درباره واریس چه می دانیذ؟

هؼیَة هبدرسادی ثِ ػٌَاى هْوتزیي ػلت

ػالئن ثیوبری هی تَاًذ کبهال هتغیز ثبضذ ،در ثیطتز

رگْبی ٍاریسی ،رگْبیی پْي ٍ ٍسیغ ٍ گبّی اٍقبت

سهیٌِ ای ثیوبری ضٌبختِ ضذُ است.

هَاقغ رگْبی ٍاریسی ػالهتی ًذاضتِ ٍ تٌْب اس

دردًبک ّستٌذ کِ ثطَر غیز طجیؼی اس خَى پز

 جنسیت مونجَّ :رهًَْبی سًبًِ ثب تبثیز ثز

جٌجِ سیجبیی ثِ تَجِ پشضکی ًیبس هی یبثٌذ.

هی ضًَذ ،ایي اهز در ًتیجِ کبرکزد ًب هٌبست

رگْبی سطحی اًذام ّبی تحتبًی

دریچِ ّبی هَجَد در دیَارُ رگْب ایجبد هی ضَد.

هی تَاًٌذ هٌجز ثِ ٍاریسی ضذى آًْب

در دیَارُ رگْبی طجیؼی ٍ سبلن دریچِ ّبیی ٍجَد

ضًَذ.

دارد کِ ثِ ٌّگبم ثبسگطت خَى ثِ قلت ،ثب ثستِ

 حب ملگی :افشایص َّرهًَْبی دٍراى

 احسبس پزی ،سٌگیٌی ٍ گبّی اٍقبت درد
در پبّب.
 ثزجستگی ٍ ًوبیبى ضذى رگْب
ٍ رم خفیف قَسک پب
 گزفتگی ػضالت در ٌّگبم ضت

ضذى خَد حزکت رٍ ثِ جلَی خَى را حفظ هی

ثبرداریٍ ،اریس را ثِ یکی اس ضکبیبت ضبیغ

کٌٌذ اهب در رگْبی ٍاریسی دریچِ ّب ػولکزد

ایي دٍرُ ثِ ٍیژُ در سِ هبِّ اٍل تجذیل

هٌبسجی ًذارًذ لذا خَى ثطَر غیز طجیؼی در رگْب

هی کٌذ ،ضوي ایٌکِ حبهلگی ثب اػوبل

ثبقی هی هبًذ ٍ ایي ثی حزکت هبًذى خَى رگْب را

فطبر ثز قسوت ثبالیی رگْبی تحتبًی

پْي ٍ ٍسیغ هی کٌذ.

ثزگطت خَى ثِ سوت ثبال را دچبر اختالل

روشهای تشخیصی:

پذیذُ ٍاریس ضبیؼتزیي ثیوبری ػزٍقی اًسبى است

کزدُ ٍ فزد هستؼذ اثتال ثِ ٍاریس

تطخیع اغَال ثز اسبس هطبّذُ ثزجستگی رگْبی

کِ حذٍد 10-20درغذ جوؼیت را هجتال هی کٌذ ٍ

هی ضَد.

پب در ٌّگبم ایستبدى ٍ یب ًطستي ثب پبّبی آٍیشاى

ثیطتزیي ضیَع آى در سًبى  40-49سبلِ هی ثبضذ،
ّوچٌیي افزادی کِ ثِ ٍاسطِ ضغلطبى هججَر ثِ

 ایستادن مکرر و طوالنی مذتٌّ :گبهیکِ
ثِ هزٍر سهبى ٍ ثِ دًجبل ایستبدى ّبی

ایستبدى ثِ هذت طَالًی ّستٌذ هبًٌذ

هکزر ٍ طَالًی هذت خَى در رگْبی

فزٍضٌذگبى ،پزستبراى ٍ آرایطگزاى ثیص اس
ٍاریس هی تَاًذ در قسوتْبی هختلفی اس ثذى رخ
دّذ اهب ثیطتز رگْبی پبییي تٌِ ٍ پبّب را درگیز
هی کٌذ.

 ارث  :ضؼف ارثی دیَارُ رگْب ٍ دریچِ ّبی

 قَُْ ای رًگ ضذى قَسک پب
 ایجبد سخن در ًشدیکی قَسک پب

دادُ هی ضَد .در ثؼضی هَاقغ تػَیزثزداری ّبیی
ثزای ثزرسی گزدش خَى در رگْب ٍ ًیش رد کزدى
سبیز ثیوبریْب اًجبم هی ضَد.

تحتبًی ثذى تجوغ هی یبثذ ثِ دلیل فطبر

سبیزیي ثِ ایي ثیوبری هجتال هی ضًَذ.

عوامل موثر در تشکیل و پیشرفت رگهای واریسی:

ٍ در غَرت پیطزفت ثیوبری:

ًبضی اس ٍسى ،رگْب پْي ٍ هتسغ ضذُ ٍ ثب

درمان:

گذضت سهبى دریچِ ّبی هسئَل یکطزفِ

درهبى ثیوبری هؼوَال هحبفظِ کبراًِ است ،اس

ًوَدى جزیبى خَى کبرایی خَد را اس دست

ایستبدى طَالًی هذت ثبیذ اجتٌبة کزد ،در ٌّگبم

هی دٌّذ ٍ ثذیي تزتیت ٍاریس تطذیذ

استزاحت ٍ خَاة پبّب را ثبال ًگِ داضت ٍ هی تَاى

هی گزدد.

اس جَراثْبی هخػَظ االستیکی استفبدُ ًوَد.

 التهاب دیواره عروق همراه با تشکیل لخته
عالئم:

در هَارد سیز هوکي است ثِ اقذاهبت پشضکی
جزاحی ٍیب غیز جزاحی ًیبس ضَد:
 درد ضذیذ ٍ ًبتَاى کٌٌذُ پبّب

 سخن ّبی پَستی ًبضی اس اختالل ضذیذ

 ثبال رفتي اس پلِ ثِ جبی استفبدُ اس
آسبًسَر یب پلِ ثزقی ثِ ثْجَد گزدش خَى

جزیبى خَى در پبّب
 تغییز ظبّز پب
 تطکیل ثبفت چزثی سیز پَستی کِ در اثز

کوک هی کٌذ.
 ضٌب کزدى در آة ٍرسضی هٌبست ثزای رفغ
ایي هطکل هی ثبضذ.

گذضت سهبى سفت ٍ سخت ضذُ است.

 استفبدُ اس جَراثْبی هخػَظ ٍاریس
رعایت موارد زیر در جلوگیری از پیشرفت بیماری

(جَراثْبی االستیک) ثِ ٍیژُ اًَاع ثبالتز اس

موثر می باشذ:

ساًَ هفیذ هی ثبضذ.

 اس پَضیذى جَراثْبی کَتبُ ٍ تٌگ،

 کن کزدى ٍسى ثب یک ثزًبهِ غذایی هَثز در

ًطستي ٍ ایستبدى طَالًی هذت پزّیش

ثیوبراى چبق رًٍذ ثیوبری را ثْجَد هی

کٌیذ.

ثخطذ.

ٍ ضؼیت خَد را در طی سهبى اس ایستبدُ ثِ
ًطستِ ٍ خَاثیذُ تغییز دّیذ.
 در ٌّگبم استزاحت ٍ خَاة پبّبی خَد را
ثبالتز اس سطح قلت قزار دّیذ.
 چٌبًچِ هججَر ثِ ایستبدى ثِ هذت طَالًی
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ّستیذ ثزای چٌذ دقیقِ در سبػت قذم
ثشًیذ یب پبّبی خَد را جبثجب کٌیذ.
 در غَرتیکِ تکیِ دادى ثِ دیَارهقذٍر
هی ثبضذ ثب تکیِ ثِ دیَار ٍ چسجبًذى پبّب
ثِ آى ثِ تٌبٍة ثب افشایص هیشاى حزکت
خَى در رگْب ،اس خستگی پبّب جلَگیزی
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ًوبییذ.
 پیبدُ رٍی را در ثزًبهِ سًذگی رٍساًِ خَد
قزار دّیذ ٍ در غَرت اهکبى رٍساًِ حذٍد
یک سبػت راُ ثزٍیذ.
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