
 

  

 دوالي الساقين 

Varicose veins  

 



 

 ؟ الساقين  دوالي ما هي

  الدوالي تظهر قد و األوردة تتعّرج وتتوسع فيها  التي  حالةي ال ه

هي األكثر   أوردة الساقينوتعتبر   الجسم. أوردة  جميع  في

  من  يزيد  طويل  لوقوف والمشي لفتراتا ألن  وذلك  شيوعا  

تعتبر  و  .الجسم من  السفلي الجزء في   وردة األ على الضغط 

 . فقط تجميلية  مشكلة  األوردة  دوالي

 

 

 

 

 

 

 

   أوردة طبيعيه   دوالي  

  



؟  الساقين دوالي أعراضما هي   

  :اضهاعر أ  من و  غالبا  ال تسبب دوالي الساقين أي ألم  

   األرجواني  أو األزرقب وردة تلّون األ •

  على حبال وكأنها   التواء وتّورم األوردة •

  الساقين.

إبتداءا    الساقين، من مختلفة  أماكن  في  الدوالي  ظهور  •

 الكاحل.  وحتى   الفخذ  من 

: مثل مؤلمة  أخرى  أعراض هناك أيضًا   

 الساقين  في ثقل أو ألم •

 الساقين  أسفل في  وتورم  عضالت ال  تشنج •

 خفقان و َحرق   •

  لفترات طويلة الوقوف  أو الجلوس  خاصة بعد   األلم زيادة  •

 أكثر  أو  أحد األوردة  حول  الحّكة الشعور ب •

  



: مثل مؤلمة أخرى أعراض هناك أيضًا    

في   الجلد  في  تقّرحات حدوث بعض ال •

  على وقد تدّل  الكاحل، المنطقة القريبة من 

  الدموية األوعية في  خطير  مرض  الإلصابة

 العالج الطبي.  يستدعي مما 

تشبه   (العنكبوت بيت ل  )تكون مماثلة  العنكبوت  عروق •

 :  تتميز بكونها  ولكنهاالدوالي  

   أصغر  ❖

 الجلد  إلى  أقرب ❖

  قدو  زرقاء  أو حمراء من الممكن أن تكون   ❖

 الوجه  و أ الساقين  على  تظهر 

  



 

؟ دوالي السالقين  سبابما هي أ  

  العمر   مع تقدم ليونتها  األوردة  تفقد :لعمر لتقدم في ا ا  •

إلى الوراء   الدم مما يسبب رجوع .ا  ضعف و أكثر تمددأ فتصبح 

  الدم يتجمع ومن ثم   القلب إلى بدال  من تدفقه 

وبالتالي    اتساعها  إلى  يؤدى مما   األوردة، في

 . الدوالي تكونت

 

  في األكسجين إلى  دم فتقار الال أزرق يكون لون الدوالي 

 الرئتين.  طريق   عن  عملية إعادة الدوران

  



    الشائعة؟ الدوالي ما هي أسباب

  الجسم  في  الدم حجم  داديز  الحمل:  •

    الجنين لدعم خالل فترة الحمل وذلك

  الساقين  من   تدفق الدم مما يقلل

وبالتالي يسبب اتساعا    الحوض  إلى

في أوردة الساقين. أحيانا  قد تتكون  

الدوالي للمرة األولى أو قد تزداد سوءا  في فترات الحمل  

  في  األوردة  على  يزداد ضغط الرحم   عندماالمتأخرة وذلك  

 . الساقين

في   دورا   الحمل فترة  خالل الهرمونية  التغيرات أيضا   تلعبوقد 

  تتحسن  الحمل  أثناء  تظهر وعادة الدوالي التي   تكون الدوالي

  بعد  أشهر  ثالثة  لخال إلى التدخل العالجي الطبي  حاجة ال دون

 . الوالدة

  



 الدوالي؟ تؤدي إلى تطّور التي االسباب ما هي 

 

  غالبا  تحدث الدوالي عند األشخاص ما بين :العمر  •

  خطر  يزداد مع التقدم في العمر  و  ، عاما   70-  30

في   تمزق الشيخوخة بها كما تسبب  اإلصابة 

لى تجمع الدم في  إ  مما يؤدياألوردة  صمامات

  تدفقها إلى القلب.  من   بدال   األوردة

 

  من   بدوالي الساقين لإلصابة  عرضة  أكثر  النساء يكون   : الجنس •

  جدران المؤدية إلرتخاء  الهرمونية  التغيراتوذلك بسبب   الرجال

 :   مثل   ،األوردة

 الحمل  -

    الحيض  قبل  ما  فترة -

 انقطاع الطمث   فترة -

   الحمل منع   حبوب أو  البديلة الهورمونات  تناول  - 

 

  



 الدوالي؟ تؤدي إلى تطّور التي االسباب ما هي 

 

تزداد احتمالية اإلصابة بها   : وراثية عوامل  •

  .عندما يكون أحد أفراد األسرة مصابا  بها

 

كلما ازداد الوزن كلما أّدى   ة:الزائد السمنة •

 . ذلك إلى تشكيل ضغط على األوردة

 

كفاءة  يقلل ذلك من   :طويلة  لفترات الوقوف •

 تدفق الدم 

 

 

 

 ؟ دوالي الساقين  مضاعفاتما هي 

مضاعفات دوالي الساقين نادرة، مثل: القرحة  

 وجلطات الدم. 

  



 ؟ الدوالي تشخيصكيف يمكن 

  مراقبة عن طريقه يمكن   : الفحص الجسماني -1

وجود   لمالحظة  الوقوف، حالة  في  الساقين 

 التورم. 

   الفحص باألشعة الفوق الصوتية:  -2

  الصماماتلمعرفة عمل   فحصعن طريقها يمكن ال

أو احتوائها على   طبيعيال  شكلإما بال األوردة في

   التجّلط.

 : ، ال بد منعند إجراء الفحص

 سرير ال  على االستلقاء  ✓

  جيوب  تكون لمنع   الجلد على هالم  من  صغيرة  كمية   وضع ✓

 .  المريض وجسم   جهاز الفحص  بين هوائية

الُمراد   المنطقة  في  ( محّول)  صغيرة يدوية أداة ب يتم الضغط  ✓

 . فحصها ومن ثم االنتقال من منطقة إلى أخرى عند اللزوم

تظهر صورة أوردة الساقين على شاشة ُتمّكن   ✓

 مشاهدتها الطبيب واألخصائي من  

 

  



 ؟ الساقين دوالي عالجكيف يتم  

  في  تنويم ال عالج دوالي الساقين  يستدعي  ال عادة 

عض اإلجراءات العالجية  وإنما يتطلب ب  . المستشفى

 ، مثل: الفيزيائية

 الذاتية   الرعاية  -1

o الرياضية التمارين  ممارسة 

o  إنقاص الوزن 

o الضيقة المالبس  تجنب   

o الساقين  رفع   

o طويلة  لفترات  الجلوس أو الوقوف  تجنب   

  



 الساقين؟  دوالي عالجكيف يتم  

 :  المطاطية الجوارب  -2

يعتبر ارتداء الجوارب المطاطية هو الخطوة األولى  

في عالج دوالي الساقين قبل أي إجراء آخر. حيث  

يتم هذه الجوارب طوال اليوم وتكون ُملتفة حول  

الساق لتشكل ضغطا  عليها مما يساعد على تدفق  

 الدم في أوردة وعضالت الساقين بشكل أكبر.

 

متوفرة   المطاطية الجوارب  من   كثيرة   أنواع يوجد .1

مما يسهل على الشخص    ،في الصيدليات

حسب  وذلك    له مناسبة ال وارب الج  الحصول على

 .درجة الضغط المرغوبة 

 

مناسبة الجوارب للساقين عند   من  التأكد ال بدم من  .2

  شريط بواسطة  الساق قياس يمكن شراؤها. كما  

  أن المقاس الصحيح ويجب  شراء  لضمان للقياس

 .وُمحكمةأ مشدودة  غير  لكنو  قويةالجوارب  تكون

 



 الساقين؟  دوالي عالجكيف يتم  

  عالج  في  المطاطية  الجوارب  و أ الذاتية الرعاية لم تساعد إذا

الطبيب   يوصي فقد أكبر خطورة  الحالة كانت إذا  أو الدوالي 

 التالية:   العالجات  بأحد  المعالج

 بالليزر   الجراحة  ❖

  القسطرة    باستخدام  الجراحة  ❖

، قد   الوريد قطع ❖ التستدعي  جراحيا 

 التنويم 

  بالتصليب الدوالي  عالج  ❖

 األوردة  اخفاء  ❖

  



 ؟ الساقين دوالي من الوقايةما هي طرق 

  ولكن قد تقّل .  دوالي الساقين تماما  من طريقة تقي  توجد  ال

  وشدّ  الدموية  الدورة  ن ي حسبت تكاثرها  أو هاب اإلصابة مخاطر 

 على سبيل المثال :  . العضالت

 

 الرياضية  التمارين  •

 

 صحي ال  وزنال الحفاظ على •

 

وغني    الملح قليل  غذائي  نظام  على   المحافظة •

   أللياف با

 

والمالبس أو    العالي الكعب ذات  األحذية تجنب •

 .الضيقةالجوارب

 

  الوقوف أو  الجلوس  موضع  تغيير و الساقين  رفع •

 باستمرار.

 



 للدوالي ؟  بديلة عالجات هل هنالك 

 

  حاالت في فعالة  الصحراء  كستناء  بذور  خالصة   تكون قدنعم، 

حيث  الدوالي  بظهور مرتبط   مرض  وهو المزمن، األوردة  قصور 

 . القلب إلى الدم ضخ عن  األوردة  تعجز 

  أي  أو  الطبية األعشاب استخدام قبل ينبغي ولكن، 

 . الطبيب مراجعة  آخر  غذائي  منتج 
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