هزی یه هجزا هی تاضذ وِ ٍظیفِ آى ّذایت غذا اس دّاى تِ
طزف هؼذُ هی تاضذ .تؼذ اس جَیذُ ضذى غذا ٍ لَرت دادى
آى دٍ ػول تطَر ّواٌّگ اًجام هی ضَد تا غذا ٍارد هؼذُ
ضَد:
-1ػؿالت دیَارُ هزی تطَر هتٌاٍب هٌمثؽ ٍ هٌثسط
هی ضَد تا حزوات دٍدی اًجام گیزد ٍ لموِ تِ طزف پائیي
حزوت وٌذ.
 -2ػؿلِ حلمَی وِ در هحل اتػال هزی تِ هؼذُ لزار دارد ٍ
ًام آى اسفٌىتز (دریچِ) تحتاًی هزی هی تاضذ ضل هی ضَد
تا لموِ ٍارد هؼذُ ضَد.
تیواراى آضاالسی تا دٍ هطىل رٍتزٍ هی تاضٌذ اٍل ایٌىِ تِ
غذای
دلیل هختل ضذى حزوات دٍدی هزی ًوی تَاًذ
دٍم ایٌىِ
هَجَد در هزی را تِ سوت هؼذُ ّذایت وٌذ.
اسفٌگتز تحتاًی هزی وِ در حالت ػادی هاًغ تزگطت غذای
داخل هؼذُ تِ هزی هی گزدد ٍ تایذ ٌّگام ػثَر غذا ضل
تاضذ ,لادر تِ ضل ضذى ًیست ٍ تِ ّویي دلیل غذا ًوی
تَاًذ تِ هؼذُ ٍارد ضَد ٍ پطت اسفٌگتز تالی هی هاًذ .تِ ایي
تزتیة حجن سیادی اس غذا ٍ هایؼات در ًاحیِ تحتاًی هزی
اًثاضتِ هی گزدد ٍ آًزا هتسغ هی وٌذ .آضاالسی یه تیواری
ًادر هی تاضذ ٍ در ّز سٌی اتفاق هی افتذ اها در سٌیي
20-50ضایغ تز است .ػلت اغلی آضاالسی ًاضٌاختِ هی تاضذ
اها هوىي است تِ دًثال هطىالت سیز ًیش تزٍس وٌذ:












تزگطت هحتَیات تالىهاًذُ در هزى تِ دّاى ػالهت ضایؼى
است ،تِخػَظ در ضةٌّ ،گاهى وِ تیوار در ٍؾؼیت
خَاتیذُ لزار هىگیزد.
درد لفسِ سیٌِ وِ هؼوَالً تؼذ اس خَردى ٍ آضاهیذى تطذیذ
هی ضَد ٍ تِ پطت تاسٍّا ٍ ضاًِ ّا وطیذُ هی ضَد.
سزفِ
سختی در تلغ هایؼات ٍ جاهذات هْنتزیي ػالهت ایي تیواری
است
سَسش سزدل
واّص ٍسى
احساس ٍجَد لموِ در گلَ
ػفًَت ریِ
هؼوَالً پیطزفت ػالئن تذریجی هی تاضذ تٌاتزایي تسیاری اس
افزاد هذت ّا پس اس ضزٍع ػالئن تِ پشضه هزاجؼِ هی وٌٌذ.

تشخیص
تطخیع هؼوَالً تزاساس ػالئن اًجام هی ضَد اها جْت لطؼی ضذى
تطخیع آسهایطات سیز ًیش اًجام هی گیزد:
 عکس برداری از قفسه سینه
در ایي آسهایص تغییز ضىل در ساختواى هزی لاتل هطاّذُ هی
تاضذ.

آسیة تِ اػػاب هزی

ایي آسهایص ارسش تطخیع تسیار سیادی دارد .اتتذا فزد هحلَل
حاٍی تارین را هی خَرد سپس تَسیلِ دستگاُ ٍیژُ ای تِ ًام
فلَرٍسىَج وِ لادر تِ ًوایص حزوت غذا در هزی هی تاضذ ًحَُ
فزٍ رفتي هحلَل اس هزی تِ هؼذُ هَرد هطالؼِ لزار هی گیزد.
تارین در ػىس  ,دّاًِ خزٍجی هزی ٍ اسفٌگتز تحتاًی هزی را
ًطاى هی دّذ.در آضاالسی ,تلغ تارین ,ػذم ٍجَد اًمثاؼ را
درهزی تؼذ اس تلغ ًطاى هی دّذ.
 مانومتری
تَسط هاًَهتزی فطار داخل هزی ٍ اسفٌگتز تحتاًی آى اًذاسُ
گیزی هی ضَد .ایي تست سهاًی لاتل اًجام است وِ تیوار حذالل
تِ هذت  8ساػت چیشی ًخَردُ تاضذ ٍ در حال حاؾز واهالً تیذار
تاضذ .هاًَهتزی اغلة جْت أتییذ تطخیع آضاالسی تِ وار هی
رٍد .در تیوار آضاالسی سِ ٍؾؼیت غیز طثیؼی در هاًَهتزی دیذُ
هیطَد :فطار تاال در ًاحیِ اسفٌگتز تحتاًی در سهاى استزاحت,
ػذم ضل ضذى اسفٌگتز تؼذ اس تلغ ٍ ػذم ٍجَد حزوات دٍدی در
لسوت تحتاًی هزی .دٍ هَرد آخز هْوتز ّستٌذ ٍ تطخیع را
هسجل هی وٌٌذ.
 اندوسکوپی
اًذٍسىَپی اهىاى دیذى داخل هزی ,اسفٌگتز تحتاًی ٍ هؼذُ را
تِ طَر هستمین فزاّن هی وٌذ .ایي وار تِ وساًی پیطٌْاد هی
ضَد وِ هطىَن تِ آضاالسی ّستٌذ ٍ خػَغاً تزای افتزاق
تیواریْایی وِ آضاالسی را تملیذ هی وٌٌذ هفیذ است.



ػفًَت



درمان

ػَاهل ارثی

تزای درهاى آضاالسی راّْای هختلفی ٍجَد دارد اگزچِ ّوِ ایي
هتسفاًِ ّیچىذام
درهاًْا لادر تِ تخفیف دادى ػالئن ّستٌذ اها أ
اس آًْا لادر تِ درهاى واهل تیواری ًیستٌذّ .ذف اغلی اس درهاى



سزطاى ّا

عالئم
ػالئن آضاالسی ػثارتٌذ اس :

 آزمایش باریم

واّص فطار اسٌفىتز تحتاًی هزی است .رٍش ّای درهاًی
ػثارتٌذ اس :
 دارو درمانی
دٍ دستِ دارٍ ٍجَد دارًذ وِ ّز دٍ تاػث ضل ضذى ػؿالت
10
ٍ در ًتیجِ واّص ػالئن هی ضًَذ .ایي دارٍّا هؼوَالً
تا 30دلیمِ لثل اس غذا سیز ستاى گذاضتِ هی ضًَذ .ػَارؼ
ایي دارٍّا ضاهل واّص فطارخَى ٍ سزدرد هی تاضذ.
 گشادکردن اسنفکتر بوسیله
ایي وار در تخص اًذٍسىَپی تَسط پشضه هتخػع گَارش
یا دستیاراًص اًجام هی گیزد .اتتذا یه سزم تزای ضوا ٍغل
هی ضَد .سپس دارٍی آرام تخص ( هیذاسٍالم ) تػَرت
ٍریذی تشریك هی ضَد ٍ در هزحلِ تؼذ پشضه لَلِ
اًذٍسىَج را اس طزیك دّاى ٍارد هزی هی وٌذ .یه دٍرتیي
در اًتْای لَلِ اًذٍسىَج تؼثیِ ضذُ وِ هحل اسٌفىتز را
تخَتی ًطاى هی دّذ .اس طزیك لَلِ اًذٍسىَج یه تالي
ظزیف تطزف اسٌفىتز فزستادُ هی ضَد ٍ ایي تالي در هحل
اسٌفىتز تزای هذت یه دلیمِ ( 60ثاًیِ) هتسغ هی گزدد.
اسٌفىتز هزی تَسط تالي هتسغ ضذُ تحت فطار لزار هی
گیزد ٍ ایي فطار تاػث هی ضَد ػؿالت وطیذُ ٍ ضل ضًَذ.
ایي وار تػَرت سزپایی اًجام هی ضَد ٍ در پایاى وار فزد
تزای هذت  5تا  6ساػت در تخص اًذٍسىَپی تحت ًظز لزار
هی گیزد ٍ در غَرت ػذم ٍجَد درد ضذیذ هزخع هی ضَد.
ایي رٍش درهاًی در درغذ لاتل تَجْی اس افزاد هَفمیت آهیش
خَاّذ تَد تطَریىِ  60درغذ اس تیواراى تا یىسال تؼذ ٍ 25
درغذ تا  5سال تؼذ هطىلی ًخَاٌّذ داضت .در غَرتیىِ
ػالئن تتذریج تزطزف ًطَد هوىي است ایي وار هجذداً اًجام
ضَد.
مراقبت های قبل از عمل:

اس 12ساػت لثل ًثایذ غذا خَردُ ضَد.
 جراحی اسنفکتر تحتانی مری
در ایي رٍش طی یه ػول جزاحی اسٌفىتز هزی تزهین هی ضَد.
تسریك مستقیم بوتاکس ()Botox
در ایي رٍش طی یه اًذٍسىَپی دارٍی تَتاوس تِ طَر هستمین تِ
درٍى اسٌفىتز تحتاًی هزی تشریك هی ضَد .ایي دارٍ تاػث فلج
ضذى سلَل ّای ػػثی اسٌفىتز ٍ در ًتیجِ ضل ضذى آى هی ضَد.
عوارض دراز مذت بیماری آشاالزی
تیواراى هثتال تِ آضاالسی ًسثت تِ افزاد سالن ریسه تیطتزی تزای
اتتال تِ سزطاى هزی دارًذ خػَغاً اگز تٌگی هزی در آًْا تِ طَر
هٌاسة واّص ًیافتِ تاضذ .تِ ّویي دلیل پشضىاى  ،اًذٍسىَپی را
تِ ػٌَاى یه رٍش غزتالگزی تزای تطخیع سٍد ٌّگام سزطاى
هزی تِ ایي تیواراى تَغیِ هی وٌٌذ.

مركسآموزشي درماني نمازي

آشاالزی

پیش گیری
آضاالسی لاتل پیص گیزی ًوی تاضذ .اها درهاى تِ هَلغ تیواری در
پیص گیزی اس تزٍس ػَارؼ اّویت تسیار سیادی دارد.

PT-HO-117

منابع :
1- http://www.mc.vanderbilt.edu/documents/GSR/files/2012_AlbaughA
ug1_Achalasia.pdf. August 2012
2- http://www.tebyan.net/newindex.aspx1391
3- Achalasia. Available from:
http://www.mdconsult.com/das/patient/body/1612639523/890708609/10041/30858.html Accessed September 2009.

تهیه کننذه  :سمیه زهرایی فرد کارشناس ارشذ
پرستاری
بازبینی :اشرف معماریساده کارشناس ارشذNICU
استاد علمی :دکتر سیذ علیرضا تقوی
فوق تخصص گوارش
1394

