
 ریفالکس؛ برگشت اسید معده به مری
 

به علت عدم ریفالکس معده بیماری شایعی است که 

برگشت غذا و و ماهیچه دریچه بین مری و معده کارکرد درست 

 . شودایجاد میاسید معده به داخل مری 

غذایی که می جوید و قورت می دهید، از طریق مری پایین 

شی معده و آنزیم های سپس اسید گوار. رسدرفته و به معده می

 . کنندگوارشی شروع به هضم و تجزیه غذاها می

کند اسفنکتر مثل یک دروازه عمل می. وجود داردیک نوع ماهیچه خاص به نام اسفنکتر بین مری و معده 

شود بسته شدن این دروازه باعث می. شودکه هنگام ورود غذا به سمت معده باز شده و سپس دوباره بسته می

اگر این ماهیچه در عملکرد خود دچار مشکل شده و اشتباهی باز . ا و اسید معده به سمت مری برنگرددکه غذ

ریفالکس معده یا سوزش سردل یا  مشکلن ایبه  که گرددیا بسته شود، غذا و اسید معده به داخل مری برمی

گی از شخصی به شخص فالکس معده مسری نیست، یعنی مانند سرماخوردیبیماری ر . گویندترش کردن می

 .کنددیگر سرایت نمی

شوند و ها اصال متوجه آن نمیخیلی. در طول زندگی به ریفالکس معده دچار شودممکن است  هر کس

سوزش سر دل درست در ناحیه زیر قفسه سینه . بقیه ممکن است چیزی شبیه سوزش سر دل احساس کنند

 .شودیا همان جناق سینه احساس می

چه شوند، زیرا آنگردند باعث تحریک مری میداخل معده به سمت باال و داخل مری برمی وقتی که مواد 

 .شوداسید معده باعث ایجاد احساس سوزش می. که در معده وجود دارد با اسید معده مخلوط شده است

ادویه )به  اگر بیش از حد غذا بخورید، یا غذایتان. افتدسوزش سر دل معموال بعد از غذا خوردن اتفاق می 

خصوص فلفل( زیاد داشته باشد، یا این که قبل از رفتن به رختخواب یک پیتزای بزرگ بخورید، ممکن است 

 .سوزش سر دل بگیرید

 مفید باشند.توانند برای درمان ریفالکس می ،دهنداسید معده را کاهش می یزانکه ماسید داروهای آنتی

 

 :د ازهای ریفالکس معده عبارتنبعضی از نشانه

تواند از قفسه سینه شخص احساس سوزش می. ترین عالمت ریفالکس معده استشایع :سوزش سر دل

 .شروع شده و به گلو و گردن برسد و معموال به همراه حس یک مزه ترش اسیدی یا تلخ در دهان است

  ،بریزد و ریه جا به داخل نایاسید معده به داخل گلو برگشته و از آن اگر :و سرفه س سینهخخس 
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 احساس جسم خارجی در ته گلو نیز ممکن است به وجود آید.. تواند باعث خس خس سینه و سرفه شودمی

تواند یکی شود و اگر زیاد اتفاق بیفتد، میباعث خروج اسید و گاز معده می باد گلو ن:باد گلو یا آروغ زد 

 .های بیماری ریفالکس معده باشداز نشانه

دراز کشیدن بعد از غذا، پوشیدن لباس تنگ و یا  .ها ممکن است تا دو ساعت طول بکشنداین ناراحتی 

 .دن عالئم بیماری بشودتواند باعث بدتر شحتی خم شدن می

 :شوند، عبارتند ازبعضی از غذاهایی که باعث بدتر شدن ریفالکس معده می

 غذاهای پر ادویه -

 کاکائو -

 غذاهای چرب و سرخ شده -

 دار مثل نوشابه سیاه و قهوههای کافئیننوشیدنی -

  فرنگی مثل سس یا رب گوجه فرنگی محصوالت گوجه -

 سرکه و خردل -

 هاهای آنمرکبات و آب میوه -

 چایی پررنگ و کهنه دم -

 

  

 راههای تشخیصی:

. اید یا نهتواند بگوید که دچار ریفالکس معده شدهپزشک تنها با شنیدن عالئم و شرایط جسمی شما می

ترین این آزمایشات، بلع قرص شایعیکی از . دهداما گاهی آزمایشاتی برای تشخیص دقیق تر بیماری انجام می

 . اری با اشعه ایکس از دستگاه گوارش فوقانی استبردباریُم و عکس

شود، یک لوله نرم و قابل انعطاف از طریق در آزمایش دیگری که برای تشخیص این بیماری انجام می 

 تواند میزان اسیداین لوله به دستگاهی متصل است که می. شوددهان یا بینی فرد به داخل مری فرستاده می

 کند.موجود در پایین مری را اندازه گرفته و ثبت می

 .کندلوله باریک و نرم استفاده می دیگری است که در آن پزشک از یک نام روش آندوسکوپی 

 

 

 

 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=94534
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=94534
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=222729
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=222729


لی کوچک نصب خیدر انتهای این لوله یک دوربین فیلمبرداری خیلی 

موقع انجام این آزمایش، به . گیرداست که از داخل مری و معده فیلم می

و یا اینکه داروی بیحس کننده به حلق  شودبیمار داروی بیهوشی داده می

 .تا هیچ ناراحتی و دردی احساس نکند بیمار اسپری می شود
 

 :درمان ریفالکس معده

 های غذایی و استفاده از دارو هایی در مورد تغییر عادتبرای درمان این بیماری، پزشک دستورالعمل

 . خواهد داد

  ها این است که کار آن. توانند برای درمان ریفالکس معده مفید باشندمی اسیدهاآنتیداروهایی به اسم

 .دهندهش میقدار اسید معده را کام

 ها اسید کند که بعضی از آنمدت، احتماال پزشک داروهای دیگری تجویز می برای مشکالت طوالنی

کنند که معده زودتر های اسفنکتر شده و کمک میو بعضی دیگر باعث تقویت ماهیچه دادهمعده را کاهش 

 . خالی شود

 تخت شیب دار استفاده نمایید به طوری که  برای خوابیدن از. دار ایده خوبی استاستفاده از بالش شیب

 گیرد، باالتر از قسمتی که پاها قرار می گیرد باشد.می ایه های تخت در قسمتی که سر قرارپ

 

 :بیماری ریفالکس معدهاز عالئم پیشگیری 

 از غذاهایی که ممکن است برایتان مشکل ایجاد کنند، دوری کنید. 

 را بیشتر کنید و در عوض، در هر وعده کمتر غذا بخوریدهای غذایی تان سعی کنید تعداد وعده. 

 فاصله بین غذا خوردن و خوابیدن )یا دراز کشیدن( باید . درست قبل از رفتن به رختخواب غذا نخورید

 .ساعت باشد 3تا  2حدود 

 بندیدنخیلی محکم کمربندتان را . ، نپوشیدتنگ دارند هایی که کمرلباس. 

 گاهی اوقات کاهش وزن برای درمان . دقت پیروی کنید ههای پزشکتان بها و توصیهاز دستورالعمل

 .وقت بدون مشورت با پزشک، یک رژیم الغری را شروع نکنیدهیچ اما. ریفالکس معده موثر است

 توانید یک دفترچه برای یادداشت عالئم بیماری تان شما می. اردیک ایده جالب در این زمینه وجود د

داشته باشید و هر روز این عالئم را یادداشت کنید تا ببینید که آیا از یک الگوی 

آیا بعد از خوردن یک غذای خاص یا انجام یک فعالیت . کند یا نهخاص پیروی می

د توانیبه راحتی می طور باشد،اگر این .شویدمشخص دچار عالئم بیماری می

 .ها نیستندها مناسب شما هستند و کدامبفهمید که کدام غذاها و فعالیت
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 به مری معده ریفالکس
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