
 يدا  يد  مايچهده قويد ی   محل اتصال مری به معده    در

كه اين مايچهه از برگشت اسچه معه   وج د دارد اسفنکتر 

اگر اين اسفنکتر  مي كنه. جو گچری و م اد غذايي به مری

مری برگشت پچها مي كنه طرف  ضعچف ش د غذا از معه  به

پ شش داخوي معه  در برابر كه به آن رفالكس مي گ ينه. 

ه  مياوم مي باشه اما پ شش داخودي مدری ايدن    اسچه مع

. بچنهمي  سچبدر ص رت تماس با اسچه آت انايي را نهارد و 

بچشتر مردم پس از خ ردن غذا دارنه رفالكس مختصدری  

دارنه اما زماني كه يمرا  با عالئم باشه و يدا مدری آسدچب    

در ديه  باشه به عن ان ي  عارضه محسد   مدي شد د.    

ان اين مايچهه كامل نچست و برگشدت  ن زادان و شچرخ ار

 محت يات معه  به مری به ط ر شايع ديه  مي ش د .

 

 
 :علل

مدي باشده امدا     عوت اصوي ضعچف ب دن اسفنکتر تحتاني

 تعهادی ع امل خطر ساز نچز وج د دارنه كه عبارتنه از:

ق فتق يچتال؛ وارد شهن معه  به قفسده سدچنه از طريد    -

 ديافراگم

 قاموگي و چاقي دروارد شهن فشار به معه   -

 رژيم غذايي پرچر   -

 )پرخ ری(خ ردن غذای زياد در ي  وعه  -

 استعمال دخانچات -

 لالک ن شچهن -

 باال رفتن فشار داخل شکم مثل قاموگي -

 :عالئم 

شايع ترين عالمت س زش سر دل مي باشه كه از معده   -1

و سه سدچنه كشدچه  مدي شد د    شروع و به طرف گو  و قف

شرايط زير باعث  .اقساس س ختن در سچنه ايجاد مچش د.

 تشهيه اين عالئم مي ش د:

 خ ردن قجم زياد غذا -

 خم شهن پس از خ ردن غذا -

 دراز كشچهن پس از خ ردن غذا -

 بونه كردن اشچا سنگچن پس از خ ردن غذا -

عالمت ديگر اقساس برگشت اسچه معه  بده گود    -2

 شه.مي با

 عالئمی که کمتر شایع می باشند عبارتند از: 
 منشدا درد ر اين مد رد بايده   درد قفسه سچنه؛ د 

 نمي باشه.  قطعي ش د كه از قوب

 اقساس مز  اسچه در ديان 

 سرفه مزمن 

 گرفتگي صها 

  اقساس پری و سنگچني در معه 

 در تنفس صهای خس خس  

 سختي در بوع غذا 

 گو  درد مزمن 

 سکسکه دائمي 

 ج د  ليمه در گو اقساس و 

 ته ع و استفراغ 

 ب شدهن  هد به عودت موت  صاف كردن مکرر صها

 تاريای ص تي

 
 :تشخیص

تشخچص بر  اساس عالئم مي باشده. در صد رتچکه    معم الً

عالئم مبهم باشنه آزمايشات تشخچصي انجام مدي شد نه.   

 اين آزمايشات عبارتنه از:

 انهوسک پي 

 به  ری اسچه؛ در اين روش ي  ل له مخص صچانهاز  گ

سداعت در   24برای مي ش د و   انتهای مری فرستاد  

آن محل نگه داشته مي ش د سپس اين ل له بده يد    

 انهاز  گچدری و  دستگا  وصل مي ش د تا مچزان اسچه

 .كنهثبت 

 شار مری ب سدچوه  مان متری؛ در اين روش تشخچصي ف

 گچری مي ش د.ي  دستگا  انهاز  

 

 
 

 :درمان
مهمترين ت صچه در درمان رفالكس؛ رعايت رژيدم غدذايي   

متناسب و خ ردن غذا در وعه  يای بچشتر و مچزان كم تر 

مثل قه  ، غذايای ادويه دار، مچد    ا غذاي مي باشه. برخي



ال، لچم ، گريد  فدروت و آنانداس،    يای اسچهی مثل پرتي

اسچه معه  را بچشتر مي كننه  و شکالت اجه فرنگي، نعنگ 

غذايای چر  مهت زمان ت قف غدذا در معده  را   يمهنچن 

 ساير درمان يا عبارتنه از: افزايش مي دينه.

      دارو درماني؛ استفاد  از دارويدای ضده اسدچه مثدل

 شربت آل مچنچ م ام جي، رانچتچهين و آمپرازول

 جراقي 

 

 

   :عوارض
س را تجربه مي كننه كه در كاليمه افراد در ط ل زنهگي رف

مي باشه. اما اگر مرتدب عد د       اغوب م ارد خفچف و گذرا

داشته باشه و به درمان يای رايج جد ا  نهيده عد ار     

 جهی به يمرا  خ ايه داشت كه عبارتنه از:

 التها  مری يمرا  با ايجاد زخم 

 تنگي مری 

 تحري  شهن مجاری ي ايي 

 خ نريزی 

  مریسرطان 

 :کاهس عالئم رفالکسجهت  وصیهچند ت
  ازخ ردن غذايايي كه باعث تشهيه رفالكس مي ش د

 بپريچزيه.

  رژيم غذايي كم چر  و قاوی سبزيجات، مچ   جات و

 لبنچات كم چر  باشه.

 ساعت قبل از خ ا   2 تا غذا از خ ردن      

 بپر يچز يه.

 استعمال دخانچات را مت  قف كنچه.  

 يچه.غذايي بکادر ير وعه   از ميهار غذای مصر في 

 به ويژ  در ناقچده كمدر   يا ی تنگ  از پ  شچهن لبا س

 خ دداری كنچه.

  هن  خ دداری كنچهخم شاز پس از صرف غذا.  

   20الدي   15سدر خد د را   به ينگام دراز كشدچهن 

م جب  قرار بهيچه اين كار  تنهتر از متر باال سانتي

مي ش د در ينگام خ ا  اسچه معه  در معده  بداقي   

                                                                             بمانه .

 .وزن خ د را متناسب نگه داريه 

  به ينگام دراز كشچهن ترجچحاً بر روی دست چ  دراز

 بکشچه.

    جهددت تسددکچن درد از دارويددايي مثددل بددروفن و

ناپروكسن استفاد  نکنچده زيدرا باعدث بدهتر شدهن      

جچحاً از اسدتامچن فن اسدتفاد    رفالكس مي ش نه تر

 كنچه.
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