رگ های واریسی ،عالئم ،درمان و پیشگیری
رگ ها و وریدهای خونی پیچ خرده و گشاد بیشتر در پاها مشاهده می شوند و همان رگ های
واریسی هستند .فشار مداوم روی سیاهرگ ها باعث می شود دیواره رگ های خونی تضعیف
گردد  .بروز درد ،سنگینی و احساس ناراحتی در پاها ،تورم پا و مچ پا ،گرفتگی عضالنی در پاها ،و
تغییر در رنگ پوست در ناحیه ساق پا از نشانه های ابتال به واریس است.

چرا واریس اتفاق می افتد؟
رگ ّای سالن تِ صَرت لَلِ ی یک طرفِ خَى را تِ للة ارسال هی کٌٌذ .ایي لَلِ ّا تِ خَى اخازُ
هی دٌّذ در هسیر صحیح از ٍریذّای سطحی تِ رگ ّای عویك تر ٍ تِ للة خریاى داضتِ تاضذ  .ایي
عرٍق تِ ٍسیلِ عضالت لاتل اًمثاض احاطِ ضذُ اًذ کِ تِ پوپ کردى خَى تِ سَی للة کوک هی
کٌٌذ .رگ ّا ترای خلَگیری از خریاى ترگطتی دارای هسیر یک طرفِ ّستٌذ .یعٌی از عرٍق سطحی
تِ عرٍق عومی  ،تیي ایي عرٍق (دریچِ ّای الًِ کثَتری) ضعیف هی ضًَذ ٍ اخازُ هی دٌّذ خَى
از رگْای عومی تِ رگ ّای سطحی تیایذ .ایي حَضچِ خَى درٍى رگ  ،تاعث ایداد فطار هی ضَد
ٍ دیَارُ رگ را ضعیف هی کٌذ .در ًتیدِ ،رگ تِ صَرت ترخستِ ٍ پیچ خَردُ در هی آیذ.
شانس چه کسانی برای ابتال به واریس بیشتر است؟
تارداری ،اضافِ ٍزى ٍ افسایص سي خطر اتتال تِ ٍاریس را افسایص هی دّذ.
ٍاریس یک تیواری ضایع است کِ از ّر  01فرد تسرگسال ً 3فر تِ آى هثتال ّستٌذ .زًاى تا احتوال
تیطتری تِ ایي عارضِ هثتال هی ضًَذّ .ر ٍریذ در تذى هی تَاًذ تِ ٍاریس تثذیل ضَد اها اغلة ایي
عارضِ در ساق پا گسترش هی یاتذ ٍ دلیل آى ایستادى ٍ راُ رفتي ٍ یا فطار اضافِ تِ رگ ّای اًذام
ّای تحتاًی تذى هی تاضذ.

درمان واریس
ترای اکثر هردم رگ ّای ٍاریسی یک هطکل تْذاضتی عوذُ ًیست اها ایي عارضِ ظاّری ًاخَضایٌذ
در پا ایداد هی کٌذ .رایح تریي درهاى ترای رگ ّای ٍاریسی استفادُ از خَراب ٍاریس تِ هذت
ضص هاُ است الثتِ در کٌار ٍرزش هٌظن ٍ تاال ًگِ داضتي پاّا در زهاى استراحت.در هَارد ًادرتر
خراحی ترای خارج کردى رگ آسیة دیذُ ًیاز است .اسکلرٍتراپی ًیس تِ ترخی از هثتالیاى پیطٌْاد
هی ضَد .اسکلرٍتراپی هی تَاًذ تیص از  01درصذ از رگْا را درهاى کٌذ .پسضک در ایي رٍش ،دارٍ
را تِ طَر هستمین تِ داخل رگْای غیرطثیعی تسریك هی کٌذ.
لیسر درهاًی ٍ تاتاًذى ًَر ضذیذ تا ایداد گرها ،عرٍق عٌکثَتی ٍ رگ ّای ٍاریسی کَچک را از تیي
هی ترد .گرها تاعث هی ضَد تافت زخن تْثَد یافتِ ٍ در ًْایت اضکال رگ ترطرف ضَد.

جلوگیری از واریس
ترخی از رٍش ّای کاّص عالئن ٍاریس عثارتٌذ از :
اختٌاب از ایستادى ٍ یا ًطستي ترای طَالًی هذت ٍ تالش ترای حرکت ّر  31دلیمِ یک تار.
استراحت هٌظن در طَل رٍز ٍ ،تاال لرار دادى پاّا ترای گردش خَى تْتر.
ٍرزش هٌظن ترای تْثَد گردش خَى ٍ حفظ ٍزى طثیعی.
اگر ٍاریس پای ضوا رٍز تِ رٍز تذتر هی ضَد ،از خَراب ّای هخصَظ ٍاریس استفادُ کٌیذ .ایي
خَراب ّا را هی تَاًیذ از دارٍخاًِ ٍ یا هراکس فرٍش لَازم پسضکی تْیِ کٌیذ .سادُ تریي درهاى ترای
عرٍق عٌکثَتی ٍ ٍریذّای ٍاریسی استفادُ از یک خفت خَراب ساق تلٌذ است کِ گاّی اٍلات
تِ خَراب فطاری ّن هعرٍف است.

آًْا گردش خَى را تْ ثَد دادُ ٍ تاعث تسکیي درد ٍ ًاراحتی پا هی ضًَذ.لثل از خریذ خَراب
هخصَظ ٍاریس ،درتارُ اًذازُ ٍ هیساى فطردگی خَراب کِ هٌاسة ضرایط ضوا تاضذ ،تا پسضک
خَد یا دکتر دارٍخاًِ هطَرت کٌیذ.کطیذى سیگار خطرات زیادی ترای سالهتی تذى دارد .تِ یاد
داضتِ تاضیذ کِ تاال رفتي فطار خَى در اثر هصرف سیگار ،در ایداد سیاّرگ ّای ٍاریسی هَثر
است.

شبکه بهداشت و درمـان شهرستان قـدس

