
دیافراگم ماهیچه ای است که قفسه سینه و شکم را از هم جدا 

از  است فتق دیافراگمی عبارتمی کند و در تنفس نقش دارد. 

)  مری وجود دارد و دیافراگم ماهیچه در که یا سوراخی ضعف

 از این سوراخ از طریقلوله ای که غذا را به معده می برد( 

شود که در نتیجه آن می وارد شکم حفره درون به سینه قفسه

)از کنار مری( از دیافراگم عبور کرده و  نیز قسمتی از معده

 شود. فتق دیافراگمی اختالل نسبتا ًٌقفسه سینه می وارد

   ت.همراه نیس با عالیم بالینی شایعی است و الزاما 

  شایع عالیم

  درد موقع بلع غذا و احساس پری زیاد شکم بعد از

 ترین عالمتها هستند. ، شایع غذا

 برگشت اسید معده به  سوزش سردل و ترش کردن و

  مری یا دهان

  استفراغ خونی  

  ها به علت فشار معده به ریه نفس تنگی 

 هاریه ناشی از برگشت اسید معده به عفونت ریه  

 وقتی معده بطور کامل وارد بسته شدن راه معده .

طولی خود  دور محور درجه 180 قفسه سینه شود 

چرخد و ممکن است باعث انسداد معده ، یا می

معده و ...  مرگ سلولهای نرسیدن خون به معده و

  .شود

 در نوزادان عالیم شامل:

 س شدید به خصوص در چند ساعت اول پس تنگی نف

 از تولد

  شنیدن صدای روده از سینه 

  شکم قایقی 

  بیماری علل

نقص مادرزادی در محل عبور مری  در صورت وجود

 شود. می از دیافراگم این فتق در نوزادان دیده

 

  خطر دهنده افزایش عوامل

  شکم به ضربه  

  یبوست مزمن  

  مزاج اجابت هنگام به زورزدن  

  چاقی  

  حاملگی  

  باعث که بطور مداوم بار سنگین برداشتن 

 شوند مرتبا  منقبض شکم شود عضالتمی

  سیگار کشیدن  

  سال 50 باالی سن  

  تشخیص

تواند در تشخیص فتق گرافی )عکس( سینه می

 قطعی با دیافراگمی کمک کند و تشخیص

 و دیدن مخاط معده باالتر از سوراخ آندوسکوپی

  .دیافراگمی است

  انواع فتق دیافراگمی

های دیافراگمی دو نوع است و این طبقه بندی فتق

درمان آنها حائز اهمیت است. یک نوع که فقط  برای

 )محل اتصال معده به مری( معده ابتدای قسمت

نام دارد و نوع  فتق لغزشی و  آیدمی جابجا شده و به باال

 شود سینه می دیگر قسمت تنه معده وارد قفسه

  درمان

معده  تنههایی که به علت احتمال عوارض خطرناک در فتق

شود حتی در بیماران مسن نیز صرف نظر از اندازه می جابجا

انجام شود. ولی انجام  درمان جراحی فتق ، یا عالیم آن ، باید

های لغزشی وابسته به وجود عالیم یا فتق عمل جراحی در

باشد. و می رگشت اسید معده به مریبعوارض ناشی از 

مؤثر درمان دارویی فقط زمانی انجام می شود که  جراحی 

 .نباشد

 

 در مان در نوزادان:

  کم کردن فشار به ریه هاگذاشتن لوله معده برای 

  تنفس گذاری و تجویز اکسیژن و در صورت لزوم لوله

  مصنوعی

 اصالح آب و الکترولیت بیمار 

  جراحی، که زمانش مورد اختالف است اما بهتر است

ساعت اول  12ـ  24تر و ترجیحا  در هرچه سریع

 .انجام شود

 

جراحی انجام نشود، برای بهبود عالئم  ر صورتی کهد 

  :شوداقدامات زیر توصیه می

 خودداری از غذا در هر وعده زیادی حجم از خوردن 

 کنید.
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  نخورید چیزی ساعت 2 برای حداقل از خواب قبل.  

 کنید.  خود را کم دارید، وزن وزن اگر اضافه 

 کافئین حاوی های، نوشیدنیالکلی نوشیدنیهای از 

غذا ،  گونهو هر نوشابه و کاکائو ، چای ، هقهو مانند

پرهیز  کنند،را بدتر می عالیم که اییا ادویه میوه آب

 کنید.

  غذا بخورید آهسته.  

 نیز مفید  مدفوع هایکنندهنرمو  ضد اسید داروهای

 است
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