


 :  علی شورگشتی

 

 

 

 های تکنیکbarium swallow  1،3،5و 

 

 

 

 

 

 با تشکر از بیمارستان شریعتی بابت گرافی های مربوطه
 



 ESOPHAGUS :                                         مری 

 سانتی متر است که حلق را  25مری لوله ای عضالنی و تو خالی به طول

در حد فاصل غضروف کریکوئید در سطح مهره ششم گردنی به دریچه 

( پشتیسطح دهمین و یازدهمین مهره در ) T11کاردیا معده در سطح 

 .وصل می کند

     



 چهار تنگی به صورت طبیعی در مری دیده می شود: 

 

 (فرورفتگی عمیق ) مجاورت قوس آئورت در .1

 

 (فرورفتگی کوچک )در ریشه برونش چپ زیر کارینا . 2

 

 دیافراگمبعد از عبور از . 3

 

 در محل اتصال با معده. 4



بیماری های مری: 

 

 سوزش سردل.1  

 ریگورژیتاسیون. 2  

 تولید بیش از حد بزاق. 3  

 دیسفاژی. 4  

 فاژیادینو . 5  

 اسپاسم و آشاالزی مری. 6  



 ماده حاجب مورد استفاده  سولفات باریم است که از طریق روده  دفع می گردد و

مخلوط کرده  1به  2پودر و آب را به نسبت . عوارض خاصی برای بیمار ندارد

 .شودخوانده می " عسل باریوم"خمیری یکنواخت تهیه میکنند که اصطالحا 

 

 اساسا باید سولفات باریم حالت خمیری داشته باشد تا بتوان با عبورآهسته باریم

غلیظ قسمت های مختلف مری را در فلوروسکوپی مشاهده کرده و فیلم های 

 .سریوگرافی تهیه نمود

 

 چنانچه بیمار مشکل بلع داشته باشد مانند تنگی های شدید ناشی از زخم های

حاصل از تومور بدخیم یا آشاالزی که موجب بروز تنگی دم موشی می شوداز 

محلول رقیق باریم متناسب با موقیت بالینی بیمار تهیه کرده و مورد استفاده قرار 

 .می گیرد

 

 



 

 ماه معموال تمایل به خوردن باریم ندارند بنابراین برای تشویق  6باالی نوزادان

آنها باید از مواد افزودنی خوشمزه در باریم استفاده کرد، برای مثال می توان از 

 .پودر شکالت یا شیر شکالت استفاده گردد

 

 

 



barium swallow: 

  

مطالعه رادیولژی مری نیازی به آمادگی خاصی ندارد مگر اینکه بهمراه بررسی 

 .اجتناب کند( NPO)ساعت از خوردن غذا و مایعات 8-6معده باشد که باید بیمار 

 

 doubleو Single contrastارزیابی مری با ماده حاجب به روش های  

contrast انجام می شود. 

  

برای مشاهده ضایعات کوچک در طول مری مانند contrast doubleاز روش 

مورد استفاده قرار ... دیورتیکول ،کارسینومای مری ،زخم ها ،تنگی ها ،واریس و

 .میگیرد

 

 



 گرافی هایbarium swallow: 

   

 (پر و خالی)APگرافی گردنی  . 1 

 

 (پر و خالی)  LATERALگرافی گردنی  .2

 

 گرافی مخاطی کامل . 3

 

 دو گرافی کامل .4

 



 گرافی گردنی) AP و خالیپر) 

 C5تمرکز اشعه بر روی مهره  .بیمار پشت به بوکی می ایستد   

 



گرافی گردنیLATERAL   ( و خالیپر) 

 متمرکز استC5سانتر اشعه روی .بیمار به صورت لترال کنار بوکی می ایستد    



 گرافی مخاطی کامل 

 

 به دلیل این که زخم ها وپلیپ ها با ماده حاجب معلوم نمی شوند از گرافی مخاطی

 .استفاده می کنیم

 بیمار به صورت ابلیک(LPO ) می ایستد. 

 

 مهره نقطه تابش عمودی روی .بار آب دهان خود را قورت  می دهد چندT5-T6 

 

    





 کاملگرافی(final  ) 

 T5-T6سانتراشعه بر روی مهره  .می ایستد( LPO)بیمار ابلیک 

 



 1،3،5تکنیک   

 

 گلو مواجه شد یا مشکوک به بیماری بیماری با بلع سخت غذا و فشار روی اگر

 را برای بیمار درخواست می کند 1،3،5آشاالزی بود پزشک تکنیک 

 

 بیمار به صورت ابلیک(LPO ) مقابل بوکی می ایستد و ماده حاجب را پشت

 .بعد از خوردن ماده حاجب زمان می گیریم.سر هم می خورد

  دقیقه گرافی از بیمار می گیریم5دقیقه و3دقیقه ،1و در زمان های. 

 







در آخر گرافی تکمیلی به هنگام ورود ماده حاجب از مری به معده می گیریم... 



آشاالزی 

 

مشکل . اندازه کافی شل نمی شودبه بیماری آشاالزی دریچه تحتانی مری، در 

باید بتواند مری . بعدی این است که مری حرکت طبیعی خود را از دست می دهد

در این بیماری . لقمه را با حرکاتی موسوم به حرکات دودی از باال به پایین براند

 .این حرکات دودی از بین می روند

 می شودبیماری بزرگ می شود و به قطرش اضافه مری در نتیجه. 



 بیماری آشاالزی 


