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بیماری رفالکس عالوه بر آسیب های بافتی و مشکالت 
و  کیفیت  بر  تواند  می  آورد،  می  وجود  به  که  جسمی 
به  ابتال  احتمال  و  بگذارد  تاثیر  روزمره  زندگی  شادابی 

سرطان، دیابت و حمله قلبی را افزایش دهد.  
 برای تشخیص بیماری رفالکس از تست های مختلفی 
بلع  مقاومت،  تست  ساعته،   48/24  pH بررسی  مثل 
باریوم و اندوسکوپی استفاده می شود. همه این تست ها 
 پر هزینه، تهاجمی، زمان بر و برای بیمار آزار دهنده است. 
استفاده  با  به سرعت و   PEP پیشرفته  آزمایش  جدید  و 
و  دقت  با  تواند  حلق  می  ترشحات  و  بزاق  نمونه  از 

درصد  دانید: 60  می  آیا 
معده  رفالکس  به  مبتالیان 
از  ها  سال  است  ممکن 
ببرند؟ رنج  آن   عوارض 
افراد  از  درصد   20  حدود 
جامعه از نوزاد تا بزرگسال 
برند؟  از رفالکس رنج می 
میلیون   113 حدود   روزانه 
درمان  برای  دارویی  نسخه 
دنیا  سرتاسر  در  رفالکس 

نوشته می شود.
ایجاد  زمانی  رفالکس 
محتویات  که  شود  می 
معده،  اسید  مثل  معده 

پپسین و اسیدهای صفراوی با منشا روده باریک  به دنبال اشکال 
به طور معکوس به سمت  بین معده و مری  عملکرد دریچه 
به فضای مری و حتی راه های  با ورود  مری برمی گردند و 
 تنفسی باعث بروز مجموعه ای از عالئم واختالالت می شوند.
متنوع  بسیار  رفالکس  یا  معده  اسید  برگشت   عالئم 
از:  است  عبارت  عالئم  این  است؛  گسترده   و 
تهوع،  آب،  و  غذا  بلع  در  اشکال  دل،  سر   سوزش 
 التهاب مری، برگشت غذا از معده به حلق،  استفراغ  ناگهانی 

 گرفتگی و خشونت صدا، گلو درد مداوم، سرفه  مزمن، ترشحات 
پشت حلق،  آسم و تنگی نفس، از بین رفتن  مینای دندان

دکتر محمد رضا عزیزی
 عاطفه یداللهی 

تشخیص رفالکس )برگشت اسید معده( 
 PEPبا نخستین آزمایش غیر تهاجمی

  مقاله علمی
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Peptest نحوه جمع آوری نمونه در
 ،Pep  توصیه می شود که 48ساعت قبل از انجام آزمایش
مصرف آب قلیایی و داروی آنتی اسید و رژیم های غذایی 

خاص را متوقف نماید.
بزاق  ریختن   )2 کردن   سرفه  با  گلو  کردن  1( صاف 
به  رسیدن  تا  قبل  مرحله  تکرار  تیوب   3(  در  دهان 

حجمml 1   4( تکان دادن تیوب

 درمان رفالکس معده 
در  رفالکس  بیماری  برای  مختلفی  درمانی  های  روش 
دسترس است.  این روش ها  شامل تجویز داروی آنتی اسید، 

رژیم غذایی، تنظیم سبک زندگی و جراحی است.

صحت باالی ۹4درصد بیماری  رفالکس را در  تمامی سنین 
تشخیص  دهد.

 PEP آزمایش
و  قیمت  درد، ارزان  بدون  دقیق،  تست  یک   Peptest

غیر تهاجمی است که می تواند به طور قطعی بیماری رفالکس 
را مشخص کند. این تست حضور پپسین )آنزیم معده( را 
در بزاق دهان بررسی می کند. چون پپسین آنزیمی است که 
فقط در معده تولید می شود پس اگر در مری ،گلو، دهان و 

ریه ها پیدا شود دلیل بر بیماری رفالکس است. 

)NSA(شرکت نیکنام صنعت آزما
واردات مواد شیمیایی، تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی، نامی برتر در پژوهشکده رویان تهران و اصفهان.
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