
کار وریدها (سیاهرگها) بازگردانیدن خون بدون اکسیژن از اندام های بدن به قلب است تا برای تامین اکسیژن 
مورد نیاز بدن، قلب خون را به شش ها بفرستد. پس از آن خون اکسیژن دار به قلب باز میگردد و از آنجا به 
سرخرگ آئورت پمپ شده و باالخره در سرتاسر بدن منتشر میشود. وریدهاى ساق پا کار دشوارترى دارند، 
چرا که باید خون را در مسیری طوالنى، در خالف جهت جاذبه زمین و فشار وزن بدن به جلو برانند. در 
وریدها، دریچه هاى یک طرفه اى قرار دارند (دریچه های النه کبوتری) که کار آنها پیشگیرى از بازگشت 
خون به عقب است و عملکردشان به گونه ای است که با هر انقباض، مقداری خون را به دریچه باالیی پمپاژ 
میکنند و در آنجا منتظر انقباض بعدی می مانند. اگر در اثر عوامل مستعدکننده این دریچه ها کار خود را به 
خوبى انجام ندهند، خون به عقب باز میگردد و در وریدها تجمع می یابد و سبب تورم آنها میشود (واریس). 
در این حالت قطر ورید افزایش می یابد، پیچ خوردگی یافته و باعث اختالل بیشتر در کار دریچه ها میگردد. 

در پی این اتفاق، به تدریج و طی ماه ها و حتی سال ها، فرد با احساس سنگینی در پا مواجه خواهد شد.
واریس پاها، خطوط بنفش رنگ یا برجستگی های طنابی شکلی است که در پی نارسایی وریدها یا همان سیاهرگ های سطحی اندام تحتانی ایجاد 
میشود. منظور از نارسایی وریدی آن است که بازگشت خون اندام به سمت قلب به درستی انجام نمیگردد. ٢٠ – ١٠% از جمعیت جامعه میتوانند به این 
عارضه مبتال شوند (بیماری نسبتاً شایع). با گذشت زمان، وریدهای سطحی به شکل طناب های کوتاه نازک روی ساق پا یا ران نمایان میشوند. واریس 

های شدید ممکن است به عوارضی همچون ورم پا، تخریب پوست و حتی ایجاد اولسر استاز (زخم ناشی از کندی جریان خون) در اندام منجر شوند.
افزایش سن، وراثت، ایستادن یا نشستن های طوالنی مدت روی صندلی، استعمال دخانیات، ضربه به پا در اثر تصادف یا شکستگی، مصرف قرص های 
ضدبارداری یا وجود لخته در وریدهای عمقی پا به هر دلیل، از عوامل موثر در بروز واریس هستند. ابتالء به واریس در زنان بیش از مردان است زیرا 
هورمون هایی که با غلظت باال در بدن آنها وجود دارد، تا حدی شل کننده دیواره عروق هستند. در دوران بارداری هم به دلیل تغییرات هورمونی و فشاری 

که در لگن به وریدها وارد میشود، احتمال بروز واریس وجود دارد.
- توارث : به نظر میرسد که تمایل به این بیمارى بویژه در سنین جوانى، در میان برخى خانواده ها بیشتر باشد. برخى افراد با دریچه هاى وریدى با 

کارایى پایین تر و یا دیواره هاى عروقى ضعیف تر به دنیا مى آیند.
- ایستادن به مدت طوالنی : یک بررسى در مورد کارگران دانمارکى در دسامبر ٢٠٠٥ نشان داد زنانى که ٧٥% مدت زمان کار خود را به حالت ایستاده 
و یا در حال راه رفتن گذرانیده بودند، تقریباً دو برابر زنانى که مدت زمان کمترى بر روى پاهایشان ایستاده بودند، نیاز به درمان واریس پیدا کردند. 
پژوهشگران تخمین میزنند در بزرگساالنی که سنین فعالیت و اشتغال را میگذرانند، ایستادن هاى طوالنى مدت مسئول بیش از ٢٠% موارد پیدایش 

رگهای واریسی است.
- سن : خطر بروز واریس با افزایش سن زیادتر میشود. رگ هاى خونى و عضالت پشت ساق پا که در موقع راه رفتن با فشار بر وریدها، بازگشت خون را 
به سمت قلب تسهیل میکنند، با گذشت زمان ضعیف تر میشوند. کمتر از ١٠% زنان زیر ٣٠ سال و بیش از ٧٥% زنان باالى ٧٠ سال، به بیماری واریس 

مبتال هستند.
- جنسیّت : زنان بیش از مردان مستعد ابتال به واریس میباشند و باردارى عامل اصلى آن است. در دوران بارداری، وریدهاى ساق پا پرتر بوده و راحت تر 
پاره میشوند، زیرا حجم خون و فشار شکمى در این دوران افزایش مى یابد و هورمون ها سبب گشاد شدن رگ هاى خونى میشوند. هرچه حاملگى به 

پایان خود نزدیک میگردد، خطر واریس افزایش مى یابد. یبوست شدید و مزمن (مداوم) نیز میتواند از عوامل تأثیرگذار بوده باشد.
- وزن : وزن اضافی بویژه در اطراف شکم، فشار اضافى را بر وریدهاى ساق پا تحمیل میکند. زنانى که اضافه وزن دارند، نسبت به زنان الغرتر، بیشتر در 
معرض خطر ابتال به واریس هستند و این خطر در مورد زنان چاق سه بار بیشتر است. در مطالعات انجام شده بر روى مردان، ارتباط چندانى بین بروز 

واریس و وزن بدن دیده نمیشود.
- استفاده از جوراب : در بررسی هائی که صورت گرفته، در خانم هائی که از جوراب ساق بلند استفاده میکنند، واریس کمتر دیده میشود. امروزه که 
خانم ها از شلوار و جوراب کوتاه استفاده میکنند و دیگر نیازی به پوشیدن جوراب های بلند احساس نمیشود، درصد ابتال به واریس بیشتر شده است. بهتر 

است خانمها در زیر شلوار، از جوراب بلند استفاده کنند و این کار برای خانم های کارمند واجب تر است.
 عالئم :

وریدهاى تارعنکبوتى بیشتر به لحاظ زیبایى ناراحت کننده هستند، حال آن که وریدهاى واریسى عالوه 
بر ظاهر طناب مانند، مشکالت متعدد دیگرى را نیز به همراه دارند. درصورتیکه مبتال به ورید واریسى 
هستید، پس از ایستادن یا نشستن طوالنى، در ساق پاهایتان احساس درد مبهم، سنگینى، سوزش، فشار 

و یا ضعف خواهید کرد. معموالً باال نگاه داشتن ساق هاى پا به بهبود این مشکل کمک میکند.
ممکن است شب ها گرفتگی دردناک عضالت پشت ساق پا را تجربه کنید. پاها و مچ پاهایتان ورم میکند 
و ممکن است پوست اطراف ناحیه واریس دچار خارش و خشکى شده و یا بر روى آن بثوراتى پیدا شود و 
یا رنگ آن به قهوه اى یا آبى تغییر کند. وریدهاى واریسى بزرگتر، لزوماً عالئم شدیدترى ندارند. در واقع، 
بسیارى از مردم مدتها قبل از بروز تغییرات قابل رویت در ورید هایشان، سایر عالئم را تجربه میکنند. اگر 



ورید هاى واریسى درمان نشوند، عالئم بدتر شده و گاه عوارضى همچون پارگى، زخم پوستى و ترومبوفلبیت (التهاب وریدى همراه با لخته شدن خون) 
پیدا میشود.

 انواع واریس :
وریدهاى متورم و بادکرده به دو شکل دیده میشوند: ١- وریدهاى واریسى و ٢- وریدهاى 
تارعنکبوتى (که در پزشکى به آن تالنژی إکتازى گفته میشود). وریدهاى واریسى بزرگتر بوده و به 
رنگ آبى تیره یا ارغوانى هستند و اغلب در سطح پوست، بصورت پرپیچ و خم دیده میشوند. 
وریدهاى تارعنکبوتى، کوچکترند و شبیه تارهاى عنکبوت به نظر میرسند و رنگ آنها آبى یا قرمز 

است. این وریدها به سطح پوست نزدیکتر بوده و درد و تورم ندارند.
بزرگترین و طوالنى ترین ورید سطحى، ورید صافن بزرگ است که از سمت داخلى مچ پا وارد 
کشاله ران میگردد. زمانى که دریچه ها در مسیر این ورید و یا اتصاالت آن با سایر وریدها خراب 
میشوند، خون تجمع یافته و یا در شاخه هاى وریدى به عقب بازمیگردد و واریس را ایجاد میکند. 

وریدهاى متورم واریسى و تار عنکبوتى بسیار شایع هستند (بیش از ٤٠% زنان باالى ٥٠ سال به این بیمارى دچار هستند).
 ارزیابى وریدهاى غیرطبیعى :

پزشک درباره عالئم سئوال کرده و وریدها و پوست اطراف آنها را معاینه میکند. براى مشاهده وریدهاى سطحى و دریچه هاى آنها، پزشک از سونوگرافى 
داپلر ساق پاها استفاده میکند (یعنى چیزى شبیه به همان که در دوران باردارى مورد استفاده قرار میگیرد). سونوگرافى داپلر، اطالعات بیشترى در اختیار 
قرار میدهد، چرا که به پزشک امکان میدهد سرعت و جهت جریان و قوام خون را ارزیابى کند. این روش میتواند مکانى را که از آنجا خون شروع به پس 

زدن میکند شناسایى نموده و تایید کند که جریان خون ورید عمقى به مقدار کافى است یا خیر.
 در موارد خفیف از واریس، شخص فقط در اندام تحتانی احساس سنگینی میکند. در این شرایط فرد مبتال باید از ایستادن یا نشستن طوالنی مدت 
اجتناب کند، در موقع نشستن پاهایش را روی بلندی قرار دهد و به تناوب جای ٢ پا را با هم عوض کند. بهتر است که شبها و به هنگام خواب پاها کمی 

باالتر از سطح بدن قرار بگیرند.
 در واریس پیشرفته، استفاده از جوراب واریس توصیه میگردد. معموال عالئم با پوشیدن جوراب، تخفیف 
مییابد و بیش از این اقدامی الزم نیست. البته جوراب های واریس انواع و جنس های مختلفی دارند. برخی از 

جوراب های نامرغوب ممکن است باعث خارش و آسیب به پوست شوند.
اگر جوراب بطور صحیح طراحی نشده باشد، ممکن است فشاری که بر اندام وارد میکند باعث بهبود واریس 
نشده و یا حتی آن را تشدید کند. جوراب های واریس با فشاری که به ناحیه وارد میکنند، به عضالت پا کمک 
می نمایند تا خون را تخلیه کنند. استفاده از درمان های دارویی که با بازسازی جدار عروق آسیب دیده، منجر 
به بهبودی واریس میشود، در گروهی از بیماران توصیه میگردد. در موارد نادر برای درمان واریس، به جراحی یا 

لیزر نیاز است. این روش ها معموالً فقط در واریس های شدید و عارضه دار توصیه میشوند.
 راهکارهایى براى مراقبت از خود :

وریدهاى واریسى ساق پا نیاز به هیچگونه درمانى ندارند، مگر اینکه عالئم بروز کنند. البته مسئله زیبائی بسیار مهم است وخانمها دوست ندارند ساق پائی 
با منظره واریسی داشته باشند که در این مورد، نیاز به انجام عمل جراحی احساس میشود. ولی در بسیارى از موارد، روشهاى مراقبت از خود براى کاهش 

فشار وریدهاى ساق پا، تقویت جریان خون و پرهیز از استفاده از روشهاى موثرتر و یا به تاخیر انداختن آنها کفایت میکند، مانند :
١)- پاهایتان را باال نگهدارید : روزى چند بار با نگه داشتن پاها در باالى سطح قلب به مدت ١٥ دقیقه، به آنها استراحت دهید. به این ترتیب وریدهاى 

شما ناچار نخواهند بود که دائماً در خالف جهت جاذبه کار کنند!
٢)- فعالیّت ساق پا را تغییر دهید : اگر براى مدت طوالنى می نشینید و یا مى ایستید، چندین بار براى مدتى کوتاه به قدم زدن سریع بپردازید. 

عضالت پشت ساق پاهایتان را با فعالیت هاى فیزیکى از قبیل قدم زدن هاى سریع و تمرین هاى کششی و استقامتى تقویت کنید.
٣)- از مسکّن های ضد التهابی استفاده کنید : استفاده از داروهائی نظیر ایبوپروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک و ... میتوانند دردهاى خفیف وریدهاى 

واریسى را که گه گاه بروز میکنند، تسکین بخشند.
٤)- جورابهای واریسی کشی ساق بلند بپوشید : این جورابها با تحت فشار قرار دادن وریدهاى 
ساق پا از بازگشت خون به عقب جلوگیرى میکنند. اگر عالئم خفیف باشند، جوراب هاى ساق بلند 
معمولى کفایت میکنند. اگر عالئم شدیدتر باشند، پزشک شما جوراب هاى ساق بلند فشاردهنده اى 
را تجویز خواهد کرد که از مچ پا تا ران ها، خاصیت کشسانی (سفتی) آنها کاهش مى یابد. این 

جوراب ها باید صبح ها قبل از برخاستن از رختخواب پوشیده شوند. 
٥)- از پوشیدن هرگونه لباس و پوشش تنگ در ناحیه کمر یا ران پا خودداری کنید : برای 
بهبود جریان خون در قسمت های پایینی بدن، از پوشیدن لباس تنگ در قسمت ران پاها و کمر 



خودداری کنید و به جای آن لباس های کمی گشاد و نرم به تن نمائید. همچنین کفش راحت با پاشنه متوسط و اندازه پای خود بپوشید و از پوشیدن 
کفش های پاشنه بلند، تنگ و نامناسب خودداری کنید.

۶)- بطور منظم ورزش کنید : پیاده روی و آهسته دویدن، جریان خون را در پاها بهبود می بخشد و جریان خون مناسب، از پیشرفت و بدتر شدن 
سیاهرگ های واریسی جلوگیری میکند. همچنین ورزش، فشارخون باال را کاهش میدهد و سیستم گردش خون کل بدن را تقویت میکند.

۷)- بطور صحیح بنشینید : روی صندلی، صاف و راست بنشینید و پاهایتان را 
روی هم نیندازید. نشستن صحیح و مناسب، گردش خون پاها را بهبود می بخشد، 

در حالیکه انداختن پاها روی هم، جریان خون را در پاها مختل میکند.
۸)- وزن بدن را در محدوده مناسب حفظ کنید : وزن اضافی بدن در افراد 
چاق، فشار زیادی روی پاها و سیستم گردش خون بدن وارد میکند. لذا کاهش 
وزن اضافی بدن، خطر ابتال به سیاهرگ های واریسی را در خیلی از موارد کم 
میکند. یک برنامه غذایی سالم و مناسب داشته باشید و از مصرف غذاهای پرکالری 
و با ارزش غذایی کم خودداری نمائید. همچنین بطور منظم ورزش کنید. با داشتن 
یک برنامه غذایی سالم و فعالیت بدنی منظم، خطر ابتال به واریس پا هم، کم 

میشود. البته برخی از افراد، بدون در نظر گرفتن وزنشان، بیشتر از بقیه مستعد ابتال به واریس پا هستند (فاکتور ژنتیکی). در این گونه موارد هم بهتر 
است که وزن مناسب بدن را حفظ کرد ولی بایستی با پزشک متخصص در مورد سایر راه های کاهش خطر ابتال به واریس مشورت نمود.

۹)- سیگار نکشید : کشیدن سیگار خطرات زیادی برای سالمتی بدن دارد، ولی به یاد داشته باشید که سفت شدن و تخریب جداره عروق توام با 
افزایش فشارخون در اثر مصرف سیگار، در ایجاد سیاهرگ های واریسی موثرتر است.

١۰)- مصرف قرص های هورمونی را محدود کنید : مصرف طوالنی مدت قرص های ضد بارداری با استروژن باال، خطر ابتال به واریس پا را افزایش 
میدهد که به دلیل شل شدن وریدها و تغییر عملکرد دریچه های داخل رگی است. اگر میخواهید برای مدت زمان طوالنی از قرصهای ضد بارداری 

استفاده کنید، با پزشک متخصص مشورت نمائید.
اگر با رعایت همه این موارد باز درد شدیدی داشتید و یا اگر روش های باال موثر نبودند، بایستی از درمان در تحت نظر پزشک متخصص استفاده کنید. 
این روش های درمانی عبارتند از : اسکلروتراپی، جراحی با لیزر و برداشتن سیاهرگ های واریسی از پاها. با پزشک متخصص مشورت کنید تا بهترین روش 
درمانی و مناسب برای شما را بیان کند. توجه نمائید که امروزه عمل جراحی واریس بسیار ساده شده و به راحتی 

صورت میگیرد ولی پزشک باید از فونکسیون (عملکرد صحیح) و کار ورید عمقی به خوبی مطلع باشد.
* هشدار :

الف)- در شرایط زیر فورا نزد پزشک بروید : اگر رگ های واریسی شما خونریزی کرد، دچار درد، سفتی یا ورم 
ناگهانی در پاها شدید و یا متوجه یک برآمدگی در سیاهرگ واریسی و یا نزدیک آنها گشتید.

ب)- نباید برای از بین بردن رگ های واریسی از درمان با دست، مثل ماساژ یا لرزاندن پا استفاده کرد. این کار 
خطرناک است و باعث ایجاد لخته خون متحرک (آمبولی) در رگها میشود که میتواند حرکت کرده و با قرارگیری در 
مسیر رگ های قلب یا مغز باعث بروز سکته قلبی و یا مغزی گردد و یا در رگ های ریه گیر کرده و باعث بروز 

انفارکتوس ریوی شود که همه این موارد میتوانند کشنده باشند.
 توصیه های مفید :

ـ مرکبات بویژه پرتقال و گریپ فروت همچنین شاتوت، توت فرنگی، فلفل قرمز و دلمه ای، سیر و انواع سبزیجات دارای برگ سبز مانند جعفری و برگ مو 
تأمین کننده ویتامین C و آنتی اکسیدانها هستند. این مواد برای حفظ استحکام کالژن ضروری است. کالژن مادهای است که به پایداری و حفاظت از 

دیواره رگها کمک میکند. فقدان ویتامین C در رژیم غذایی منجر به پارگی وریدهای کوچک و بدتر شدن وریدهای واریسی میشود.
ـ مصرف عصاره شاتوت در افراد دچار واریس، سبب کاهش نشت دیواره نازک رگهای 
خونی میشود. این عصاره دارای آنتی اکسیدان هائی به نام آنتوسیانین است. آنتوسیانین 
به بهبود بافت پیوندی آسیب دیده کمک میکند. مصرف میوه شاتوت نیز اثر مشابهی در 

رفع این مشکل دارد.
- مغزهای گیاهی، دانه ها و ماهی های روغنی، حاوی اسیدهای چرب ضروری (بویژه 
امگا ٣ و ۶) هستند و مصرف مقداری از این غذاها بطور روزانه، برای کمک به استحکام 

دیواره وریدها ضروری است.
- در طب قدیم مالیدن مالیم و روزانه روغن بادام درختی، عصاره فلفل قرمز و آب گوجه 
فرنگی بر روی رگهای متورم توصیه شده است. پیش از استفاده از چنین مرهم هائی، 

حتماً از عدم حساسیّت موضعی خود به این مواد، اطمینان حاصل نمائید!




