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 آشاالزي 
Achalasia 

 : تعريف 

به   معده  به  مری  پیوستگاه  یعنی  مری،  تحتانی  دریچه  آشاالزی  بیماری  در 

شود. مشکل بعدی این است که مری حرکت طبیعی خود  اندازه کافی شل نمی

بشود،    معدهبگذرد و وارد    مریدهد. برای اینکه لقمه غذا از  را از دست می

مری باید بتواند لقمه را با حرکاتی موسوم به حرکات دودی از باال به پایین 

 .روندبراند. در این بیماری این حرکات دودی از بین می

 

 علت هاي بيماري آشاالزي :  

علتتتت ای تتتاد ایتتتن بیمتتتاری شتتتناخته شتتتده نی تتتت.بیمارا  مبتتتت  بتتته 

 :آشاالزی دو مشکل در ناحیه مری دارند

اینکتتته دو ستتتوم تحتتتتانی متتتری اتتتادر نی تتتت غتتتذای مو تتتود در اول 

 .متتتتتتتتتری را بتتتتتتتتته ستتتتتتتتتمت معتتتتتتتتتده هتتتتتتتتتدایت کنتتتتتتتتتد

دوم اینکتتتته استتتتتنگتر تحتتتتتانی متتتتری کتتتته در حالتتتتت عتتتتادی متتتتان  

برگشتتتت غتتتذای داختتتل معتتتده بتتته متتتری متتتی گتتتردد و بایتتتد هنگتتتام 

عبتتور غتتذا شتتل باشتتد اادر بتته شتتل شتتد  نی تتت و بتته همتتین دلیتتل 

شتتتود و پشتتتت استتتتنگتر بتتتاای متتتی غتتتذا نمتتتی توانتتتد بتتته معتتتده وارد 

بتتته ایتتتن ترتیتتتد ح تتتذ زیتتتادی از غتتتذا و مایعتتتات در ناحیتتته  مانتتتد.

 .تحتانی مری انباشته می گردد و آنرا مت   میکند

 عاليم : 
مهمترین ع مت این بیماری بل  مشکل است که در مورد  امدات و یا مایعات  

سینه  برگشت غذای  و ود دارد. از ع ئذ دیگر این بیماری میتوا  به درد  

و    زد   آروغ  سخت   سردل  سوزش    دها   به   خورده شده پری   اح اس 

 .سنگینی در ناحیه گلو  سک که و کاهش وز  اشاره کرد
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 : تزريق سم بوتوليسم   

آشاالزی   درمانی  روش  روش  دیدترین  این 

  سلولهای   موات  طور  به  بوتولونیذ   سذ  است.

تحتانی    استنگتر  به  انقباض  فرما   که  را  عصبی

 که  میرسد  نظر  به  .میکند  فلج   ،دهد  مری می

سال دارند    50باالی    که  بیمارانی   در  روش   این

مناسد است.البته از تزریق این سذ میتوا  به  

که  ک انی  در  تشخیصی  روش  یک  عنوا  

 .مشکوک به آشاالزی ه تند نیز استتاده کرد

 :ريسک سرطان مري

بیمارا  مبت  به آشاالزی ن بت به افراد سالذ  

مری   سرطا   به  ابت   برای  بیشتری  ری ک 

تنگی   اگر  به طور دارند خصوصا  مری در آنها 

 .مناسد کاهش نیافته باشد

به همین دلیل پزشکا  اندوسکوپی را به عنوا   

یک روش غربالگری برای تشخیص زودهنگام 

 .سرطا  مری به این بیمارا  توصیه میکنند

 مراقبت هاي تغذيه اي در آشاالزي  : 

غتتذاهای نیمتته  امتتد یتتا متتای  بتتر ح تتد  استتتتاده از •

 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد وتحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

وعتتده هتتای غتتذایی کوکتتک و مکتترر بتتر ح تتد  داد 

 فردتحمل 

کتتتاهش پتتتروتکین و کربوهیتتتدرات و افتتتزایش کربتتتی  •

رژیتتذ بتته منظتتور کتتاهش ترشتتم معتتدی و کتتذ کتترد  

 فشار استنکتر پایینی مری  

 پرهیز از غذاهای خیلی گرم یا خیلی سرد •

ر آب انتتتوار مرکبتتتات و پرهیتتتز از متتتواد غتتتذایی نظیتتت  •

غتتذاهای پتتر ادویتته کتته در صتتورت مانتتد  در متتری متتی 

 .توانند به مخاط آ  صدمه وارد آورند

مصتترر رژیتتذ کتتذ فیبتتر در صتتورتی کتته بلتت  آ  بتترای  •

 .بیمار راحت تر باشد

 عمل جراحي ميوتومي  : 

منظتتور از میوتتتومی ایتتن استتت کتته در ناحیتته استتتنگتر تحتتتانی یتتک فیبتتر 

در گذشتتته بتترای ایتتن کتتار بایتتد  تتدار ات تته  م تتتقیما ببتتریذ.عضتت نی را 

ستتتینه و شتتتکذ را بتتتاز میکردنتتتد امتتتا امتتتروزه ایتتتن کتتتار توستتت  یتتتک 

 .بل ان ام استااالپاروسکوپ و با یک برش ب یار کوکک  

 

 

 


