
مري به ريفالكسمعده

كودكان و شيرخواران در گوارش دستگاه بيماريهاي شايعترين از يك ريفالكس
در پديده اين باشد. مي مري داخل به معده محتويات برگشت واقع در كه است
بيشترين كه افتد اتفاق شيرخوردن با هر از بعد طبيعي طور به تواند مي شيرخواران

سن در آن است.ما4موارد سن80هگي تا موارد همه12درصد تقريبا و ماهگي
تا انتهاي24موارد التهاب به منجر ريفالكس صورتيكه در يابند. مي بهبود ماهگي

دارد. درمان به نياز اين كه شود مي گفته ريفالكس بيماري آن به شود مري

باليني: عالئم
استفراغ، شامل باليني عالئم شيشيرخواران: حينخوب قراري بي رنخوردن،

باشد. مي گيري وزن در اختالل شيرخوردن،
دهان، بد بوي غذاخوردن، به تمايل عدم شكم، درد غذا، برگشت كودكان:

غذا. لقمه گيركردن احساس مزمن، سرفه صدا، گرفتگي

تشخيص:
پزشك توسط معاينه و دقيق حال شرح شيرخوران در تشخيص راه بهترين

متخصص كهپزشك گرفت كمك توان مي نيز پاراكلينيك روشهاي از البته است
و بيوپسي آندوسكوپي، باريم، بلع ميPHشامل پزشكمتري توسط كه باشد
شود. مشخصمي آن انجام لزوم متخصص

درمان:
شامل: كه شود پزشكمتخصصمشخصمي توسط درمان نوع و لزوم

غذايي: شامل:رژيم كنند مي بدتر را ريفالكس كه غذايي مواد
چرب- غذاهاي
تند- غذاهاي
قهوه-
كاكائو-
فرنگي- گوجه
نوشابه-
بادمجان-

داشته اطالع آن از بايد محترم والدين كه اهميت با بسيار نكته
كه اينست ارزشباشند هيچگونه سونوگرافي انجام

ندارد ريفالكس تشخيص در .تشخيصي



زندگي: روش در تغيير
طوريوضع- به خوابيدن مناسب يت

تخت شيبكه داشته30خواب درجه
باشد.

نشوند.- خوابانيده غذا از بعد بالفاصله مستعد هاي بچه

كرد :غليظ شير ن
نمود.- استفاده برنج آرد از شير كردن غليظ براي توان مي

مناسب: داروهاي از استفاده
معالج- پزشك نظر با

شد شروع درمان و داد ريفالكس تشخيص متخصص پزشك كه درصورتي **
به8-12حداقل دارو مربوطه پزشك نظر با آن از بعد و يابد ادامه درمان هفته

ش قطع تدريجي .ودصورت

به (اطفال)مريريفالكسمعده
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