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@ Right gastric A        @Left gastric A: the largest artery

@left gastroepiploic @Right gastroepiploic

@the short gastric arteries



@ L gastric (coronary 

vein) and R gastric V:

portal V

@ R gastroepiploic V:

superior mesenteric V, 

@ L gastroepiploic V:

splenic V.



Generally speaking, the gastric lymphatics parallel the blood vessels



Extensive and meticulous lymphadenectomy is considered by many surgeons to be 

an important part of an operation for gastric cancer



The vagus N: 

parasympathetic innervation

(acetylcholine is the most 

important neurotransmitter).

@ the left (anterior) and right 

(posterior)

@“crow’s foot,”

@The branch that the 

posterior vagus sends

to the posterior fundus is 

termed the criminal nerve of 

Grassi

@The sympathetic nerve 

supply to the stomach

originates at spinal levels T5 

through T10





تخزين الطعام-1

افراز المواد الهاضمة -2

الحاجز المخاطي المعدي-3



تيته إلى تقوم المعدة بعمل مستودع يتم فيه طحن الطعام وتف

.جزيئات صغيرة قبل إطالقه للعفج على دفعات



 تستطيع المعدة أن تفرز شوارد الهيدروجينH + )  )

ج الخاليا بكثافة تعادل مليون ضعف كثافتها في السائل خار

.باإلضافة إلى إفراز خمائر فعالة حالة للبروتين

يذاء لذلك ليس من المستغرب أن تستطيع عصارة المعدة إ

.  ة المضيف باإلضافة إلى هضم مركبات الطعام المختلف



 يفرز حمض كلور الماءHydrochloric acid من

رئيسة الخاليا الجدارية و يفرز مولد الببسين من الخاليا ال

Parietal Cell. ويوجد كال النوعين من الخاليا في

.مخاطية المعدة وبخاصة في قاع المعدة و جسمها 

االت يتم إفراز هذين المركبين بشكل متواز ، وال تعرف ح

.يتم فيها إفراز أحدهما بشكل منفرد 



ائية تنبه ثالث مركبات كيمي
داخلية المنشأ إفراز الحمض

و الغاسترين: هي و 
.لينكواالستيلو الهيستامن

 حلياً مكوليناألستيلينطلق
من نهايات العصب المبهم 

في المعدة الذي يتنبه 
دار في جالتمططبمنعكسـات

ة المعدة أو بالمرحلة الرأسي
.المعدي من اإلفراز 

(fundus or body)





ينطلق من الخاليا :الغاسترينG  العفجالواقعة في غار المعدة وفي
وعن طريق ةوبالقلونوالتي تتنبه إلى حد كبير بنواتج هضم البروتين 

.المبهم العصب 

 لخاليا قبل أن يؤثر في االهرموناتمع الدم كغيره من الغاسترينيدور
.الجدارية

يا في جدار المعدة بتماس الخالموضعةيوجد في خاليا الهيستامين
.الرئيسية 

 وفة  والتحكـم في تحرره موضعياً أمور غير معرالهيستامينإن دور
.تماما

 ويتحد مع الجداريةالعامل الداخلي يفرز من الخالياB12 ليمتص في
االنتهائيالدقاق



Ghrelin يفرز من المعدة ويدهب للدماغhypothalamic 
receptors فض يرتفع عند الجوع و الرياضة وينخ,ليحرض الشهية

ينخفض مستواه بعد عملية قص المعدة,بعد الطعام

Somatostatin: يفرز من الخالياD cells, يثبط افراز الحمض و

الهستامين

Gastrin-Releasing Peptide. GRP: يحرض

السوماتوستاتين و الغاسترين

Leptin:س يفرز من الخاليا الرئيسية للمعدة و من االمعاء وهو يعاك

عمل الغريلين



 للمعدة والعفج عدداً من اآلليات الدفاعية التي تهدف إلى:

صارة حماية المخاطية من تأثير مزيج الحمض والببسـين الموجود في الع

.  المعدية

 ة األمر باستمرار وينتشر على شكل طالء يستر المخاطيالمخاط يتشكل

ا الضار الذي يقلل من تعرض خالياها للعصارة المعدية ويحميها من تأثيره

 من الطالء التي تتوضع ضالبيكاربوناتكما تفرز الخاليا القمية السطحية

ر من اللمعة المخاطي وتحته وتفيد في تعديل شوارد الهيدروجين التي تنتش

.باتجاه المخاطية 

ق تهاجر الخاليا الظهارية لتغطي المناطق المعراة وتساهم عن هذا الطري

.في إعادة تشكيل الظهارة 

ات اإلصـالحية قد تلعب البروستاغالندينات دوراً في تنبيه مختلف هذه اآللي

.ويشمل ذلك زيادة الجريان الدموي بالمخاطية 





األلم الشرسوفيPain .

 نقص الشهيةAnorexia

نقص الوزن.Weight loss 

الشبع المبكرEarly satiety.

الغثيان و اإلقياءNausea, vomiting .

النفخةBloating .

فقر الدمAnemia .



 التنظير الهضمي العلوي.

   صورة البطن البسيطة.

صورة الصدر البسيطة مع اظهار الحجابين.

 التصوير الطبقي المحوري للبطن.

صورة المعدة الظليلة.

 العلويالتنظيرالهضميايكو عبر.

تصوير شرايين انتقائي.

Gastric Secretory Analysis
Tests for Helicobacter pylori

تنظير البطن االستقصائي



:التعريف 

فجيةالعصابة موضعه في المخاطية المعدية أو إالقرحة الهضمية هي عبارة عن 
عن و مزمنة وتنتجأو أعمق منها وقد تكون حادة أتمتد إلى تحت المخاطية 

.اختالل التوازن بين الحمض المعدي والدفاعات المخاطية



@ Prevalence of about 2%.

@ Elective operations for PUD has decreased
steadily and dramatically over the past 
four decades.

@ The incidence of emergency surgery and the 
death rate associated with peptic ulcers 
has not decreased nearly so dramatically



 مشتركةالمزمنة بصفاتالعفجيةتتمتع القرحات المعدية و:

غشاء مخاطي معرض للتآكل بالعصارة المعوية-1

اضطراب الية الدفاع للغشاء المخاطي -2

اختالطاتها متشابهة اذا لم تعالج-3

القرحات السليمة منذ البداية تبقى سليمة -4

عشرة اضعاف المعدية العفجيةنسبة -5

اصابة الذكور اكثر من االناث -6



:بالخالفات التالية العفجيةبينما تتمتع القرحات المعدية و 

القرحة المعدية تصيب المتقدمين في السن ذوي االمراض  المزمنة -1

العفجيةبينما (NSAID sربما بسبب االسبرين و ال)والكحوليين والمدخنين

و ذوي المستوى االجتماعي االفضل40-30تصيب االعمار االصغر 

.تتميز بفرط افراز حامضي اكثر من المعدية العفجية-2

فاض القدرة بينما المعدية انخالببسينيهو التفاعل الحامضي العفجيةاسباب -3

.الدفاعية للغشاء المخاطي

بته غالبا  دوائي اما المعدية فعالجها الجراحي نسالعفجيةعالج القرحات -4

.اكبر 

سان  تصيب الذكور ضعف النساء و المعدية يتساوى فيها الجنالعفجية-5





 من % 90-60وفي , العفجيةالقرحاتمن % 95-90يشاهد في :البوابيةالتهاب بالملوية

المعديةالقرحات

سبرين و استخدام األNSAIDS: و العفجتؤثر في المعدة أكثر من

البروستاغالندينيعود السبب لتثبيط تركيب 

 زيادة اإلفراز الحمضيAcid hypersecretion : في سيماال

العفجيةالقرحات

 اليسونزولنجرمتالزمة.

 الحروق.الرأسرضوض.

و وضع المريض فترة الشدات

.المنفسةطويلة على 

 كرونداء.

 بتؤخر الشفاء وغير مسب:الستيروئيداتالتدخين و الكحول و.



 :يمكن الكشف عنها بعدة طرق

الطريق التنفسي -1

االختبارات الدموية -2

فحص البراز-3

الخزعة من الغشاء المخاطي المعدي -4



  شرسوالعرض الرئيسي وقد يكون الوحيد االلم يكون :االلم ً غير فيا
:burning in qualityمنتشر حارقا ً

.عادة يثار بالطعام وال يوقظ من النوم : في المعدية

.سا ويوقظ من النوم3-2بعد الطعام ب :العفجيةفي 

 االقياءالغثيان و

الحرقة خلف القص بسبب التهاب المري الهضمي

 نقص الوزن خاصة بالقرحة المعدية

  فقر الدم وايجابية الدم الخفي في البراز

 الشرسوفنفخة في البطن وخاصة في



(نزف:عالج+ خزعاتاخد )المعياري الفحص : التنظير الهضمي العلوي

اصبحت تاريخ:صورة ظليلة مزدوجة التباين

البوابيةمن المعدة لتحري الملوية الخزعات

 سومة الموالبولةبواسطة قياس : البوابيةاجراء الفحوص لتحري الملوية
 ً testradiolabeledعن طريق التنفس   شعاعيا urea breath

.serologic antibody testingأو بواسطة عيار األضداد في المصل 

 المصل أثناء الصيامغاسترينعيارFasting serum gastrin level::قرحات
ن او في أماك.متعددةقرحات.رغم المعالجة الجيدة والكافيةمعندةأو ناكسة
,  انثقاب,نزف)مختلطة او (.العفجكالقطعة الثانية أو الثالثة من )مألوفة غير 

(الخ...ملوية ال NSAIDال ) او دون سبب واضح(.انسداد

 التصوير الطبقي المحوري



التهاب معدي

سرطان المعدة

 والفتوق الحجابيةالمريئيالقلس المعدي

 التهابات البنكرياس الحادة والمزمنة

الصفراوي والتهاب المرارة الحاد القولنج

انتانات الكولون المزمنة

 احتشاء عضلة القلب’التهاب التامور، ذات الجنب



صرات حا)اإلفراز لقد تغير العالج القرحي بشكل هائل خالل العقدين األخيرين نتيجة لتطور أدوية مضادات 

استئصال الملتوية ( بروتوكوالت)أنظمة ولظهور ( PPIومثبطات مضخة البروتون , 2الهيستامينمستقبالت 

.حيث قلت بشكل كبير الحاجة للعالج الجراحي االنتقائي للداء القرحي الهضميالبوابية

:الدوائيةالمعالجة -(1

:H. pylori eradicationالبوابيةالملتوية شأفةاستئصال –أ 

اد وتتضمن أنظمة المعالجة مشاركة دواء مض, الحجر األساس في معالجة الداء القرحيالخمجيشكل استئصال 

وبعد ذلك يستمر العالج بمضادات اإلفراز حتى, يوم14-10مع صادين حيويين لمدة PPIلمضخة البروتون 

.من الحاالت% 90-85وهذه المعالجة فعّالة في القضاء على هذه الجرثومة في , شفاء القرحة بشكل تام

:NSAID-associated PUDستيروئيديةالمرافقة ألدوية مضادات االلتهاب ال القرحاتفي حال -ب

ية وإذا كانت المتابعة بهذه األدو, يكون العالج في هذه الحالة بوقف هذه األدوية وإعطاء األدوية مضادات اإلفراز

.ةبشكل أكثر فعالية لتسهيل شفاء القرحPPIمثبطات مضخة البروتون أمراً ال مفر منه فعندئذ يفضل استعمال

يّسرع إيقاف التدخين من الشفاء: إيقاف التدخين-ج

:المتابعة بالتنظير الهضمي-د

بسبب ة منها من محيط القرحة خاصة المعديخزعاتتسمح المتابعة بالتنظير الهضمي بمتابعة شفاء القرحة مع أخذ 

.من الحاالت% 3خطر كونها قرحة خبيثة في 



حاليا من النادر اللجوء للعالج الجراحي 

:العالج الجراحي

القرحاتنلجأ إليه في اختالطات : االسعافيةفي الحاالت 
األلم االزمان وو, واالنسداد, والنزف, اإلنثقاب)الهضمية

(.المعنّد

:في العمليات االنتقائيةاالستطباب

فشل المعالجة الدوائية -

ة عدم القدرة على نفي وجود قرحة خبيثة وخاصة في القرح-
.المعدية



:المتاحةالخيارات الجراحية 

ى موقع يعتمد نمط العمل الجراحي بشكل أساسي علالمعدية القرحاتفي -أ
(المرضيللتشرحمع ارسال )القرحة

.مع هامش جيد wedge excisionباستئصال القرحة بشكل إسفين ==

antrectomyإجراء استئصال غار متضمن للقرحة == with 
inclusion of the ulcer.

رغم دمعنّ ونحتفظ بقطع المبهم الجذعي للمرضى الذين لديهم داء قرحي 
(.وهذا نادر في أيامنا)الكافية المعالجة الدوائية 



:لدينا ثالث خيارات: العفجيةالقرحات–ب 

- truncalقطع مبهم جذعي مع تصنيع بواب  1 vagotomy
with pyloroplasty

ي ويتم بقطع منطقة البواب بشكل طوالن:تصنيع البواب 

تعلى طبقة واحدة أو عدة طبقاخياطتها بشكل عرضاني

- إعادة وantrectomyقطع مبهم جذعي مع قطع غار   2

عادة إأو( عفجيةمعدية مفاغرة)ابيلروثالتصنيع حسب 

(.صائميةمعديةمفاغرة)2بيلروثالتصنيع حسب

وثإعادة تصنيع حسب بيلر
II إعادة تصنيع

Iحسب بيلروث



 highlyخزع مبهم عالي االنتقائية3-
selective vagotomy (HSV).

همين يتم قطع األلياف العصبية للمب

المتجهة إلى جسم وقاع المعدة على 

مستوى االنحناء الصغير

ية يحتاج خزع المبهم عالي االنتقائ

فق هذا إلى خبرة تقنية جيدة لذلك يترا

-5)اإلجراء مع معدالت نكس عالية 

إال أنه يترافق مع معدلي %(. 15

ووفيات أقل %( 8-3)إمراضيات 

.  بالمقارنة مع اإلجراءات السابقة



 النزف الهضمي العلوي

االنثقاب

االنسداد لمخرج المعدة

االندخال



 تشخيص النزف القرحي يعتمد على

 القصة المرضية

  قصة نزف هضمي علوي

السوابق الشخصية والدوائية

 التنظير الهضمي العلوي

لنزفالتصوير الطبقي المحوري لنفي االسباب االخرى ل



لمحافظفي حال تشخيص النزف القرحي يكون البدء بالعالج ا

القبول في المشفى

 انبوب انفي معدي

 وريدياالقرحيةاالدوية

 (نقل دم ) تعويض الدم النازف

 محاولة ايقاف النزف بالتنظير الهضمي العلوي



لهضمينزف قرحي شديد غير مسيطر علية بالتنظير ا

وحدات دم 6-4نقل اكثر من

ه عودة النزف القرحي بعد ان كان قد سيطر علي

بالتنظير 

ب اعادة قبول المريض في المشفى مرة ثانية بسب

النزف

وق يجب عدم تأخير العمل الجراحي عند كبار السن ف

60



قطع مبهمين جذعي و خياطة القرحة النازفةTV مع

ض تصنيع بواب و يستطب خاصة اذا كانت حالة المري

غير مستقرة

 قطع مبهمين مع استئصال الغار

لمعدة اما القرحة المعدية النازفة يجب ان يتم استئصال ا

زفة تحت تام على ان يتم استئصال منطقة القرحة النا



 طبقة يحدث االنثقاب عندما يمتد التآكل القرحي الى ال: اآللية المرضية
را وتترافق في المعدة ناد)غالبا العفجتحدث في , العضلية ومن ثم المصلية

(الخ..اخرى بامراض

وهذا يؤدي الى دخول محتويات االنبوب الهضمي الى جوف البريتوان
الذي يحدث التهاب بريتوان كيميائي وجرثومي 

 الحدوث:

ثاني اختالط بعد النزف ولكن اشيع اختالط يحتاج جراحة@ 

زداد ت)صائم , لشدة تعرض , مدخن شاب (: في بالدنا):النموذجيةالقصة @
بروفيناو حبة ديكلونابرة )NSAIDSاعطي جرعة, (النسبة برمضان

(قد يكون اول عرض للقرحةاالنثقاب)قرحيةسوابق اعراض ( 

تثبيط ,(...عناية مرض , ورم معدة)مرافق مرض : عند كبار السن@
NSAIDSتناول ادوية و خاصة االسبرين و ,مناعي



التشخيص:

(عدم تأخر بمراجعة المشفى)وصفية عادة: السريريةالقصة ▪

الم بطني شديد جدا مفاجئ  :( وصفية)السريريةاالعراض 
فع بجدار وينتشر في البطن يؤدي الى تق( طعنة سكين)شرسوفي
يستجيب للمسكنات البطن ال

:السريريالفحص ▪

تسرع نبض,حرارة ,بشدة مرض متهيج متألم :عالمات صدمة❖

التنفسيكون البطن مؤلم بشدة خشبي ال يتحرك مع:البطن فحص ❖

االم,عادة في معظم الحاالت هناك قصة قرحة هضمية : السوابق▪
NSAIDSمعدية او قصة تناول ادوية 



االستقصاءات

:شعاعيا❖

ار صورة الصدر البسيطة بالوقوف مع اظه➢

اهم و اشيع وسيلة تظهر هالل : الحجابين

غازي تحت الحجاب خاصة في الطرف 

ايجابيتها تكفي ( %80ايجابية في )االيمن

للتشخيص

ء حر هوا:للبطن التصوير الطبقي المحوري ➢

بالبطن

  WBCارتفاع ال:مخبريا❖





:التدبير

 يبدأ التدبير باإلنعاش الجيد بالسوائل مع إعطاء الصادات

 الجراحي التدبير:

 ثربيةاغالق الثقب بخياطة مباشرة مع او دون وضع رقعة(Graham patchباتشغراهام ) مع

اجراء                                              و هي العملية المرجعية االساسية االكثر ,(خزعة)لحواف القرحةتنضير

البوابيةالملتوية شأفةيلي ذلك معالجة دوائية الستئصال , (تجرى بالتنظير)

نادرا: عمليات اخرى:

يجب عدم التفكير بإضافة إجراء مضاد لإلفراز الحامضي إال إذا كان 

سلبياً أو كانت البوابيةالملتوية خمجالمريض مستقراً وكان تحري 

:لديهالمعالجة الدوائية فاشلة 

:العمليات

❑Patch + HSV: العفجيةخاصة

❑Wedge resection

❑Wedge resection and TV/D or HSV

❑Distal gastrectomy including perforation



:المرضية االلية 

جة هذا االختالط أصبح نادراً في أيامنا بفضل وجود المعال
تين ويحدث هذا االنسداد نتيجة إلحدى اآللي, الدوائية الحديثة

:التاليتين

بواب تالي في منطقة الوالتندبسببها التليف :المزمنة الحدثية
.لداء قرحي مزمن

 في سببها التهاب شديد فوق تندب سابق:الحادة الحدثيةأو
.(حرق بالكاويات)مخرج المعدة

.عادة في منطقة البواب قبله او في بداية العفجالتضيق❑



 مع , ممتكرر لطعام لم يهضاقياءيأتي المريض بقصة
الكلورناقص البوتاسيوم ناقصاستقالبيوقالءتجفاف

hypochloremic hypokalemic metabolic alkalosis
 نقص وزن

 (نقص وزن و شهية)ورم قصة قرحة او كاويات او

:التدبير
,اضطرابات الشواردبتصحيح حجم السوائل و-

.المفرزاتوضع أنبوب أنفي معدي لمص -

ً الحامضيإعطاء مضادات اإلفراز- .وريديا

.اثةالخبلتقييم طبيعة االنسداد ونفي يجب إجراء تنظير هضمي علوي-



ة مؤقتة عادةنتيج)يمكن إجراء توسيع بالبالون بالتنظير الهضمي الداخلي:المحافظ(
endoscopic hydrostatic balloon dilatio

ويتضمن تجاوز االنسداد :لجراحيا

(االشيع)صائميةقطع مبهمين مع مفاغرة معدية ➢

Billiroth-II:vagotomyقطع مبهمين مع استئصال منطقة التضيق  والغار ➢
and antrectomy

يفضل استئصال جزء من المعدة ألنها تكون متوسعة بشدة و غير فعالة➢

ورام المسببة لالنسداد قبل العالجيجب نفي األ➢



من يجب البحث عن سرطان هضمي أو خمج بالملتوية البوابية أو التأكد:في حال ازمان القرحة 

تعاون المريض في أخذ العالج أو البحث عن اضطراب حركي أو البحث عن إفراز مفرط 

.مللغاسترين في سياق داء زولينجر أليسون أو أفة مسببة الرتفاع في كالسيوم الد

:بما يليويمكن تلخيص هذه العوامل 

Duodenal عفجي Pancreatic بنكرياسي Gastric @سرطان Cancer:معدي

Persistent H. pylori infection @خمج مستمر بالملتوية البوابية

Tests may be false-negative التحاليل تعطي سلبية كاذبة

Consider empiric treatment يجب اعادة النظر بالمعالجة بالصادات

Noncompliant patient   @المريض غير متعاون

Failure to take prescribed medication ال يتناول الدواء الموصوف

Surreptitious use of NSAID البحث عن األدوية مسكنات الرثية

Motility disorder  @وجود اضطراب حركي

Zollinger-Ellison syndrome @وجود تناذر زولينجر أليسون



نادر جدا:الجراحي العالج 



ا بأنها قد وتأتي أهميته, تسمى تقرحات الشدة أو التهاب المعدة النزفي أو التهاب معدة السحجي بعد الشدة

تسبب نزفاً معدياً مهدداً للحياة

اآللية المرضية:

تزيد )رق حوا. تشاهد هذه الحالة بعد رٍض فيزيائيٍ أو صدمٍة أو نزف أو فشل تنفسي أو أذية أعضاء متعددة

و ) بعد أذية عصبية مركزية او (. Curling's ulcer)قرحة كيرلينغ وتسمى (% 35مساحتها عن 

.أو بعد ارتفاع توتر داخل القحف( Cushing's ulcerقرحة كوشينغ تسمى 

  عيانيا:

ما يشاهد قد تشاهد تقرحات سطحية أو سحجات في القسم القريب من المعدة مع بعض اآلفات في الغار ونادراً 

ي أفات تتغير مع وه, فاآلفة تبدأ في القسم القريب من المعدة وتمتد باتجاه القسم البعيد. التقرح في العفج

. الوقت

غشاء مخاطي يبكي دما: الفحص المشخص هو التنظير الهضمي العلوي

بالفحص النسجي:

في البشرة السطحيةcoagulation necrosisيشاهد تنخر خثري▪

المخاطية وعند تراجع العامل المسبب يحدث الشفاء في, (تندب وتليف)ال تشاهد عالمات تدل على االزمان ▪

.بفضل تجدد واستبدال المخاطية حول التقرحات



 الفيزيولوجيا المرضيةPathophysiology:

اإلفراز الحمضي ونقص: هناك عدة عوامل تساهم في حدوث هذه األذية

تروية المخاطية والخلل في دفاعات المخاطية ضد الحمض

التشخيص:

مي إن االختالط الرئيس اللتهاب المعدة السحجي هو حدوث النزف الهض

اء ويتم تشخيصه بوضع األنبوب األنفي المعدي وإجر, العلوي

, التنظير الهضمي العلوي



العالج والوقاية:

الحفاظ على درجة حموضة معدية :هي االساس الوقاية(pH
باستخدام مضادات الحموضة أو مضادات اإلفراز 3.5فوق ( المعدة

Sucralfate)للسوكرالفات)او واقيات الجددار.الحمضي

يدبر حسب تدبير النزف: هضمي علويوفي حال حدوث نزف



 التعريف:

هي حالة سريرية ناتجة عن وجود ورم او عدة اورام مفرزة 
لقريب وهي عادة موجودة في البنكرياس او في القسم اللغاسترين

الدقيقة والعفج  وهي تؤدي الى افراز كمية كبيرة منلالمعاء
قرحة الذي يؤدي لزيادة افراز الحمض وبالتالي لحدوثالغاسترين

.هضمية معندة على العالج

 قد تكون هذه االورام مترافقة مع اورام اخرى  تناذرMEN-I
وان ( نخامةاورم + درقاورام جارات + بنكرياسية اورام )

MEN-Iتكون ضمن ال الغاسترينومامن حاالت % 25
يمكن ان يكون سليم او خبيثوالغاسترينوما



 االلم البطني مع عدم الراحة في النصف العلوي للبطن

 واقياءغثيان

 ضعف عام

اسهاالت

 نقص وزن مع نقص شهية

 فقر الدم

 حرقة خلف القص

Gastrinoma triangle.



 القصة السريرية المفصلة

 الدموي الغاسترينقياس

 قياس حموضة المعدة والتأكد من عدم تناول مركبات الPPI

 تنظير هضمي علوي للمعدة والعفج

 ايكو عبر التنظير للمعدة والعفج والبنكرياس

محوري متعدد الشرائح والمرنان تصويرطبقي



مركبات ال : العالج الدوائيPPI  هو العالج الدوائي

النوعي لمثل هذه الحاالت 

 العالج الجراحي:

استئصال الورم ان امكن وخاصة اذا كان وحيد

يمكن استئصال االنتقاالت الكبدية 

Debulkingيمكن اجراء تخفيف كمية الورم 

يمكن اجراء زرع الكبد 

عالية استئصال المعدة التام قل استعماله حاليا  بسبب ف

PPIمركبات ال 



 95الكارسينوما الغدية%

4اللمفوما%

 اورام اللحمة(GEST)1%



الكارسينوئيد

الوعائيالغرن

الكارسينوما شائكة الخاليا

(ميالنوما, ثدي )نتقاالت بعيدة ا

الغزو المباشر



 تنشؤ على حساب  خاليا الغشاء المخاطي المعدي

 هو و:(للوفاة رابع سرطان عالميا وثاني سرطان مسبب )شائع
الثاني على مستوى الجهاز الهضمي

يصيب الرجال اكثر من النساء

ذروة االصابة العقدين الخامس والسادس

 اكثر انتشار في شرق آسيا وشرق اوروبا

 30سنوات  5ل البقيانسبة%

بينت  انخفاض معدل حدوث سرطان الدراسات اإلحصائية
.في العالم الغربيالمعدة في السنوات الماضية



:السبب االساسي غير معروف وقد يكون 

 البوابيةبالملتوية االمعديااللتهاب

 (االغذية المملحة والمدخنة والمعلبة )االغذية

عدم تناول الخضار والفواكه الطازجة

التدخين  والكحول

 معدية  الالبوليباتو الضموريةالتهابات المعدة المزمنة و

فقر الدم الخبيث

للوراثة دور في سرطان المعدة ولكن غير محدد تماما

 وقد يكون لزمرة الدمAدور ما في حدوثه



 االمتناع عن التدخين

الخضروات والفواكه الطازجةاالكثارمن

 االمتناع عن تناول االطعمة المملحة بشدة والمعلبات

 ان وجدت الهيليكوباكترمعالجة

اثةاجراء تنظير هضمي علوي للمرضى عاليي الخطورة بسبب الور



Factors increasing or decreasing the risk of gastric cancer

Increase risk

Family history                            Diet (high in nitrates, salt, fat)

Familial polyposis                     Gastric adenomas

Hereditary nonpolyposis colorectal cancer

Helicobacter pylori infection

Atrophic gastritis, intestinal metaplasia, dysplasia

Previous gastrectomy or gastrojejunostomy (>10 y ago)

Tobacco use

Menetrier’s disease

Decrease risk

Aspirin

Diet (high fresh fruit and vegetable intake)

Vitamin C



 مثل األلم البطني غير نوعيةتشاهد عادة أعراض وعالمات

,  لقمهوا, واالقياء, والغثيان, ونقص الوزن غير المفّسر, الشرسوفي

.(فقر دم)واإلعياء, والشبع الباكر

 في فقد نشاهد عسرة البلع, لتوضع الورمأعراض نوعيةو قد تشاهد

طانات سرطانات القسم القريب بينما يشاهد انسداد مخرج المعدة في سر

.القسم البعيد

رة صغي)يشاهد اإلنثقاب والنزف الهضمي العلوي عند شريحة منمنمة

ويشير حدوث أحد هذين االختالطين إلى %( 4-1)من المرضى ( جداً 

.أن المرض متقدم واإلنذار سيئ للغاية



:تتظاهر االعراض التالية المتقدمةفي الحاالت 

 وعدم الراحة في النصف العلوي للبطن الشرسوفيااللم

 وأحيانا اقياء مدمى واقياءغثيان

 نقص وزن وضعف عام ’نقص شهية

 فقر دم وتغوط زفتي

 القص حرقة والم خلف.

ياق سرطان هناك موجودات بالفحص التقليدي تعكس أن المرض منتقل وغير قابل للشفاء في س

:المعدة وهذه الموجودات هي

ضخامة العقد فوق الترقوة( فيرشوفعقدةVirchow's node.)

السرةفي ارتشاح( عقدة األخت ماريSister Mary Joseph's node.)

 بلمررف )الحوضي الرتجامتالء فيBlumer's shelf.)

 كروكينبيرغورم )الحوضي ضخامة مبيضين بالفحصKrukenberg's tumor.)

الدنفCachexia.



القصة السريرية والفحص السريري الكامل.

  المعياري الفحص :والخزعةالتنظير الهضمي العلوي.

التصوير الطبقي المحوري.

 للتاريخ:للمعدة الصورة الظليلة.

 ايكو عبر التنظير:E U S 

 الفحوص المخبرية عادة تظهر فقر دم

الورميةالواسماتcarcinoembryonic antigen (CEA)



سرطان معدي في الصورة اليسرى وضخامة لمفاوية حول المعدة بالصورة اليمنى



سرطان ينشأ على حساب خاليا الغشاء المخاطي المعدي  وهو يشكل

ة و وفقاً لمنظمة الصحة العالمي:المعدة تنشؤاتمن % 95-90حوالي 

:المعدة هيلسرطانةهناك خمسة أنماط تشريحية 

ائكة شالغديةوالسرطانة, الشائكةالغديةوالسرطانة, الغديةالسرطانة

غير المصنفةوالسرطانة, غير المتمايزةوالسرطانة, الخاليا

يز وهناك ثالث انواع منه جيد التمايز ومتوسط التمايز وسيئ التما.

 هناك الشكل المنتشر(mucinous, colloid, linitis plastica, 
leather-bottle stomach) و هو سيء التمايز واحد اشكاله

Segnit ring cell tumer



T: Primary tumor ( (راجع الشكل التشرحيي السابق لتصنيف حجم الغزو يف جدار املعدة
T0 No evidence of primary tumor ال دليل على الورم البدئي
Tis Carcinoma in situ ورم موّضع يف املكان
T1 Invasion of lamina propria or submucosa غزو للصفيحة اخلاصة أو حتت املخاطية
T2 Invasion of muscularis propria or subserosa غزو للخاصة العضلية أو حتت املصلية
T3 Penetration of serosa خترتق املصلية
T4 Invasion of adjacent structures غزو لألعضاء اجملاورة
N: Regional lymph nodes

N0 No regional node metastasis ال توجد نقائل لعقد املنطقة
N1 Involved perigastric nodes within 3 cm of tumor  سم من الورم3إصابة العقد حول املعدة على مسافة
N2 Involved perigastric nodes >3 cm from tumor edge  سم من الورم3إصابة العقد حول املعدة على مسافة تزيد عن

or involvement of left gastric, splenic, celiac, or hepatic nodes  أو إصاابة العاق املعدياة اليسار  أو الطحالياة أو
الزالقية أو الكبدية

M: Distant metastasis

M0 No distant metastases  بعيدةنقائلال توجد

M1 Distant metastases present  بعيدةنقائلتوجد



Stage grouping يةالوالايت املتحدة األمريكيفنسب التوزع املرحلي املشاهد
Stage 0 Tis N0 M0

stage I 20%

Stage IA T1 N0 M0

Stage IB T1 N1 M0

T2 N0 M0

Stage II T1 N2 M0 stage II 19%

T2 N1 M0

T3 N0 M0

Stage IIIA T2 N2 M0

T3 N1 M0 stage III 34%

T4 N0 M0

Stage IIIB T3 N2 M0

T4 N1 M0

Stage IV T4 N2 M0 stage IV 27%

Any T Any N Any M1



لك ن عالج سرطان المعدة صعب والنتائج عادة ليست بالجيدة وذإ

:بسبب التأخر عادة في التشخيص والعالج يتضمن 

.العالج الجراحي-1

.العالج الكيميائي -2

.العالج الشعاعي-3



 العالج الشافي للورم هو العالج الجراحي

ال ويجب ان يتضمن استئصال الورم مع هامش امان واسع مع استئص

كن ان العقد اللمفاوية المجاورة مع استئصال النسج المجاورة والتي يم

ً سم 6يعتبر إجراء القطع على بعد يصلها الورم  من الورم وتأكيد عيانيا

من المجمدة؛الخزعةسلبية تواجد الورم في الحواف المقطوعة بواسطة 

ً اإلجراءات الضرورية للتأكد من خلو إصابة الحواف  لتقييم في امجهريا

.النسجي النهائي

مجاورة يفضل استئصال المعدة التام او قرب التام مع تجريف العقد ال

لتلطيفيفي الحاالت المتقدمة تبقى الجراحة ذات الدور االساسي للعالج ا

 يمكن اجراء الجراحة الورمية تنظيريا



Radical subtotal gastrectomy



اص حجم غير شاف ألورام المعدة ويبقى دور العالج الكيميائي النقالعالج الكيميائي 

من األدوية, البقياالورم ويحسن االعراض  ويحسن 

5-fluorouracil

leucovorin

epirubicin

cisplatin

 يمكن استعمال العالج الكيماويNeoadjuvant في حال الحاالت المتقدمة قبل

العمل الجراحي 

 مل مثل المعالجة الكيميائية قبل او بعد العالشعاعيةالمعالجة يمكن استعمال

الجراحي ودورها محدود 
chemotherapy (5-fluorouracil and leucovorin) and radiation (4500 cGy) 

demonstrated a survival benefit in resected patients with stage II and III 

adenocarcinoma of the

stomach



:التعريف 

 البدئية في المعدة وال تتضمن المنتقلة للمعدة اللمفوماهي

 بشكل اللمفومامن %2هي من االمراض غير شائعة وتشكل حوالي

من امراض المعدة الخبيثة % 5عام وحوالي 

المعدية هي االشيع  في انبوب الهضم اللمفوما

:السريريةاالعراض 
نقص ,الشرسوفيالمعدة االخرى مثل االلم تنشؤاتمتشابهة مع اعراض 

.الهضمي فقر دم  النزف ,عام ضعف ,وزن نقص ,شهية 



 البوابيةبالهيليكوباكتراالنتان(H.Pylori)
 استعمال مثبطات المناعة لفترات طويلة

 االصابة بHIV
:التشخيص

تشخيص قد تكون االفة تقرح او تسمك بالجدار او تبرعم ضمن اللمعة و ال
:علىيعتمد 

 الكبيرة والخزعةالتنظير الهضمي العلوي

 ب الالخزعةيمكن اخذEUS 
 التصوير الطبقي المحوري

 ارتفاع الLDH عادة





:معظم حاالت المفوما المعدية تكون

non-Hodgkin's lymphoma of B-cell origin

 وتتراوح االصابة بينMalt lymphoma اللمفوماخفيفة الدرجة و

المعدية 

اللمفوماقد يختلط التشخيص بين سرطان المعدة الغدي قليل التمايز و

ويحتاج للتلوينات المناعية للتفريق  



العالج

للحاالت الخفيفةMalt  lymphoma:
  Mucosa-Associated Lymphoid Tissueتشبه بصفاتها النسيجية 

خمجٍ مع اللمفوماتتترافق غالبية هذه :النسيج اللمفاوي المرافق للمخاطية
في معالجة تشكل الصادات الحيوية الخط العالجي األول:البوابيةبالملتوية 

ويسمح هذا العالج بحدوث, الخمجبغية التخلص من هذا اللمفوماهذه 
وال نلجأ إلى  العالج , من الحاالت%100-70في للمفوماهمود كامل 

.الكيماوي الشعاعي إال بعد فشل العالج بالصادات

النسيج التي ال تنشأ على أو عالية الدرجةاللمفوما(MALT:)

تفظ ونح, فقطوالشعاعيمنذ البداية بالعالج الكيماوي اللمفوماتعالج هذه 
حال بالخيار الجراحي في حال فشل العالج الكيميائي الشعاعي أو في

(.او االنسدادكاالنثقابكالنزف أو )إسعافي حدوث اختالط 



Gastrointestinal Stromal Tumors(GISTS  هي اورام ال

ا تنشأ على حساب الغشاء المخاطي ولكن تنشأ على حساب خالي

الهضم تكون في النبوبمن اورام اللحمة % 70, النسيج الضام 

في المري عادة % 10في االمعاء و% 20المعدة و

معة وقد وتتميز من الناحية التشريحية بأنها تنمو عادة إلى خارج الل

.تصل إلى أحجاٍم كبيرةٍ قبل أن تظهر األعراض

 سم تحمل صفات 5االورام الصغيرة تكون سليمة اما الكبيرة اكبر من

الخباثة وتحدث انتقاالت كبدية  



 تتظاهر اورام اللحمة:

ون تكبر دالنهاقد يكون العرض االول )نزف هضمي علوي,بلع  عسرة 
كتلة بطن مع حس ثقل في( اعراض فتمزق المخاطية ويحدث النزف

و يمكن ان تتظاهر ( قد يكون العرض االول)البطن وانسداد معوي
باالنتقاالت الكبدية 

:التشخيص

 السريريةالقصة

الفحص السريري

التنظير الهضمي العلوي

عبر التنظير ايكوEUS( خزعةو اخد)

 التصوير الطبقي المحوري مع الحقن

عبر التنظير او موجهة بالتصوير الطبقي المحوري الخزعة





:العالج

امش أمان مع ه(الجراحة المفتوحة أو بالتنظير البطنيسواء  )االستئصال الجراحي •

.سم عيانيا  مع التأكد نسجيا  من خلو الحواف من االرتشاح الورمي2

.ال نجري تجريفا  للعقد اللمفية بسبب ندرة االنتقاالت العقدية•

كما يمكن أن يحدث النكس, تحدث االنتقاالت بالطريق الدموي وخاصة الكبد•

.الموضعي بعد االستئصال
وغير حساسة radiosensitiveغير حساسة شعاعيا  GISTsأورام ال •

. للمعالجات الكيماوية التقليدية

 سم الجراحة كافية2>االورام الصغيرة.

 سم تتبع الجراحة بالعالج 5<االورام الكبيرةImatinib.

االنتقاالت الكبدية يمكن االستئصال الجراحي
 tyrosineوهو أنزيم )c-kitقد تحمل المستقبل GISTsُوجد أن معظم أورام ال •

kinaseوبالتالي تشكل مثبطات المستقبل( يعمل على تفعيل نمو الورمc-kit مثل

Imatinib mesylate (Gleevec™) الخط العالجي األول في حال وجود

.  انتقاالت أو نكس موّضع



 كارسينوئيد المعدةGastric Carcinoids من األورام الصماوية

%  30-11, من أورام المعدة% 1العصبية النادرة وتشكل أقل من 

ال يوجد تمايز بين . من أورام كارسينوئيد الجهاز الهضمي

شاهد في العقد السابع من العمر عادةً تو.الجنسين

 تنشأ من الخاليا الشبيهة بالمحبة للفضة المعوية

enterochromaffin-like cellsوقد تكون تالية لفرط غاسترين

ة مرافق لفقر الدم الخبيث أو التهاب معدhypergastrinemiaالدم 

.ضموري

رغم أن . تميل هذه األورام أن تكون صغيرة ومتعددة وال عرضية

مسبباً هالورم الكبير الوحيد قد يسبب تقرح في المخاطية المغطية ل

.أعراضاً شبيهة بالداء القرحي



:تُصنّف إلى ثالثة أصناف

 نمطI :بوليبيةمتعددة و( سم1أقل من )عادةً صغيرة , مرافق التهاب معدة ضموري  .

بطيئة النمو 

 نمطII : مرافق لداء زولينجر اليسونZollinger-Ellison syndromeاألورام و

.صفاتها كالسابق لكنها أكثر ميالً لالنتقاالت( MEN I)الصماوية المتعددة نمط 

 نمطIII( :مفرد ) وال ( سم1أكثر من )وهي األشد عنفاً وعادة تكون كبيرة الحجم

%.25حشوية في و% 50تترافق مع فرط غاسترين الدم وتعطي انتقاالت عقدية في 

:العالج

نجري قطع معدة بسبب كونها ( سم2أكبر من IIIنمط )في األورام الوحيدة والكبيرة ❑

.  تحمل إمكانية غزو عالية

 أما األورام( نمطI ونمطII )بة أو الصغيرة المتعددة فلدينا خيارات تتراوح بين المراق

قطع المعدة يشمل هذه األورام أو قطع الغار حتى ولم تشمل هذه األورام وذلك بهدف 

.التخفيف من مستويات الغاسترين الذي بدوره يسبب تراجعاً في الورم





الورم العضلي األملس

الورم الشحمي السليم



:Nutritional disturbancesاضطرابات التغذية  

 من المرضى وتنجم عن إما عن تبدالت وظيفية % 30تشاهد عند

حديد فقد يؤدي العوز الطويل لل. وإما عن تناذرات ما بعد قطع المعدة

و الكالسيوم إلى حدوث فقر الدم 12و الفوالت و الفيتامين ب 

.  واالعتالل العصبي والعته وتخلخل العظام

ويمكن أن نتقي هذه اآلفات بإعطاء الجرعات

.الداعمة



التصنيع بطريقة يكون شائعاً بعد إعادة. ينجم عن اإلفراغ السريع لنشويات عالية الحلولية باتجاه األمعاء الدقيقة

.2بيلروث 

دقيقة من األكل ويتميز بأعراض غثيان مع عدم 30يحدث خالل :Early dumpingتناذر اإلغراق الباكر 

عتقد أنها ويُ (. تعرق, تورد, خفقان, دوار)ارتياح شرسوفي يليه إسهال انفجاري وأعراض تقبض وعائي 

يدات المقبّضة تنجم عن انزياح السوائل إلى األمعاء كاستجابة للحمل المعوي عالي الحلولية ولتحرر البيبت

..vasoactive peptidesلألوعية 

ساعات بعد 4-1أعراضه هي تقبض وعائي بدئي يحدث خالل :Late dumpingتناذر اإلغراق المتأخر 

ث نقص تؤدي االستجابة الهرمونية لحمل الكاربوهيدرات البسيطة إلى فرط أنسولين الدم وحدو. الوجبة

.وبالتالي يمكن السيطرة على األعراض بتناول الكاربوهيدرات. سكر ارتكاسي

:العالج غير جراحي : العالج

يجب تناول وجبات صغيرة الحجم ومتعددة.

 دقيقة من تناول الطعام الصلب30أما السوائل فتُؤخذ بعد .

يجب تجنب الكاربوهيدرات البسيطة.

ونادراً ما نحتاج إلى اعادة العمل الجراحي وتحويل المفاغرة الى معدية صائمية بشكل                             

Y(Roux-en-Y gastrojejunostomy  )حرف 



 وتحتاج إلى تدبير جراحي , 2أكثر ما يشاهد في اعادة التصنيع بطريقة بيلروث

. أكثر مقارنةً بالتناذرات األخرى

 وث إقياء يترافق مع غثيان يتلوه حد, ألم شرسوفي)يميزها سريرياً الثالوث

.ميزة اإلقياء أنه ال يخفف األلم وال يترافق مع وجبات الطعام( صفراوي

ي التنظير الهضمي يظهر وجود مخاطية معدة هشة حمراء مكتنزة ملتهبة وينف

االسباب االخرى

التدبير

وإعطاء , ومضادات الحموضة. ويتألف من تناول وجبات متعددة: غير الجراحي

(.اليرتبط مع األمالح الصفراوية ولكنه عادةً غير فعّ )الكوليستيرامين 

فراوي عن هو التدبير الوحيد المثبت وذلك بتحويل الجريان الص: التدبير الجراحي

ذات ذراع Yوتحويل المفاغرة الى معدية صائمية بشكل حرف )مخاطية المعدة 

(. سم45طويل 



بعد المفاغرة المعدية الصائمية بشكل حرف % 30قد تصل نسبة مشاهدته إلى

Y )وإقياء يتحرض باألكل, غثيان. وتتميز بألم بطني مزمن.

الذراع تنجم عن انسداد وظيفي ناجم عن خلل في انتشار الدفقات الحركية في

لعالج ا. مما يؤدي إلى خلل في حركية جذمور المعدة المتبقي. الطويل من العفج

فراغ يكون بقطع المعدة قرب التام إلزالة الجزء الواهن من المعدة مما يُحّسن إ

.المعدة وبشكل عارض يحسن من ركودة العروة

 إن استخدام تقنية اعادة تصنيع ذراع العروة الطويلة دون قطعه“uncut” 
Roux-en-Y reconstruction يبدو

أنه يحافظ على انتشار طبيعي لناظم الخطى ويحمي

من تطور هذا التناذر 



أو انغالف معوي معدي أو فتق bowel kinkقد تنجم عن تزوي معوي 

.داخلي

ألم بطني حاد مترافق باقياءات غير صفراوية خالل : الشكل الحاد

ي إن غياب الصفراء في األنبوب األنفاألسابيع األولى من الجراحة 

..المعدي يوجه نحو التشخيص

ينجم عن التوسع المّطرد في العروة الواردة: انفجار جذمور العفج

ج والعال. ويتظاهر بالتهاب بيرتوان معمم أو خراج أو تشّكل ناسوري

لتخفيف الضغط في( مفاغرة براون)عاجل بإجراء مفاغرة صائمية 

.العروة الواردة

ينجم هذا الشكل عن االنسداد الجزئي في العروة :الشكل المزمن

دوث يأتي المريض بألم في المراق األيمن تالي للطعام يتلوه ح.الواردة

 ً لركودة في إن ا. إقياء صفراوي مريح وغير مختلط بالطعام الُمتناول حديثا

هذا الشكل قد تؤدي إلى حدوث نمو جرثومي وبالتالي فقدان أمالح 

.  في العروة المسدودةbile salt deconjugationالصفراء المرتبطة

إسهال )( blind loop syndrome)وبدوره يحدث تناذر العروة العمياء 

نتيجة ( والفوالتvitamin B12دهني وعوز في الحديد والفيتامين ب 

.(vitamin B12)12التدخل في امتصاص الدهون والفيتامين ب



 تنجم عن انسداد متكرر في العروة الصادرة للمفاغرة المعدية

راوي يشكو المريض من ألم بطني يترافق مع إقياء صف.الصائمية

.غير مريح خال أشهر لسنوات بعد العمل الجراحي



 اإلسهال بعد قطع المبهمPostvagotomy diarrhea: 20يشاهد في  %

بعد خزع المبهم الجذعي ويعود السبب إلى تبدل في إفراغ المعدة 

إلسهال يكون ا. والتعصيب المبهمي لألمعاء الدقيقة والشجرة الصفراوية

إلسهال العالج يتضّمن إعطاء األدوية المضادة ل. الوصفي مائياً ونوبي

(loperamide, diphenoxylate with atropine, 
cholestyramine ) وتخفيف السوائل واألطعمة التي تحتوي على

قت عادة األعراض تتحّسن مع الو(.الحليب ومشتقاتها)lactoseالالكتوز 

.ونادرا  ما نحتاج إلى الجراحة

G-للمرارة يعتقد بأنه ثانوي إلزالة التعصيب المبهمي:الحصيات المرارية

لمجل فتحدث ركودة صفراوية وخلل في وظيفة ا. والشجرة الصفراوية

برر في إن استئصال المرارة الوقائي غير م. وتبدل في تركيب الصفراء

.الوفي حال ظهور مرضية فيها فقط يتم االستئص, المرارة الطبيعية



 أجسام شعرانيةBezoars: هي تجّمع لمواد غير مهضومة ولها

تشاهد عند الشابات عادة نتيجة تناول Trichobezoars,نوعان

تشاهد نتيجة شلل معدي أو تضيق Phytobezoars.شعرهن أو

.مخرج المعدة

تسبب أعراض انسدادية أو تقرح أو نزف.

تنظيرياً وبالصورة الظليلة: التشخيص  .

والعالج محافظ بإعطاء خمائر حالّة 

(papain,

cellulase, or acetylcysteine  )

أو تنظيرياً أو جراحياً 



د هو وضع انبوب في المعدة عبر الجل

او جراحيا بالتخدير الموضعي او العام

يرتفميمها على الجلد بمساعدة التنظ

يجرى للتغدية او تفريغ المعدة

 و االهم , نزف, انتان:االختالطات

تفميمالتسريب حول التفميم او انسداد ال




