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 فتق هیا تال 
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 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

اگر شما هر یک از این داروها استفاده می کنید و از سوزز         

پزشک شما ممکون  .  معده رنج می برید ، به پزشک خزد بگزیید 

 .است داروهای دیگری را جایگزین کند 

 :سر تخت خود را باالتر ببرید  

سانتی متر باالتر بوروریود ،      22تا  61اگر شما سر تخت خزد را  

جاذبه منجر به جلزگیری از ورود اسید به مری در زمان خوزا     

استفاده از یک تکه ابر برای باال بردن بواشون نویوز       .  خزاهد شد 

 . کمک کننده است

 :از پوشیدن لباس های تنگ پرهیز کنید 

 .شراس تنگ  بر شکم شما فشار می آورد  

 :زمان کافی را برای استراحت قرار دهید 

وقتی که شما دچار تنن می باشید ، هضم آهسته می گوردد ،      

شیزه هوای راتوت       .  و در نتیجه بازگشت اسید بیشتر می شزد 

سازی و شل کردن بدن مانند تنفس عمیق ، مدیتیشن ، یا یزگوا  

ممکن است کمک به کم کردن بازگشت اسید  معده بوه موری       

 .کند 
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 : سریع نخوابیدن بعد از صرف غذا 

ساعت صرر کنید و بعد به رختخزا  برویود یوا چور          9تداقل 

در طی این زمان بیشتر غذاها از معده به داخل روده . نیمروز بزنید 

کزچک تخلیه شده اند ، بنابراین نمی تزانونود بوه داخول موری            

خزردن یک شام سنگین شرانه تزشید اسید را توروریوک    .  برگرداند 

 .می کند و بیشتر آن مزجب بازگشت اسید می شزد 

 : بالفاصله بعد از غذا خوردن ورزش نکنید 

ساعت خزد را درگیر فعاشیت های شدید  9اشی  2سعی کنید که تا 

 .نکنید ، ورز  های سرک مانند پیاده روی خز  است 

 :کاهش وزن 

اگر شما دچار اضافه وزن می باشید ، الغر شودن بوه شوموا در            

این موموکون اسوت       .  برداشتن فشار از روی معده کمک می کند 

مهمترین کاری باشد که شما می تزانید انجام دهید تا نشانه هوای  

 .ترریک مری را کاهن دهید 

 : توقف سیگار کشیدن 

سیگار کشیدن بازگشت اسید به مری را افزاین می دهد و بزاق را 

بزاق کمک به تفاظت از مری شما در مواوابول      .  خشک می کند 

 .اسید معده می کند 

 : دوری کردن از داروها ، در صورت امکان 

داروهایی که باید از آن ها دوری کرد شامل بلزک کونونوده هوای       

کانال کلسیمی ، مانند دیلتیازیم ، آنتی بیزتیک هوایوی موانونود          

تتراسیکلین ، داروهای ضد اشتهابی غیر استروئیدی مانند آسپیریون  

، ایرزپروفن و ناپروکسن ، کنیدین ، تئزفیلین ، خوزا  آورهوا و           

 . آرامرخن ها ، و آشندرونا  می باشند 
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در برخی مزارد این به وسیله یک بر  بر روی قفوسوه سویونوه         

 . انجام می گردد ( الپاراتزمی)یا شکم ( تراکزتزمی)

در مزارد دیگر ، جراح ممکن است از رو  الپاراسکزپی استوفواده   

جراتی الپاراسکزپی عمدتا درد کموتور و جوای زخوم           .   نماید 

داشته و نیاز به ماندن در بیمارستان نسرت به انزاع دیگر  کمتری 

جراتی کمتر است ، وشی برای هر فردی مناسب نموی بواشود و        

ممکن است خطر صدمه به عروق خزنی و اعصوا  بوه مویوزان           

 .بیشتری باشد  

 مراقبت های فردی 

تنزعی از تغییرا  شیزه زندگی می تزاند در جلزگیری از بازگشت  

 :اسید از معده  به مری کمک نماید 

 :کاهش حجم غذا 

تجم غذای زیاد می تزاند معده شما را متسع کند ، و آن را بوه     

 .سمت قفسه سینه شما هل بدهد 

 : پرهیز از غذاهای مشکل ساز و الکل 

سعی بر پرهیز از اشکل ، نزشیدنی های کافئین دار ، شکال  ، پیاز 

هوموه   )  ، غذاهای ادویه دار ، نعنا و غذاهای فلفل دار داشته باشید

اینها تزشید اسید معده را افزاین داده و دریچه مری را شول موی     

تتی قهزه های بدون کافئین می تزاند بورای یوک موری        (  کنند

همچنین استفاده از مورکوروا  و          .  ملتهب ترریک کننده باشد 

آنها اسویودی   .  غذاهای تهیه شده از گزجه فرنگی را مردود کنید 

 .هستند و می تزانند مری را ترریک یا ملتهب کنند 

غذاهای چر  دریچه مری را شل .  غذاهای چر  را مردود کنید 

می کنند و تخلیه معده را به تاخیر می اندازند ، و زمان بازگشوت  

 .اسید معده به مری را افزاین می دهند 

 :مری سنجاقی 

گاه گاهی ، افراد با برگشت مزاد به مری دچار مری سنجواقوی بوه       

علت در معرض اسید قرار گرفتن طزالنی مود  و موکورر موری                   

در این وضعیت ، سلزل های پائین مری به سلزل هوای  .  می گردند 

مری سنجاقی ریسک فاکتزر مهم .  شریه بافت معده تغییر می یابند 

 . سرطان مری می باشد 

 :   سرطان مری 

اغلب افراد با مشکل مری سنجاقی به سرطان مری مرتال نمی شزند 

، اما برای آن دسته از افرادی که چنین اتفاق می افتد ، پین آگهی 

یک تزمزر مری بلع را به صزر  فزاینده ای مشوکول و     .  بدی دارد 

 .برای برخی افراد ، در نهایت غیر ممکن می سازد 

 درمان

تعداد کمی از افراد با فتق هیاتال ممکن است نیواز بوه جوراتوی          

این معمزال زمانی در نظر گرفته می شزد که داروها و .  داشته باشند 

تغییر در شیزه زندگی برای رهایی از نشانه های شدیود بویومواری       

شکست بخزرد ، یا اگر فرد دچار عزارضی مانند خزنریزی مزمن یوا    

فتق های هیاتال بزرگ اگور موزجوب        .  تنگی یا انسداد مری بشزد 

نشانه هایی مانند تنگی نفس ، اشکال در تنفس یا بلوع ، یوا درد         

 .سینه شزند ممکن است نیاز به ترمیم دیافراگم داشته باشند 

جراتی برای فتق هیاتال شامل کشیدن معده به پاییون و داخول        

تفره شکمی  و تنگ تر کردن مدخل دیافراگم  ، یوا بواز سوازی          

 .دریچه مری ضعیف شده می باشد 

اغلب فتق های هیاتال کزچک ایجاد مشکلی نمی کنند ، و شوموا     

اما یک فتق بزرگ هیاتال اجازه بوه  .  ممکن است ندانید فتق دارید 

غذا و اسید برای برگشت به مری را می دهد ، و منوجور بوه درد        

اقداما  مراقرت های فردی یوا  .  و سزز  می شزد ( صدری)سینه 

داروها معمزال این نشانه ها را تخفیف می دهند ، اگر چه فتق های 

 .خیلی بزرگ اغلب اوقا  اتتیاج به جراتی ترمیمی دارند 

 عوارض  

برخی از فتق های بزرگ هیاتال منجر به زخم هایی در قسوموت      

باالی معده می گردد که اگر شدید باشد ، این زخم ها می توزانود     

خزنریزی داده و  مزجب کم خزنی کمرزد آهن به دشیل خزنوریوزی   

 .مزمن گردد 

دیگر فتق ها آنادر  بزرگ شده که یک سزم  یا  بیشتر معوده بوه      

داخل دیافراگم کشیده شده و  فشار زیادی را بر دیافراگم و ریه ها 

و گاهی از اوقا  ، قسمتی از معده که بوه داخول     .  وارد می کند  

قفسه سینه کشیده شده چرخیده و جریان خزن را به بایه موعوده   

قطع می کند ، و ایجاد درد  شدید قفسه سینه و اشکال در بلع می 

اگر چنین اتفاقی بیافتد ، بدون تاخیر پزشک خزد را مالقا  .  شزد 

شما ممکن است اتتیاج به جراتی فزری ترمیموی فوتوق      .  کنید 

 .داشته باشید 

شایع ترین عارضه فتق هیاتال بازگشت اسید از معده بوه موری        

بازگشت مکرر اسید از معده به مری  می تزاند منوجور بوه      .  است 

 :عزارضی از جمله 

 : اشکال در بلع  

ایون  .  برگشت اسید به مری  می تزاند مزجب اشتها  و زخم شزد   

  . مزجب تنگ شدن مری می گردد ، و  بلع را سخت می کند 


