ارتجاع حموضة

المعدة

مرض ارجتاع حموضة املعدة يحدث عند اندفاع عصارة املعدة
والتي حتتوي على حموضة عالية إلى أسفل املريء .وقد يشتكي
معظم املرضى عادة من آالم وحرقان في املنطقة السفلية من
الصدر أو كما هو متعارف عليه يشعر املريض باحلرقان.
وعندما تكون كميات العصارة املرجتعة كبيرة ومتكررة على
مــدى فترة طويلة من الزمن تبدأ بطانة املــريء بااللتهابات
املزمنة (والتي سوف نتعرض إليها الحقاً).
وع ــادة مــا يشعر املــريــض بحرقان فــي املنطقة السفلية من
الصدر ،ولكن في بعض األحيان يشعر املريض بأعراض أخرى
أهمها مرارة في الطعم ،أو صعوبة في البلع ،أو تغيير في نبرة
الصوت ،أو ربو متكرر أو ضيق في التنفس ،أو آالم في الصدر
شبيهة بالذبحة الصدرية ،أو التهابات متكررة في احلنجرة
والقصبات الهوائية.
ويصيب هذا املرض عدد كبير من السكان وتقدر اإلحصائيات
أن  %40من الناس يشتكون من حرقان لبعض الوقت ،ويكون
املرض شديداً في أقل من  %10من السكان.

كيفية عالج مرض ارجتاع حموضة املعدة
في كثير من األحيان ،يستطيع املريض مبساعدة األخصائي
السيطرة على هذا املرض عن طريق تغيير منط احلياة ،وأنواع
األكــل وتعاطي أنــواع من األدويــة اخلاصة وهــذا يتلخص في
اخلطوات التالية:
 -1جتنب بعض املأكوالت :والتي ينتج عن تناولها ارجتاع في املريء
مثل الكاكاو ،الشاي ،القهوة ،البهارات ،النعناع ،األكالت الدهنية،
الطماطم ،عصير البرتقال والليمون ،املشروبات الكحولية.

 -2جتـنــب ال ـتــدخــن :حيث أن النيكوتني يهيج غشاء املعدة
إلفراز حموضة عالية ،كما أن نفس املادة تقوم بارتخاء الصمام
السفلي للمريء والذي ينتج عنه ارجتاع في احلموضة.
 -3احلـمـيــة ال ـغــذائ ـيــة :خلفض ال ــوزن إلــى ال ــوزن الطبيعي،
باستشارة الطبيب.
 -4جتنب األكل عموم ًا قبل النوم :مبدة ال تقل عن  3-2ساعات.
 -5تناول بعض األدوي ــة اخلافضة للحموضة :ومتوفرة مثل
الشراب األبيض اخلافض للحموضة ،أو حبوب خاصة خلفض
احلموضة في املعدة مثل التاجاميت ،الزانتاك ،البيسيد ،أو
األكسد وكذلك اللوسك ،والالنزور ،أو البنتازول.

متــى يجــب أن تعــرض نفســك علــى استشــاري
اجلهــاز الهضمــي؟
عندما يكون احلــرقــان مستمراً ،ومتكرراً ألكثر من مرتني
أسبوعياً ويسبب اإلزعــاج ،وبعد محاولة تغيير منط احلياة
ومنط الغذاء ،عندها يجب مراجعة االستشاري.
إن اإلهمال في هذه احلاالت يعرض بطانة املريء إلى بعض
املضاعفات اجلانبية والتي ميكن جتنبها عند الفحص املبكر.
ومنها اآلالم الشديدة في املنطقة الصدرية الشبيهة آلالم
القلب ،تضييق املريء نزيف جدار املريء ،وتغييرات في بطانة
املريء.
إن بعض األعراض اجلانبية عادة تدل على مضاعفات جانبية
خطرة ،وأهمها صعوبة البلع وهو شعور املريض بعدم القدرة
على إنزال األكل إلى املعدة .النزيف وهذا ينتج من التهابات
مزمنة وتقرحات في جدار املريء .الشرقة املتكررة وهذا ناجت
من اندفاع حموضة املعدة ومحتويات املريء من أكل وفضالت
أخرى إلى القصبة الهوائية ،وينتج منه السعال املتكرر ،وضيق
في التنفس وتغيير في الصوت.

ما الفحوصات الضرورية لتشخيص احلالة؟

من املمكن أن يحتاج الطبيب االستشاري إلى بعض الفحوصات
اخلاصة مثل:
 -1األشعة امللونة للمريء :في هذا الفحص يتناول املريض
صبغة خاصة وبعدها يقوم أخصائي األشعة بأخذ صور خاصة
للمريء وعادة ال يحتاج هذا التحليل إلى أي أدوية وريدية أو
أدوية مهدئة.
 -2منظار امل ــريء :وفي هذا الفحص يقوم استشاري اجلهاز
الهضمي وبعد إعطاء بعض األدوية املهدئة في الوريد لفحص
بطانة املريء ،واملعدة واالثنى عشر عن طريق إدخال املنظار
وهو أنبوبة رفيعة من فتحة الفم وهو أهم الفحوصات للتعرف
على كثير من أمراض املريء.
 -3الفحص احلركي للمريء :وفي هذا الفحص يقوم الدكتور
اخملتص بــإدخــال أنبوبة عــن طريق األنــف لفحص احلركة
ويستغرق هذا التحليل تقريباً نصف الساعة.
 -4فحص درجة احلموضة :فيستغرق وقت الفحص  24ساعة،
يقوم املريض بعد تثبيت األنبوبة من األنف مبمارسة حياته
اليومية بصورة طبيعية.
إن عالج مرض ارجتاع حموضة املعدة في أغلب األحيان يكون
عن طريق أدوية خاصة خلفض احلموضة ،ولكن وفي بعض
احلاالت وبعد دراستها من قِ بل استشاري اجلهاز الهضمي من
املمكن أن ينصح الدكتور بعمل عملية خاصة لعالج هذا املرض.
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