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 ماهو داء االرتداد المعدي المريئي؟ 

بشكل  حمض المعدة  تدفقو داء يحدث عندما ه

التدفق  سبب هذا يت  . والمريء عكسي راجعًا  الى 

   .  المريء ببطانة  تهّيج  العكسي

من وقت  يحدث بشكل طبيعي   االرتجاع الحمضي   

يحدث    حاد ارتجاع  هو داء االرتداد المعدي المريئي  لكن  آلخر.

. على األقل مرتين أسبوعياً   

 

عن داء شعور عدم الراحة الناتج  التحكم ب يمكنك

وتناول    ير نمط الحياةيتغباالرتداد المعدي المريئي 

طبية. لكن    بعض العالجات المصروفة دون وصفة 

تصرف   أدوية أقوى لى إبعض يحتاج القد 

للتخفيف من  ة يجراح عملية لى أو إ  بوصفة طبية

 األعراض

 



المعدي المريئي؟  االرتجاعماهي اعراض داء 

 

 الصدرفي  وألم  حرقان ❖

 

 

 

 حرقة في المعدة عادَة بعد تناول الطعام  ❖

 

 

 

   حساس بوجود كتلة في الحلق ا ❖

 

 

 السعال المزمن   ❖

 



 المعدي المريئي؟  االرتجاعراض داء ماهي اع

 صعوبة بلع  ❖

 

 

 

 اضطراب النوم   ❖

 

 

 

 حمضي  ارتجاع الطعام أو سائل  ❖

 

 

 التهاب الحنجرة    ❖

 

 



 المريئي؟المعدي االرتداد   كيف يحدث داء

  فيدائرية من العضالت المجموعة ال تقوم  بلع,دما تقوم بالعن

باالسترخاء     (العضلة العاصرة  ) ء الجزء السفلي من المري

مرة  العضلة العاصرة   تنقبضثم  .للمعدةالطعام  مرورلتسمح ب

 أو غير   ضعيفبشكل   استرخاء العضلة يعمل  اذا كان أخرى. 

   المعدة  األحماض من بارتجاع ذلك أن يتسبب , يمكن طبيعي

  قد يتسبب , والمريء  بطانة االرتجاع المستمر يهيج ف المريء  إلى

 في التهابها.  

 

 

  



 ؟بالمرض  االصابةماهي عوامل الخطر التي قد تزيد من  

 

  بالمعدة بالتحديد الجزء انتفاخ  حيث تسببالسمنة:   .1

ة  يزيد من احتماليما  حتى الحجاب الحاجز   و العلوي  

 االصابة بالداء. 

 

في بعض   الحمل في اضطرابات يتسبب الحمل:  .2

فراغ المعدة  إالجلد و  تصلب  مما يسبب  األنسجة  

 المتأخر. 

 التدخين   .3

 

قبل  طعام في وقت متأخر "ال أو تناول  دسمة تناول وجبات  .4

 " ساعات بساعتين أو ثالثالنوم 

 

مسكنات األلم     من   كثار من تناول بعضاإل -5



االلتهاب المزمن   ا ماهي المضاعفات التي يمكن أن يسببه

 في المريء مع مرور الوقت؟ 

قد يسبب االلتهاب المزمن   تضيٌق بالمريء: .1

  ناتج عن  من المريء   السفلي بالجزء ضررًا 

نسيج  ال تكوينحمض المعدة المتسبب في 

مسار  البتضييق يقوم النسيج حيث   ملتهبال

   الذي يمر منه الطعام بالمريء 

 

حمض المعدة الموجود   ب يتسب  قرحة بالمريء: .2

باأللم  شعورك     يزيد منفي تكون قرحة. مما قد 

 . زيد من صعوبة البلعفي المريء و ي

 

الضرر الناتج عن   قد يسببسرطان المريء:   .3

رات في  يتغي في المريء  الحمضتزايد 

خطر  فتزيد من  لمريء السفلي. ا النسيج 

 اإلصابة بسرطان المريء. 

 

  



 المريئي؟   االرتجاعتشخيص  كيف يتم 

 :بالتالي لتشخيص الداء  قد يوصي طبيبك

  بطرفهمرن أنبوب إدخال يتم ي:  معدالتنظير ال ❖

لفحص المريء  الحلق سفل ألعدسة تصويرية 

والمعدة. يساعد المنظار في الكشف عن  

 التهاب في المريء أو عن أي مضاعفات أخرى.

 

 : درجة الحموضة اختبار    ❖

الحمض   وجود استمرار  مدةيتم وضع جهاز مراقبة لتحديد   

  الخصر جهاز المراقبة حول  يربط .المعدي في المريء 

قسطرة  عبارة عن أنبوب يكون قد . الكتفعلى أو 

لى المريء.إ األنف من خالل  يتم تمريره

  



 كيف يتم تشخيص داء االرتداد المعدي المريئي؟

 

  تقلص يقوم بقياس   :اختبار حركية المريء   ❖

و  في المريء عند البلع.   رادية اإل العضالت 

  التنسيق و من حيث   يقيس ضغط المريء 

 . عضالتالقوة 

 

محلول صبغي  يتم اعطاؤك    :تصوير باألشعة السينية ❖

  حيث يعمل المحلول على تغطية  للشرب

مما  جهازك الهضمي.  ل البطانة الداخلية ل

للمريء   واضحة مشاهدة صورة ب يسمح 

 من األمعاء.    ةالعلوي والمنطقة والمعدة 

 

  أقراص مادةأن يطلب منك ابتالع أيضا يمكن 

المريء  ضيق تشخيص يسهل باريوم، والذي ال

 البلع. يسبب صعوبة في الذي 

 



 المريئي؟ االرتجاع كيف يتم عالج 

تعديل نمط  من المرجح أن يقترح الطبيب أوال أن تجرب 

  التحتاج  التي األدوية مع تناول بعض حياتك  

  دواء معيًناطبيبك   يوصيقد  و.  وصفة طبية

، أو قد ينصح بإجراء  في حال احتياجك لذلك

 جراحة. 

  ؟األدوية المصروفة دون وصفات طبيةماهي 

 :أحماض المعدة لمعادلة مضادات الحموضة  -1

ولكنها  .  بالراحة السريعةتؤدي مضادات الحموضة إلى الشعور 

ويمكن أن يسبب اإلفراط  .  مريء الملتهبلل  ال تعتبر عالج شافي 

 . اإلسهالفي تناولها الى آثاًرا جانبية مثل 

 

  مثبطات المعروفة باسم  : أدوية تقلل من إنتاج االحماض -2

حة   ر رايتوفتساعد في  .H-2مستقبالت الهيستامين 

المعدة   أحماض  إفرازمن   حيث تقلللفترات أطول،  

 ساعة.  12إلى لمدة تصل 



  ؟األدوية المصروفة دون وصفات طبيةماهي 

 شفاء المريء: وتسرع عمليةإنتاج الحمض  تقللاألدوية التي  -3

هي   —مثبطات مضخات البروتون  معروفة باسم  

لألنسجة  وتتيح الوقت  حمض أقوى    مثبطات

  .للشفاء المريئية التالفة  

 ماهي الحلول األخرى )الجراحة(؟

. لكن إذا لم تساعدك  باألدويةبالمرض  ُيمكن عادة التحكم  

األدوية على المدى  استخدام  تفادي  في حالة األدوية أو 

: أحد العمليات التاليةب   الطبيبفقد ُيوصي  الطويل،   

الجزء العلوي من المعدة  عبارة عن لف أو طي وهي   تثنية القاع:

ويتم اجراء عملية    االرتجاع.  لمنعبالمريء العضلة العاصرة  حول 

(.  جراحة بالمنظارتثنية القاع عن طريق ) 

جزئًيا  ويمكن لّف الجزء العلوي من المعدة 

كلًياأو   . 



 

 

 ماهي الحلول األخرى )الجراحة(؟

 

الخرزات مغناطيسية متناهية  وهي عندما توضع    :لينكس جهاز 

ويكون   حول الموصل بين المعدة و المريء.ملتفة   الصغر 

إلبقاء  التجاذب المغناطيسي بين تلك الخرزات قوًيا بما يكفي 

، وضعيف في الوقت  الوصلة مغلقًة أمام الحمض الراجع

. يسمح بمرور الطعامنفسه بما    

جراحة بالمنظار باستخدام  سلينك جهاز يمكن زراعة     

  

 

 

 

 



تبعها  والتغيرات المنزلية التي يجب ان أما هي انماط الحياة  

 لتجنب تكرار حدوث أو تفاقم داء االرتداد المعدي المريئي؟

    اإلرتجاعتقليل في   الحياة أسلوبقد تساعد التغييرات في 

 : أنحاول 

الزائد يضغط الوزن وزن صحي: العلى  تحافظ  -

على بطنك، مما يدفع المعدة ويسبب ارتجاع  

 الحمض إلى المريء 

  عليك باالنتظار  م: بعد تناول الطعا النوم تجنب  -

اإلستلقاء أو  بعد تناول الطعام قبل ثالث ساعات 

 النوم

ذا كنت تعاني من حرقة  ا رفع رأس السرير:  -

  قطعة ر عند  النوم، فضع المعدة باستمرا

نهاية   تجعل بحيث تحت أقدام السرير بية شخ

  20الى  15من   مرفوعة الرأس  جهة السرير من 

ضافية لرفع رأسك  ا. ال يعد وضع وسائد سم

 فعااًل. 



تبعها  والتغيرات المنزلية التي يجب ان أما هي انماط الحياة  

 لتجنب تكرار حدوث أو تفاقم داء االرتداد المعدي المريئي؟

 

 اذا كنت تدخن.  التدخينأقلع عن  -

 

 ببطء وأمضغه جيدًا. تناول الطعام  -

 

طعمه التي تسبب حرقة بالمعدة:  تجنب تناول األ  -

وهي تشمل األطعمة المليئة بالدهون و الثوم و  

 البصل. 

 

 . المالبس الضيقةتجنب ارتداء  -

 



 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع:

 ( flaticon)  الصور التوضيحية مصدرها  موقع

 المراجعة والتدقيق: 

بمستشفى   جراحة الصدر تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

 الملك فهد الجامعي. 

  



 

ة قسم التوعية الصحي  
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