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س��وء هاضمه به مجموعه 
عالئمی از جمله درد و احس��اس سیری زودرس، 

نفخ، احس��اس برآمدگی ش��کم، حالت تهوع و بعضًا 
استفراغ گفته می شود که قسمت های مختلف شکم 
را درگی��ر می کن��د و گاهًا مس��بب ايجاد اس��هال و 

يبوست مي گردد.

سوءهاضمه بدون زخم
اگر شما دچار عالئم س��وءهاضمه هستید، اما در 
آزمايش ها و آندوس��کوپی که انجام داده ايد، هیچ گونه 

مش��کلی در معده و اثنی عشر ش��ما ديده نشده است و 
همه چیز طبیعی بوده و اثری از زخم يا ريفالکس وجود ندارد، 

پزشك برای شما تشخیص سوءهاضمه بدون زخم را مطرح خواهد کرد. 
هیچ گونه آزمايش تشخیصی خاصی برای پی بردن به سوءهاضمه بدون 
زخم وجود ندارد و بنابراين قبل از اينکه اين تش��خیص برای بیمار مطرح شود 
بايد س��اير بیماری هايی ک��ه چنین عالئمی را ايجاد می کنند را بررس��ی و رد 
کرد. اين بیماری ها شامل سنگ کیسه صفرا و سندروم روده تحريك پذير نیز 

هستند که عالئم مشابهی را می توانند ايجاد کنند.
عالئم اصلی سوءهاضمه بدون زخم عبارتند از: سوزش سر معده و درد در 
قس��مت مرکزی باالی شکم که معمواًل با صرف غذا ارتباط دارد )غذا خوردن 
می تواند باعث بهتر ش��دن و يا بدتر شدن آن شود( و گاهی اوقات نیز ممکن 

است حالت تهوع ايجاد شود. 
به عالوه بس��یاری از افراد دچار مشکلی هستند که اصطالحا به آن معده 
عصب��ی گفته می ش��ود. عالئم اين افراد در هنگام اس��ترس ي��ا ناراحتی های 
عصبی، بدتر می ش��ود. هنوز معلوم نشده است که چه عللی باعث سوءهاضمه 
بدون زخم می ش��ود، اما احتمااًل علل بسیاری می توانند باعث ايجاد آن شوند. 
يك فرضیه اين است که معده اين افراد نسبت به تحريکاتی مثل اسید معده و 
بعضی از غذاها حس��اس تر است. فرضیه ديگری وجود دارد که می گويد عضله 
ديواره معده )بخص��وص در افراد دارای معده عصبی( در مواقعی که فرد دچار 
اس��ترس و ناراحتی عصبی اس��ت، سفت می ش��ود و باعث می شود که عالئم 

بیماری بدتر شود.

از نظر پزشکی، 
س��وءهاضمه ب��دون زخم هیچ 

گاه ي��ك مش��کل جدی و وخی��م ايجاد 
نمی کند، اما می تواند برای بیمار خیلی ناراحت 

کننده باشد. 

عاليم سوءهاضمه:
• احساس سوزش در سینه )ترش کردن( که اغلب با خوردن يا آشامیدن 

مايعات در ارتباط است. 
• درد شکمی

• نفخ 
• آروغ زدن 

• تهوع و استفراغ
• احساس طعم اسیدی در دهان

• سروصداي معده و شکم- اين عالئم ممکن است بر اثراسترس افزايش 
يابد.

چه افرادي در معرض سوءهاضمه هستند؟
س��وهاضمه يك بیماري شايع اس��ت و افراد در تمام سنین و در هر دو 
جنس به س��وء هاضمه مبتال مي ش��وند اما عمومًا اف��رادي که در معرض 

عوامل زير هستند دارای ريسك باالتري می باشند.
• استفاده از داروهايی که ممکن است باعث تحريك معده شوند. 

• افرادي که زخم معده دارند.
• مشکالت عاطفی مانند اضطراب يا افسردگی.

• مصرف الکل

سوء هاضمه علل بسیاری دارد از 
جمله:

• زخم معده
• رفلکس اسید معده 
• سرطان معده )نادر(

• عدم تخلیه کامل معده 
• عفونت های معده
• سندرم روده تحريك پذير

• پانکراتیت مزمن
• بیماری تیروئید

• بارداری 
• تغییرات هورموني

• اس��تفاده از داروهايي از قبیل آس��پیرين، ايبوپروف��ن، ادويل، موترين، 
ناپروکس��ن، اس��تروژن، قرص ه��ای ض��د ب��ارداری، داروهای اس��تروئیدی، 

آنتی بیوتیك های خاص و داروهای تیروئید

سوء هاضمه چگونه تشخیص داده مي شود؟ 
اگر ش��ما عالئم سوء هاضمه را تجربه مي کنید، بهتر است با پزشك خود 
در اين زمینه مش��ورت کنید. از آنجا که س��وء هاضمه طیف وسیعي از عاليم 
را در بر مي گیرد، بهتر اس��ت ش��رح دقیقي از ناراحتی ها و اختالالت ش��کمي 
و معده اي خود را با پزش��ك مطرح کنید. پزش��ك با انجام معاينه، درخواس��ت 
آزمايش��ات و يا انجام آندوس��کوپي علت بروز اختالل سوءهاضمه را تشخیص 

خواهد داد.

درمان سوءهاضمه:
هرکس��ي گاه��ي از اوقات دچار س��وءهاضمه مي ش��ود. براي 

اکثر افراد، اين س��وءهاضمه مش��کل چنداني ايجاد نمي کند. در 
اغلب موارد، س��وءهاضمه به علت زياده روي در مصرف غذا 



سوءهاضمه

45

از آنجا که س�وء هاضمه می تواند نشانه ای از يک مشکل 
جدی ت�ر باش�د در ص�ورت ابتال ب�ه عاليم زي�ر حتما به 

پزشک مراجعه کنید.

• استفراغ و يا خون در استفراغ  
• کاهش وزن

• کاهش اشتها 
• مدفوع قیری و يا خون قابل مشاهده در مدفوع

• درد شديد در باالی راست شکم
•  ناراحتی در بلع غذا  

هشدار
عالئم ش��بیه به سوء هاضمه ممکن است با حمالت قلبی ايجاد شود. اگر 
س��وء هاضمه غیر معمول همراه با تنگی نفس، عرق کردن، و يا درد با انتش��ار 
به فك، گردن يا بازو داريد فورا تحت مراقبت هاي پزشکي مرتبط با قلب قرار 

بگیريد.
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)پرخوري( يا خوردن غذاهايي که به فرد نمي سازد 
ايجاد ش��ده و بعد از مدت نس��بتا کوتاهي بهبود يافته و 

برطرف مي ش��ود. در چنین مواقعي، ش��ما هم مي توانید منتظر 
باش��ید که مش��کل س��وءهاضمه تان خود به خود بهبود يابد يا اينکه 

ب��ا مراجعه به داروخانه و گرفتن داروهاي تس��کین دهن��ده )بدون مراجعه 
به پزش��ك( مش��کل خود را رفع کنید. با اين حال، در بعض��ي از افراد، عالئم 
سوءهاضمه مي توانند مدتي طول کشیده و به قدري شديد شوند که در زندگي 
روزم��ره آنها مش��کل ايجاد کنند. اين عالئم ممکن اس��ت بر اثر مش��کالت 
تش��خیص داده نشده اي در دستگاه گوارش ايجاد ش��وند که نیاز به شناسايي 
مناس��ب توسط يك پزش��ك و در صورت لزوم، درمان داش��ته باشند. از آنجا 
که س��وء هاضمه نشانگان بیماري اس��ت و نه يك بیماري، درمان بر بیماری 
زمینه ای مس��بب ايجاد س��وء هاضمه، متمرک��ز خواهد ش��د. در اغلب موارد، 
س��وءهاضمه در عرض چند س��اعت و بدون توجه پزشکی خاص بهبود خواهد 
يافت. با اين حال، اگر عالئم شما بدتر شد، بايد با يك پزشك مشورت کنید.

 برخی از راهنمايی های مفید برای کاهش سوء 
هاضمه عبارتند از:

• سعي کنید هنگام جويدن غذا، صحبت نکنید.  
• نوشیدني ها را بعد از اتمام غذا بخوريد نه در خالل غذاخوردن.

• اواخر شب از غذا خوردن اجتناب کنید.
• از خوردن غذاهای تند اجتناب کنید. 

• وعده های غذايی کم حجم داشته باشید.
• سیگار نکشید. 

• آهسته غذا بخوريد.
• از خوردن غذاهايی که حاوی مقادير بااليی از اس��یدها هستند اجتناب 

کنید. )میوه و گوجه فرنگی و مرکبات(
• کاهش يا جلوگیری از خوردن غذاها و نوشیدنی های حاوی کافئین.

• اگر استرس محرکی برای س��وء هاضمه شماست، روش هاي مديريت 
استرس، مانند تکنیك های تمدد اعصاب را بیاموزيد و تمرين کنید.

• الکل مصرف نکنید.
• يك ساعت قبل و بعد از خوردن غذا ورزش نکنید.


