 صاف كرد مکرر صدا بوه علوت ملتهوب

در محل اتصال مری به معده يك ماهيچه حلقويی

عالئم

يا اسفنکتر وجيد دارد كه اين ماهيچه از برگشت

شايع ترين عالمت سيزش سر دل مي باشد كه از

اسيد معده و مياد غذايي به مری جلويگيری موي

معده شروع و به طرف گلي و قفسه سينه كشويده

تشخیص

كند .اگر اين اسفنکتر ضعيف شيد غذا از معده به

مي شيد .شرايط زير باعث تشديد اين عالئم موي

معميالً تشخيص بر اساس عالئوم موي باشود .در

طرف مری برگشوت یيودا موي كنود كوه بوه

شيد:

صيرتيکه عالئم مبهم باشند زمايشات تشخيصي

رفالكس مي گييند .یيشش داخلي معده در برابور

 -خيرد حجم زياد غذا

انجام مي شيند .اين زمايشات عبارتند از:

اسيد معده مقاوم مي باشد اما یيشش داخلي مری

 -خم شد یس از خيرد غذا

 اندوسکيیي

اين تيانايي را ندارد و در صيرت تماس بوا اسويد

 -دراز كشيد یس از خيرد غذا

 اندازه گيری اسيد؛ در ايون روش يوك ليلوه

سيب مي بيند .بيشتر مردم یس از خيرد غوذا

 -بلند كرد اشيا سنگين یس از خيرد غذا

شد تارهای صيتي

خاص به انتهای مری فرسوتاده موي شويد و

دارند رفالكس مختصری دارند اما زماني كه همراه

عالمت ديگر احساس برگشت اسيد معده به گلوي

مدت برای  24ساعت در

با عالئم باشد و يا مری سيب ديده باشد به عنيا

مي باشد .عالئمي كوه كمتور شوايع موي باشوند

مي شيد سپس اين ليله به يك دستگاه وصل

يك عارضه محسيب مي شيد.

عبارتند از:

مي شيد تا ميزا اسيد اندازه گيوری و ثبوت

 درد قفسه سينه؛ در اين ميرد بايد منشوا

علل
علت اصلي ضعيف بيد اسفنکتر تحتواني

موي

درد قطعي شيد كه از قلب نمي باشد.

باشد اما تعدادی عيامل خطر ساز نيز وجيد دارند

 احساس مزه اسيد در دها

كه عبارتند از:

 سرفه مزمن

 -فتق هيتال؛ وارد شد معده به قفسه سوينه از

 گرفتگي صدا

طريق ديافراگم

 احساس یری و سنگيني در معده

 -وارد شد فشار به معده در حاملگي و چاقي

 صدای خس خس در تنفس

 -رژيم غذايي یرچرب

 سختي در بلع غذا

 -خيرد غذای زياد در يك وعده

 گلي درد مزمن

 -استعمال دخانيات

 سکسکه دائمي

 -نيشيد الکل

 احساس وجيد لقمه در گلي
 تهيع و استفراغ

محل نگه داشوته

كند.
 مانيمتری؛ در اين روش تشخيصي فشار مری
بيسيله يك دستگاه اندازه گيری مي شيد.
درمان
مهمترين تيصيه در درما رفالكس؛ رعايت رژيوم
غذايي متناسب و خويرد غوذا در وعوده هوای
بيشتر و ميزا كم تر مي باشد .برخي غذاها مثول
قهيه ،غذاهای ادويه دار ،مييه های اسويدی مثول
یرتقال ،ليموي ،گريوف فوروت و نانواس ،گيجوه
فرنگي ،نعنا و شکالت اسيد معده را بيشوتر موي
كنند همچنين غذاهای چرب مدت زموا تيقوف

غذا در معده را افزايش مي دهند .ساير درما هوا

 استعمال دخانيات را متي قف كنيد.

عبارتند از:

 از مقدار غذای مصر في در هر وعوده غوذايي

 دارو درماني؛ استفاده از داروهای ضود اسويد
مثل شربت ليمينييم ام جوي ،رانيتيودين و

بکاهيد.
 از یي شيد لبا س هوا ی تنو

مپرازول
 جراحي
عوارض

بوه ويو ه در

ناحيه كمر خيدداری كنيد.
 یس از صرف غوذا از خوم شود

مركزآموزشي درماني نمازي

خويدداری

كنيد.

همه افراد در طيل زندگي رفالكس را تجربوه موي

 به هنگام دراز كشيد سر خيد را  15الوي 20

كنند كه در اغلب ميارد خفيف و گذرا مي باشد.

سانتي متر باالتر از تنه قرار بدهيد ايون كوار

اما اگر مرتب عيد داشته باشد و بوه درموا هوای

ميجب مي شيد در هنگام خياب اسيد معوده

رايج جياب ندهد عيارض جدی به هموراه خياهود

در معده باقي بماند .

داشت كه عبارتند از:
 التهاب مری همراه با ايجاد زخم
 تنگي مری
 تحريك شد مجاری هيايي



چف دراز بکشيد.
 جهت تسکين درد از داروهايي مثل بوروفن و

 سرطا مری

شوود رفالكووس مووي شوويند ترجيحوواً از

مي شيد بپرهيزيد.
 رژيم غذايي كم چورب و حواوی سوبزيجات،
مييه جات و لبنيات كم چرب باشد.
 از خيرد غذا تا  2ساعت قبل از خياب
بپر هيز يد.

« رفالكس»

 به هنگام دراز كشيد ترجيحاً بر روی دسوت

 خينريزی

 ازخيرد غذاهايي كه باعث تشديد رفالكوس

سوزش سر معده

وز خيد را متناسب نگه داريد.

نایروكسن استفاده نکنيد زيورا باعوث بودتر

چند توصیه جهت کاهس عالئم رفالکس

واحد آموزش ضمن خدمت

استامينيفن استفاده كنيد.
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