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زمانی اتفاق می افتد که محتویات معده به مری برگردد. به این عمل برگشتتا استتید یا رفالک   رفالکس معده

شود. سید به این دلیل اتفاق می افتد  معده به مری نیز گفته می  سفنکتر تحتانی مری، زمانی که رفالک  ا که ا

سما گلو و  شکل معکوس از طریق مری به  سید به  سپ  ا شود.  سته نمی  ستی ب سد، به در غذا به معده می ر

 دهان شما جریان می یابد و طعم ترش به دهان می دهد.

ش سر دل هر از رفالک  اسید تقریباً برای همه در مقطعی از زندگی اتفاق می افتد. داشتن رفالک  اسید و سوز

سر  سوزش  سید یا  سا. اما، اگر بیش از دو بار در هفته در طی چند هفته دچار رفالک  ا گاهی کامال طبیعی ا

کند، کنید، اما عالئم شما همچنان عود میشوید، دائماً از داروهای سوزش معده و ضد اسیدها استفاده میدل می

سا به  شید.  GERDممکن ا شده با سکین عالئم، باید  GERDمبتال  شود. نه فقط برای ت شک درمان  سط پز تو

برای دریافا جواب آزمایشتتتهای  می تواند منجر به مشتتتکالت جدی تری شتتتود. GERDبلکه به این دلیل که 

 استفاده کنید. جوابدهی آنالین مراکز پزشکیتشخیصی رفالک  معده می توانید از امکان 

 می شود؟ GERDچه عواملی باعث 

وقتی به درستی  -وجود ندارد، اما مکانیسمی در بدن وجود دارد که  GERDدلیل واحدی برای  در حالی که هیچ

 می تواند احتمال آن را افزایش دهد. -کار نمی کند 

سفنکتر تحتانی مری ) شل می LESا سا کار می کند،  سا. وقتی در ضالنی مدور در انتهای مری ا ( یک نوار ع

 سپ  سفا می شود و دوباره بسته می شود. شود و هنگام قورت دادن باز می شود.

به درستی سفا یا بسته نشود. این به اسید معده و سایر محتویات  LESرفالک  اسید زمانی اتفاق می افتد که 

 معده اجازه می دهد تا به سما مری باال بروند.

 سایر علل احتمالی عبارتند از:

فراگم به ستتما ناحیه قفستته ستتینه حرکا می کند. اگر فتق هیاتال. زمانی استتا که بخشتتی از معده باالی دیا

 نتواند کار خود را به درستی انجام دهد. LESدیافراگم آسیب ببیند، می تواند این احتمال را افزایش دهد که 

ساع گاهی به این  شود. این ات سما فوقانی معده  ساع ق خوردن مکرر وعده های غذایی حجیم. می تواند باعث ات

 وجود ندارد و به درستی بسته نمی شود. LESار کافی روی معنی اسا که فش

 خیلی زود دراز کشیدن بعد از وعده های غذایی حجیم. 

 )ریفالکس اسید مزمن( چیست؟ GERDعالئم اصلی 
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سر دل به  سوزش  سا. برخی افراد بدون  سید ا سر دل مداوم و برگشا ا سوزش  صلی آن  مبتال  GERDعالئم ا

ستند. در عوض، درد در ق سا ه شکل در بلع را تجربه می کنند. ممکن ا صبح یا م صدا در  سینه، گرفتگی  سه  ف

سا.   GERDاحساس کنید غذا در گلویتان گیر کرده اسا، یا احساس خفگی می کنید یا گلویتان سفا شده ا

 همچنین می تواند باعث سرفه خشک و بوی بد دهان شود.

 سوزش سر دل چیست؟

ید اسا که شامل یک احساس سوزش دردناک در وسط قفسه سینه اسا سوزش سر دل از عالئم رفالک  اس

 که به دلیل تحریک پوشش مری ناشی از اسید معده ایجاد می شود.

سیاری از افراد  شود. برای ب شود، اما اغلب بعد از غذا خوردن بدتر می  سوزش می تواند در هر زمانی ایجاد  این 

 که خواب راحا شبانه را سخا می کند. سوزش سر دل هنگام دراز کشیدن بدتر می شود،

GERD ریفالکس مزمن اسید( چقدر شایع است؟( 

GERD .بسیار شایع اسا. این بیماری و عالئم آن تعداد زیادی از مردم را تحا تأثیر قرار می دهد 

ن مبتال شود، اما برخی ممکن اسا بیشتر در معرض خطر ابتال به آ GERDهر فردی در هر سنی ممکن اسا به 

 سالگی افزایش می یابد. 40)خفیف یا شدید( پ  از  GERDباشند. به عنوان مثال، احتمال ابتال به نوعی از 

 همچنین احتمال ابتال به آن در موارد زیر بیشتر اسا:

 اضافه وزن یا چاقی 

 حاملگی 

  سیگار 

 خوردن انواع خاصی از غذاها، مانند فرآورده های سرخ شده یا گوجه فرنگی 

 نواع خاصی از نوشیدنی ها مانند نوشابه، قهوه یا الکلنوشیدن ا 

 ( استفاده از داروهای ضد التهابی غیراستروئیدیNSAIDSمانند آسپرین یا ایبوپروفن ) 

 GERDالکل و 

در بستتیاری از مطالعات با هم مرتبط بوده اند، و به ن ر می رستتد هرچه الکل بیشتتتری  GERDمصتترا الکل و 

 بیشتر می شود. GERDه بنوشید، احتمال ابتال ب
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ضح نیسا  ستقیماً بر  -در حالی که این ارتباط کامالً وا تأثیر می گذارد یا افرادی که الکل زیادی  LESآیا الکل م

آنچه واضح اسا این اسا که  -شود؟  GERDمصرا می کنند رفتارهای دیگری نیز دارند که می تواند منجر به 

 محدود کردن مصرا الکل، یا قطع کامل آن، پ  از تشخیص، ممکن اسا برخی عالئم را تسکین دهد.

 :GERDدرمان 

 داروها شامل موارد زیر هستند:

 آنتی اسیدها

سید و  سیدهایی معموال برای عالئم گاه به گاه و خفیف رفالک  ا ستفاده می شود. ا GERDآنتی ا ما اگر متوجه ا

 شدید که تقریبا هر روز از آنتی اسیدها استفاده می کنید، ممکن اسا به داروی قوی تری نیاز داشته باشید.

 H2مسدود کننده های گیرنده 

 برای کاهش میزان اسیدی که معده می سازد تجویز میشوند.  H2مسدودکننده های 

شود( که یک نوع مسدودکننده نوان زانتاک شناخته می)همچنین به ع رانیتیدیننکته مهم این اسا که داروی 

H2  استتا اخیراً توستتطFDA  به دلیل داشتتتن مادهN-Nitrosodimethylamine (NDMA)  که یک ماده

 زا اسا، ممنوع شده اسا.سرطان

 (PPIمهارکننده های پمپ پروتون )

PPI  که آنها نسبا به مسدودکننده های ها نیز میزان اسیدی معده را کاهش می دهد. از آنجاییH2  بهتر عمل

 می کنند، برای بهبود پوشش مری مفیدتر هستند.

 مفید هستند؟ GERDآیا درمان های خانگی برای 

برخی از افراد ممکن اسا ترجیح دهند برای درمان سوزش سر دل خود داروهای خانگی مصرا کنند. در حالی 

 به حمالت گاه به گاه رفالک  اسید کمک کند. که برخی از درمان های خانگی ممکن اسا

 چند درمان خانگی که ممکن اسا بیشتر از اینکه مفید باشد ضرر داشته باشد عبارتند از:

نوشیدن محلول جوش شیرین و آب: از آنجایی که جوش شیرین قلیایی اسا، این توانایی را دارد که اسیدیته را 

صرا آن در دوزهای کوچک عم سا و در خنثی کند و م سدیم ا شار از  سر شیرین  سا. اما جوش  دتاً بی خطر ا

 صورت مصرا بیش از حد ممکن اسا عوارض جانبی نیز داشته باشد.
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سا، تحریک آن با جویدن آدام  پ  از  سا که از آنجایی که بزاق کمی قلیایی ا صور در اینجا این ا آدام : ت

 گلو کمک کند.  خوردن غذا ممکن اسا به خنثی کردن اسیدیته در دهان و

سا، اما  شکالتی مانند حالا تهوع و ترش کردن معده ا صرا زنجبیل: زنجبیل یک درمان خانگی رایج برای م م

هنوز مشتتخص نیستتا که آیا واقعاً می تواند به عالئم گاه به گاه ستتوزش ستتر دل کمک کند یا خیر. در واقع، در 

 زنجبیل اسا. بسیاری از مطالعات، سوزش سر دل نشانه مصرا بیش از حد

شیر خوردن: به دلیل قلیایی بودن طبیعی، شیر یکی دیگر از داروهای خانگی اسا که اغلب به عنوان راهی برای 

کاهش عالئم سوزش سر دل شناخته می شود. اگرچه ممکن اسا در ابتدا احساس آرامش داشته باشد، اما چربی 

ضم  سا و پروتئین موجود در آن در نهایا می تواند پ  از ه سر دل را بدتر کند. ممکن ا سوزش  شیر عالئم 

 تحمل شیر کم چرب برای برخی افراد آسان تر باشد.

GERD چگونه تشخیص داده می شود؟ 

 عبارتند از: GERDآزمایشات تشخیص 

صل( از  سکوپ )یک لوله بلند با نور مت شک به کمک یک آندو ستگاه گوارش فوقانی: پز سی د سکوپی و بیوپ آندو

گلو، پوشتتش دستتتگاه گوارش فوقانی )مری، معده و دوازدهه( را بررستتی میکند. همچنین ممکن  طریق دهان و

 یا سایر مشکالت، مقدار کمی از بافا )بیوپسی( را برش دهد. GERDاسا برای بررسی 

را  GERDرادیوگرافی دستتتگاه گوارش فوقانی: رادیوگرافی از دستتتگاه گوارش فوقانی هر گونه مشتتکل مربوط به 

 می دهد. بعد از نوشیدن باریم، رادیو گرافی انجام میشود. نشان

مانومتری مری: مانومتری عملکرد اسفنکتر تحتانی مری و ماهیچه های مری را برای حرکا عادی غذا از مری به 

سگرها  سگرها را به بینی وارد می کند. این ح شک یک لوله انعطاا پذیر کوچک با ح معده آزمایش می کند. پز

 نکتر، عضالت و اسپاسم را هنگام بلع اندازه گیری می کنند.قدرت اسف

 GERDجراحی برای 

در بیشتتتر موارد، تیییر شتتیوه زندگی و داروها برای پیشتتگیری و تستتکین عالئم ریفالک  کافی استتا. اما گاهی 

 اوقات نیاز به جراحی اسا.

ف نکرده باشد، ممکن اسا پزشک جراحی را برای مثال، اگر تیییر شیوه زندگی و داروها به تنهایی عالئم را متوق

 ، جراحی را پیشنهاد کنند.GERDتوصیه کند. آنها همچنین ممکن اسا در صورت بروز عوارض 
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 )ریفالک  مزمن اسید( از چه غذاهایی باید اجتناب کنم؟ GERDدر صورت ابتال به 

سکین عالئم  شویق کند که GERDبرای مدیریا و ت شما را ت سا  شک ممکن ا سبک ، پز صی در  تیییرات خا

 زندگی ایجاد کنید، مانند:

 حفظ وزن نرمال 

  ترک سیگار 

 پرهیز از وعده های غذایی سنگین و چرب در عصر 

 چند ساعا بعد از غذا خوردن دراز نکشید 

  باال آوردن سر در هنگام خواب 

 تجویز دارو 

رژیم غذایی و عادات غذایی نقش کلیدی در کنترل عالئم ریفالک  دارد. ستتتعی کنید از غذاهای محرکی تن یم 

 که مدام باعث سوزش سر دل می شوند اجتناب کنید.

 مواد غذایی زیر موجب تشدید عالئم ریفالک  میشوند:

 .غذاهای ادویه دار 

 .غذاهای سرخ شده 

 .)غذاهای چرب )از جمله لبنیات 

 .شکالت 

 ای گوجه فرنگی.س  ه 

 .سیر و پیاز 

 .الکل، قهوه و نوشابه های گازدار 

 .میوه های خانواده مرکبات 

GERD :یا ریفالکس در نوزادان 

طبیعی اسا که نوزادان غذا را از دهان خارج کرده و گاهی اوقات استفراغ کنند. اما اگر کودک شما مرتب غذا را 

 باشد. GERDمبتال به کند، ممکن اسا ریزد یا استفراغ میبیرون می

 در نوزادان عبارتند از: GERDعالئم و نشانه های بالقوه 
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 امتناع از خوردن 

 مشکل در بلع 

  خفگی 

 آروغ خی  یا سکسکه 

 تحریک پذیری در حین یا بعد از تیذیه 

 قوس شدن پشا آنها در حین یا بعد از تیذیه 

 کاهش وزن یا رشد ضعیف 

 سرفه یا ذات الریه مکرر 

 مشکل در خوابیدن 

یا بیماری دیگری مبتال باشتتد، با پزشتتک او قرار  GERDاگر مشتتکوک هستتتید که کودک شتتما ممکن استتا به 

 مالقات بگذارید.

 GERDعوارض احتمالی 

شکالت جدی یا حتی  GERDدر اکثر افراد،  عوارض جدی ایجاد نمی کند. اما در موارد نادر، می تواند منجر به م

 شود. تهدید کننده زندگی

 عبارتند از: GERDعوارض بالقوه 

  ازوفاژیا، التهاب مری 

 تنگی مری، که زمانی اتفاق می افتد که مری شما باریک یا سفا شود 

 مری بارت که شامل تیییرات دائمی در پوشش مری می شود 

 سرطان مری، که بخش کوچکی از افراد مبتال به مری بارت را تحا تاثیر قرار می دهد 

 ی دندان، بیماری لثه یا سایر مشکالت دندانیفرسایش مینا 

 منابع:

https://www.everydayhealth.com/ 

https://my.clevelandclinic.org/ 

1-gerd-disease-gerd/guide/reflux-https://www.webmd.com/heartburn 

https://www.everydayhealth.com/
https://my.clevelandclinic.org/
https://www.webmd.com/heartburn-gerd/guide/reflux-disease-gerd-1
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8%AA%DB8%C%D8%DB9%86%D7%A8%D1%B8%https://fa.wikipedia.org/wiki/%D
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