 ایستادن مکرر و طوالن مدت :هنگامی یه

درباره واریس چه می دانید؟
رگهای واریسی ،رگهایی پهن و وسیع و گاهی اوقات

به مرور ماپ و به دنبیا ایسیتادپ هیای

دردناک هستند که بطور غیر طبیعیی ا ویوپ پیر

م یرر و طیودنی مییدت ویوپ در رگهییای

می شوند ،این امر در نتیجیه کیارکرد نیا مناسی

تنتانی بدپ تجرع می یابد به دلی فشیار

دریچه های موجود در دیواره رگها ایجاد می شیود

ناشی ا و پ ،رگها پهن و متسع شده و بیا

در دیواره رگهای طبیعی و سالم دریچه هایی وجود

گذشت ماپ دریچه های مسئو ی طرفیه

دارد که به هنگام با گشت ووپ به قل  ،بیا بسیته

نرودپ جریاپ ووپ کارایی وود را ا دست

شدپ وود حرکت رو به جلوی ویوپ را حظیم میی

می دهند و بدین ترتیی

وارییس تشیدید

کنند اما در رگهای واریسیی دریچیه هیا کرل یرد

می گردد

مناسبی ندارند لذا ووپ بطور غیر طبیعی در رگهیا

عوامل موثر در تشکیل و پیشرفت رگهای واریسی:

باقی می ماند و این بی حرکت ماندپ ووپ رگهیا را

 ارث  :ضعف ارثی دیواره رگها و دریچه های

پهن و وسیع می کند

عالئم:

معیوب مادر ادی بیه کنیواپ مهرتیرین کلیت

کالئم بیراری می تواند کامال متغیر باشد ،در بیشتر

پدیده واریس شایعترین بیراری کروقی انساپ است

مینه ای بیراری شناوته شده است

که حدود 10-20درصد جرعیت را مبتال میی کنید و

 جنسیت مونث :هورمونهای نانه با تاثیر بر

بیشترین شیوع آپ در ناپ  40-49ساله می باشد،

رگهییای سییطنی انییدام هییای تنتییانی

هرچنین افرادی که به واسطه شغلشاپ مجبیور بیه

می توانند منجر بیه واریسیی شیدپ آنهیا

ایسییتادپ بییه مییدت طییودنی هسییتند ماننیید

شوند

فروشییندگاپ ،پرسییتاراپ و آرایشییگراپ بییی

ا

سایرین به این بیراری مبتال می شوند
واریس می تواند در قسرتهای مختلظی ا بیدپ ر
دهد اما بیشتر رگهای پایین تنیه و پاهیا را درگییر
می کند

 حییاملگیی  :افیییای

 التهاب دیواره عروق همراه با تشکیل لخته

مواقع رگهای واریسی کالمتیی نداشیته و تنهیا ا
جنبه یبایی به توجه پیش ی نیا می یابند
 احساس پری ،سنگینی و گاهی اوقیات درد
در پاها
 برجستگی و نرایاپ شدپ رگها

هورمونهییای دوراپ

بارداری ،واریس را به ی ی ا ش ایات شایع
این دوره به ویژه در سه ماهیه او تبیدی

 ورم وظیف قو ک پا
 گرفتگی کضالت در هنگام ش
و در صورت پیشرفت بیراری:

می کند ،ضرن این ه حیاملگی بیا اکریا

 قهوه ای رنگ شدپ قو ک پا

فشار بر قسیرت بیادیی رگهیای تنتیانی

 ایجاد وم در نیدی ی قو ک پا

برگشت ووپ به سرت باد را دچار اویتال

روشهای تشخیصی:

کییرده و فییرد مسییتعد ابییتال بییه واریییس

تشخیص اصود بر اساس مشاهده برجستگی رگهای

می شود

پا در هنگام ایستادپ و یا نشستن با پاهای آویییاپ
داده می شود در بعضی مواقع تصویربرداری هیایی

برای بررسی گردش ووپ در رگها و نییی رد کیردپ

 چنانچه مجبور به ایستادپ به مدت طودنی
هستید برای چند دقیقه در سیاکت قیدم

سایر بیراریها انجام می شود

بینید یا پاهای وود را جابجا کنید
 در صورتی ه ت ییه دادپ بیه دیوارمقیدور

درمان:

می باشد با ت یه به دیوار و چسباندپ پاهیا

درماپ بیریاری معریود مناف یه کارانیه اسیت ،ا
ایستادپ طودنی مدت باید اجتناب کرد ،در هنگیام

به آپ به تناوب با افییای

استراحت و وواب پاها را باد نگه داشت و می تواپ

ووپ در رگها ،ا وستگی پاهیا جلیوگیری

ا جورابهای مخصوص ادستی ی استظاده نرود

نرایید

در موارد یر مر ین اسیت بیه اقیدامات پیشی ی

 پیاده روی را در برنامه ندگی رو انه ویود
قرار دهید و در صورت ام اپ رو انه حدود

جراحی ویا غیر جراحی نیا شود:
 درد شدید و ناتواپ کننده پاها
 وم های پوستی ناشی ا اویتال شیدید

یک ساکت راه بروید
 بییاد رفییتن ا پلییه بییه جییای اسییتظاده ا
آسانسور یا پله برقی به بهبود گردش ووپ

جریاپ ووپ در پاها
 تغییر ظاهر پا

میییاپ حرکیت

واریس

کرک می کند

 تش ی بافت چربی یر پوستی که در اثیر
گذشت ماپ سظت و سخت شده است

 شنا کردپ در آب ور شی مناس
این مش

برای رفع

می باشد

 اسیتظاده ا جورابهیای مخصیوص واریییس

رعایت موارد زیر در جلوگیری از پیشرفت بیماری

(جورابهای ادستیک) به ویژه انواع بادتر ا
انو مظید می باشد

موثر می باشد:
 ا پوشیییدپ جورابهییای کوتییاه و تنییگ،

 کم کردپ و پ با یک برنامه غذایی موثر در

نشستن و ایستادپ طودنی میدت پرهییی

بیراراپ چاق روند بیریاری را بهبیود میی

کنید

بخشد

 وضعیت وود را در طی ماپ ا ایستاده بیه
نشسته و ووابیده تغییر دهید
 در هنگام استراحت و وواب پاهای ویود را
بادتر ا سطح قل

مركزآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

قرار دهید
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