ریفالکس؛ بزگشت اسید هعدٍ بَ هزی
ریفالکس هعدٍ بیواری شایعی است کَ بیشتز ها حداقل یک بار بَ آى دچار شدٍ این  .اگز هاُیچَ دریچَ بیي هزی و
هعدٍ ًتواًد کارش را بَ درستی اًجام دُد ،هوکي است باعث بزگشت غذا و اسید هعدٍ بَ داخل هزی شود  .ایي هشکل
باعث ایجاد بیواریی بَ ًام ریفالکس هعدٍ خواُد شد .

غذایی کَ هی خْیس ّ لْرت هی زُیس ،اس عزیك هزی پبییي رفتَ ّ ثَ هعسٍ هیرطس.
طپض اطیس گْارػی هعسٍ ّ آًشین ُبی گْارػی ػزّع ثَ ُضن ّ تدشیَ غذاُب
هیکٌٌس.
یک ًْع هبُیچَ ذبؽ ثَ ًبم اطفٌکتز ثیي هزی ّ هعسٍ اطت  .اطفٌکتز هثل یک
ة طوت هعسٍ ثبس ػسٍ ّ طپض زّثبرٍ ثظتَ
زرّاسٍ عول هیکٌس کَ ٌُگبم ّرّز غذا ٍ
هیػْز .ثظتَ ػسى ایي زرّاسٍ ثبعث هیػْز کَ غذا ّ اطیس هعسٍ ثَ طوت هزی ثزًگززز.
اگز ایي هبُیچَ زر عولکزز ذْز زچبر هؼکل ػسٍ ّ اػتجبُی ثبس ّ یب ثظتَ ػْز ،غذا ّ اطیس هعسٍ ثَ زاذل هزی
ثزهیگززز .ایي اتفبق ،هؼکلی ثَّخْز هیآّرز کَ ثَ آى ریفالکض هعسٍ یب طْسع طززل یب تزع کززى غذا هیگْیٌس.
ثیوبری رفالکض هعسٍ هظزی ًیظت ،یعٌی هبًٌس طزهبذْرزگی اس ػرـی ثَ ػرؾ زیگز طزایت ًوی کٌس.
ُز کظی یک ثبر زر عْل سًسگیغ هوکي اطت ثَ ریفالکض هعسٍ زچبر ػْز  .ذیلیُب اؿال هتْخَ آى ًویػًْس ّ ثمیَ
هوکي اطت چیشی ػجیَ طْسع طز زل احظبص کٌٌس .طْسع طز زل زرطت زر ًبحیَ سیز لفظَ طیٌَ ّ یب ُوبى خٌبق
طیٌَ احظبص هیػْز.
ّلتی کَ هْاز زاذل هعسٍ ثَ طوت ثبال ّ زاذل هزی ثزهیگززًس ثبعث تحزیک هزی هیػًْس ،سیزا آىچَ کَ زر هعسٍ
ّخْز زارز ثب اطیس هعسٍ هرلْط ػسٍ اصت .اطیس هعسٍ ثبعث ایدبز احظبص طْسع هیػْز.
طْسع طز زل هعوْال ثعس اس غذا ذْرزى اتفبق هیافتس .اگز ثیغ اس حس غذا ثرْریس ،یب غذایتبى ازّیَ (ثَ ذـْؽ
فلفل) سیبز زاػتَ ثبػس ،یب ایي کَ لجل اس رفتي ثَ رذترْاة یک پیتشای ثشرگ ثرْریس ،هوکي اطت طْسع طز زل
ثگیزیس.
داروُایی بَ اسن آًتیاسیدُا هیتواًٌد بزای درهاى ریفالکس هعدٍ هفید باشٌد  .کار آىُا ایي است کَ هقدار اسید هعدٍ
را کاُش هیدٌُد
بعضی اس ًشاًَُای ریفالکس هعدٍ عبارتٌد اس:
طْسع طز زل کَ ػبیعتزیي عالهت ریفالکض هعسٍ اطت .احظبص طْسع هیتْاًس اس لفظَ طیٌَ ػرؾ عرّع ػسٍ ّثَ گلْ ّ گززى ثزطس ّ هعوْال ثَ ُوزاٍ حض یک هشٍ تزع اطیسی یب تلد زر زُبى اطت .
ذضذض طیٌَ ّ طزفَ :ایي اتفبق ّلتی هیافتس کَ اطیس هعسٍ ثَ زاذل گلْ ثزگؼتَ ّ اس آىخب ثَ زاذل ًبی ّ ریَ ثزیشز.زر چٌیي حبلتی ،لفظَ طیٌَ زرز گزفتَ ّ هوکي اطت لْرت زازى غذا ثزای ػرؾ طرت ّ حتی زرزًبک ػْز.
ثبز گلْ یب آرّغ سزى :ثبز گلْ ثبعث ذزّج اطیس ّ گبس هعسٍ هیػْز ّ اگز سیبز اتفبق ثیفتس ،هیتْاًس یکی اس ًؼبًَُبیثیوبری ریفالکض هعسٍ ثبػس.
ایي ًبراحتیُب هوکي اطت تب زّ طبعت عْل ثکؼٌس.
زراس کؼیسى ثعس اس غذا ،پْػیسى لجبص تٌگ ّ یب حتی ذن ػسى هیتْاًس ثبعث ثستز ػسى عالئن ثیوبری ثؼْز.

ثعضی اس غذاُبیی کَ ثبعث ثستز ػسى ریفالکض هعسٍ هیػًْس ،عجبرتٌس اس:
غذاُبی پز ازّیَکبکبئْغذاُبی چزة ّ طزخ ػسًٍْػیسًیُبی کبفئیيزار هثل ًْػبثَ طیبٍ ّ لٍِْهحـْالت گْخَ فزًگی هثل طض یب رة گْخَ فزًگیطزکَ ّ ذززلهزکجبت ّ آة هیٍُْبی آىُبپششک چَ کار هیکٌد؟
پشػک تٌِب ثب ػٌیسى عالئن ّ ػزایظ خظوی ػوب هی تْاًس ثگْیس کَ زچبر ریفالکض هعسٍ ػسٍ ایس یب ًَ .اهب گبُی
آسهبیؼبتی ثزای تؼریؾ زلیك تز ثیوبری اًدبم هیزُس.
یکی اس رایحتزیي ایي آسهبیؼبت ،ثلع لزؽ ثبریُن ّ عکضثززاری ثب اػعَ ایکض اس زطتگبٍ گْارع فْلبًی اطت.
زر آسهبیغ زیگزی کَ ثزای تؼریؾ ایي ثیوبری اًدبم هیػْز ،یک لْلَ ًزم ّ لبثل اًعغبف اس عزیك زُبى یب ثیٌی
فزز ثَ زاذل هزی فزطتبزٍ هیػْز .ایي لْلَ ثَ زطتگبُی هتـل اطت کَ هیتْاًس هیشاى اطیس هْخْز زر پبییي هزی را
اًساسٍ گزفتَ ّ ثجت کٌس.
یک آسهبیغ زیگز ُن ُظت کَ ثَ پشػک ًؼبى هیزُس آیب هحتْیبت هعسٍ ثَ زاذل
ریَُب ثزهیگززًس یب ًَ .ایي آسهبیغ ثب یک زطتگبٍ هرـْؽ اًدبم هیػْز تب هظیز
هبیع (ػیز) ذْرزٍ ػسٍ را زر زاذل هزی ّ هعسٍ زًجبل کٌس.
آًسّطکْپی اطن یک آسهبیغ زیگزی اطت کَ زر آى پشػک اس یک لْلَ ثبریک ّ
ًزم اطتفبزٍ هیکٌس .زر اًتِبی ایي لْلَ یک زّرثیي فیلوجززاری ذیلیذیلی کْچک
ًـت اطت کَ اس زاذل هزی ّ هعسٍ فیلن هیگیزز .هْلع اًدبم ایي آسهبیغ ،ثَ ثیوبر
زارّی ثیِْػی زازٍ هیػْز تب ُیچ ًبراحتی ّ زرزی احظبص ًکٌس.
ریفالکس هعدٍ چگوًَ درهاى هیشود؟
ثزای زرهبى ایي ثیوبری ،پشػک زطتْرالعولُبیی زر هْرز تغییز عبزتُبی غذایی ّ اطتفبزٍ اس زارّ ذْاُس زاز.
زارُّبیی ثَ اطن آًتیاطیسُب هیتْاًٌس ثزای زرهبى ریفالکض هعسٍ هفیس ثبػٌس  .کبر آىُب ایي اطت کَ همسار اطیس هعسٍ را
کبُغ هیزٌُس .اهب ایي زارُّب را فمظ ثزای هست کْتبُی ثبیس اطتفبزٍ کزز ،سیزا زارای اثزات خبًجی ُظتٌس (یعٌی هوکي
اطت ثَ ثسى آطیت ثزطبًٌس) ّ ثزای هست عْالًی ُن ًویتْاًٌس ثیوبری را تحت کٌتزل زاػتَ ثبػٌس.
ثزای هؼکالت عْالًیهست ،احتوبال پشػک زارُّبی زیگزی تدْیش هیکٌس کَ ثعضی اس آىُب اطیس هعسٍ را کبُغ
هیزٌُس ّ ثعضی زیگز ثبعث تمْیت هبُیچَ ُبی اطفٌکتز ػسٍ ّ کوک هی کٌٌس کَ هعسٍ سّزتز ذبلی ػْز.
اگز ُیچکسام اس ایي زارُّب هْثز ًجْز ،هوکي اطت ثیوبر ثزای زرهبى ریفالکض هعسٍ ثَ عول خزاحی ًیبس زاػتَ ثبػس،
اهب ایي کبر ُویؼَ ُن السم ًیظت.
هوقع خوابیدى ،باید سزتاى کوی باالتز اس بدًتاى قزار بگیزد  .استفادٍ اس بالش شیبدار ُن ایدٍ خوبی است
چگوًَ هیتواًن اس عالئن بیواری ریفالکس هعدٍ جلوگیزی کٌن؟
اس غذاُبیی کَ هوکي اطت ثزایتبى هؼکل ایدبز کٌٌس ،زّری کٌیس.-طعی کٌیس تعساز ّعسٍُبی غذایی تبى را ثیؼتز کٌیس ّ زر عْف ،زر ُز ّعسٍ کوتز غذا ثرْریس.

زرطت لجل اس رفتي ثَ رذترْاة غذا ًرْریس .فبؿلَ ثیي غذا ذْرزى ّ ذْاثیسى (یب زراس کؼیسى) ثبیس حسّز  2تب 3طبعت ثبػس.
هْلع ذْاثیسى ،ثبیس طزتبى کوی ثبالتز اس ثسًتبى لزار ثگیزز  .اطتفبزٍ اس ثبلغ ػیتزار ُن ایسٍ ذْثی اطت.لجبصُبیی کَ کوز تٌگ زارًسً ،پْػیس .کوزثٌستبى را ُن السم ًیظت ذیلی هحکن ثجٌسیس.اس زطتْرالعولُب ّ تْؿیَُبی پشػک تبى ثب زلت پیزّی کٌیس .گبُی اّلبت کبُغ ّسى ثزای زرهبى ریفالکض هعسٍهْثز اطت .اهب ثَ یبز زاػتَ ثبػیس کَ ُیچّلت ثسّى هؼْرت ثب پشػک ،یک رژین الغزی را ػزّع ًکٌیس.
یک ایسٍ خبلت زر ایي سهیٌَ ّخْز زارز .ػوب هیتْاًیس یک زفتزچَ ثزای یبززاػت عالئن ثیوبری تبى زاػتَ ثبػیس ّ ُزرّس ایي عالئن را یبززاػت کٌیس تب ثجیٌیس کَ آیب اس یک الگْی ذبؽ پیزّی هیکٌس یب ًَ .آیب ثعس اس ذْرزى یک غذای
ذبؽ یب اًدبم یک فعبلیت هؼرؾ زچبر عالئن ثیوبری هیػْیس؟ اگز ایيعْر ثبػس ،ثَ راحتی هیتْاًی ثفِویس کَ کسام
غذاُب ّ فعبلیتُب هٌبطت ػوب ُظتٌس ّ کسامُب ًیظتٌس.

