓػ٠ هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢% 10

. ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢ أٝ ٣ٌٕٞ ػو٣ْ ث٧ػٌثع٣ؤه١ ١ٌٓء دج٣ًش ٧ػٌثع ٓشجدٜز ثهثء ثُؾًَ 

: ٝهو ٣ْذخ هثء دج٣ًش ػور ٓؼجػلجس أٜٛٔج

ًؿْ مـًٞر ( Adenocarcinoma)٣ٌٕٞ ٖٓ ٗٞع ثٌُْؿجٕ ثُـو١ : ٌّؿجٕ ث١ٌُٔء

٣ٌٔ . ٖٓ ٌٓػ٠ ١ٌٓء دج٣ًش صضلجهْ فجُضْٜ ٌُْؿجٕ ث١ٌُٔء% 0.5ثُقجُز، ث٫ إٔ كوؾ 
١ٌٓء دج٣ًش دؼور صـ٤٤ٌثس ٤ُظَ ث٠ُ ثٌُْؿجٕ، ُٝص٠ْٔ دنَِ ث٤ُْ٘ؼ ث٣ٌُٔت٢ 

(Esophageal Dysplasia)ٕ٢ٛٝ ٌٓفِز ٝثفور هذَ ثٌُْؿج ، .

. ث١ٌُٔء ٝػٌْ ثُذِغثُوٌؿ ثَُٔٓ٘ز ك٢ ث١ٌُٔء، ٓٔج ٣ؤه١ َُِ٘ف ٝصؼ٤ن 

٣ضْ صشن٤ض ١ٌٓء دج٣ًش ػذٌ ثُضج٣ًل ثٌُٔػ٢ ٝٝثؽخ ػ٠ِ ثُـذ٤خ ثؽٌثء ثمضذجً ص٘ظ٤ٌ 

٫ ٣ٌُٖٔ صشن٤ض ١ٌٓء دج٣ًش هٕٝ ثُنَػز، ٧ٕ ثُنَػز . ث١ٌُٔء، دج٫ػجكز ث٠ُ ثُنَػز
. ٢ٛ ث٫مضذجً ثُٞف٤و ثُوجهً ػ٠ِ ثًضشجف صـ٤٤ٌثس ثُن٣٬ج

 عالج مريء ببريج

: ١ء دج٣ًش ػ٠ِ ٗضجةؼ ثُنَػز، ف٤ظ ٣ٞؽو ػور ثٌٓج٤ٗجس ػ٬ػ ٝصش٣َٔؼضٔو ػ٬ػ ٌٓ



ٖٓ . ٝىُي ك٢ فجٍ ٝؽو ١ٌٓء دج٣ًش هٕٝ مَِ ث٤ُْ٘ؼ: ثُٔضجدؼز ٝثػجهر ثُنَػز ٣ًّٞ٘ج
. ثُْٜٔ أ٣ؼًج ث٫ّضٌٔثً دجُؼ٬ػ دج٧ه٣ٝز ثُْٔضنوٓز ُؼ٬ػ هثء ثُؾًَ ثُٔؼو١ ث٣ٌُٔت٢

. مَِ ث٤ُْ٘ؼ ٣ٌٖٔ ثُٔضجدؼز أ٣ؼُج ك٢ فج٫س ٓؼ٤٘ز ٖٓ

م٬ٍ ثُض٘ظ٤ٌ ث٣ٌُٔت٢ ٣ٌٖٔ ثُؼ٬ػ دج٤ًَُِ أٝ ث٧شؼز، أٝ ثٍثُز : ثُؼ٬ػ دجُض٘ظ٤ٌ ث٣ٌُٔت٢

ُٔظجح . ُصؾٌٟ ٛيٙ ثُؼ٬ؽجس ثىث ٝؽو مَِ ث٤ُْ٘ؼ. ثُـشجء ثُٔنجؿ٢ ثُ

: ٣ٌٖٝٔ ثؽٌثء ػ٤ِٔضجٕ: ثُٔؼجُؾز ثُؾٌثف٤ز

. ع٢٘ ثُوجع ك٢ فج٫س ٓؼ٤٘ز ٖٓ ١ٌٓء دج٣ًش  

. ك٢ فج٫س ٓؼ٤٘ز ُنَِ ث٤ُْ٘ؼ، أٝ ػ٘و ٝؽٞه ٌّؿجٕ ث١ٌُٔء: ١ٌٓءثّضتظجٍ ثٍ  

 (العالج -االعراض  -االسببة )سرطبن المريء 
  

 أسباب سزطان المزئ

  

 :ٛ٘جى ػور ػٞثَٓ ص٣َو ٖٓ ثفضٔجٍ ث٩طجدز دٌْؿجٕ ث١ٌُٔء ٝأْٛ ٛيٙ ثُؼٞثَٓ

 .ٖٓ ثُؼٌٔ 60ثٍف٤ظ صٌصلغ ثفضٔج٤ُز ث٩طجدز دجٌُٔع ُوٟ ٖٓ ْٛ كٞم : ثُؼٌٔ   -

أػؼجف ٝصَهثه ث٫فضٔج٤ُز ٓغ ثُضؼٌع  ٣َ٣10و ثُضوم٤ٖ ثفضٔج٤ُز ثٌُٔع دـ : ثُضوم٤ٖ  -
 .ثُٔضَثٖٓ ٌُِقٍٞ ث٣٩غ٢ِ٤

 .شٌح ثٌُقٍٞ  -

 (.٢ْٔ٣ عوٕ دج٣ًش)٣ْٝذخ فوٝط عوٕ ك٢ ث١ٌُٔء : ثُوِِ ثُٔؼو١  -

 .فثُْٔ٘ز ٝص٣َو ثفضٔج٤ُز فوٝط ٌّؿجٕ ث١ٌُٔء ثُـو١ دأًدؼز أػؼج  -

 .ثُضؼٌع ُ٪شؼجػجس  -

 .lyeأٝ ٓقٍِٞ ثُو٢ِ ( ًجُ٘ج٣ضٌٍٝأ٤ٓ٘جس)ثُضؼٌع ُِٔٞثه ثُقجكظز ٨ُؿؼٔز - 

 .ٓض٬ٍٓز د٬ٌٓ ك٤ْٕ٘ٞ -

ثُؾِٞص٤ٖ  -ٗجصؼ ػٖ فْج٤ّز صظ٤خ ث٧ٓؼجء ثُوه٤وز ُوٟ صؼٌػٜج ُٔجهر : هثء ٤ِ٤ّجى -

 .ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُقذٞح ٓغَ ثُؤـ ٝثُشٞكجٕ

 .ثٌُؽجٍ أًغٌ ٖٓ ثُْ٘جء ٣ظ٤خ ثٌُٔع: ثُؾِ٘  -

صَهثه ثفضٔج٤ُز فوٝط ثٌُٔع ُوٟ ٖٓ ػ٘و ػجةِضْٜ صج٣ًل إطجدز : ثُؼجَٓ ثًُٞثع٢  -

 .دٌْؿجٕ ث١ٌُٔء
 أعزاض سزطان المزيء

  
أٍٝ أػٌثع ثٌُٔع ٛٞ طؼٞدز ثُذِغ عْ كووثٕ ثُش٤ٜز ٝصَهثه طؼٞدز ثُذِغ دجُضو٣ًؼ ثدضوثًء 

ٝثٗضٜجًء دجُـؼجّ ثٌُمٞ ٓغَ ثُِٜٔذ٤ز فض٠ ٣ظؼخ ٖٓ ثُـؼجّ ثُظِخ ٓغَ ثُِقّٞ ٝثُنذَ 

٣ٝظَ ث٣ٌُٔغ إ٠ُ ٛيٙ ثٌُٔفِز . ػ٠ِ ث٣ٌُٔغ ك٢ آمٌ ثُٔـجف دِغ ه٤َِ ٖٓ ثُٔجء
 .م٬ٍ عٔج٤ٗز أشٌٜ ٓ٘ي دوء ث٧ػٌثع



  
ٝٓؼجػلجس مـ٤ٌر ؽوًث ٝصؤه١ إ٠ُ ثَُٜثٍ ثُشو٣و ٓغ صؼنْ ك٢ ثُـوه ث٤ُِٔلج٣ٝز ثُض٢ 

ث٧ػظجح ثُْٔذضج٣ٝز ًٔج صؼـؾ ػ٠ِ ػظخ ثُق٘ؾٌر صؼـؾ ػ٠ِ ثُوظذز ثُٜٞثة٤ز ٝ
(Recurrent Lanyngeal Nerve  ) ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ دقز ثُظٞس ٝطؼٞدز ثُض٘لِ أٝ إ٠ُ

 . ثُضٜجح ًة١ٞ أٝ ثُضٜجدجس ٓ٘ض٤ٜز دجُذًِٞث أٝ إٗغـوجح دج١ٌُٔء ٓغ َٗف شو٣و

  
ػز دجُذج٣ًّٞ ٣ٝشنض ثٌُٔع إ٤ٌ٤٘٤ًًِج دج٧ػٌثع ٝثُؼ٬ٓجس ٣ٝضأًو ثُضشن٤ض دؼَٔ أٓ

ك٢ ًضجح ثٌُْؿجٕ ٝٓج ٍثٍ ث٫َٓ -ػ٠ِ ث١ٌُٔءٝٛيث ٓج صٌِْ ػ٘ٚ ٤ٌّٔ ػذو ثُنجُن

 . دجه٤ج 

  

 كيف يتم عالج سزطان المزيء ؟

ٝصشَٔ . ٣ؼضٔو ػ٬ػ ثٌُْؿجٕ ك٢ ؽَء ٓ٘ٚ ػ٠ِ ثٌُٔفِز ثُض٢ ٣ضْ صشن٤ظٚ دٜج

 .ػج٢ٗ ٜٓ٘جث٫ػضذجًثس ث٧مٌٟ ثُقجُز ثُؼجٓز ٣ٌُِٔغ ٝث٧ػٌثع ثُٔقوهر ثُض٢ ١

صشنض ٓؼظْ فج٫س ٌّؿجٕ ث١ٌُٔء ك٢ ثٌُٔفِز ث٧م٤ٌر ْٗذ٤ًج ٧ٕ أػٌثع طؼٞدز 

ٝك٤ٔج ٣ضؼِن  .ثُذِغ ٝكووثٕ ثٍُٕٞ ٫ صذوأ إ٫ دؼو ػور شًٜٞ ٖٓ دوء ٌّؿجٕ ث١ٌُٔء
دجٌُٔػ٠ ثُي٣ٖ ُْ ٣٘ضشٌ ُو٣ْٜ ثٌُْؿجٕ ُٝو٣ْٜ هجُذ٤ز شلجء دشٌَ ه١ٞ، ك٤ْضْ 

ًٝيُي هو . أؿِذ٤ز ث١ٌُٔء ٝٛٞ ثُشٌَ ثٌُة٢ْ٤ ُِؼ٬ػإؽٌثءػ٤ِٔز ؽٌثف٤ز ٩ٍثُز 

ػ٬ػ )ٝػ٬ػ إشؼجػ٢ ( ػ٬ػ هثمَ ث٣ًُٞو)٣ضِو٠ ثُؼو٣و ٖٓ ثٌُٔػ٠ ثُؼ٬ػ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ 
دؼو ثُؼ٤ِٔز ثُؾٌثف٤ز ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ هِز ثُٔؼِٞٓجس ٩عذجس إٔ ٛيٙ ( دج٧شؼز ث٤٘٤ُْز

ٕ صضوظ٠ ػٖ ٓوٟ كجةور ثػـجء ثُؼو٣و ٖٓ ٌٓثًَ ثٌُْؿج. ثُؼ٬ؽجس ث٩ػجك٤ز ٢ٛ ٓل٤ور

ثُؼ٬ػ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ أٝ ثَُٔػ د٤ٖ ثُؼ٬ػ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ٝث٫شؼجػ٢ هذَ ثُؼَٔ ثُؾٌثف٢ 
 .ٌُِٔػ٠ ثُوجد٤ِٖ دوٞر ُِشلجء

ٝث٫شؼجػ٢ ٛٞ ثُؼ٬ػ ث٧ًغٌ ش٤ٞػًج ٌُِٔػ٠ ثُي٣ٖ  ثُؼ٬ػ ث٤ٔ٤ٌُجة٣٢ؼضذٌ ثَُٔػ د٤ٖ 

ثٕ إ٠ُ أػؼجًء أمٌٟ أٝ ثُي٣ٖ، ٧ّذجح أمٌٟ، ٣٫ْضـ٤ؼٕٞ ٝؽو ُو٣ْٜ ثٗضشجً ٌُِْؽ
ٝدٔج إٔ طؼٞدجس ثُذِغ ٫ صشل٠ ػجهر ك٢ ثُقجٍ دٜيٙ ثُؼ٬ؽجس  .ثؽٌثء ػ٤ِٔز ؽٌثف٤ز

ٝٛيٙ صشَٔ صٔو٣و ث١ٌُٔء، . ثَُٔٔٝؽز، كٜ٘جى ّٝجةَ أمٌٟ ٓضٞكٌر ُضؼ٣ََ ػ٤ِٔز ثُذِغ
هثمَ ( أٝ شذٌز)ع أٗذٞح ٌٕٓ ٝفٌم أٝ طٌٜ ثًُّٞ دجّضنوثّ ثُؼ٬ػ دج٤ًَُِ، أٝ ٝع

 .ث١ٌُٔء ُِقلجف ػ٠ِ ػ٤ِٔز ًٌٓٝ ثُذِغ

 ما انذار مزض سزطان المزيء ؟

إٕ ثٌٓج٤ٗز ثُشلجء ٖٓ ثٌُْؿجٕ صؼضٔو دؾَء ًذ٤ٌ ػ٠ِ ٌٓفِز ثٌُْؿجٕ ثُض٢ ٣ضْ 

ٖٓ ثٌُٔػ٠ ثُٔظجد٤ٖ دجٌُٔفِز ث٠ُٝ٧ ٖٓ ٌّؿجٕ % 90%-80ٖٓ . ثًضشجكٚ دٜج
ػ٠ِ  .ث كضٌر مِٔ ّ٘ٞثس مج٤ُز ٖٓ ثٌُْؿجٕ دؼو ثُؼ٬ػث١ٌُٔء ٣ٌٖٔ صٞهغ إٔ ٣ؼ٤شٞ

أ١ فجٍ، دٔج إٔ ٌّؿجٕ ث١ٌُٔء ثُ٘ٔٞىؽ٢ ٣ٌضشق ْٗذ٤ًج ك٢ ٌٓثفِٚ ث٧م٤ٌر، كئٕ 
 .ثُٔؼوٍ ث٢ٌُِ ُِشلجء ك٢ ٌّؿجٕ ث١ٌُٔء ٣ؼضذٌ ٓن٤ذًج ٦ُٓجٍ
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