هُوَالشافي
سرطان مري :افراد مسن بيشتر مواظب باشند
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
مري يك لوله عضالالال اس كالالالز ده ا مع هم مامه ا مه ا اا ع ا ه عاوا د ا مع هم مامه كالالالز و مري ماموال  10هم
 13ينچ ( 2/5هم  3/5كالالما س م را كالالزي مري اباس يملدب اا دورك هري اتقه هتريام كالاله ريما ينچ ( معا  18كالالما س
م را عرض ا ااي
ايو اه مري شممل  3اليه كزي كر مع مري اليه ا خلس هر شرعع شمه ع يه خماج گ س رش مس يميم اليه ي ده ا خل مري
ا مس پو شمام مودو ام ا اا ي اليه  2ق سمز ا اا ده عاماهنم پس هلبو ع المبنمپرعپريمي پس هلبو يه اليه ي ا خلس مري
شكل ا اه ع كلو مي صمف ع يمايكس يه ام ككوآموس كل هشكبل شمه كزي المبنمپرعپريم اليه ي ام دس يمفز م ينم
كز ده ااكز اا ير پس هلبو قر ا ا ااي
اليه ام دس ده يمفز عضالال اس ده اا ير اليه ي مودو عدوا ا اا ده مودو ي ممكالالكوالايم ام ا اا اليه ي يامي كالالم
مودو كز ده اا يرخس قسمز مري ما هرشح دننمه مودوس اا ي اليه عدوا ا ااي (مودوس= مماه لزجا اليه ي يري
كم مودو او ا ضخبم عض اس كز ده ممككوالايم پرعپريم ام ا ااي
ي اليه عض ال اس يه وا مم نو ع اي مبك منتام مس شالالوا هم يه د ير ي ا تم گلو يه مامه اا و مري دمك دنمي
اليه خمادس هر مري يمفز مانمي هشكبل مس شوا ع اعا ب بم ام ا ااي ( اع ا بما
اا ي م ي اليه فوقماس مري يمفز عض اس خمصس عدوا ا اا ده يم سمس دراع د يم مميع ،يه آكماس يم مس شواي ي عضله
كفنگ ر فوقماس مري ام ا اا يخش هح ماس مري ده يه مامه ه صم مس يميم ه صم مري -مامه ي يم ه صم  GEاممبمه مس
شواي يك ام به ي ع ض ي عيژه اا ازايك ي ق سمز عدوا ا اا ده يه كفنگ ر هح ماس مري مر كو كزي ي كفنگر
ردز د مري يه مامه ا هحز دن ر ا ش ه ع مماع عاعا كبم آازيم مي ضم دننمه د مامه يه مري ا هحز دن ر
ا ش ه ع مماع عاعا كبم ع آازيم مي ضم دننمه د مامه يه مري مس شواي مامه كبم ع آازيم مي قوي ير ي ضم د
ا اا پب لبو يم اليه پو شمانمه مامه ماي كمخ ه شمه ده كبم ،آازيم ع مودوس هر شح مس دنمي شكل عيژه ي ي كلو
مي ماي آايم اا ير ير كبم ع آازيم مي مامه محمفظز مس دنمي
اا يرخس فر ا كبم مامه ع اا مري مس شوا ع ژه پزشكس ير ي يم گشز كبم مامه يه مري ايف دم يم ( GERUيبمماي
ايف دم مري -مامه يا اممبمه مس شواي اا مو اا يماي ايف دم يم ع يمس اظبر كو ش كر ا يم سمس كو ش اا
ام به مبماس قفسه كبنه مر ه كزي مم اا يرخس مو اا بچ گواه ع م س ام ااي گر يرگشز كبم مامه يه قسمز هح ماس
مري يه م مت والاس ا مه يميمي كبم مس هو ام يه اليه ي پوشمانمه مري آكبب اكمامه ع يمعث يجما كلو مي گلنمعالا ( مه
يا بر اباس يه دمي كلو مي ككو موس ده اا ملز اباس مري ا مس پوشمانم ،شواي ي كلوليم گلنمعالا ( مه يا
شابه كلو مي پو شمانمه ي مري يواه ع اا ير ير كبم مامه متم هرامي مماس ده ي كلو مي مه ي اا مري شخ صس
ايمه شوام فرا ارما مل س يه ام مري يمات مس يم شم ي فر ا اا مارض خقر ي يه كر مع مري قر ا ا اام ع يميم هو كط
پزشك پس گبري شوامي گر ره يم عدوا ي خقر ،لب فر ا ما يه مراي يمات يه كر مع مري ما امس شوامي
اع اوع صلس كر مع مري عدوا ا اا :ككوآموكل دماكبنو ع آااودماكبنو روع اا ملز اباس همم مري يم كلو مي
ككوآموس پوشمامه شمه كز ،ككوآموس دماكبنو اا ر اتقه ي و مري مس هو ام يه عدوا آيمي مماس ككوآموكل
دما كبنو يكس اع كر مع شميع ع م سئو معا  %90همم كر مع مي مري يواي مم مرع ه ي ع ضابز هدببر دراه ع
دنوع ي كر مع شممل دم ر  % 50كر مع مي مري مس شواي لب كر مع مي مري ( معا اع كو ا آااودما كبنو

ميس س ال نم ده اا قسالالمز هح ماس مري ع ازايك يه مامه يه عدوا مس آينمي آااودماكالالبنو م يمفز مه ي ده اا ملز
عماي مري ا امس پوشالالالمانم يودوا مس آينمي قال گسالالال رش آااودماكالالالبنو كالالاللو مي مه ي دميگزينس كالالاللو مي
ككوآموس اباس مس شوام اظبر آع ره ده اا يبمماي مري يمات اخ مس ا مي
آمارهاي مهم درباره ي سرطان مري
اجم كر مع آمريكم هخمب مس ام ده اا كم  2005هتريام  14520مواا دميم كر مع مري اا آمريكم ه شخبص ا اه
شمه كزي ي يبمماي  3-4يما اا مرا ع شميع هر امع يواه ع اا كبمه پوك مع  %05يبش ر كفبم پوك مع كزي دماكبنو
ككوآمو كل شميع هري اوع كر مع مري اا كبمه پو ك مع آمريكم كز ،اا ملس ده آااودما كبنو اا كفبمپو ك مع فر ع اس
يب ش ري ا ااي كر مع مري اا كمير د شوا م ابز فر ع اس يرخواا ا كزي ير ي مثم  ،مبز ع كر مع مري اا ير ع ،شمم
رب  ،نم ع آفريتمي دنويس  10هم  100ير ير يب ش ر آمريكم كزي اجم كر مع آمريكم هخمب مس ام اا كم ،2005
 1375مرگ يه البل كر مع مري اخ ا اه يمشمي روع كر مع مري ماموال اا مر ل آخر هشخبص ا اه مس شوا ،لب فر ا
ما يه البل ي يبمماي مس مبرامي مم مبز ع يتمي آايم اا م فز يش كزي اا ع يل كم  ،1960فتط  %4يبمما ع كفبم
پو كز ع  %1همم يبمما ع كبمه پو كز م دثر هم  5كم پم ه شخبص يبمماي شمع امه مس ممامامي مرع ه ي مبز ع يه
 15%اا كالالفبم پوك ال مع ع  %80اا كالالبمه پوك ال مع فز يش يمف ه كالالزي يتمي  5كالالمله ي فر ا يه رگواگس امگس آايم پم
ه شخبص يبمماي شمع ي س گس ا ااي ي سبماي يبمما ع يب ش ر  5كم عمر مس دننم ،مم مبز ع  5كم يك اعش ك مام اا
ير ي يحث اايماه ي پبش آگيس يبمماي كزي مبز ع يتمي  5كمله ي ا ساس شممل يبمما اس ده يه البل يبمماي مي ايگر مس
مبرام ،امس شوا ع اعش اقبق هري ير ي پبش يبنس آينمه يبمما يم اوع ع مر له ي خم صس كر مع كزي لا ه مرع ه مبز ع
يتمي  5كمله ير كمس ه شخبص يبمما ع يواه ع كم كم يب ش ر  5كم قال ااممع مس شوامي پب شرفز ميس ده اا ممع ي
كر مع صوات گرف ه ،آينمه ي يي ر ا ير ي ي يبمماي اويم مس ا مي
عوامل ایجاد سرطان مري
عممل خقر ربزي كز ده مس هو ام يمعث يرع كر مع اا فرا شواي ي عممل ير ي ر اوع كر مع م مخ لف كزي مث
قر ا گرف يه ممت والاس اا ير ير اوا خواشالالبم يمعع محمفظز ،خقر ي يه كالالر مع پوكالالز ا فز يش مس ا مي كالالبگما
دشبمع م يمعث فز يش مم ي يه كر مع ايه ع يسبماي ايگر كر مع م مس شواي آمما مي يه رنمي عممل عو مل
خقر شماه مس دننم ده مودب ايما ي ي فرا يه كر مع مري مس شواي
ك  :شبوع كر مع مري ،يم مبز ع يرع آع يم فز يش ك يما شمه ع اا  70-80كملگس يه م دثر مبز ع آع مس اكمي هتريامً
 80%فر ا ير  40كم مكمع ي دم ر يك مواا اا ر  100000افر كزي
دنم :مرا ع  3يما يبش ر امع يه كر مع مري ما مس شوامي
اژ ا :كبمه پوك مع آمريكم  2ير ير كفبم پوك مع يه ي اوع كر مع ما مس شوامي اا كبمه پوك مع كر مع مري لب اوع
ككوآمو كل كزي يرعكم اا كفبم پو ك مع يب ش ر اوع آااودما كبنوع كزي ميم هري عممل خقر ير ي ي يه كر مع
س نمي
ككوآموكل كبگما ع لكل كز اا ملس ده اا مواا آااودماكبنو ي عممل گر ره دم ر يه مر ه رمقس علز ي
تنباكو :م صرف فرآعااه مي هنامدو شممل كبگما ،كبگمات ،پبپ ع دويمع هنامدو عممل خط ميمس ير ي ي

يه كر مع مري

كز ي
ر ره فرا ممت والاس هر ي فرآعااه م ك فماه دنم مكمع ي يه ي اوع كر مع فز يش يب ش ري مس يميمي خقر ي
يه آااودماكالالبنو اا كالالبگما ميس ده يك پمدز يم يبشالال ر اا اع مصالالرف مس دننم  2ير ير كالالزي يبشالال ر ابمس همم او ع
كر مع ككوآموكل مري يه كبگما دشبمع مريوط مس شواي
لكل :فر اي ده يه ممت والاس فرآعااه مي لكلس مس او شنم اا مارض خقر ي يه كر مع مري يه عيژه ككوآمو كل آع
قر ا ا اامي گر ره لكل ممال يه ام ه كبگما دشبمع خقرامك ابسزي مم مر ه يواع مصرف فرآعااه مي لكلس يم دشبمع
كبگما خقر ي يه كر مع يبش ر مصرف ر دم يه هنيميس فز يش مس ا مي
رمقس :فز يش ع ع يم رمقس عممل خقر ميمس ،يه عيژه ير ي ي يه آااودما كبنو مري كزي خقر مرگ ام شس ي كر مع
اا مرا ع رمق هم  %55فز يش مس يميمي

مري بارت :ي

ملز يه البل يرگشالالز شالالبره مامه يه قسالالمز هح ماس مري اا اا ممت ،اخ مس ا مي يرخس فر ا سالالمس

كالالالو ش كالالالرا ا اام ،اا ملس ده كالالالمير فر ا بچ گواه ع مز ام اامي مري يمات عممل خقري ير ي ي يه كالالالر مع
آااودما كبنو مري كزي اا ي يبمماي كلو مي بر اباس پم ممهس ارما اي سپ ي مس شوام ده يك ملز پبش
كر ماس كزي ايسپ ي ير كمس كلو مي بر اباس كز فر ا ما يه يمات  50ير ير يبش ر كميري يه كر مع مري
ما مس شوامي گر ره عممل صلس آع نو امشنمخ ه كز مم محتتب هخمب مس انم مبز ع آع دم ر  %1اا كم يمشمي
ممال فتط  1افر ر  100افري ده يه يبمماي يمات ما كز يه كر مع مري ما مس شواي
يانس اا كم
بيماري ریفالكس مري یا  :DREGاا ضوا يم عم

ضوا يبمماي يمات ،ي ي والاس ممت يه يبمماي ايف دم مري ده

 DREGابز ام ا اا ،خقر ي يه كر مع مري ا فز يش مس ا مي كو ش كرا ع مز صلس  DERGكز گرره ي
يبمماي ممك كز يمعع ع مز م يمشمي
هحتبق اشمع ا اه ده  %44يملدب اا آمريكم م قل يك يما اا ممه ارما كو ش كرا مس شوامي
رژیم غذایی :مصالالرف دم مبوه ع كالالازي ده منميع صالاللس مو ا ماماس ع عي ممب

م يه عيژه عي ممب

مي  Aع  Cاياوف عي

سالال نم خقر ي يه كالالر مع مري ا يما مس دنمي پرخواي ده يه رمقس منجر مس شالالوا ابز خقر ي يه آااودماكالالبنو ا
فز يش مس ا مي مو ا صلس مودوا اا اژيم د يس ممك كز خقر ي يه كر مع ا فز يش ا اه ع هو ضبحس ير ي شبوع
يبش ر ي اوع كر مع اا يرخس اتمط اابم يمشمي
مصرف مایعات بسيار داغ :مصرف مم ع مميامت خقر ي
خطرات شغل :مكمع ا اا قر ا گرف

يه كر مع مري ا فز يش مس ا مي

اا مارض پردلرع هبل ده

لس ير ي خشك شوي م ك ة خقر ي

يه كر مع مري

ا يما دنمي دماگر ع خشك شويس م يبش ر ممك كز ما شوام م رنب قر اگبري اا مارض يسبماي اعا م ع گم مي
شبمبميس ايگر ممك كز يمعث فز يش خقر ي يه كر مع مري شواي
خوردن مایعات قليایی :قلبم مماه ي شالالبمبميس كالالز ده اا صالالنميع كالالمخز ع

م ع پمك دننمه مي خماگس اظبر پمك

دننمه فمض دمايرا ا ااي قلبم دس مماه ي مخر كز ،يمي مانس ده كلو م ا كو امه ع هخريب مس دنمي يچه ميس ده
يه وا هفمقس ي مماه ا خوااه يمشالالنم اا يزاگسالالملس اا مارض خقر يماليس ير ي ي يه كالالر مع مري قر ا ا اامي كالالر مع
عمومم يه وا م وكط معا  40كم پم يلابمع ي مماه اخ مسا مي
آشاااي:ي :اا ي يبمماي ،كالال فنگ ر هح ماس مري ير ي عاوا د ع مميامت يه رف مامه منمكالالب ابسالالزي علز ي يبمماي
ممال اتصس اا كلو مي عصاس قسمز هح ماس مري كز ده مماع يم شمع كفنگ ر هح ماس مري شمه ع د ا اا خوا
اگه مس ا ااي البل فز يش خقر كر مع امشس يبمماي آشمال ي ع ضح ابسز  ،مم هتريام  %6ي يبمماي اا مارض ي يه
كر مع ككوآموس كل مري قر ا ا اامي
تاي لو:یس :ي يك يبمماي اماا ع اثس كز ده كاب ا شم يس اعيه ي اليه ي فوقماس پو كز اعي دف ا كز م ع دف پم م
مس شالالوا ديز ژاس ير اعي درعمو ع  17ممال مسالالئو يجما ي يبمماي ع يرخس كالالر مع مي مري كالالزي ي فر ا اا
مارض خقر يما ( معا  % 40ير ي ي يه كر مع مري قر ا ا اام ع يه يراكس عا نگم ع منظم ريق امعككوپس فوقماس
ابم ا اامي (مشم مه هوكط اعايبنس ير ي ايمع مريا
پرده هاي مري :ي يبرعع اگس بر عماي يمفز مري مس هو ام يمعث خ

اا يلع شالالواي ي

ملز گم س اا فر ا ما

يه

دم خواس ع خ الت يمع ،امخ  ،حم  ،ع كمير ام م ايمه مس شواي ي مجموعه مالت بر اباس عمومم هحز عنو ع
كنما پ مرعينسوع ام يراه مس شواي مم گم س ابز آع يه عنو ع كنما پ ركوع دلس يما مس شوا ممال هتريام  %10فر ا
ما يه ي كنما ممك كز يه كر مع آككوآموكل مري ما شوامي
چه عواملی باعث برو :سرطان مري می شود
مم علز اقبق كر مع مري ا امس ا ابمي مم عو مل خقر ميمس ير ي ي يه ي كر مع عدوا ا ااي
ا اشالالمنم ع ير ي يمعاام ده يرخس عو مل خقر ،اظبر هنامدو يم لكل ريق آكالالبب اكالالمامع يه  ANDمي كالاللو مي
پو شمانمه ي ا خل مري مس هو ام كاب كر مع مري شواي  ANDمي ي كلو مي كر ماس لب مالت بر اباس

يماي خواشالالمع اشالالمع مس ا نمي مم هدببر ت عيژه ي ده خمن ي كالالر مع يمشالالم ،ام اامي هحريك والاس ممت اليه ي
پوشالالمانمه ي مري اظبر يبمماي  ،DREGيمات ،آشالالمال ي ،ع مي مري يم خم شالالمع اا ثر يلابمع  eyLمس هو ام شالالكل
گبري كر مع ا هسريع دنمي
آیا می توان ا :سرطان مري جلوگيري كرد؟
هم يه م بچ اعشالالس ير ي دلوگبري ي يه كالالر مع مري اا دمابز عماي عدوا ام اا ،مم خقر گسالال رش يبمماي ا مس
عو مل خقر دم ش ا اي عو مل خقري اظبر كالالال  ،دنم ع اژ ا هدببر امپديرامي اا آمريكم ميم
هو ع يه مبز ع يما يم د نم
هري عممل خقر كوء م صرف هنامدو ع لكل كزي خقر ي يه كر مع مري اا فر اي ده يب ش ر  13ام اا اع لكل مس
اوشنم  18ير ير يبش ر كميري كزي گر مب فرا م قل  1هم  2كبگما اا اع يكشم خقر ي هم  44ير ير فز يش مس يميم
پر بز ي اع ،عممل يي ري اعش ير ي دم ش خقر ي يه كر مع مري كزي يرخس مقملامت اشمع ا اه كز ده خقر ي
يه كر مع مري ،اا فر اي ده يك عما آ كپري يم ا اع مي ضم ل يم بر ك رعئبمي ايگر ) (NSAIDSاظبر ياوپرعف
مصرف مس دننم ،دم ش مس يميمي
يه ع عه فر اي ده اا مارض خقر يماليس ير ي ي يه كالالر مع مري قر ا ا اامي اظبر فر ا ما يه يبمماي يمات ممك كالالز
هحز يراكالالالس مي ريملگري ،پس گبري ) (Surveillance Testiyقر ا گبرام هم پبشالالالرفز كالالاللو مي بر عماي اا آايم
يراكس شواي گر ايسپ ي مشم مه شوا پزشك اعش ميس ا ير ي دلوگبري پبشرفز كر مع پبشنيما مس دنمي
آیا می توان سرطان مري را در مراحل اوليه اش تشخيص داد؟
بچ آ ممي شس ه شخبص عا نگم ير ي ريملگري دمابز عماي لحمظ كر مع مري عدوا ام اامي مم فر اي ده اا مارض
خقر ي اوع كر مع قر ا ا اام اظبر فر ا ما يه يبمماي يمات يميم لحمظ عدوا ر گواه هدببر بر عماي پس گبري شوام
هم كر مع اا آايم ر ره كريع هر هشخبص ا اه شواي
آ:مایش افراد در معرض خطر
فر ا ا ا ي ايسك فمد وا مي ميم ير ي ي يه كر مع مري اظبر (هميلو يما يميم ريق آامككوپس ع يبوپسس منظم يراكس
شوام (آامع ككوپس ايمع ااعع مري ريق يك لوله ي اواي ااقمف پدير يه ام آامع ككوپ كز ع يبوپ سس يرا ش يك
امواه يمفت س دورك ع يراكس آع اا ير مبكرعككوپ كزاي
ي سبماي پز شكمع هو صبه مس دننم ده اا فر ا ما يه يبمماي يمات ر  2-3كم امع ككوپس والاس هر ،شميم ر  5كم
دمفس كزي ي يحث نو هجزيه ع هحلبل ا شمه كز ،مم گر اي سپ ي ( كلو مي برعماي ده نو كر ماس ا شمه اما
يمفز شوا ،ماصوالً امعككوپس ع يبوپسس يبش ر يانس م قل كملس يكاما اجم شواي
گرايسپ ي اا مر ل يمال يمشم (يانس كلو م خبلس بر اباس يمشنما ،اگر ع دننمه كزي يسبماي پزشكمع ،مم اه مه
ي آايم ،پبشالالنيما مس دننم ده ام به يمات مري ريق در س يرا شالال ه شالالوا ،مگر ي ده يبمما لحمظ كالال م س عمومس
ش ر يط يمي ا ش ه يم قماا اام شم در س ا هحمل دنم در س يه ي البل هو صبه مس شوا ده ي فر ا اا مارض ي يه
كالر مع آااودماكالبنو قر ا ا شال ه يم اا س رنم كالم آينمه اا مارض خقر قر ا خو نم گرفز پبش آگيس رنب يبمما اس
اسا م خو كزي ي اعش مي يراكس يه دشف كر مع اا مر له علبه ش دمك مس دنم ع پمكخ يه ااممع يي ر خو م يواي
روش هاي تشخيص براي سرطان مري
اا لب مو اا كر مع مري يه البل ع يمس ده يجما مس دنم ه شخبص ا اه مس شوا ه شخبص اا فر ا يمعع ع مز اماا ع
ماموال هصمافس كزي (يه البل آ مميشمت اجم شمه ير ي يراكس كمير مشك ت دلبنبكسا
م م كفماه لب كر مع مي مري هم ممع ا كبمع يه مر ل پب شرف ه بچ گواه ع يمس ام اا ع ااممع اا ي ممع لب بر
م حمل كزي
دیس فاژي (اختالل بلع) :شميع هري ع مز كر مع مري خ

اا يلع يم اي سفمژي يه مر ه

سمس گبر دراع د اا

گلو ي م قفسالاله كالالبنه كالالزي عمومم مماس ده پينمي كالالوا خ مري يه اصالالف دم ش مس يميم ي ع مز يجما مس شالالواي اامير ي
ايسفمژي ع مز شميع ايراكس كز ده اا نگممس ده كر مع پبشرفز دراه يمشم ايمه مس شوا ع اا ي ملز ممك كز

قميل ااممع اامشالالم مماس ده يلابمع مشالالكل مس شالالوا ،مرا لب اژيم د يس ع عما ت د خوااع خوا ا هدببر مس ا نم
يمعع آاكه آع ا هرك دننمي آايم د ا آا هر ع يم اقز يب ش ري مس دوامي مم مماس ده كر مع شرعع يه ا شم مس دنم ي
دما ا م وقف دراه ع د ميس ار هري مس خواام ده ا ز هر مري عاوا دنم يه وا امواه د ميس ده گبر مس دننم امع
ع گوشالالز كالالزي امهو اس اا دويمع منجر يه ي مسشالالوا ده فرا خوااع د مي دممم يه وا دممل پر بز دراه ع مميامت
مصالالرف دنم گم س ،س مميامت م قماا يه عاوا ابس ال نمي يه منظوا دمك يه عاوا د مري ،يمع يز ق يبش ال ري هولبم مس
دنمي ي ملز كاب مس شوا يرخس فر ا عدوا يما مودوس ضخبم يم يز ق شكميز دننمي
درد :اا يرخس فر ا سمس ااا يم اما س اا عكط قفسه كبنه ،سمس فشما مخ صر يم كو ش ايمه مس شواي مم روع ي
ع يم مس هو انم يم يسبماي مشك ت شميع ايگر اظبر سمس كو ش كر ا مر ه يمشنم لب امايمه گرف ه مس شوامي يلع
اااامك لب ع مز ايراس يك هوموا يزاگ كز ده كاب اسم ا كوا خ مري شمه كزي ي ااا مس هو ام رنم ثمابه پم
يلع د يم مميع ع يه محم آع ده يه هوموا مس اكم ع قماا يه عاوا ابسز ،يرع دنمي
كاهش و:ن :معا ابمس يبمما ع ما

يه كالالر مع مري دم ش ع ع امخو كالال ه شالالكميز ا اامي ي مشالالكل يه البل يلع

امدمفس ع ايز مددي م اخ مس ا م اا مر ل علبه يبمما ي ملز قميل هوده اب سزي يه ع عه كر مع مس هو ام كاب دم ش
ش يم شمه ع ير اعي م ميولبسم (كوخز ع كم مو ا د يسا يمع ابز ثر يگد ااي
سایر عالیم :گرف گس صم  ،ككسكه ،ذ ت لريه (پنومواسا ع فز يش مبز ع دلبسم خوع ابز ع يم كر مع پبشرف ه ي مري
كز مر ه يم كمير كر مع م يم يبمماي مي خوش خبم ابز اخ يم نم ع مبشه اشمع ا نمه

س نمي لا ه ي ع يم ممك
ي كر مع مري ابس نمي
ع يم ير اا شمم عدوا ا اا ر ره كريع هر يه پزشك مر داه دنبم:
گر ر دم
اا يلع -سمس گبر دراع د اا گلو يم قفسه كبنها
 ايسفمژي ( خ
 دم ش ع ع قميل هوده يمعع اژيم گرف ي
خوااع د مي دممم يه البل عدوا ااا اا گلو
 د نم
اا يلع يم م
 ككسكه ع خ
يرگرا ع ع هنظبم :ينفشه ج
مناع مواا ك فماه :اشريه ا اس نس مي كر مع  -كم  -7شمماه  17-18هلف 22056843 :

