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 تعریف
تیواری ؽزیاًْای وزًٍزی للة ًاؽی اس تؾىیل 

داخل ؽزیاى ّای للثی اعت وِ  در یّای پالن

ؽذى جزیاى خَى تِ للة ٍ در تاػث هحذٍد 

ًتیجِ واّؼ اوغیضى رعاًی تافت ّای للثی 

هی ؽَد وِ تِ تیواری ػزٍق وزًٍز للة هٌتْی 

 :ؽَد هی

کرًٍر ًام عرٍقي است کِ عضلِ قلة را   -1

 خَى رساًي هي کٌذ

تیواری ػزٍق وزًٍز للة افطالحی اعت وِ 

 واّؼ خًَزعاًیتیواری ّای  طیف ٍعیؼی اس

تیواری وِ ػزٍق للة یا تِ ) یيًضآللة اس 

اعن اعپ یا دچار ٍعیلِ پالن تٌگ ؽذُ اعت ٍ

ػزٍق للة ) للثیاًفاروتَط  تا (ؽذُ اعت

را ( ّا واهال هغذٍد ؽذُ اًذ  تَعط پالن

  .پَؽؼ هیذّذ

 

 

 :  عَاهل خطر در ایي تیواری. 2

 :فاوتَرّای غیز لاتل تؼذیل وِ ؽاهل 

 .عي ، جٌظ ، عاتمِ خاًَادگی هی تاؽذ

هزداى ریغه تاالتزی در اتتال تِ تیواری ّای 

عٌیي  هزداى در .ًغثت تِ سًاى دارًذ للثی

 55سًاى در عٌیي تاالی  ٍ عالگی 45تاالی 

 عالگی 

 :ؽاهل  وٌتزلفاوتَرّای لاتل 

 ریذ یتزی گلیظ افشایؼ ولغتزٍل ٍ ●

 عاتمِ ی دیاتت ●

عیگار وؾیذى   ●

 اعتزط سا سًذگی تی تحزن ٍ ●

 :عالین ٍ ًشاًِ ّای تیواری. 3

ؽایغ تزیي ػالهت در ایي تیواری درد لفغِ 

ًِ عیٌِ هی تاؽذ ، دردی وِ در پؾت جٌاؽ عی

ؽزٍع ؽذُ تِ پؾت ، دعت چپ ٍ یا راعت ، 

 .گزدى ٍ چاًِ ّن اًتؾار هیاتذ 

گاّی اٍلات در ًاحیِ هؼذُ هیثاؽذ ، ّوچٌیي 

ًؾاًِ ّایی هاًٌذ وَتاّی ًفظ در ٌّگام راُ 

، تپؼ للة ، تٌگی ًفظ  تَْع ، اعتفزاؽرفتي ، 

 .، اعتزط ٍ اضطزاب ّن دیذُ هی ؽَد

 



 

 
 
 

 

 : تشخیص تیواری  -4 

گزفتي ، پشؽه تؼذ اس اًجام هؼایٌات

تاریخچِ تالیٌی تیواری، اخذ ًَار للة ٍ 

دادُ فی اٍلیِ یتؾخ ،تفغیز آسهایؼ خَى

وِ در تؼضی اس هَارد جْت تزرعی هی ؽَد 

ًضیَگزافی یا اعىي للة آّای تیؾتز اًجام 

تا ًظز پشؽه هتخقـ للة تجَیش 

  .هیگزدد

در ٌّگام تزٍس دردّای  هْنًىات دارای  -5

 :للثی 

در فَرت ؽزٍع درد تایذ در هىاًی *

اعتزاحت ًوَدُ ٍ اس داؽتي تحزن 

 .خَدداری ًواییذ 

تْتزیي دارٍ وِ ّویؾِ تایذ ّوزاُ داؽتِ * 

تاؽیذ ًیتزٍگلیغیزیي ٍ یا لزؿ سیز ستاًی 

 .هیثاؽذ 

دارٍ تایذ دٍر اس گزها ٍ تاتؼ ًَر هغتمین * 

آفتاب تاؽذ ، در فَرت ػذم هقزف دارٍّا 

السم اعت ّز ؽؼ هاُ دارٍّا دٍر ریختِ 

 .ؽًَذ 

در فَرت تزٍس درد هیتَاًیذ عِ لزؿ سیز * 

فلِ ّز پٌج دلیمِ اعتفادُ ُ فاستاًی ب

ضزتاى عَسػ سیز ستاى ٍ عزدرد . ًواییذ

طثیؼی هی تِ دًثال هقزف سیزستاًی، دار 

 . تاؽذ
 

 

تَصیِ ّایي ترای پیشگیری از ترٍز  

 :دردّای قلثي 

 .اس اعتؼوال دخاًیات پزّیش ًواییذ *

ػذُ ّای غذایی را سیاد ٍ همذار ّز تؼذاد ٍ* 

 ٍػذُ را ون ًواییذ 

رصین غذایی ون ًوه ٍ ون چزب اعتفادُ * 

 ًواییذ

تیؾتز اس غذاّای آب پش ٍ وثاتی ؽذُ * 

 اعتفادُ ًواییذ 

ٍی  تِ تزیي ٍرسػ تزای ؽوا پیادُ رُب* 

ٍ دٍچزخِ  هذت سهاى عی دلیمِ رٍساًِ، ؽٌا

 .عَاری هیثاؽذ 

دُ تَعط پشؽه را ّای تجَیش ػ لزؿ* 

ٍ در سهاى هؾخـ ؽذُ هٌطثك تا دعتَر 

 . هقزف ًواییذ

 .اس ّیجاًات رٍحی ٍ اعتزط دٍری ًواییذ * 

 .اس تزدد در َّای عزد خَدداری ًواییذ * 
 

 

یي دار تِ ّای وافئ یذًیاس آؽاهیذى ًَػ*  

 .دلیل افشایؼ ضزتاى للة پزّیش ًواییذ 

 .تا آب ٍلزم حوام ًواییذ * 

اس هقزف غذاّای وٌغزٍ ؽذُ تذلیل * 

اعتفادُ اس همذار سیاد ًوه ٍ چزتی پزّیش 

 .ًواییذ 

فؼالیت جٌغی اس چْار تا ّؾت ّفتِ تؼذ * 

لثل اس )  .اس عىتِ للثی اهىاى پذیز هی تاؽذ

سیز ستاًی را در  آى اعتزاحت ًوَدُ ٍ لزؿ

جْت پیؾگیزی اس تزٍس چْار عاػت لثل 

 . (درد اعتفادُ ًواییذ 

 دعتَر ٍ ًغخِ تذٍى دارٍّای هقزف اس* 

.  ًواییذ پزّیش پشؽه

 


