
   
گیري از یبوست، مدفوع و پیش براي حجیم کردن -

دار، ماکارونی و برنج مصرف غالت سبوس دار، نان سبوس

شود. غالت غنی از فیبر نامحلول، مدفوع را توصیه می

دارند، در نتیجه حجیم کرده و آب را در خود نگه می

تر از دستگاه تر بوده و آسانتر و بزرگمدفوع حاصل، نرم

یب فشار کمتري به کند. بدین ترتگوارش عبور می

شود. این نکته حائز اهمیت است که وریدهاي پا وارد می

افزایش دریافت فیبر در رژیم غذایی باید همراه با افزایش 

   .لیوان در روز باشد 6دریافت آب، حداقل به میزان

ـ مرکبات به ویژه پرتقال و گریپ فروت همچنین شاتوت، 

ات داراي برگ توت فرنگی، فلفل دلمه اي و انواع سبزیج

هستند. این ویتامین براي  C سبز تامین کننده ویتامین

 حفظ استحکام کالژن ضروري است. 

ـ مصرف عصاره شاتوت در افراد دچار واریس سبب کاهش 

شود. این عصاره هاي خونی مینشت دیواره نازك رگ

هایی به نام آنتوسیانین است. داراي آنتی اکسیدان

افت پیوندي آسیب دیده کمک به بهبود ب آنتوسیانین

کند. مصرف میوه شاتوت نیز اثر مشابهی در رفع این می

 .مشکل دارد

مغزها، دانه ها و ماهی هاي روغنی حاوي اسید هاي   –

چرب ضروري هستند که مصرف مقداري از این غذاها به 

طور روزانه براي کمک به استحکام دیواره وریدها ضروري 

  .است

  چند نکته :

شود، سبب بروز یبوست میهر غذایی که به طور تجربی 

باید به میزان کمتر یا به طور ترکیبی همراه با غذاهاي 

ملین مصرف شود.مهم ترین مواد غذایی ملین شامل آلو ، 

  .انجیر و زرشک است

کاهش وزن اضافی براي افرادي که اضافه وزن دارند، 

  ضروري است.

ها در نتیجه حمل چربی اضافی افزایش فشار وارده به رگ 

   .، با افزایش خطر واریس مرتبط استبدن

ورزش منظم به سوزاندن انرژي اضافی و همچنین درمان 

  .کندواریس کمک می

  با آرزوي سالمتی و شادکامی        

 

  

  

  
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

  زنجان

  مرکزآموزشی درمانی آیت ا.. موسوي

  

  واریس پا

  

  

  

  

  
 انی و بیمارگواحد آموزش هم

  

  
  
  
  
  
  
 

 



  

  واریس چیست؟      

واریس بیماري است که در طی آن دیواره ي 

وریدها(سیاهرگ ها) دچار تورم و برآمدگی پیاز 

شوند. این مشکل به طور عمده در مانند می

پا دیده دیواره ي وریدهاي قسمت تحتانی ساق 

هاي رگ داراي دریچهشود. هر ورید یا سیاهمی

کنترل کننده جریان خون است. واریس هنگامی 

ها دچار نارسایی شده دهد که این دریچهرخ می

باشند و به فعالیت طبیعی خود ادامه ندهند. 

یکی از علل به وجود آورنده این حالت، فشارهاي 

بتال به یبوست درون لوله گوارشی مثال به دلیل ا

هاي واریسی به طور رگاست. بعضی از سیاه

عمیقی درون ساق پا قرار داشته و قابل مشاهده 

 .ستندنی

   

  علت ایجاد واریس چیست؟

هاي کنترل دهد که این دریچهرخ میواریس هنگامی 

کننده جریان خون در سیاهرگ، دچار نارسایی شده باشند 

و به فعالیت طبیعی خود ادامه ندهند. در نتیجه دیواره ي 

وریدها(سیاهرگ ها) دچار تورم و برآمدگی پیاز مانند 

تواند منجر به کاهش تامین مواد واریس می .شوندمی

مغذي براي پوست و ماهیچه شود و در نتیجه قانقاریا و 

  .جاد کندزخم ای

 

  

 

  عالئم واریس چیست؟

عالمت اصلی این بیماري درد و تورم خفیف در قوزك پا و 

بد منظره شدن ناحیه مبتال به واریس است. برخی مواقع 

 .شودنیز هیچ عالمتی مشاهده نمی

  درمان واریس ؟

هاي محکم هاي درمانی شامل پوشیدن جورابروش

در  مخصوص واریس و نشستن در حالتی است که پاها

سطحی باالتر از قلب قرار داشته باشند (به طور مثال قرار 

دادن پاها بر روي یک صندلی در حالت نشستن و یا دراز 

کشیدن بر روي زمین). در اغلب موارد براي برطرف کردن 

  .مشکل واریس، عمل جراحی مورد نیاز است

  

  :تغذیه در بیماران مبتال به واریس

ي در بهبود این بیماربرطرف کردن یبوست گام نخست 

هاي ساق پا را رگاست. یبوست فشار وارده بر سیاه

شود. رژیم دهد و منجر به تشکیل واریس میافزایش می

گیري از غذایی غنی از فیبر، سبب کاهش یبوست و پیش

 .شودبروز واریس می

 


