
 

 

 

 مقدمه

 استای ی ماهیچهدانید مری یک لولههمانطور که می. یک بیماری مربوط به بافت مری است التهاب مری

 احساس درد درتواند موجب دشواری و بیماری التهاب مری می. کندکه غذا را از دهان به معده منتقل می

 های خاص و یااین بیماری غالبا به علت استفاده از برخی دارو. چنین درد در قفسه سینه شودعمل بلع و هم

ترین سواالت شما در مورد این در این مقاله به مهم .دهدهای ویروسی و باکتریایی رخ میابتال به عفونت

 .ایمبیمار پاسخ داده

 التهاب مری چیست؟ 

 آیا این بیماری انواع مختلفی دارد؟ 

 عالئم این بیماری شامل چه مواردی است؟ 

 های بروز التهاب مری چیست؟علت 

 دهد؟چه عواملی ریسک ابتال به این بیماری را افزایش می 

 عوارض بلندمدت التهاب مری چیست؟ 

 های تشخیص التهابات مری به چه صورت است؟روش 

 های مری چیست؟های درمان التهابراه 

 چیست؟ ازوفاژیتهای مورد نیاز برای بهبود مراقبت 

 التهاب مری چیست؟

 

 



 

 

این عارضه . شودشناخته می(  sEtigahsosE) ازوفاژیتهر گونه التهاب یا سوزش در ناحیه مری با نام 

. های بعدی مقاله در مورد آن صحبت خواهیم کردهای مختلفی دارد که به صورت کامل در قسمتعلت

اهد بود و ممکن بنابراین خوردن غذا برای بیمار سخت خو. التهاب مری باعث ایجاد زخم در مری می شود

 .هایی چون سوء تغذیه نیز مبتال شوداست به عارضه

در این صورت یک عارضه پزشکی . التهاب مری عالوه بر زخم ممکن است باعث باریک شدن این لوله شود

 .ترین زمان ممکن دارداورژانسی است که نیاز به درمان در کوتاه

 آیا التهاب مری انواع مختلفی دارد؟

 به طور کلی .ایمها توضیحاتی ارائه دادهاری انواع مختلفی دارد که در ادامه در مورد هر کدام از آنبله این بیم

بندی ها شده است، دستههایی که باعث به وجود آمدن آنتوان گفت التهابات مری با توجه به علتمی

در این  Healthlineای که در سایت توانید مقالهدر ضمن برای اطالعات بیشتر در این باره می .شوندمی

 باره نوشته شده است را مطالعه کنید.

 در مری ( Eosinophilic) کیلینوفیائوزالتهاب 

وجود  لینوفیائوزهایی به نام ها سلولها مستعد ابتال به این عفونت هستند. در واقع در این مریبرخی از مری

شود به آید و باعث میشود. این عارضه بیشتر در کودکان به وجود میهای سالم دیده نمیدارد که در مری

چون شیر، سویا، گندم، بادام زمینی و سایر  توانند غذاهاییها نمیبرخی از غذاها حساسیت داشته باشند. آن

ها، التهاب مری ها نیز حساس باشند و با استنشاق آنها را بخورند. همچنین ممکن است به گرده گلآجیل

 عود کند.

 التهاب ناشی از رفالکس

گشت زبسیاری از بیمارانی که به رفالکس معده مبتال هستند، مری ملتهبی دارند. این التهاب به دلیل با

سوزش مری بیشتر  ازوفاژیتشود. در این نوع از محتویات و اسید معده به مری در دفعات زیاد ایجاد می

 است.

 التهاب ناشی از مصرف دارو

شوید که بخشی از دارو در مری باقی بماند. کنید، باعث میزمانی که داروها را بدون آب کافی مصرف می

ها و داروهایی چون کلرید بیوتیکها، آنتیشود. مسکنتکرار این امر به دفعات باعث ایجاد التهاب در مری می

 د.کننبیشتر از سایر داروها مری را ملتهب می فسفوناتپتاسیم و بیس 

 التهابات ناشی از عفونت

گیرد. مری عفونی بسیار نادر های موجود در بدن نشأت مینوع آخر التهابات مری، التهابی است که از عفونت

اگر به دلیل مصرف داروهای شوند. های قارچی، انگل یا ویروسی منجر به بروز این بیماری میاست. عفونت

https://www.healthline.com/health/esophagitis#types


 

 

یا سرطان سیستم ایمنی ضعیفی دارید، بیشتر مستعد ابتال به این  HIVهای دیگری چون خاص یا علت

 بیماری هستید.

 عالئم این بیماری شامل چه مواردی است؟

 
 .خوانیدترین عالئم این بیماری مواردی هستند که در ادامه میمهم

 .یا دردناک بلع دشوار ●

 .درد در قسمت قفسه سینه به خصوص در قسمت پشت استخوان قفسه سینه ●

 .سوزش سر دل ●

 .به مری بازگشت اسید معده ●

 .حالت تهوع ●

 .سرفه ●

 .استفراغ ●

در صورتی که عالئم باال، مانند درد شدید در قفسه سینه بعد از خوردن غذا را برای چند روز متوالی در خود 

 . حتما به پزشک مراجعه کنید ،یا کودکتان مشاهده کردید

را نیز احساس ... در برخی موارد ممکن است عالوه بر عالئم التهاب، عالئم آنفوالنزا چون تب، سردرد، ضعف و

یز هنگام مشاهده عالئم زیر ن. کنداین موقعیتی است که مراجعه به پزشک را به یک ضرورت تبدیل می. کنید

 . مراجعه به پزشک اورژانسی است

  این موضوع در  .دا نکند و بیشتر از چند دقیقه طول بکشدبهبود پیاحساس درد در قفسه سینه

 .کندتری پیدا میافرادی که سابقه بیماری قلبی دارند، اهمیت ویژه



 

 

 .احساس باقی ماندن غذا در مری و عدم توانایی در بلع ●

 .احساس درد هنگام بلع بدون وجود سایر عالئم سرماخوردگی و عدم بهبود بعد از یک الی دو هفته ●

 .نفس بعد از غذا تنگی ●

اگر محتویات خارج شده خونی یا سبز یا زرد رنگ است،  .زیاد در حجم دفعات و  استفراغ در ●

 .کندمراجعه به پزشک اهمیت بیشتری پیدا می

را  webmdی مربوط در سایت توانید مقالهعالئم این بیماری می در موردبرای کسب اطالعات بیشتر 

 العه کنید.مط

 های بروز التهاب مری چیست؟علت

 
های ترین علتدر ادامه به مهم .تواند باعث ایجاد بیماری مری بشوددر برخی موارد بیشتر از یک عامل می

 .ایماشاره کرده ازوفاژیتبروز 

https://www.webmd.com/digestive-disorders/esophagitis#1


 

 

گردند و اصطالحا محتویات معده به مری بر می ی مری هنگامی که الزم نیست باز شود،اگر دریچه ●

  .شودرفالکس ایجاد می

های گلبول برخی افراددر . های ایمنی بدن نقش اساسی دارندهای سفید خون در واکنشگلبول ●

رغ، گندم، لوبیا، سویا و گوشت گاو واکنش نشان مسفید خون به مواد غذایی چون شیر، تخم

 . تواند در برخی از افراد منجر به التهاب مری بشودها میمصرف این خوراکی. دهدمی

 .های بروز آن استاز دیگر علتها در مری افزایش غیر معمول لنفوسیت ●

 .ن بیماری استهایی با ابعاد بزرگ یا خوردن قرص با آب کم علت دیگر بروز ایقرصمصرف   ●

 دهد؟های مری را افزایش میچه عواملی ریسک ابتال به بیماری

با پیشگیری از این . دهندایم که ریسک ابتال به التهابات مری را افزایش میدر ادامه عواملی را بیان کرده

 .نیدها پیشگیری کتوانید تا حد زیادی از بروز آنعوامل می

 .غذا خوابیدن بالفاصله بعد از خوردن ●

 .مصرف بیش از حد مواد خوراکی چون الکل، کافئین، شکالت و نعناع ●

 .ی که بیش از اندازه چرب هستندمصرف غذاهای ●

 .استعمال دخانیات و به ویژه سیگار ●

 .بیش از حد اضافه وزن ●

 .های اسیدیو سایر خوراکی گوجه فرنگی و مرکبات یبیش از اندازه مصرف ●

ها به این بیماری مبتال هستند، احتمال دارد در صورت رعایت خانواده آنافرادی که اعضای . وراثت ●

 .نکردن نکات ذکر شده دچار التهاب مری شوند

زیرا در هنگام . ی این بیماری استاز دیگر فاکتورهای تشدید کننده مصرف دارو پیش از خواب ●

 .ماندمیخواب ترشح بزاق دهان کمتر است و مقادیری از دارو در مری باقی 

 . کهولت سن ●

 است. mayoازوفاژیت کلینیک  تر در این زمینه مقالهمنبع اطالعاتی جامع

 عوارض بلند مدت ابتال به التهاب مری چیست؟

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/esophagitis/symptoms-causes/syc-20361224


 

 

 
در صورت عدم توجه به التهابات مری و درمان نکردن این بیماری عوارض بدتری برای بیمار به وجود خواهد 

این . های سرطانی در مری شودالتهاب طوالنی مدت ممکن است باعث به وجود آمدن بافت و سلول. آمد

های شدید در مری نیز سوراخ و زخم. التهابات همچنین ممکن است باعث باریک شدن یا انسداد مری شوند

 .آیداز دیگر عوارضی است که در صورت عدم درمان التهاب در مری به وجود می

 های تشخیص این بیماری به چه صورت است؟روش

در این زمان . شودنیز مانند هر معاینه دیگری پزشک ابتدا شرح حال بیمار را جویا می ازوفاژیتدر معاینه 

ز بعد ا. های قبلی و مدت زمان بروز عالئم به پزشک خود ارائه دهیداطالعات کاملی از عالئم، سابقه بیماری

ندوسکوپی، بیوپسی، این آزمایشات شامل آ .تر را انجام دهیدهای الزم برای تشخیص دقیقآن باید آزمایش

 . های آلرژی هستندآزمایش اشعه ایکس باریم و تست

 چیست؟ های درمان بیماری التهاب مریراه



 

 

 
ای در زمینه التهابات مری و گوش و حلق و اولین گام برای درمان پیدا کردن پزشک متخصص زبده و حرفه

توانید اطمینان داشته باشید که قعیت میدر این مو. گام بعدی نیز مراجعه در زمان مناسب است. بینی است

 . شودروند بهبود شما به صورت کامل طی می

 ها را نامکند که در ادامه آنهای درمانی مختلفی استفاده میپزشک با توجه به شرایط بیمار از داروها و روش

 .ایمبرده

 .ی اسید معدههای کنترل کنندهدارو ●

 .هاها و ضد قارچآنتی بیوتیک ●

 .هامسکن ●

 .ی التهابهای کاهش دهندهدارو ●

 .تزریق سرم برای جلوگیری از سو تغذیه ●

 .آندوسکوپی ●

 (ی بافت مریبرای برداشتن بخش آسیب دیده)جراحی  ●

 .شودبه صالحدید پزشک انجام می... های پزشکی وانتخاب روش با توجه به میزان التهاب، سن بیمار، سابقه

 چیست؟ ازوفاژیتهبود های مورد نیاز برای بمراقبت

انجام کارهایی که در . رعایت این نکات درست از زمانی که پزشک تشخیص ازوفاژیت بدهد، الزامی است

 . کندتر بیماری کمک میکنیم به بهبود سریعادامه بیان می

 .پرهیز از غذاهای تند و پرادویه ●

 .های سفت مانند آجیلپرهیز از خوراکی ●



 

 

 .دی مثل مرکباتهای اسیپرهیز از خوراکی ●

 .زمینی و غالت پخته شدهمصرف غذاهای نرم مثل سیب ●

 .جویدن غذا به میزان زیاد ●

 .مصرف مایعات از طریق نی ●

 .خودداری از مصرف الکل و دخانیات ●

 بندیجمع

های پر خطری چون ای مثل داشتن یک رژیم غذایی متعادل و خودداری از رفتاربا رعایت موارد ساده

 در صورت. توان تا حدود زیادی از ابتال به التهاب ریه پیشگیری کرددخانیات و مصرف الکل، میاستعمال 

این مقاله  در. کرد توان از پیشرفت بیماری جلوگیریبا مراجعه به موقع به پزشک مینیز ابتال به این بیماری 

مریم یعقوبی متخصص  دکتر. پاسخ دهیم ازوفاژیتهای شما در زمینه ترین پرسشسعی کردیم به مهم

ش، های گوتوانند در درمان و از بین بردن التهابات مری و سایر قسمتایشان می. گوش، حلق و بینی هستند

از  توانیدها در این زمینه میبرای مشاوره و پاسخگویی به سایر پرسش. حلق و بینی به شما کمک کنند

 .طریق پیج اینستاگرام با ایشان در ارتباط باشید


