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7 جراحی 2

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

11خیلی مهممری

ــروف  ــاذات غض ــه از مح ــت ک ــول cm 25 اس ــه ط ــی ب ــه ای عضالن ــری لول  م

ــره ی C6( شــروع  ــا ســطح مه ــای پیشــین و ی ــد )از 15 ســانتی متری دندان ه کریکوئی

شــده و تــا زیــر دیافراگــم )40 ســانتی متری دندان هــای پیشــین  و یــا ســطح مهــره ی 

ــود:  ــگمان تقســیم می ش ــار س ــه چه ــری ب ــد. م ــه می یاب T11( ادام

 مــری گردنــی بــه طــول 3 تــا 5 ســانت، کــه از 15 ســانتی دنــدان  شــروع شــده و تــا 

18 ســانتی دنــدان یعنــی دهانــه ی توراســیک ادامــه می یابــد.

 و  مـری پروگزیمـال و میانـی )توراسـیک(: مـری توراسـیک بـه طـول 18 تا 22 

سـانت، از 18 سـانتی دندان پیش )دهانه ی توراسـیک( شـروع شـده و تا 32 سـانتی دندان 

)محـاذات دیافراگـم( ادامـه می یابـد. مری توراسـیک با توجه بـه لندمارک دو شاخه شـدن 

تراشـه )کارینـا( یعنـی 25 سـانتی از دندان، بـه دو قسـمت پروگزیمال و میانـی )به ترتیب 

بـاال و پاییـن ایـن لندمـارک( تقسـیم می شـود. پس تـوده در محـاذات 25 سـانتی دندان، 

یعنـی حوالی کارینـا قرار گرفته اسـت.

 مری دیستال )شکمی( به طول 3 تا 6 سانت که از 32 سانتی دندان )محاذات دیافراگم( 

شروع شده و تا 40 سانتی دندان )گاستروازوفاژیال جانکشن یا کاردیا( ادامه می یابد. 
 �� معمــواًل بــرای دسترســی بــه مــری در جراحــی مــری بــه خصــوص در مــری 

پروگزیمــال و میانــی از ســمت راســت وارد می شــویم، ولــی در مــری دیســتال بــه علــت 
چرخــش آئــورت بــه ســمت راســت مــری، از توراکوتومــی چــپ اســتفاده می کنیــم.

بریم سراغ طراح پسندترین بیماری های مری.

)GERD( بیماری ریفالکس معدی- مروی

GERD بــه علــت نارســایی اســفنگتر تحتانــی مــری )LES( و بــه خصــوص در هرنــی 

هیاتــال )پروالپــس مــری شــکمی و معــده بــه توراکــس( ایجــاد می شــود. 

 تابلوی بالینی   GERD عالئم تیپیک مثل دیس پپسی بعد از غذا )سوزش سر دل، 

ترش کردن( و ریگورژیتاسیون )برگشت غذا( که این دو عالمت با مصرف آنتی اسید بهتر 

می شوند. عالئم آتیپیک مثل چی؟ سرفه ی مزمن، تشدید آسم، خشونت صدا و درد  قفسه ی 

سینه. عالئم GERD با عواملی از جمله به جلو خم شدن، بدتر می شود. 

ــه ی  ــری )حلق ــی م ــل تنگ ــررس مث ــوارض دی ــوارض   GERD ع   ع

شاتســکی( و مــری بــارت )ازوفاژیــت و متاپــالزی روده ای در مــری دیســتال(. پنومونــی 

ــود. ــده می ش ــال GERD دی ــه دنب ــاران مســن ب ــم در بیم ــرر ه مک

1 در اندوســکوپی فوقانــی بیمــاری ضایعــه در فاصله ی 

25  ســانتی متری از دنــدان پیــش گــزارش شــده اســت. 

عبــارت مناســب در مــورد محــل ضایعــه کــدام اســت  ؟ 

)پره انترنــی شــهریور ۹۷- قطــب شــیراز( 

الف به محاذات C6  می باشد.

ب در سطح کارینا  می باشد.

ج در محل اسفنگتر تحتانی  می باشد.

د در 1/3 انتهای مری توراسیک  می باشد.

2 بیمار  آقای 50 ساله مورد آشالزی است که 30 دقیقه 

بعد از پنوماتیک دیالتاسیون، دچار درد قفسه ی سینه شده 

است. با توجه به نشت ماده ی حاجب از دیستال مری در 

تصویربرداری Upper GI، بیمار کاندید جراحی اورژانس 

کدام  فوق  بیمار  جراحی  برای  روش  بهترین  است.  شده 

است    ؟ )بانک سؤال الرنس 2013(

ب توراکوتومی راست الف مدین استرنوتومی    

د برش شکم ج توراکوتومی چپ    

123سؤال
دجبپاسخ

3 تمام  بیماری های زیر از عوراض ریفالکس ازوفاژیال 

می باشد بجز    : )تألیفی از پره انترنی شهریور ۹۴- قطب آزاد  (

الف حلقه ی شاتسکی

ب تنگی مری

ج مری بارت

د اسکلرودرمای مری

بانه
طبی

نشر 



ژلوفـــن8

۴56سؤال
الفجالفپاسخ

 تشخیص   GERD معمواًل اقدامات تهاجمی رو در صورت بروز عوارض دیررس 
GERD و یا نیاز به جراحی انجام می دهیم. این اقدامات عبارتند از: PH -1متری 24 ساعته 

)گلد استاندارد تشخیص GERD(، 2- بلع باریم، 3- مانومتری، 4- اندوسکوپی.
ــه  ــا شــک بــه رفالکــس مــری ب   درمــان   GERD در تمــام بیمــاران ب

معــده، اول درمــان غیــر جراحــی رو شــروع و در مــوارد خــاص درمــان جراحــی را اضافــه 
می کنیــم. مثــل ایــن خانــم 30 ســاله کــه بــا شــک بــه GERD، حتــی بــدون نیــاز بــه 

اقدامــات تهاجمــی، درمــان را شــروع می کنیــم
�� درمــان غیرجراحــی و اولیــه ی GERD، عبــارت اســت از: 1- تغییــر ســبک زندگی: 
ــکل، غــذای چــرب و اســیدی،  ــن، ال ــز از ســیگار، شــکالت، کافئی )کاهــش وزن، پرهی
ــاال آوردن ســر تخــت و پرهیــز از خوابیــدن بالفاصلــه بعــد از غــذا( ، 2- داروی ضــد  ب

رفالکــس مثــل PPI )پنتوپــرازول و غیــره(.
 �� درمان جراحی در GERD چهار اندیکاسیون دارد: 1- عدم پاسخ به درمان دارویی، 

2- بروز عوارض دیررس مری بارت، 3- پنومونی مکرر به خصوص در اطفال، 4- بروز عوارض 
PPI مثل کاهش تراکم استخوان،کولیت کلستریدیوم دیفیسیلی و عوارض کلیوی.

قبل از جراحی حتماً باید با اندوسـکوپی و سـایر اقدامات تهاجمی، GERD را ثابت و سـایر 
بیماری هـای مـری از جمله اختالالت حرکتـی و غیره را رد کنیم. شـایع ترین روش جراحی 

فوندوپلیکاسـیون LES اونم به صورت کامل یا 360 درجه )روش Nissen( اسـت.
�� بــا توجــه بــه اینکــه جراحــی از بــروز یــا پیشــرفت مــری بــارت جلوگیــری نمی کنــد، 
ــا  ــر 6 ت ــن ه ــا اندوســکوپی روتی ــد ب ــف( را، بای ــی دیســپالزی خفی ــاران )حت ــن بیم ای
12مــاه و بیوپســی از چهــار ربــع بخــش گرفتــار مــری پیگیــری کنیــم و حتــی بعــد از 

ــم. ــه دهی جراحــی آنتی رفالکــس هــم ادام
�� چه ویژگی هایی، پاسخ مناسب به جراحی را پیش بینی می  کند؟

1- تست PH مثبت در PHمتری، 2- داشتن عالئم تیپیک رفالکس به جای آتیپیک، 
.PPI 3- بهبود عالئم با مصرف

 کارسینوم مری

دو نــوع کارســینوم مــری داریــم: 1- آدنوکارســینوم )شــایع ترین نــوع در حــال حاضــر(، 
ــوع  ــر دو ن ــی ه ــوی بالین ــایع ترین تابل ــی )SCC(. ش ــلول سنگفرش ــینوم س 2- کارس

 ــه؟ ــون چی ــت. تفاوت هاش ــش وزن اس ــفاژی و کاه ــینوم، دیس کارس
�� آدنوکارسـینوم معمـواًل در مری دیسـتال اسـت که عالوه بر دیسـفاژی بـه جامدات و 
کاهـش وزن )نسـبت بـه SCC کمتر(، شـواهدی از GERD و یا مری بـارت رو به عنوان 

دو ریسـک فاکتورش داریم.

۴ خانــم 30 ســاله ای بــه دلیل ســوزش و درد اپیگاســتر 

ــوده  مراجعــه نمــوده اســت. دردهــای بیمــار گه گاهــی ب

و از تــرش کــردن متنــاوب شــاکی اســت. بــا توجــه بــه 

ــت  ؟  ــدام اس ــدام ک ــن اق ــخیص، بهتری ــن تش محتمل  تری

ــمال(  ــب ش ــهریور ۹۷- قط ــی ش )پره انترن

الف درمان طبی با امپرازول 8 هفته

ب ازوفاگوگرافی با گاستروگرافین

ج PH متری 2۴ ساعته

د آندوسکوپی فوقانی

ــا بیمــار مبتــال بــه بیمــاری ریفالکــس  5 در برخــورد ب

گاســتروازوفاژیال )GERD(، وجــود هرکــدام از مــوارد زیر 

جــزء اندیکاســیون هــای درمــان جراحــی اســت، به جــز: 

ــوری( ــان دوره  کش ــی دی ۹۹- می )پره انترن

الف در صورتی که اقدامات مراقبتی نگه دارنده شکست   

خورده باشد.

ب هنگامی کــه بیمــار نمی توانــد داروهــای مهارکننــده 

پمــپ پروتــون )PPI( را تحمــل کنــد.

ج وجود سابقه خانوادگی کانسر مری 

د بروز مری بارت با دیسپالزی باال

ــه اســت    ؟  6 شــایع ترین کارســینوم مــری کــدام گزین

ــب آزاد(  ــفند ۹۷      - قط ــی اس ) پره انترن

الف آدنوکارسینوما 

ب اسکواموس کارسینوما 

ج سارکومای نسج نرم

GIST د

بانه
طبی

نشر 
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۷8۹10سؤال
الفجججپاسخ

�� SCC در مـری پروگزیمـال و میانـی شـایع تر اسـت کـه کاهش وزن شـدیدتری هم 

دارد. ریسـک فاکتورهای SCC اینـان  1- سـیگار، 2- الـکل، 3- کمبـود ویتامیـن و 

مـواد معدنـی )بیمـاری پالمـر ویلسـون(، 4- سـطح بـاالی نیتروزآمیـن در مـواد غذایـی، 

5- سـابقه ی آشـالزی یـا سـوختگی با مـواد سـوزاننده، 6- اسـتعداد ژنتیکـی خانوادگی.

  تشخیص کارسینوم مری با دو دسته تست انجام می شود:

ــع  ــوالو )بل ــوم س ــری  1- باری ــینوم م ــد کارس ــرای تأیی ــه ب ــت های اولی  تس

ــدم در بررســی دیســفاژی )شــایع ترین عالمــت کانســر( و کارســینوم  ــن ق ــم(: اولی باری

مــری و در ادامــه، 2- اندوســکوپی فوقانــی بــرای تأییــد بافت شناســی کارســینوم مــری.

  تسـت های الزم برای مرحله بندی کارسـینوم مری )سیسـتم TNM( دو گروه 

اسـت  1- اندوسـونوگرافی )EUS یـا اینترالومینـال سـونوگرافی( بـرای تعییـن عمـق 

تومـور و تهاجـم بـه لنف نـود، 2- سـی تی اسـکن بـرای هـر سـه فاکتـور، یعنـی عمـق 

تومور، درگیری لنف نود و متاسـتاز، البته برای بررسـی متاسـتاز دوردسـت بهتره از ترکیب 

CT + PET اسـکن اسـتفاده کنیـم. در تومورهـای پروگزیمـال و میانـه ی مـری بایـد از 

برونکوسـکوپی هـم برای بررسـی احتمال مسـیر تراکئوبرونشـیال اسـتفاده کنیم.

�� کبد و ریه شایع ترین مکان  متاستاز دوردست در کارسینوم مری است.

و  تومور  کامل  رزکشن  درمانی  گزینه ی  بهترین    درمان کارسینوم مری     

بازسازی اون بخش مری )معمواًل با کمک معده( است. اگر جراحی برای بیمار به علت 

کوموربیدیتی قابل انجام نبود یا سود چندانی نداشت، از درمان های عالمتی مثل استنت گذاری 

)به خصوص در توده های مری میانی و پروگزیمال(، لیزر و غیره استفاده می کنیم.

 پارگی مری

 CXR پارگی مری معمواًل ایاتروژنیک است. اولین اقدام تشخیصی در پارگی مری، یک

است. اگرچه Upper GI swallow )بلع باریوم( و CT اسکن با ماده ی حاجب در پارگی 

مری گردنی اجباری نیست ولی در انواع توراسیک برای بررسی وسعت آسیب الزم است.

�� پارگــی مــری گردنــی معمــواًل بــه دنبــال اندوســکوپی و ترومــای نافــذ گــردن بــا 

شــواهدی مثــل درد حیــن بلــع و خم کــردن گــردن و تندرنــس و کریپیتاســیون مشــخص 

می شــود. مهم تریــن نگرانــی در آســیب مــری گردنــی سپســیس و مدیاســتینیت خلفــی 

ــتینوم  ــا پنومومدیاس ــوا در فضــای رتروویســرال و ی ــی اســت. در CXR گاهــی، ه نزول

دیــده می شــود. در پارگــی مــری گردنــی معمــواًل نیــازی بــه بازســازی جراحــی نیســت 

و از آنتی بیوتیــک وریــدی، دبریدمــان جراحــی، درنــاژ و محدودیــت خــوردن از راه دهــان 

ــم. ــه ی NGT( اســتفاده می کنی )تعبی

ــا دیســفاژی  ــار 60 ســاله ای ب ــدام در بیم ــن اق ۷ اولی

ــب آزاد  ( ــهریور ۹۴- قط ــی ش ــت  ؟   )پره انترن چیس

الف ازوفاگوسکوپی

ب اندوسونو

ج باریوم سوالو 

د مانومتری ازوفاژ

ــوذ  ــق نف ــی عم ــت ارزیاب ــت جه ــن تس 8 دقیق تری

کانســر مــری کــدام اســت  ؟  )پره انترنــی آذر ۹۷- 

میــان دوره ی کشــوری( 

الف PET اسکن

ب CT اسکن

ج اندوسونوگرافی

د اندوسکوپی فوقانی

۹ مرد ۷0 ساله ای با آدنوکارسینوم مری میانی و دیسفاژی 

گرید IV آمده. بیمار COPD شدید و EF قلبی حدود %25 

دارد. روش مناسب درمان کدام است  ؟   )پره انترنی اسفند 

۹3- قطب تبریز  (

الف لیزرتراپی

ب ازوفاژکتومی به روش جراحی

ج تعبیه ی Stent مری

د رادیوتراپی

ــدید و  ــتفراغ ش ــت اس ــه عل ــاله ای ب ــای 38 س 10  آق

مکــرر در طــی چنــد ســاعت گذشــته، دچــار درد پشــت 

ــینه  ــه ی س ــی قفس ــت. در گراف ــده اس ــینه ش ــاغ س جن

)CXR( آمفیــزم مدیاســتن دیــده   می شــود.  عالئــم حیاتــی 

ــت    ؟  ــدام اس ــخیصی ک ــن روش تش ــت. بهتری ــدار اس پای

ــیراز(  ــب ش ــفند ۹۷      - قط ــی اس ــی از پره انترن )تألیف

الف ازوفاگوگرام با ماده ی حاجب

MRI ب

ج سی تی اسکن قفسه ی سینه بدون ماده ی حاجب 

د ازوفاگوسکوپی

بانه
طبی

نشر 
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111213سؤال
ببدپاسخ

 �� پارگـی مـری توراسـیک: در بیماری با سـابقه ی اخیر پروسـیجر، دیالتاسـیون 

مری، اندوسـکوپی و یا اسـتفراغ شـدید به همراه عالئم سپسـیس و یا درد سـینه ی شدید، 

تنگی نفـس و پلورال افیـوژن بایـد بـه پارگی مری توراسـیک شـک کنیم. پارگـی مری به 

دنبال اسـتفراغ شـدید )سـندرم بوئرهـاور( ، به علت نشـت محتویات معـده پروگنوز بدتری 

دارد. در گرافی سـاده )اولین قدم(، پنومومدیاسـتینوم و پلورال افیوژن دیده می شـود. درمان 

پارگـی مری توراسـیک معمواًل جراحی اسـت، مگر یک اسـتثناء که  از درمـان غیرجراحی 

اسـتفاده می کنیـم: پارگـی محـدود مری با نشـت مـاده ی حاجـب به خلف مـری که هیچ 

شـواهدی از پلورال افیـوژن و عفونت ندارد.

 فتق های هیاتال 

چهار نوع فتق هیاتال داریم: شایع ترین نوع آن، فتق هیاتال Sliding )نوع I ( یعنی ُسرخوردگی 

جانکشن معدی- مروی به داخل قفسه سینه است و معمواًل با GERD همراهی دارد. در سه 

نوع دیگر پروالپس معده و یا سایر ارگان ها به داخل قفسه سینه دیده می شود. در نوع II یا 

پاراازوفاژیال، جانکشن معده - مری داخل شکم باقی می ماند ولی فوندوس معده وارد قفسه ی 

سینه می شود. شاه عالمت فتق هیاتال، وجود سطح مایع- هوا در مدیاستن یا سمت چپ سینه 

در CXR است. با این حال گلد استاندارد تشخیصی فتق های هیاتال بلع باریوم است. فتق  

هیاتال نوع I و II بدون عالمت را فقط تحت نظر می گیریم ولی در انواع پیشرفته تر یا در 

صورت وجود عالئم یا عوارض GERD، مداخله ی جراحی را در نظر می گیریم.

اختالالت حرکتی مری 

 آشاالزی 

آشـاالزی شـایع ترین اختـالل حرکتـی مـری اسـت کـه به دنبـال نقص شـبکه ی عصبی 

میانتریـک )اوئـرباخ ( و درنتیجـه اختـالل در ریلکـس شـدن اسـفنگتر تحتانـی مـری یـا 

LES ایجاد می شـود. شـاه عالمت آشـاالزی، دیسـفاژی پیشـرونده به جامدات و مایعات و 

ریگورژیتاسـیون مداوم اسـت. تشـخیص این بیمـاری با بلع باریوم )عالمت منقـار پرنده( و 

مانومتـری )مهم تـر( تأییـد می شـود. در مانومتری فشـار بـاالی LES حین بلـع )نمی تونه 

شـل کنـه!( و تنه ی مـری بدون پریستالتیسـم یا دارای پریستالتیسـم ضعیـف را می بینیم. 

در نهایـت بـرای رد سـایر علل، اندوسـکوپی ضروری اسـت که بیشـتر اوقات نرمـال بوده 

ولـی گاهـی انسـداد و اتسـاع پروگزیمـال مری را نشـان می دهد.

بـرای درمان آشـاالزی اول شـل کننده مثـل نیترات و کلسـیم چنل بالکـر تجویز می کنیم 

و در صـورت پیشـرفت بیمـاری، به ترتیب از از دیالتاسـیون آندوسـکوپیک LES )با بالون 

و غیـره( و اگـر جواب نـداد، از میوتومـی )هلر میوتومی( اسـتفاده می کنیم.

11 بیمــار  آقــای 85 ســاله تحت اندوســکوپی و بیوپســی 

 Upper GI series دیســتال مری قــرار گرفتــه اســت.  در

پرفوراســیون مــری تأییــد شــده اســت. در کــدام حالــت 

ــت    ؟  ــر گرف ــی را در نظ ــر جراح ــان غی ــوان درم می ت

)بانــک ســؤال الرنــس 2013(

الف دارای پلورال افیوژن سمت چپ

ب دارای کارسینوم انسدادی

ج دارای درد

د لیک ماده ی حاجب به خلف مری

12 بیمــاری مبتــال بــه دیســفاژی شــده اســت. در 

گرافــی قفســه ی صــدری بیمــار هوای معــده در قفســه ی 

صــدری مشــاهده   می شــود. تشــخیص بیمــاری چیســت    ؟   

ــان  ( ــب اصفه ــهریور ۹5- قط ــی ش )پره انترن

الف آشاالزی 

ب  هرنی پاراازوفاژیال

ج هرنی اسالیدینگ

د کانسر مری 

13 خانم 30 ساله ای با شکایت دیسفاژی پیشرونده نسبت 

به جامدات و مایعات و رگورژیتاسیون مکرر تحت ارزیابی 

باریوم قرار می گیرد که نمای منقار پرنده در دیستال مری 

توصیه می شود؟  اقدام  تأیید تشخیص کدام  دارد. جهت 

)پره انترنی شهریور ۹۹- کشوری(

الف مانیتورینگ ph مری

ب مانومتری مری

ج اندوسکوپیک اولتراسوند

د سی تی اسکن قفسه سینه

بانه
طبی

نشر 
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)Nutcracker( و مری فندق شکن )DES( هایپرموتیلیتی: اسپاسم منتشر مری 

در بیمار با دیسفاژی، درد قفسه ی سینه و شواهد دیورتیکولوز کاذب در باریم سوالو، با شک 
به اسپاسم منتشر و مری فندق شکن، مانومتری انجام می دهیم. اینجا هم برای درمان از 

نیترات و CCB و در صورت عدم پاسخ از میوتومی مری استفاده می کنیم.

دیورتیکول های مری

 دیورتیکول های مری به دو دسته تقسیم می شوند:
Traction  یــا دیورتیکــول حقیقــی معمــواًل در بخــش میانــی مــری و در زمینه ی ســل 

و هیستوپالســموز و واکنش هــای التهابــی گره هــای لنفــاوی موضعــی ایجــاد می شــود.
Pulsion  یا دیورتیکول کاذب )شایع تر از انواع حقیقی(  دو نوع اپی فرنیک )دیستال 
با  اپی فرنیک  انواع  به خصوص  دیورتیکول کاذب  دارد.  )پروگزیمال مری(  زنکر  و  مری( 

بیماری های حرکتی مری )DES و آشاالزی( و اختالل عملکرد LES همراهی دارد. 
 دیورتیکول زنکر به علت اختالل عضله ی کریکوفارنژیال در مری گردنی به خصوص 

در افراد مسن با سابقه ی بیماری قلبی )سکته( ایجاد می شود. اگر یه مریض مسن با شکایت 
ریگورژیتاسیون غذای هضم نشده، دیسفاژی، بوی بد دهان، عفونت مکرر ریوی، خفگی 
و آسپیراسیون مکرر با غذا مراجعه کرد با شک به دیورتیکول به خصوص نوع زنکر، برای 
عضله ی  میوتومی  جراحی؛  با  را  عالمت دار  زنکر  می کنیم.  درخواست  سوالو  باریم  بیمار 

کریکوفارنژیال، دیورتیکولکتومی و دیورتیکولوپکسی اصالح می کنیم.
�� اندوسـکوپی بـه علت خطر پارگـی در دیورتیکول مری کاربردی نـدارد. در دیورتیکول 

اپی فرنیـک برای بررسـی بیمـاری حرکتی مری، میوتومی هم الزم اسـت.
�� یکی از علل پنومونی و برونشـیت مکرر بازگشـت غذا و آسپیراسـیون مکرر اسـت، که 

در رفالکـس، دیورتیکـول، فتـق هیاتال و اختالالت حرکتی مری دیده می شـود.

 توده های خوش خیم مری

در کل شایع ترین توده های خوش خیم مری به ترتیب عبارتند از لیومیوم )منشأ عضله ی صاف( و 
کیست مری. شایع ترین ضایعه ی مخاطی مری، تومور سلول گرانوالر و یا پولیپ فیبرووسکوالر 
است. توده های خوش خیم مری با دیسفاژی و  شواهد باریم سوالو به صورت توده ای صاف 
و دارای مرز مشخص در مری میانی و دیستال مشخص می شود. مهم تریم ابزار تشخیصی 
توده های خوش خیم، باریم سوالو و در ادامه آندوسکوپی و اندوسونوگرافی است. به علت رشد 

آهسته و ریسک پایین بدخیمی در توده های خوش خیم، بیوپسی کاربرد چندانی ندارد.
در برخورد با توده ی خوش خیم مری اگر بیمار بدون عالمت بود درمان انتظاری است ولی 
در صورت داشتن عالئمی مثل دیسفاژی یا سایز بزرگ با انوکلئاسیون، توده را قلفتی خارج 
می کنیم. دیسفاژی در این مریض هم با مخاط طبیعی به نفع توده ی های خوش خیم مری مثل 

لیومیوم )منشأ عضله ی صاف( است.

1۴ نمــای در بطــری بــاز کــن یــا دیورتیکولــوز کاذب در 

ــده     می شــود      ؟  ــی مــری دی ــالالت حرکت کدامیــک از اخت

ــی شــهریور ۹8      - قطــب تبریــز( )پره انترن

الف اسپاسم منتشر مری 

ب مری فندق شکن

ج آشاالزی

د اسفنگتر تحتانی پرفشار

ــع و  ــالل در بل ــا شــکایت اخت ــای 62 ســاله ای ب 15  آق

ــه  ــه شــما مراجع ــی هضــم نشــده ب برگشــت موادغذای

ــه  ــر ب ــتری اخی ــار بس ــک ب ــابقه ی ی ــت. س ــرده اس ک

ــدام  ــد. اق ــر   می کن ــز ذک ــی را نی ــت تنفس ــت عفون عل

ــدام  ــان ک ــاری ایش ــخیص بیم ــت تش ــب در جه مناس

ــمال(  ــب ش ــهریور ۹8      - قط ــی ش ــت    ؟ )پره انترن اس

ب باریوم سوالو الف مانومتری     

د مانوفلوروسکوپی ج آندوسکوپی فوقانی   

ــه  ــفاژي س ــا دیس ــاله ب ــوان 35 س ــرد ج ــار م 16 بیم

ــي در  ــکوپي، تنگ ــي اندوس ــه در بررس ــت، ک ــه اس ماه

اینترالومینــال ناحیــه میانــي مــري بــا مخــاط طبیعــي در 

محــل تنگــي و در باریــم ســوالو نیــز دیفکــت در ناحیــه 

ــده  ــي دی ــي مخاط ــم  ریختگ ــدون دره ــري ب ــي م میان

ــت؟  ــح اس ــار ارج ــراي بیم ــان ب ــدام درم ــود. ک می ش

)پره انترنــی اســفند ۹۹- کشــوری(   

الف  درمان دارویی ضد اسید

enuclation ب جراحی و

ج بالون و دیالتاسیون موضع

د اطمینان به بیمار با بهبودی خود به خود  

1۴1516سؤال
ببالفپاسخ

بانه
طبی

نشر 
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1۷181۹سؤال
الفددپاسخ

 بلع جسم خارجی
جســم خارجــی اغلــب در مــری و ســطح عضلــه ی کریکوفارنژیــوس گیــر می کنــد ولــی 

در صــورت عبــور از مــری گردنــی، بــه راحتــی بــه معــده می رســد.
تشخیص بلع جسم خارجی با گرافی ساده ی گردن و قفسه ی سینه و همچنین رادیوگرافی لترال 
گردن برای رد پارگی مری )آمفیزم گردن یا پنومومدیاستن( الزم است. بلع باریوم در این بیماران 
کنترااندیکه است. برای درمان باید جسم خارجی را با ازوفاگوسکوپ بدون انعطاف یا ریجید 

)اندوسکوپی فوقانی( خارج کنیم. اگر نشد یا پارگی مری داشتیم، جراحی می کنیم.
یادت باشه، بعد از خارج کردن جسم خارجی و قبل از ترخیص بیمار از بیمارستان باید احتمال 

پروفوراسیون رو با مطالعه  ی کنتراست، بررسی کنیم.

 بلع مواد سوزاننده
بیشتر و عمقی تری  اسیدی آسیب  به مواد  بازکن( نسبت  لوله  )مثل  قلیایی  مواد  خوردن 
به دیواره ی مری وارد می کند، به همین علت اولین قدم در برخورد با بلع مواد سوزاننده ، 
شناسایی زودهنگام عامل سوختگی است. در سوختگی با هر درجه ای باید بعد از 4 تا 6 
هفته برای بررسی تنگی، باریم سوالو انجام  دهیم. در ادامه به ترتیب برخورد رو مرور کنیم:

 معاینه ی دهان و حلق و رعایت ABC: مثل هر ترومای دیگری به ترتیب باید راه هوایی 
 )IV انتوباسیون در صورت وجود ادم و یا نیاز( و گردش خون مناسب )گرفتن رگ محیطی و(
را برقرار و بیمار را NPO کنیم. در بیماری که مواد سوزاننده بلعیده، به هیچ وجه نباید تهوع 
و استفراغ را تحریک کنیم، پس NGT و استفاده از داروهای تهوع آور و ترکیبات خنثی کننده 

ممنوع است، در مقابل بهتر است داروی ضد تهوع تجویز کنیم.
 اندوســکوپی انعطاف پذیــر رو بــرای شناســایی شــدت آســیب در عــرض 24 ســاعت 

از ســوختگی انجــام داده و بــر حســب عمــق ســوختگی برخــورد می کنیــم:
 درجــه ی I بــا اریتــم و آســیب مخاطــی ســطحی  نیــازی بــه اســتروئید و 

آنتی بیوتیــک نیســت. بــه تدریــج رژیــم غذایــی ســبک را شــروع می کنیــم.
  درجه ی II )با زخم مخاطی کم عمق و نوارهای سفید( و درجه ی III )با زخم های 

عمیق(  در سوختگی درجه ی II و III باید آنتی بیوتیک وریدی تجویز کنیم و حین 
اندوسکوپی اولیه، برای بیمار گاستروستومی پرکوتانه )PEG( تعبیه کنیم، چون این بیماران 
حداقل به مدت یک هفته باید NPO شوند. استروئید در این دو گروه چندان مفید نیست ولی 
گاهی اوقات تجویز می شود. در موارد شدید )بروز انسداد( و در صورت پارگی و تنگی مقاوم 
رزکسیون مری انجام داده و به عنوان جایگزین از کولون استفاده می کنیم، چون معمواًل 

معده هم آسیب دیده است.
�� در سـوختگی درجه ی III عالوه بر باریم سـوالو باید برای پیگیری از ازوفاگوسـکوپی 

هـم اسـتفاده کنیـم. چون در صـورت بروز تنگی، احتمـال SCC مری هم زیاد می شـود.
�� تست تمرینی یادت نره.

سوزن  خوردن  دلیل  به  ساله ای   1۴ دختربچه ی   1۷

خیاطی به اورژانس آورده شده است. عالئم حیاتی پایدار 

است و مشکل خاصی ندارد. در گرافی انجام شده سوزن 

مناسب  اقدام  می شود .  دیده    معده  درون  سانتی متری   ۴

چیست    ؟ )پره انترنی شهریور ۹8      - قطب تهران(

الف انتقال بیمار به اتاق عمل

ب بستری بیمار، گرفتن گرافی های سریال و معاینات مکرر

ج مرخص کردن بیمار، انجام گرافی سریال و معاینه ی سرپایی

د اندوسکوپی فوقانی و درآوردن سوزن با پوشش

18 خانــم 1۷ ســاله ای بــه دنبــال بلــع مــاده ی ســوزاننده 

ــه اورژانــس آورده     می شــود.  ــا( بعــد از دو ســاعت ب )قلی

کدامیــک از اقدامــات زیــر در ایــن بیمــار کنتــرا اندیکــه 

اســت    ؟ )پره انترنــی شــهریور ۹8      - قطــب کرمانشــاه(

الف درمان با استروئید 

ب آنتی بیوتیک وسیع الطیف

ج اندوسکوپی فوقانی

د تجویز داروی تهوع آور

1۹ بیمـار خانـم بیسـت سـاله  ای اسـت کـه به دنبـال بلع 

وایتکـس، به اورژانس آورده شـده. پـس از انجام اقدامات 

اولیه اندوسـکوپی فوقانی انجام شـده و گـزارش آن حاکی 

از خون ریزی هـای مخاطـی مختصــر همـراه با اولسـرهای 

عمیـق و اگزوداتیـو تمـام طول مری اسـت. اقدام مناسـب 

در ایـن مرحلـه کدام اسـت    ؟ )تألیفـی از پره انترنی اسـفند 

۹۷      - قطـب اصفهان، تهـران و کرمان( 

الف تعبیه ی گاستروستومی

ب انجام باریوم سوالو و تصمیم گیری  براساس نتیجه ی آن

ج تعبیه ی استنت در مری جهت جلوگیری از تنگی ثانویه

د الپاراتومی
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