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(:esophagus)المري 

ؤاد أنبوب عضلي يبدأ عند استمرار البلعوم وينتهي عند ف

.المعدة

.سم5يس يبدأ من العضلة الحلقية البلعومية ويق: المري الرقبي

سمه يلتصق بالوجه الخلفي للرغامى في ق: المري الصدري

.سم20ي العلوي، باقي ارتباطاته المنصفية واهية ويقيس حوال

.طنيبدأ عند تجاوز الفوهة الحجابية إلى الب: المري البطني

.يُحاط بالغشاء الحجابي المريئي

يحوي على جزء من المعصرة 
.السفليةالمريئية

.معّرض للضغط اإليجابي داخل البطن

.سم2يقيس حوالي 



العضلية الخاصة
.استمرارية للمعّصرة السفلية للبلعوم•
.داخلية دائرية:عضليتينحزمتين •

.خارجية طوالنية
طة يعصبها املبهم                           : الثلث العلوي •

ّ
ألياف مخط

.وفرعاه الحنجريان الراجعان
ألياف ملساء تتعصب من: الثلثين السفليين•

الضفيرة املريئية التي تتلقى
 من السلسلة 

ً
أليافا

مباشرة يافالصدرية،وألالودية
.من املبهمين

تعلق الدفع الجيد يلكن القوة الدافعة للمري ضعيفة •
:بعاملين
.التقلصات املنظمة في الجدار العضلي➢
(.تق الحجابيتأثير الف)تعليق املري إلى نهايته السفلية ➢



التروية الشريانية

.الدموية للمري قطعيةالتروية

الشبكة الوعائية ضمن الطبقة 

العضلية وتحت المخاطية تحمي 

ء المري من أذية نقص التروية أثنا

.التسليخ الجراحي



العود الوريدي



النزح اللمفاوي

.رأس ي االتجاه: الثلثان العلويان

.ذيلي االتجاه: الثلث السفلي



الحجابيةمنظر سفلي للفوهة 



مناطق التضيق التشريحية

.يةالعضلة احللقية البلعوم-1
ة اليسرى انطباع القصبة الرئيسي-2

.وقوس األهبر
.الفوهة احلجابية-3

األكثر عرضة لألذية ابملواد 
.الكاوية



العلويةالمريئيةالمعصرة 

 عن القواطعسم15تبعد.

ة العضلة الحلقية البلعومي

وتتعصب من العصبين 

.الحنجريين الراجعين

ر األذية العصبية تزيد خط

.االستنشاق

 أكثر األماكن عرضة

لالنثقاب أثناء التنظير 

.الهضمي العلوي



السفليةالمريئيةالمعصرة 

 والمعدةالمريمنطقة من الضغط العالي بين.

 سم عن القواطع40تبعد.

 مميزةعيانيةال توجد عالمات تشريحية.

إحدى اآلليات الثالث ضد القلس.

مغلقة بشكل دائم إالا عند:

.البلع للسماح بمرور الطعام إلى المعدة1.

توسع قاع المعدة بالهواء للسماح بخروجه من2.

(.التجشؤ)المعدة 

 القلسغياب منطقة الضغط العالي يؤدي إلى

.(والمرضيالفيزيولوجي)المريئيالمعدي 

 سم، طول الجزء 3.5، الطول زملم 13الضغط

(.قيم وسطية)سم 2البطني



GERDالمريئيداء القلس المعدي 

يرية حالة مرضية تحدث عندما تسبب محتويات المعدة الراجعة للمري أعراضاً سر

.أو مضاعفات

 75أشيع أمراض المري.%

1\3السكان في الغرب يعانون من أعراض مرة في الشهر على األقل.

4-7 %من السكان يعانون من أعراض يومية.

غالبية المصابين بأعراض خفيفة يتناولون عالج ذاتي.

80 %من المرضى يعانون من أعراض ليلية.

63 %يتأثر عملهم في اليوم التاليمن المرضى يعانون من قلّة النوم و.

ضيقوالتالتهاب المري )المرض الشديد يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات ممكن تداركها
(.المري الغديةسرطانةمري باريت وو

 ازدياد في شّدة وانتشار المرضيوجد حاليا.



يئيالمرالشكل الطبيعي للوصل المعدي 



السفليةالمريئيةقصور المعصرة 



األعراض السريرية النموذجية

الحرقة خلف القص:

oأحياناً بألم صدرييعبرعنهاحساس حارق و.

oماطم يزداد باألطعمة كثيرة التوابل والحامضة وصلصة الط
.الكحولوالشوكوالوالقهوة و

o ادات ساعة بعد الطعام، غالباً ليالً، تتحسن بمض2-1يبدأ
.الحموضة

oشدة األعراض ال تعكس باألهمية شداة المرض.

ارتجاع الطعام:

oعودة الطعام أو السوائل إلى المري بشكل عفوي.

oيزداد ليالً أو عند االستلقاء بعد الطعام.

oحداةأقل ال يتحسن كثيراً بمضادات الحموضة، وإناما يصبح.

عسرة البلع:

oيها بشكل جيا % 40توجد عند .دمن مرضى القلس عند تحرا

oها البطيء يجعلها أقل مالحظة ويتأقلم معها المري .ضتطورا



األعراض غير النموذجية

السعال الليلي واأللم الصدري غير القلبي

.ميوضيق النفس وبحة الصوت واأللم البلعو

 بةأكثر صعوالقلسإثبات أناها ناجمة عن داء.

العالج التجريبي بجرعة عالية من الPPIمفيد.

اء يجب إثبات العالقة السببية قبل أي إجر

.للقلسجراحي مضاد 

التأكد من نفي األسباب األخرى لهذه األعراض.



آلية الحاجز المضاد للقلس
يوجد منطقة ضغط عالي في الوصل المري المعديesophagogastric junction(معصرة

sphincter )(بداية و نهاية)ال عالمات تشريحية واضحة لها

المعصرة السفلية والتنظيف المريئي الفعال والوظيفة السليمة للخزان المعدي.

(زئبقيملم13)وضغطها (سم306)طولها الكلي:بللمريالمعصرة السفلية يتعلق عمل

.(سم2)وطولها المعرض لضغط البطن اإليجابي

 بحاجة فتكونبانتفاخه:المعدة إذا انتفخت قصر طول المعصرة كما البالون الذي يقصر طول عنقه

.القلسلضغط اكبر لعدم حدوث 

 فتق الحجابي ال)السبب األشيع لقصور المعصارة السفلية الدائم هو الطول غير الكافي للجزء البطني

.ألن دلك يعرضها لضغط بطن أقل: (القيزاالن

 د فتق سليمة بحاجة للمزيد من الضغط داخل المعدة مقارنة بوجوهيسبوجود زاوية لفتح المعصارة

.حجابي انزالقي

ملم ز، وطول المعّصرة 6≥الضغط: بوجود واحد او اكثر منالمعصرة الضعيفة بشكل دائمتعرف

.سم1≥سم وطول الجزء البطني 2≥ الكلّي

فشل العالج الدوائيتؤدي لالمعصرة الضعيفة بشكل دائم.



A graphic illustration of the shortening of the lower

esophageal sphincter that occurs as the sphincter is “taken up” by
the cardia as the stomach distends.



المريئياآللية المرضية للقلس المعدي 

:يبدأ من المعدةالمريئيالقلس المعدي ❑

للحمية تأخر اإلفراغ المعدي التاليتمداد قاع المعدة يحدث بسبب الطعام الزائد و•
.عالية الدسم

ة بسبب القاع المتوسعقصر• ائكةالشالظهارةمما يعرض للقلسيؤدي المصرا
squamous epithelium و من ثم ذات منطقة الضغط العالي إلى عصارة المعدة

. columnar epitheliumالعموديةللظهارةتحولها 

:المريض يعاوض بالبلع الزائد❑

ض بالحمض المعدي و• :لكناللعاب يخفاف عدم االرتياح المحرا

ر، وتكرا التجشؤنفخة البطن ويؤدي الىبلع الهواء • .لمعدةر توساع ااالمتكرا

رة للبطانة النهائية الشائكة • (.اسفل المريالتهاب)التوسع المتكرر يؤدي ألذياة متكرا
 vicious cycleويدخل المريض بحلقة مفرغة

.امتداد االلتهاب إلى العضلية الخاصة يسبب معصرة ضعيفة بشكل دائم❑

ع معصارة الشديدة بشكل شبه دائم مالمريئيةترافق األذياة المخاطياة و هدا يفسر •
.ضعيفة بشكل دائم

.المعوي لمخاطياة الفؤاد ويؤساس لمرحلة ما قبل الخباثة الحؤولاخيرا •



المعدي المريئيالقلستشخيص 

 ة بوجود قصستقصاءاتلالال حاجة

:يالمريئالمعدي للقلسكالسيكية

م الحرقة خلف القص وارتجاع الطعا

التحريض بالوجبات والوضعية.

 تحسن األعراض بمضادات

.الحموضة

ىالمعالجة ناجعة في ثلثي المرض.



المريئيتشخيص القلس المعدي 

:األولىالهجمة ❑
 أسبوع12-8معالجة تجريبية بمضادات الحموضة لمدة.

الفشل يدل على أن التشخيص غير صحيح أو أن المرض شديد.

:العلويالتنظير الهضمي ❑

 الخزعاتتقييم المخاطية ووجود فتق حجابي ووجود أو غياب مري باريت وأخذ.

:المريقياس ضغوط ❑

وظيفة المعصرة السفلية وموقعها وحركية  المري.

:ساعة24لالمري بيليروبينوPHقياس ❑

 والعفجيةللعصارة المعدية المريئيةتقييم درجة ونمط تعرض المخاطية.

المتكرر نكسوالالتشخيصية في التنبؤ بفشل العالج الدوائي اإلختباراتتساعد هذه ❖
.، والحاجة للجراحة للسيطرة على األعراضاإلختالطاتوتطور 





التوصيات
تجنب األطعمة التالية

المخرشةاألطعمة الحامضة أو 

البصل                                                                       ـ3.البندورةـ2....(البرتقال, الليمون) الفواكه الحامضةـ1

.األطعمة الحاوية على البهاراتـ5.الغازيةالمشروبات ـ4

المعدي المريئيالقلساألطعمة التي تسبب 

.النعنعـ4الشوكاالـ3والمشروبات الحاوية على كافيين   , الشاي, القهوةـ2األطعمة الدسمة أو المقلية     ـ1

الكورتيزونـ ستيروئيديمضاد التهاب غير :تجنب كل دواء:االدوية

.التوقف عن التدخين فوراـ1:الحياة  نمط 

>)بدانة أو (29.9ـ BMI =25.0)زائد تخفيف الوزن إذا كان وزن ـ2 BM I29.9                                                                                                                             )

(24.9ـ BMI =18.5)مع كسب للوزن ضمن مجال الوزن الطبيعيمتزامناأو كان بدء األعراض 

.الكحول عن تناول االمتنعـ 3

عندما تكون األعراض ليلية

(.درجة15بمقدار ) رفع رأس السريرـ2.النومـ تجنب األكل قبل ثالث ساعات من 1

عندما تكون األعراض بعد تناول الطعام 

(.بعد ساعتين على األقل) الطعام تجنب االضطجاع بعد تناول ـ2.متعددة تناول وجبات صغيرة و ـ1

.ـ تجنب شرب الماء مع الطعام3

.تجنب األلبسة الضيقة: البطن إذا كانت السمنة متركزة في 



المعالجة الدوائية
 مرضبسبب شيوع الأعراض طفيفة يتناولون األدوية لوحدهمبمعظم المرضى.

 8بمضادات الحموضة البسيطةبدئيةاألولى معالجة للمرة فقط حرقة الفؤاد-

.أسبوع12

أساس المعالجة الدوائية عند استمرار األعراض.

الجرعات العالية تشفي التهاب المري الخفيف.

 فقط عند وجود التهاب مري شديد% 50الشفاء بنسبة.

 لتهاب يحدث تحسن لألعراض لكن االعفجيةعندما تكون العصارة الراجعة معدية

.يستمر

أشهر من إيقاف المعالجة6خالل % 80النكس.

المعالجة مدى الحياة للسيطرة على األعراض.

 من المرضى الذين يعانون من % 80-40تعرض المري للحمض يستمر في
.PPIsملغ مرتين يومياً من 20مري باريت بالرغم من تناول جرعة 

تكلفة مادية عالية.



المريئياختالطات القلس المعدي 

42 % اختالطاتبدون القلسمن مرضى.

 حموضوال.القلسفي مرضى المعدية هي األكثر أذيةالعفجيةالعصارة

.العفجيةالصفراوية هي األكثر أذية بين مكونات العصارة 

معصرة ضعيفة بشكل دائم: المظاهر تكون.

PH 7-4بين.

 العالج المثبط للحمض ال يمكن أن يبقيPHلمدة 7المري أكثر من

.أيام في األسبوع7في اليوم، ساعة24



اختالطات القلس المعدي المريئي

الحؤوليةاالختالطات•

:والتنشؤية

املعوي ملخاطية الحؤول•

.الفؤاد

.مري باريت•

.سوء التصنع عالي الدرجة•

.املري أدينوكارسينوما•

PH:4-7

:التنفسيةاالختالطات•

.الربو•

.التهاب القصبات•

.التهاب الحلق•

.ذات الرئة االستنشاقية•

.التليف الرئوي املترقي•

غير متعلقة بدرجة 

PHال

:املخاطيةاالختالطات•

.التهاب الفؤاد•

.املري التهاب أسفل •

.تقرح•

.تضيق•

PH:4-7



Barrett’s esophagus 

is the transformation of the distal esophageal epithelium 
from squamous to a specialized columnar epithelium 
capable of further neoplastic progression. The 
detection of Barrett’s esophagus on endoscopy and 
biopsy increases the future risk of cancer by >40x 
compared to individuals without Barrett’s esophagus

The typical complications in BE include ulceration in the 
columnar-lined segment, stricture formation, and 
adysplasia cancer 

ل حؤوالتقلل من تقدم للقلسرغم ان الدراسات لم تثبت ان الجراحة المضادة 

مهم جداللمريان الوصول لهدف تقليل الحمض االنحو السرطان 



Endoscopic Detection of Barrett’s Esophagus.

The red, columnar-lined esophagus (arrow) and the contrast between 

the squamous (arrowhead) and columnar (arrow) epithelium are 
characteristic of Barrett’s esophagus



Recommendations
Patients with Barrett’s esophagus,  should be informed that they are at increased 

risk for the development of esophageal adenocarcinoma but that this risk is 

low. Acid-suppressive therapy (proton-pump inhibitors), antireflux surgery, or 

both are useful in controlling symptoms of reflux and healing erosive 

esophagitis in patients with Barrett’s esophagus, but there is currently no 

conclusive evidencethat such therapies reduce the risk of neoplastic

progression. Endoscopic surveillance with detailed inspection and systematic 

biopsies is recommended for most patients with Barrett’s esophagus, but 

decision making should take into account the patient’s age, coexisting 

conditions, life expectancy, and the lack of conclusive evidence that 

surveillance reduces mortality from esophageal adenocarcinoma. In patients 

with nondysplastic Barrett’s esophagus, after at least two endoscopic 

examinations with no evidence of disease progression,

surveillance periods can probably be extended to 3 years. In patients with high-

grade dysplasia, endoscopic therapies or surgical resection should be 

considered.



indications for antireflux surgery
(a) objectively proven gastroesophageal reflux disease,and

(b)typical symptoms of gastroesophageal reflux disease 

(heartburn and/or regurgitation) despite adequate medical 

management, or

(c) a younger patient unwilling to take lifelong medication

In addition, a structurally defective LES can also predict 
which patients are more likely to fail with medical therapy. 

لتفكير المرضى الدين لديهم انخفاض ضغط معصرة يفشل العالج عندهم عادة  ويجب ا:

بالجراحة لديهم

Severe endoscopic esophagitis in a symptomatic patient

with a structurally defective LES is also an indication for early 
surgical therapy



الفتوق احلجابية أو الفتوق الفرجوية

HIATAL HERNIA



تصنيف الفتوق احلجابية

 النمط األول :Type 1 الفتق االنزالقيSliding hernia







(فيديو)االنزالقيالية حدوث الفتق 



Type 2النمط الثاين 

 الفتق املتدحرج او الفتق جانب املري

Rolling or paraesophageal hernia



النمط الثالث 

الفتق الحجابي املشترك

Mixed hernia





Intra thoracic stomach

180دة هو نمط متقدم من املختلط وعندها تهاجر املعدة الى الصدرويحدث دوران للمع

درجة حول محورها الطوالني





التوارد 
 90-85الفتوق االنزالقية تشكل.%

 سنة 50-45العمر الوسطي للفتوق االنزالقية.

 سنة60العمر الوسطي للفتوق التدحرجية.



األعراض السريرية
حس حرقة خلف القص -1:    الفتوق االنزالقية.

.قلس املحتويات الطعامية -2

.التجشؤ-3

.  عسرة البلع أحيانا -4

.عسرة بلع-1. الفتوق جانب أملري 

.حس امتالء -2

.الحرقة والتجشؤ والقلس-3

اقياءات دموية-4

.ذات رئة استنشاقية وضيق نفس-5



صدراألعراض السريرية للفتوق الكبرية  داخل ال

النزف الغزير.

 االنسداد املعوي.

االنفتال املعدي.

 االحتشاء املعدي



Diagnosisالتشخيص 

 الصورة البسيطة.

 ملري واملعدة الظليلة اصورة.

 التنظير الهضمي العلوي.

 ملري اقياس ضغوط.

 ملري ادراسة حموضة.



Treatmentالعالج 
 العالج دائما جراحي : ملري االفتوق جانب.

العالج بمدخل صدر

.العالج بمدخل بطني يتضمن املراحل التالية

.رد محتويات الفتق إلى داخل البطن -1

.استئصال كيس الفتق -2

.إغالق الفوهة الحجابية -3

.      إجراء مضاد للقلس-4



العالج الجراحي 

زالقية للقلس المعدي المريئي والفتوق الحجابية االن



اختيار المرضى المرشحين للجراحة

جيب معظم المرضى لديهم شكل سليم من المرض يست

.للمعالجة المحافظة الغذائية والدوائية

 من المرضى % 50-25تتطور األعراض في

.وهؤالء أكثر استجابة للجراحة

دون المرضى الشباب الذين لديهم قلس موثوق مع أو ب

قصور في المعصرة مرشحون ممتازون للجراحة 

.المضادة للقلس

 ل وعسرة التصنع عالية الدرجة قبالخباثاتنفي

.الجراحة

لمري وجود الخباثة أو عسرة التصنع فإن استئصال ا

.هو الخيار الجراحي األفضل



مبادئ المعالجة الجراحية

.جراحةوالشكاوى بعد الاالختالطات، وغياب القلسالسيطرة طويلة األمد على :الهدف❑

.إعادة ضغط المعصرة السفلية إلى ضعفي ضغط المعدة عند الراحة1)

.طول كاف للمعصرة السفلية في البطن2)

.للمريأالا تتجاوز مقاومة المعصرة القوة الدافعة 3)

.ضمان وجود قاع المعدة داخل البطن دون توتر إضافي4)

:السماح باسترخاء الفؤاد عند البلع5)

 (.قباليخاصية االسترخاء االست)استخدام القاع وليس جسم المعدة إلجراء التثنية

 وليس على االنحناء الصغير للمعدةالمرياللاف حول أسفل.

تجنب أذية المبهمين.



العملية الجراحية

NISSEN PROCEDURE



Nissenنيسنعملية  procedure



نيسنعملية  تشغيل فتق حجابي 

فتق حجابي.mpg


(نيسنعملية )القاع طيالنتائج بعد 
معظم املرض ىتحسن األعراض النموذجية عند

تحسن األعراض غير النموذجية عند ثلثي املرض ى.

عسرة البلع املوجودة قبل الجراحة تتحسن بعدها.

:عسرة البلع العابرة❑

..عالجال تحتاج للشائعة بعد الجراحة وتزول بعد ثالثة أشهر، خفيفة الدرجة،

.لهاسريريةال أهمية : اإلقياءعدم القدرة على ❑

 ناتجة عن زيادة البلع املشاهدة : نفخة البطن❑
ً
حةقبل الجراشائعة، غالبا

.تحّسن نوعية الحياة بشكل واضح❑

(الخبرة الجراحية التنظيرية مهمة جدا لنجاح العمل الجراحي)



التوصيات
ل لعالج العملية االفضهي البطنية عملية نيسن بالجراحة التنظيرية 1.

.الحجابيةوالفتوق المريئيالقلس المعدي 

إجراء هذه العملية من قبل جراح خبير بها، قادر على إجراء كلا 2.

.المناورات المطلوبة بالجراحة التنظيرية

دون أي شدا وإجراء قطع القاع رخو،طي كون يمن الهام جدااً أن 3.

.لألوعية المعدية القصيرة إذا تعذار ذلك دون قطعها

ية سم،لتخفيف عسرة البلع التال2أن يكون طي القاع قصيراً أقل من 4.

.للجراحة

البلع أن يكون المريض مدركاً لآلثار الجانبية للجراحة مثل عسرة5.

.ليهاونفخة البطن، في األشهر األولى التالية للجراحة وموافقاً ع


