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 ريفالكس چيست؟
غذايي كه مي خوريم از طريق لوله اي بنام مري وارد معدده مدي شدود         
اسيدها به داخل معده ترشح شده تا غذاها را تجزيه كند  در بسياري از افراد 
به دليل نقص دريچه انتهاي مري، اسيد معده به داخل مري باز مي گردد و 
 باعث ايجاد احساس سوزش در قفسه سينه مي شود كه ريفالكس نام دارد 

 

 عالئم ريفالكس
نشانه سوزش سردل، احساس دردناك و سوزنده در وسط قفسه سينه است  
اين درد معموال بعد از صرف غذا شروع مي شود و تا چند ساعت بعد از آن 
ادامه مي يابد  اين ناراحتي ممكن است با دراز كشيدن و يا خم شدن هدم   

 بدتر شود  

 ساير عالئم ريفالكس عبارتند از:
 احساس مزه ترش يا تلخي در دهان 
 مشكل بلع و احساس گير كردن غذا در مري و يا گلو 
  سرفه هاي مزمن و يا حمالت آسم 
  حالت تهوع به خصوص هنگام صبح 
 بادگلو و آروغ زدن هاي مكرر و جمع شدن بيش از حد بزاق در دهان 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عواملي كه مي توانند باعث بروز و تشديد ريفالكس گردند:
  پرخوري: بيماران مبتال به ريفالكس بايد حجم هر وعده غذايي را كم و

 تعداد دفعات خوردن غذا را بيشتر نمايند 
 سريع غذا خوردن و كامل نجويدن غذا 
 مصرف غذاهاي محرك و پر ادويه 
 مصرف مركبات ترش 
 

 مصرف كافئين زياد مانند قهوه، چاي و شكالت 
  مصرف نان هايي كه خمير آنها به خوبي نمي پزد مانند نان باگت يا نان

 بربري
 مصرف الكل و نوشابه هاي گازدار 
 سيگار كشيدن و مصرف دخانيات 
 استرس و فشار رواني و عصبي 
 پوشيدن لباس تنگ 
 مصرف غذاهاي فست فود 

 

 كنترل سوزش معده
پرهيز از موارد ذكر شده مي تواند به بهبود عالئم ريفالكس كدمدك كدندد        
بعالوه با تغيير جزئي در روال رژيم غذايي مي توان اين عارضه را كدندتدرل      

ساعت قبل از خواب شام را صرف كنيد  مصرف گوجه  2يا  3نمود  بهتر است 
 فرنگي، پياز، سير و نعناع اين عارضه را تشديد مي كند 

 آب بهترين نوشيدني مي باشد كه اسيدهاي دستگاه گوارش را رقيق مي كند 
در هنگام خواب سرخود را باالتر از بدن قرار دهيد  اگر در شب دچار سدوزش   
معده مي شويد بهتر است بالشي بلند تر زير سر قرار دهيد اين كار مداندع از     
بازگشت اسيد معده به داخل مري مي شود  همچنين بهتر است به پدهدلدوي     

 چپ بخوابيد  در اين حالت سوزش معده تخفيف مي يابد 
كاهش وزن بدن و داشتن برنامه منظم ورزشي در كاهش عالئم يا پيشگيري 

 از ريفالكس موثرمي باشد 
 ممكن است آدامس جويدن در بهبود عالئم در بعضي افراد موثر باشد 

 

 درمان ريفالكس
رعايت برخي از توصيه هاي تغذيه اي، روش زندگي مدنداسدب و كداهدش          
استرس مي تواند ريفالكس را كنترل كند، اگر با بكار گيري اين روش هدا،      

 عالئم بهبودي چشمگيري نداشت بهتر است به پزشك مراجعه كنيم 
خوشبختانه امروزه داروهاي بسيار موثري براي درمان ريفالكس وجود دارد    
مهمترين داروهايي كه به اين منظور به كار مي رود  داروي امپرازول و هدم     
خانواده هايش نظير پنتوپرازول هستند  عالوه بر اين موارد داروهايي ندظديدر     
رانيتيدين و فاموتيدين نيز مي توانند در برخي موارد موثر باشدندد  پدزشدك        

 معالح، درمان را شروع مي كند و  بر حسب نياز آن را ادامه خواهد داد 


