
 

بهه  از دهان وظیفه آن هدایت غذا می باشد که مری یک مجرا 

طرف معده می باشد. بعد از جویده شهدن غهذا و رهودا دادن    

ام می شود تها غهذا وادد معهده    آن دو عمل بطود هماهنگ انج

 شود:

      عضهه ا دیههواده مههری بطههود مقنههاوم منطهه   و من  هه -1

ف پهایی   می شود تا حرکاا دودی انجام گیرد و لطمه به طهر 

 حرکت کند.

عضله حلطوی که دد محل اتصال مری به معده رراد دادد و  -2

تحقانی مری می باشد شل می شهود   (ددیچهاسفنکقر )نام آن 

 تا لطمه وادد معده شود.

بهه  اول اینکهه  با دو مشکل دوبرو می باشهند  آشاالزی  انبیماد

غهذای  دلیل مخقهل شهدن حرکهاا دودی مهری نمهی توانهد       

دوم اینکهه   ری دا بهه سهمت معهده ههدایت کنهد.     موجود دد م

اسفنگقر تحقانی مری که دد حالت عادی مانع برگشت غهذای  

داخل معده به مری می گردد و بایهد هنگهام ع هود غهذا شهل      

رادد به شل شدن نی ت و بهه همهی  دلیهل غهذا نمهی       باشد,

به ای   تواند به معده وادد شود و پشت اسفنگقر باری می ماند.

زیادی از غذا و مایعاا دد ناحیهه تحقهانی مهری     ترتیب حجم

آشاالزی یک بیمهادی   .کند ان اشقه می گردد و آنرا مق ع می

سهنی     نادد می باشد و دد هر سهنی اتفهام مهی ا قهد امها دد      

شایع تر است. علت اصلی آشاالزی ناشناخقه می باشد 50-20

 نیز بروز کند:اما ممک  است به دن ال مشک ا زیر 

 اعصام مری آسیب به 

 عفونت 

 عوامل ادثی 

 سرطان ها 

 عالئم
 ع یم آشاالزی ع ادتند از :

 

 مانده دد مرى به دههان ع مهت شهایعى    برگشت محقویاا بارى

خصههود دد شههبب هنگههامى کههه بیمههاد دد و ههعیت اسههتب بههه

 .گیردخوابیده رراد مى

    ددد رف ه سینه که معموالً بعد از خوددن و آشهامیدن تشهدید

 پشت بازوها و شانه ها کشیده می شود.می شود و به 

  سر ه 

 تری  ع مت ای  بیمهادی  مهم سخقی دد بلع مایعاا و جامداا

 است

 سردل شسوز 

 کاهش وزن 

 اح اس وجود لطمه دد گلو 

 عفونت دیه 

معموالً پیشر ت ع یم تددیجی می باشهد بنهابرای  ب هیادی از    

 ند.           می کن از شروع ع یم به پزشک مراجعها راد مدا ها پس 

 تشخیص
تشخیص معموالً براساس ع یم انجام می شود اما جهت رطعی شدن 

 :نیز انجام می گیرد تشخیص آزمایشاا زیر

 عکس برداری از قفسه سینه 

دد ای  آزمایش تغییر شکل دد ساخقمان مهری رابهل مشهاهده مهی     

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 آزمایش باریم 

 

 

د. ابقدا  رد محلهول  ای  آزمایش ادزش تشخیص ب یاد زیادی داد 

حاوی بادیم دا می خودد سپس بوسیله دسهقگاه ویه ه ای بهه نهام     

نحوه می باشد غذا دد مری  لودوسکوپ که رادد به نمایش حرکت 

 به معده مهودد مطالعهه رهراد مهی گیهرد.      مری رو د ق  محلول از 

دهانه خروجی مری و اسهفنگقر تحقهانی مهری دا     بادیم دد عکس ,

آشهاالزی, بلهع بهادیم ,عهدم وجهود انط ها  دا       دههد.دد   نشان می

 دهد. ددمری بعد از بلع نشان می

 مانومتری 

توس  مانومقری  شاد داخل مهری و اسهفنگقر تحقهانی آن انهدازه     

گیری می شود. ای  ت ت زمانی رابل انجام است که بیماد حدارل 

بیداد  ساعت چیزی نخودده باشد و دد حال حا ر کام ً 8به مدا 

 یید تشخیص آشاالزی بهه کهاد مهی   أنومقری اغلب جهت تما باشد.

دد بیماد آشاالزی سه و عیت غیر ط یعی دد مانومقری دیده  دود.

  شاد باال دد ناحیه اسفنگقر تحقهانی دد زمهان اسهقراحت,    میشود:

دد  حرکاا دودیعدم شل شدن اسفنگقر بعد از بلع و عدم وجود 

د و تشهخیص دا  دو مودد آخر مهمقهر ه هقن   ر مت تحقانی مری.

   کنند. م جل می

 

   اندوسکوپی 

اسفنگقر تحقهانی و معهده دا    اندوسکوپی امکان دیدن داخل مری,

 ای  کاد به ک هانی پیشهنهاد مهی    به طود م قطیم  راهم می کند.

بهرای ا قهرام    شود که مشکوک بهه آشهاالزی ه هقند و خصوصهاً    

 .کنند مفید است بیمادیهایی که آشاالزی دا تطلید می

 ن درما
برای ددمان آشاالزی داههای مخقلفی وجود دادد اگرچه همه ایه   

سفانه هیچکهدام  أددمانها رادد به تخفیف دادن ع یم ه قند اما مق

 هدف اصلی از ددمان  .از آنها رادد به ددمان کامل بیمادی نی قند

 



 

دوش ههای ددمهانی    کاهش  شاد اسنفکقر تحقانی مری است.

 ع ادتند از :

 دارو درمانی 
دو دسقه دادو وجود دادند که هر دو باعث شل شدن عضه ا  

 10و دد نقیجه کاهش ع یم می شهوند. ایه  دادوهها معمهوالً     

دریطه ر ل از غذا زیر زبان گذاشقه مهی شهوند. عهواد      30تا

 ای  دادوها شامل کاهش  شادخون و سرددد می باشد.  

  گشادکردن اسنفکتر بوسیله 
وس  پزشک مقخصص گهوادش  ای  کاد دد بخش اندوسکوپی ت

     یا دسقیادانش انجام می گیرد. ابقدا یک سرم برای شما وصهل  

بصههودا مههی شههود. سههپس دادوی آدام بخههش ) میههدازوالم ( 

تزدیههم مههی شههود و دد مرحلههه بعههد پزشههک لولههه   ودیههدی 

اندوسکوپ دا از طریم دهان وادد مری می کند. یهک دودبهی    

کهه محهل اسهنفکقر دا     دد انقهای لوله اندوسکوپ تع یه شهده 

یهک بهال     د. از طریهم لولهه اندوسهکوپ   بخوبی نشان می دهه 

ظریف بطرف اسنفکقر  رسقاده می شود و ای  بهال  دد محهل   

د. ثانیهه( مق هع مهی گهرد    60یک دریطه ) دااسنفکقر برای م

اسنفکقر مری توس  بال  مق ع شهده تحهت  شهاد رهراد مهی      

و شل شهوند.   گیرد و ای   شاد باعث می شود عض ا کشیده

ای  کاد بصودا سرپایی انجام می شهود و دد پایهان کهاد  هرد     

ساعت دد بخش  اندوسکوپی تحت نظر رراد  6تا  5برای مدا 

 گیرد و دد صودا عدم وجود ددد شدید مرخص می شود. می

ا راد مو طیت آمیز رابل توجهی از ددصد ای  دوش ددمانی دد 

 25ن تا یک ال بعهد و  ددصد از بیمادا 60خواهد بود بطودیکه 

مشهکلی نخواهنهد داشهت. دد صهودتیکه     بعد سال  5ددصد تا 

ع یم بقددیج برطرف نشود ممک  است ای  کاد مجدداً انجهام  

 شود.

 مراقبت های قبل از عمل:

 

 ساعت ر ل ن اید غذا خودده شود. 12از 

 جراحی اسنفکتر تحتانی مری 
 م می شود. طی یک عمل جراحی اسنفکقر مری ترمیدد ای  دوش 

 (Botox) تزریق مستقیم بوتاکس 
ه دد ای  دوش طی یک اندوسکوپی دادوی بوتاکس به طود م قطیم ب

ددون اسنفکقر تحقانی مری تزدیم مهی شهود. ایه  دادو باعهث  لهج      

 سلول های عص ی اسنفکقر و دد نقیجه شل شدن آن می شود. شدن 

 عوارض دراز مدت بیماری آشاالزی
آشاالزی ن  ت به ا راد سالم دی ک بیشقری بهرای  بیمادان م ق  به 

اگر تنگی مری دد آنهها بهه طهود     ابق  به سرطان مری دادند خصوصاً

اندوسهکوپی دا   ببه همی  دلیل پزشهکان  مناسب کاهش نیا قه باشد.

هنگهام سهرطان    به عنوان یک دوش غربهالگری بهرای تشهخیص زود   

   .کنند مری به ای  بیمادان توصیه می

 یپیش گیر
آشاالزی رابل پیش گیری نمی باشد. اما ددمان به مورهع بیمهادی دد   

 پیش گیری از بروز عواد  اهمیت ب یاد زیادی دادد.
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