
छातीत जळजळ होत आहे…. 
(गॅ��ो इसोफेिजयल �र�ल�स �डसीज (जीईआरडी) �हणजे काय?) 
 

वाचकहो नम�कार. आज�या धकाधक��या जीवनात ऍ�स�डट�चे �माण खपू वाढले आहे. 
भारतात वेगवेग�या अ�यासानसुार 7.6 त े30 ट�के लोकांना अ�स�डट�चा �ास होतो. आता ह� ऍ�स�डट� 
�हणजे काय? ��येक ��ण आप�याला होणा� या पोटा�या वर�या भागातील �ासाला बोल�भाषते 
ऍ�स�डट�चे लेबल लावायचा �य�न करत असतो. परंत ुऍलोपॅथी�या शा��ानसुार ॲ�स�डट� म�ये ढोबळ 
मानाने पढु�ल तीन �ास नमदू करता येतील. 

१. गॅ��ो ईसोफेिजयल �र�ल�स �डसीज �हणजे जीईआरडी (GERD) 

२. डी�पेि�सया �हणजे अपचन 

३. पेि�टक अ�सर �डसीज 

या लेखात आपण जीईआरडी �हणजे काय आ�ण �यासाठ� काय करता येईल हे जाणनू घेऊया. 
 

शर�र रचना 
�ासाब�दल जाणनू घे�यासाठ� आपणास आप�या शर�र रचनेची थोडीशी मा�हती असणे �म�ा�त ठरत.े 
आपण जे अ�न खातो त ेअ�नन�लके�वारे जठराम�ये साठवले जात.े अ�नन�लका ह� मखुापासनू स�ु 
होऊन छाती मधनू पोटात जात.े पोटातील जठराम�ये ती� �कारचे ॲ�सड तयार होत असत ेजे अ�न 
पचनासाठ� मदत करत.े अ�नन�लके�या खाल�ल शवेट�या भागात एक झडप (lower esophageal 
sphincter) असत ेजी अ�न खाल� जाऊ देत,े परंत ुजठरात तयार होणारे ॲ�सड वर येऊ देत नाह�. छाती 
आ�ण पोटा�या म�ये एक �कारचा पडदा असतो �याला डाय�ाम �हणतात. डाय�ाम अ�नन�लके�या 
झड�पला ॲ�सड वर ये�यापासनू रोख�यासाठ� खपू मोलाचे सहकाय� करतो.

 



जीईआरडी ची ल�णे काय? 

जठरात तयार होणारे ॲ�सड वारंवार अ�नन�लकेत येऊन �यापासनू होणा�या �ासाला GERD 
�हणतात. ‘छातीत जळजळ होणे’ हे या �ासाचे सवा�त मह�वाचे ल�ण मानले जात.े ह� जळजळ 
सव�साधारणपणे जेव�यानतंर होत ेआ�ण पोटाकडून ग�याकड ेपसरत.े �तखट व मसालेदार जेवण, स�ंी 
मोसंबी �कंवा त�सम फळे, ि�न�ध पदाथ�, चॉकले�स,  ध�ुपान, दा�, अपरु� झोप, �थलूता �कंवा 
मान�सक तान तनाव यामळेु हा �ास लवकर होतो. जेव�यानंतर झोपले�या अव�थेत �कंवा खाल� 
वाक�याने हा �ास वाढतो. या�शवाय छातीत दखुणे, घशाम�ये आबंट कडू पाणी येणे �कंवा अ�न 
�गळ�यास �ास होणे ह� ल�णे देखील �दसतात. मळमळ आ�ण उल�या देखील होऊ शकतात. कधीकधी 
अ�थमा सारखे फुफुसाचे आजार, सततचा खोकला �कंवा कान-नाक-घसा सबंधंी चे आजार देखील GERD 
मळेु होऊ शकतात. 

असा �ास का होतो? 

          आप�या शर�रात अनेक गो�ट� ऍ�सड जठरातनू अ�नन�लकेत ये�यापासनू रोख�यास मदत 
करतात. अ�नन�लके�या खाल�ल भागात असले�या झडपेचे �वतःचे �ेशर, �या झडपेचे असलेले 
पोटातील वर�या भागातील �व�श�ट �थान, अ�नन�लकेचा  जठराशी होणारा �व�श�ट कोन आ�ण 
डाय�ाम मळेु झडपे ला �ेशर राख�यास �मळणारे मह�वाचे सहकाय� या सव� गो�ट� अ�सड जठरातनू 
अ�नन�लकेत ये�यापासनू रोखतात. यातील कोण�याह� भागास इजा इजा झा�यास अथवा या भागाचे 
काय� �श�थल झा�यास GERD होतो. याम�ये अ�नन�लकेतील झडपेचे �ेशर कमी होणे, हायटस ह�न�या 
होणे, अ�नन�लकेत येणारे ऍ�सड परत जठराम�ये ढकल�याची काय��मता कमी होणे ह� काह� मह�वाची 
कारणे आहेत. 

हायटस ह�न�या �हणजे काय?  (�च� बघा) 
          आपल� अ�नन�लका छाती मधनू पोटात डाय�ाममधील एका छो�या �छ�ातनू जात ेआ�ण आ�ण 
पोटातील वर�या डा�या भागात असले�या जठराशी ती जोडलेल� असत.े कधी कधी काह� आजारांमळेु 
पोटातील �ेशर हे गरजेपे�ा जा�त वाढत;े उदाहरणाथ� ध�ुपानामळेु होणारा सततचा खोकला, 
ब�धको�ठतमेळेु सडंासला �यावा लागणारा जोर अथवा वारंवार वजनदार व�त ूउचलणे. या पोटातील 
वाढले�या �ेशरमळेु जठर हे अ�नन�लकेतील झडपे सह वर छातीम�ये ढकलले जात.े आता छातीतील 
असले�या जठरा�या भागा म�ये तयार होणा�या ऍ�सड ला अ�नन�लकेत जा�यापासनू कोणीह� रोख ू
शकत नाह�. �तथे एक �कारचे ॲ�सड पॉकेट तयार होत.े या �काराला हायटस ह�न�या �हणतात. हायटस 
ह�न�या मळेु अ�नन�लके�या आतील आवरणास ऍ�सडमळेु इजा हो�याचा धोका वाढतो. 
�नदान कसे करावे? 

          GERD चे �नदान दोन प�धतीने करता येत.े एक �हणजे सरळ उपचाराने �कंवा दसुरे �हणजे 
गॅ��ो�कोपी ने. या आजारा�या उपचारासाठ� वापर�यात येणार� सवा�त मह�वाची औषधे �हणजे 
ओमे�ाझोल, पॅनटो�ाझोल (�ोटॉन पंप इं�हबीटर) हे ऍ�सड चा ��ाव कमी करणार� औषधे आहेत. वर�ल 
�ास झा�यास डॉ�टर आपणास यातील एखादे औषध देतात. दोन आठवड ेहे औषध घेत�यानतंर जर 
आप�या �ासाम�ये 50% या�यावर सधुारणा होत असेल तर आपणास GERD आहे असे समजावे. 

          दसुरा पया�य �हणजे गॅ��ो�कोपी. ह� एक �कारची ए�डो�कोपी आहे. याम�ये पोट �वकार त� 
डॉ�टर आप�या त�डा�वारे एक दबु�ण टाकतात. आपले अ�नन�लका, जठर आ�ण छो�या आत�या�या 
काह� भागाचे पर��ण करतात. GERD म�ये अ�नन�लकेला सजू येणे, हायटस ह�न�या, अ�नन�लका 
�नमळुती होणे (पेि�टक ����चर), अ�नन�लके�या आतील आवरण बदलणे या गो�ट� �दसनू येतात. 
कधीकधी �वास न�लका �कंवा �वरय�ं यां�यावर देखील सजू येत.े या गो�ट� �दस�यास डॉ�टर GERD 
याचे �नदान करतात. 

          वर�ल काह�ह� न �दस�यास �कंवा औषधांनी काह�ह� सधुारणा न झा�यास 24 तास पीएच मे�� हा 
तपास क�न याचे �नदान करता येत.े 



�ास सहन करत रा�ह�यास होणारे धोके 

          या �ासाचा उपचार न के�यास अ�नन�लका �नमळुती होणे (पेि�टक ����चर), अ�नन�लकेतील 
आतील आवरण बदलणे (बॅरे�स एसोफेगस) �कंवा काह� ��णांम�ये ब�याच वषा�नी अ�नन�लकेचा 
कक� रोग हो�याची श�यता बळावत.े 

उपचार 

          या आजारासाठ� अ�तशय चांगले उपचार उपल�ध आहेत. �यामळेु कोणीह� �ास सहन करत 
राह�याची गरज नाह�. �ोटॉन पंप इं�हबीटर हे या आजारावर�ल सवा�त �भावी औषधी आहेत. ह� 
जठरातील अ�सड ��ाव कमी करणार� औषधे असनू या �कारातील सव� औषधांची गणुा�मकता सारखीच 
आहे. ब�याचदा ��ण औषधे डॉ�टरां�या स��यानसुार न घेता कोण�याह� तपास�या  न करता �वतः 
घेतात. परंत ुअसे के�यास �ास धो�याची पातळी ओलांडू शकतो. वय 50 पे�ा अ�धक असणे, सतत�या 
उल�या, उलट� म�ये र�त येणे, भकू न लागणे, वजन कमी होणे के�हा पोटाम�ये गाठ येणे ह� सव� 
धो�याची ल�णे आहेत. असे आढळ�यास �व�रत पोट�वकार त�ांशी सपंक�  साधावा. 

औषधे स�ु झा�यानतंर थो�या कालावधी म�येच हा �ास कमी होतो. परंत ुकाह� ��णांम�ये हा �ास 
वारंवार होऊ शकतो उदाहरणाथ� �यां�याम�ये अ�नन�लकेचे झडप लजू आहे �कंवा �यांना हायटस ह�न�या 
आहे अशा लोकांम�ये ॲ�सड वारंवार अ�नन�लकेत येत.े अशा लोकांनी आप�या आहार आ�ण जीवन 
प�धतीम�ये पढु�ल �माणे बदल करणे खपू गरजेचे आहे. आहारात �तखट आ�ण मसालेदार पदाथ� यांचे 
�माण अ�तशय कमी ठेवावे. ब� याच लोकांना उ�ण पदाथा�नीदेखील  असा �ास होतो जसे क� तरू डाळ, 
उडीदडाळ , बाजर�, पोहे, लसणू, अदरक, मेथी, �हगं, आबंट, तळलेले पदाथ�, आबंवलेले पदाथ�॰ यांचे 
�माण देखील आहारात कमी ठेवावे॰  जेव�यानतंर �कमान तीन तास झोपणे टाळावे. ध�ूपान म�यपान 
पणू�पणे टाळावे. सहा त ेआठ तास शांतपणे झोप �यावी. जीवनातील ताण तणाव कमीत कमी ठेव�याचा 
�य�न करावा. रोज एक तास �कमान चाल�याचा �यायाम करावा. वारंवार �ास होणा�यांनी यो�य 
पोट�वकार त�ांकडून आप�या �नदान झा�यानंतर वर�ल आहार व जीवन प�धती अवलबं�यास �ास 
कं�ोलम�ये राहतो. 
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