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Backgrond: Due to the prevalence of sublingual varices, especially in the elderly, and the importance of 
etiologic studies and the reported, varicose veins are probably related to sublingual varices. The present study 
was conducted on elderly patients with sublingual varices and their control group in Kahrizak Alborz in 2018.
Materials and Methods: A case control study was conducted by referring to Sanitorium. First, a list of the 
elderlies over 60 was made. The purpose of the study was explained to those in the list and they were included 
as the sample of the study following their consent. The experimental group included those with sublingual 
varices and those without sublingual varices were included in control group. Both groups were homogenized 
in terms of age, gender, smoking, and high blood pressure. Diagnosis of sublingual varices and varicose veins 
were done based on clinical examination and standard methods of diagnosis. The sublingual varices of the 
participants were diagnosed based on interviews and examination in a private room. The roles of varicose 
veins were evaluated running Chi-square test.
Results: A total of 109 patients with sublingual varices and 109 control participants were studied. The subjects 
in the two groups were similar or did not have significant differences. Exposure to varicose veins in case group 
was 67 (61%) and 49 (45%) in the control group (P<0.025).
Conclusion: It seems that patients with sublingual varicose tend to be more exposed to varicose veins.
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چكيده:

نویسند ه مسئول: آرزو عالئی  
Arezoo.alaee@yahoo.com الکترونیک:  پست 

سابقه و هد  ف: با توجه به شایع بودن واریس زیرزبانی به ویژه در ساملندان و اهمیت مطالعه های اتیولوژیک و این که گزارش شده شاید وجود واریس پا با بروز 
واریس زیر زبانی نقش دارد؛ بنابراین این تحقیق روی ساملندان مبتال به واریس زیر زبانی و گروه شاهد آن ها درآسایشگاه ساملندان کهریزک الربز در سال 1397 انجام شد.

مواد  و روش ها: تحقیق به روش مورد_شاهدی انجام شد و با مراجعه به آسایشگاه و ارائه معرفی نامه موافقت مسئوالن آسایشگاه اخذ شد. فهرست ساملندان باالی 
60 سال تهیه و با مراجعه به تک تک ساملندان پس از توجیه طرح و کسب رضایت آگاهانه آن ها شدند.

 گروه مورد افرادی بودند که مبتال به واریس زیرزبانی بودند و گروه شاهد افرادی بودند که اوالً: واریس زیرزبانی نداشتند و ثانیاً از نظر سن و جنس و مرصف سیگار،  

فشار خون و پروتز دندانی مشابه منونه مورد بودند. 

تشخیص واریس زبانی با بررسی کلینیکی و مطابق روش استاندارد انجام شد. تعیین مواجهه از طریق مصاحبه و معاینه در فضای امن انجام شد. سپس نقش واریس پا 

با واریس زیرزبانی با آزمون کای دو قضاوت آماری شد. 

یافته ها: تحقیق روی تعداد 109 نفر مبتال به واریس زیر زبانی و 109 نفر گروه شاهد آن ها انجام شد. افراد دو گروه با هم مشابه بودند و یا اختالف معناداری نداشتند. 
)P>0/025(.بود )میزان مواجهه با  واریس پا در گروه مورد 67 نفر )61 درصد( و در گروه شاهد 49 نفر )45 درصد

نتیجه گیری: به نظر می رسد مبتالیان به واریس زیر زبانی در مواجهه بیشرتی از نظر واریس پا باشند.

واژگان كلید  ی: واریس پا،  واریس زیرزبانی، ساملند

دریافت:  1399/3/24                                            پذیرش: 1399/4/9

مقد مه
کلینیک  به  مراجعه کننده  بیماران  در  دندان پزشکان  دغدغه های  و  نگرانی ها  از  یکی 

دندان پزشکی وجود واریس های زیرزبانی است.
هستند.  شده  گشاد  و  خورده  تاب  و  پیچ  غیرنرمال  وریدهای  واریکوزیت  یا  واریس 
کالسیک  طور  به  که  هستند  دهان  در  واریس  فرم  شایع ترین  زیرزبانی  واریس های 
به صورت برجستگی های برآمده یا پاپولر متعدد به رنگ آبی بنفش در سطح شکمی 
زبان یا کناره های طرفی آن ظاهر می شوند که در 2/3 درصد افراد باالی 60 سال 

بروز می کند(1).
درصد   22/5 میانگین  طور  به  زیرزبانی  واریس  شیوع  اردن،  کشور  در  گزارشی  در 
گزارش شده است(2). این ضایعه ها ظاهر ناخوشایندی دارند و می توانند سبب نگرانی 
و ترس در فردی شوند که برای نخستین بار متوجه حضور آن ها در دهان خود شده؛ 
حتی گاهی فوبیای سرطان در فرد به وجود می آید و در موارد نادر اگر تروما به آن ها 
وارد شود هموراژی خفیف ایجاد می کنند. در بعضی شرایط نیز به خصوص اگر این 

ضایعه ها حالت مزمن داشته باشد ممکن است به طور ثانویه دچار ترومبوز شوند.

 اختالل استتیک نیز از دیگر عوارض آن است. ین ضایعه ها می توانند در تشخیص 
نیز  سارکوما  کاپوسی  لنفانژیوم ها،  همانژیوم ها،  چون  دیگری  ضایعه های  با  افتراقی 

مطرح باشند که این عامل اهمیت شناخت و تشخیص آن را دوچندان می کند(3).
 چند توضیح برای پاتوژنزواریس زیرزبانی تاکنون عنوان شده است. به نظر می رسد 

افراد  در  ضایعه ها  این  که  باشد،چرا  اتیولوژیک  فاکتورهای  مهم ترین  از  یکی  سن 
وابسته  دژنراسیون  از  ناشی  می تواند  ضایعه ها  این  تکامل  نتیجه  در  شایع ترند،  مسن 
به سن و تغییرهای بافت همبندی دیواره عروق باشد(1). از دیگر عوامل اتیولوژیک 
فشار  (همانند  کاردیووسکوالر  بیماری های  زبانی،  زیر  واریس  برای  مطرح  احتمالی 
خون)،portal hypertension، مصرف سیگار، استفاده از دنچر، زن یا مرد بودن و 

واریس پا و ژنتیک است(1) (2) (4)(5)(6).
نامشخص  بیماری  اتیولوژی  طبعا  نشوند  شناخته   درستی  به  عوامل  این  همه  اگر 
گامی  ضایعه ها  این  گسترش  و  ایجاد  از  پیشگیری  زمینه   در  نمی توان  و  می ماند 
شناسایی  از  فشارخون،  جمله  از  احتمالی  علل  گرفتن  نادیده  با  همینطور  برداشت. 
زودرس بیماری های زمینه ای نیز باز خواهیم ماند. در تحقیقات اخیر یکی از عواملی 
که گفته شده می تواند در بروز بیماری نقش داشته باشد یا همراه با واریس زیر زبانی 
که  هستند  یافته ای  انبساط  وریدهای  واریسی  وریدهای  است(1).  پا  واریس  باشد،  
دیده  تحتانی  اندام های  روی  سطحی  برجسته  و  خورده  پیچ  نمای  با  معمول  طور  به 
می شوند. به نظر می رسد بیماری های وریدی که سبب برگشت خون از باال به پایین 
واریسی  وریدهای  ایجاد  اصلی  پاتوفیزیولوژی  می شوند،  نارسا  وریدی  دریچه های  از 

باشد(7).
در جوامع عادی بروز واریس در زنان بدون در نظر گرفتن شغل آن ها 30-40درصدگزارش 
است،  گرفته  انجام  سال   64-18 افراد  روی  که  درمطالعه ای  همچنین  است.  شده 
بیش از 80درصد مبتال به تالنژکتازی یا واریس های مشبک بوده اند. در مطالعه های 
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سواداجتماعی،  بارداری،  ضد  قرص  غذایی،  رژیم  چاقی،  مزاج،  اجابت  نقش  مختلف 
هورمون های ضدبارداری خوراکی و کم تحرکی هنگام کار و دخانیات بررسی شده و 
مشخص شده که شدت واریس در افراد مبتال به چاقی بیشتر است و تعداد زایمان ها 
در میزان شدت واریس پا نیز موثر است. سابقه کار زیاد و بی تحرکی هنگام کار و سرپا 

ایستادن نیز با آن مرتبط است، اما ارتباطی با قد افراد در این ضایعه وجود ندارد(8).
پژوهشگر با بررسی پیشینه در دسترس به این نتیجه رسید که تعداد مقاله های در این 
زمینه محدود است و در جامعه ایرانی این نقش بررسی نشده بود. بنابراین با توجه به 
خأل اطالعاتی و کاستی های موجود در این تحقیق، رابطه  واریس پا با بروز واریس 
زیرزبانی در میان سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزك البرز در سال 97 بررسی شد.

مواد  و روش ها
سالمندان  بین  از  که  آن ها  شاهد  گروه  و  زیرزبانی  واریس  به  مبتال  افراد  تمامی 
آسایشگاه کهریزك البرز در سال 97 موافقت کتبی و آگاهانه خود را برای همکاری 
با پژوهش حاضر اعالم کردند جامعه بررسی شده را تشکیل دادند و تحقیق به روش 

مورد -شاهدی انجام شد.
بر  دال  نامه ای  رضایت  البرز،  کهریزك  آسایشگاه  کننده  شرکت  افراد  توجیه  از  پس 
شرکت آن ها دریافت شد، سپس فرم اطالعاتی مشخصات دموگرافیک تکمیل شد. 
محقق که پیش از این آموزش الزم تحت نظر و مشاوره متخصص بیماری های دهان 
و متخصص جراحی و عروق را دیده بود، با استفاده از ست معاینه شامل پنس، سوند، 
آینه و گاز استریل دندان پزشکی و نور کافی چراغ قوه، بیماران را در یک اتاق امن 

معاینه کرد و اطالعات الزم ثبت شد.
 گروه مورد افرادی بودند که مبتال به واریس زیرزبانی بودند و گروه شاهد افرادی بودند 
که 1: واریس زیرزبانی نداشتند 2: از نظر سن و جنس و مصرف سیگار  فشار خون 
و پروتز دندانی مشابه نمونه مورد بودند. سپس هردو گروه را از نظر وجود واریس پا 
بررسی شدند. بررسی از طریق مصاحبه و معاینه با نور کافی و در فضای امن انجام 
شد، سپس بررسی شد که آیا افراد دو گروه مشابه هستند یا خیر و بعد نقش واریس 
محاسبه   odds ratio شد،  آماری  قضاوت  دو  کای  آزمون  با  زیرزبانی  واریس  با  پا 
شد. تشخیص واریس زبانی با بررسی کلینیکی دهان و مطابق روش استاندارد انجام 

شد(2).
منظور از واریس زیرزبانی، برجستگی های برآمده یا پاپولر متعدد به رنگ آبی بنفش 
در سطح شکمی زبان یا بردرهای طرفی آن است و در این مطالعه به دو دسته تقسیم 

شدند:
• Grade 0 : واریس زیرزبانی وجود ندارد یا به میزان کمی قابل رویت است(تصویر1)

• Grade 1:متوسط یا شدید است(2و8).(تصویر2)
• منظور از واریس پا برجستگی های برآمده ناحیه پا است که تعیین شدت آن بر اساس 
فرم بازنگری استاندارد CEAP  بررسی شد و با توجه به این فرم، شدت واریس از نظر 

کلینیکی به سه درجه تقسیم بندی شد:
C0=بدون واریس •

• عروق رتیکولر یا تالنژکتازی=C1 (به صورت سیاهرگ های تار عنکبوتی و بنفش 
رنگ دیده می شود)

• وریدهای واریسی =C2 (وریدهای گشاد شده و قابل لمس)(تصویر شماره3)(7)
یافته ها

واریس  و  داشتند  قرار  مورد  گروه  در  نفر   109 شد.  انجام  سالمند   218 روی  تحقیق 
زیرزبانی داشتند و 109 نفر در گروه شاهد (که واریس زیر زبانی نداشتند) قرار گرفتند.
  توزیع افراد و بررسی خصوصیات آن ها به تفکیک واریس زیرزبانی در جدول شماره 
1 ارائه شد و نشان می دهد افراد در دو گروه عالوه بر هم زمانی و هم مکانی، به لحاظ 
جنس، سن، مصرف سیگار، فشار خون و پروتز دندانی نیز مشابه بودند و اختالف آن ها 
به لحاظ آماری معنادار نبود. (P<0,08) درضمن از افراد بررسی شده 114 نفر مرد و 

104 نفر زن بودند. (جدول شماره 1)
افراد بررسی شده بر حسب واریس زیرزبانی با تفکیک واریس پا در جدول شماره 2 
ارائه شده و نشان می دهد سالمندانی که واریس زیر زبانی نداشتند 49 نفر (45 درصد) 
در مواجهه با واریس پا بودند و افرادی که واریس زیر زبانی داشتند 67 نفر (61 درصد) 
در مواجهه با واریس پا بودند که از این تعداد 59 نفر دارای واریس پا از نوع C1  و 

هشت نفر از نوع C2 بودند.
 آزمون کای دو نشان داد که این مواجهه بیشتر با واریس پا به لحاظ آماری معنادار 
یعنی  برابر1/4درصد  زیرزبانی  واریس  با  پا  واریس   odds ratio و  (P<0,025)بوده

افرادی که واریس زیر زبانی داشتند 1/4 درصد بیشتر از آن هایی که واریس زیرزبانی 
نداشتند در مواجهه با واریس پا بودند.(جدول شماره 2)

بحث
پای  واریس  بودند،  زبانی  زیر  واریس  به  مبتال  که  افرادی  داد  نشان  تحقیق 
از  بیشتر  درصد   1/4 داشتند  زبانی  زیر  واریس  که  افرادی  و  داشتند  بیشتری 
.(P< 0/025) آن هایی که واریس زیرزبانی نداشتند در مواجهه با واریس پا بودند

زیرزبانی  واریس  با  پا  واریس  نقش  که  زیادی  تحقیق های  پیشینه،  بررسی  در 
اما  شود،  انجام  جامع تری  بحث  تا  نمی شود  یافت  باشد،  کرده  گزارش  را 

می شود: ارائه  است،  موجود  حیطه  این  در  که  مطالعه هایی 
با  رابطه  در  انگلستان  در   2010 سال  در  همکاران  و   clark دکتر  مطالعه  در   -
 792 روی  مطالعه  این  شد،  انجام  سالمندان  در  پا  واریس  ایجاد  در  موثر  عوامل 
با  درصد   57 مردان  در  و  درصد   63 زنان  در  واریس  شیوع  که  شد  انجام  نفر 
و  سن  بین  مستقیمی  ارتباط  نیز  تحقیق  این  در  بود(9).  سال   71 سنی  میانگین 

دارد. مشابهت  حاضر  مطالعه  یافته  با  که  بود  پا  واریس  ایجاد  و  جنس 
 1389 سال  در  همکارانش  و  شریفی نیا  حمید  آقای  که  مطالعه ای  در   -
میان  از  کردند،  گزارش  آمل  دولتی  های  بیمارستان  در  شاغل  پرستاران  از 
پا  واریس  مختلف  درجه های  مبتال  افراد  از  درصد   73/9 پرستاران  از  نفر   203
پا  واریس  که  کردند  گزارش  آن ها  و  بودند  زن  نفر   145 تعداد  این  از  که  بودند 
حاضر  تحقیق  یافته  با  یافته  این  که  دارد(10).  سن  و  جنس  با  معناداری  ارتباط 

دارد. مشابهت 
که  کردند  گزارش  اردن  کشور  در   2015 سال  در  همکاران  و  الشیاب  دکتر   -
(P=0,044)می کردند استفاده  دنچر  از  و  داشتند  سن  سال   40 باالی  افرادی 
یافته  با  یافته  این  داشتند(2)که  زیرزبانی  واریس  بروز  ریسک  احتمال  بیشتر 
دانشگاه  در  ایشان  بررسی  مورد  جامعه  اما  داشت.  مشابهت  حاضر  تحقیق 
سوردون بوده است، ولی محقق روی سالمندان ساکن آسایشگاه کهریزك البرز 
نظر  از  بهتری  وضعیت  از  سوردون  دانشگاه  به  مراجعان  شاید  که  کرد  تحقیق 
زبانی  زیر  واریس  با  را  دنچر  نقش  مطالعه  این  بودند.  اجتماعی  موقعیت  و  سواد 
با  زیرزبانی  واریس  رابطه  بررسی  به  تحقیق  این  در  که  حالی  در  کردند،  بررسی 

شد. پرداخته  پا  واریس 
- در مطالعه دکتر هدرسون و همکاران در سال 2015 در کشور دانمارك گزارش 
و   (P=0,002) خون  فشار   (P<0,0001) سن  با  زیرزبانی  واریس  که  کردند 
به  پیش روی  درتحقیق  که  دارد(11)  همبستگی   (P=0,025) سیگار  مصرف 
حاضر  تحقیق  با  فوق  محقق  شده  بررسی  جامعه  شد.  یافته  دست  مهم  این 

بود. متفاوت 
دهان  نرم  بافت  ضایعه های  فراوانی  مقایسه  برای  همکاران  و  ملکی  دکتر  -خانم 
نظارت  تحت  خصوصی  و  دولتی  سالمندان  آسایشگاه های  مقیم  سالمندان  در 
به  تحقیق  کردند.  گزارش   1384 سال  در  را  تحقیق  نتیجه  تهران  بهزیستی 
60 سال بررسی کرد که نصف  343 سالمند با سن بیشتر از  روش توصیفی تعداد 
بودند،  خصوصی  آسایشگاه های  در  دیگر  نصف  و  دولتی  آسایشگاه  در  آن ها 
بافت  شدند.  ثبت  و  بررسی  شده،  استفاده  داروهای  سیستمیک،  بیماری  وضعیت 
بافت  مخاط  معاینه  و  نشده  خارج  بیمار  دهان  از  دنچر   ، پروتز  زیر  و  اطراف  نرم 
از  ناشی  استوماتیت  زبان،  آتروفی  کاندیدیازیس،  شیاردار،  زبان  شامل  آن ها  نرم 
زبانی  واریس  که  داد  نشان  تحقیق  شد.  ثبت  و  بررسی   ... زبانی،  واریس  دنچر، 
75/1درصد  در15/8 درصد بیماران وجود داشت و در کل ضایعه های دهانی در 
خصوصی  آسایشگاه های  سالمندان  در  در80/5درصد  و  دولتی  آسایشگاه های  در 
ویژه  به  سالمندان  دهان  نرم  بافت  ضایعه های  تمامی  تحقیق  این  داشت.  وجود 
نقش  حاضر،  تحقیق  برخالف  اما  است  کرده  گزارش  را  زیرزبانی  واریس  شیوع 
بررسی  و...  واریس  دنچر،   خون،  فشار  سیگار،  مصرف  جنس   سن،  عوامل، 

است(12). نشده 
نرم  بافت  ضایعه های  فراوانی  مقایسه  همکاران  و  قنایی  منصور  دکتر  -آقای 
دهان در جوانان مقیم در شهر رشت را بررسی کرده و نتیجه تحقیق را در سال 
1581 نفر از  2013 گزارش کردند. تحقیق به روش کراس سکشنال روی تعداد 
30 سال بررسی شد. برای هر فرد سوال های طبقه بندی  جوانان با سن کمتر از 
شرکت کنندگان  شد.  طراحی   (WHO) بهداشت  جهانی  سازمان  اساس  بر  شده 
وضعیت  شدند،  تقسیم  هانی  داخل  نرم  بافت  ضایعه های  بدون  یا  با  گروه  دو  به 
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دخانیات،  استعمال  جنس،  سن،  شامل  کلینیکی  اطالعات  و  ظاهری  مشخصات 
و  جمع آوری  گروه  دو  این  در  دندان  و  دهان  بهداشت  و  سیستمیک  بیماری های 
19/4درصد  در  نرم  بافت  ضایعه های  فراوانی  که  داد  نشان  تحقیق  شد.   بررسی 
اساس  بر  بود.  بیشتر  جوانان  و  مردها  در  فراوانی  این  که  داشت  وجود  افراد 
شیاردار  زبان  افراد  بین  در  موجود  ضایعه  فراوان ترین  شده،   اطالعات جمع آوری 
1/5 درصد بیماران وجود داشت. این تحقیق  4 درصد بود و واریس زیرزبانی در 
را  زیرزبانی  واریس  شیوع  ویژه  به  جوانان  دهان  نرم  بافت  ضایعه های  تمامی 
مصرف  جنس،  سن،  عوامل  نقش  حاضر  تحقیق  برخالف  اما  است،  کرده  گزارش 

است(13).  نشده  بررسی  و...  پا  واریس  دنچر،  خون،  فشار  سیگار، 
محققان معتقد هستند افرادی که با شکایت از خونریزی های داخل دهانی ناحیه 
معاینه  و  دقیق خونریزی  تاریخچه  گرفتن  می کنند،  مراجعه  زبان  بیس  و  خلفی 
دقیق داخل دهانی الزم است. همچنین این موضوع ممکن است با آزمایش های 
درموارد  و  آندوسکپی  و  الرنگوسکپی  سی تی اسکن،  مانند  دقیق  پاراکلینیکی 
شدید با آنژیوگرافی ادامه یابد(14). البته واریس به ندرت ممکن است در قاعده 
زبان کشف شود، اما بسیار نادر  هستند و نخستین بار توسط وتریل وهمکاران در 
2002 روی آن ها تحقیق  1967 گزارش شده اند. پس از آن بوتون در سال  سال 
یا  و  دهانی  خونریزی های  کلینیکی  تشخیص های  در  بنابراین  است(15).  کرده 

کرد. توجه  نیز  دهان  خلف  واریس های  به  باید  خون آلود  دهان  آب 
سندروم ها  برخی  در  را  واریسی  وریدهای  بروز  اخیر  ژنتیک  تحقیق های 
ژن  موتاسیون  و  است  داتسته  دخیل   Klippel-Trenaunay  . مانند 
وریدها  ساختار  بر  تاثیر  با  پدیده  این  در  را  دسمولین  و  ،FOXC2ترومبومادولین 

است(14). دانسته  موثر 
به  می توان  شدن،  پاره  هنگام  خصوص  به  زیرزبانی  واریس  تبعات  جمله  از 
خونریزی، ایجاد درد و سوزش، مشکل در تکلم و خوردن غذا و همچنین امکان 
سیستم  که  آن هایی  خصوص  به  سالمندان  در  بدن  به  دهان  آلودگی های  نفوذ 
واریس  و  پا  واریس  بین  رابطه  امکان  که  آنجا  از  کرد.  اشاره  دارند،  پایین  ایمنی 
زیر زبانی وجود دارد، بنابراین با پیشگیری های الزم در رابطه با واریس پا مانند 
کاهش وزن، استفاده از فیبر در رژیم غذایی، عدم سرپا ایستادن زیاد و استفاده از 
جوراب واریس اشاره کرد که ممکن است از ایجاد واریس زیرزبانی نیز جلوگیری 
شود. واریس های وریدی پا ممکن است در 20درصد موارد سبب ایجاد زخم های 
برابر  پنج  درگیر  افراد  که  است  داده  نشان  اخیر  مطالعه های  شوند.  خطرناکی 
اکنون  و  هستند(14).  تحتانی  اندام های  ترومبوزهای  خطر  معرض  در  بیشتر 
این  درمان  و  کنترل  به  انگلستان  در  بهداشتی  مراقبت  بودجه  2درصد  از  بیش 

است(8). یافته  اختصاص  ها  بیماری 
زیرزبانی  واریس  بروز  سبب  است  ممکن  پا  واریس  چرا  که  است  این  سؤال  اما   
ارتباط  دو  این  بین  مکانیزمی  چه  با  و  آناتومی  چه  با  و  فیزیولوژی  چه  با  شود. 
وریدی  بیماری های  مولد  با  شناسی  آسیب  نظر  از  می رسد  نظر  است؟به  برقرار 
است.  زبان  و  پا  در  واریس  ایجاد  مشترك  زمینه ساز  شاید  که  است  مشترك 
ترسیم  آینده  در  دیگری  تحقیق های  سوال  این  به  پاسخ  برای  می شود  پیشنهاد 

شود. 
آمار  افزایش  با  آینده،  سال های  در  جامعه  در  عمر  طول  افزایش  به  توجه  با 
به  مسن  افراد  مراجعه  افزایش  سبب  امر  این  که  بود  خواهیم  مواجه  سالمندان 
دهانی  ضایعه های  با  آشنایی  رو  این  از  شد.  خواهد  دندان پزشکی  مطب های 
انجام  از  را  بیماران  و  باشد  کارساز  بسیار  کلینیسین ها  برای  می تواند  افراد  این 

بخشد. رهایی  بی مورد  جراحی های  همانند  مشکل ساز  و  پیچیده  درمان های 
گیری: نتیجه 

رابطه دارد.  زیرزبانی  واریس  بروز  با  واریس پا  می رسد  به نظر 
محدودیت:

و  بود  آسایشگاه  در  ساکن  و  ویژه  افراد  بررسی  تحقیق،  محدودیت های  از  یکی 
البته این افراد نماینده کل جامعه نخواهند بود. دیگر آنکه به دلیل شرایط خاص 
معاینه  اجازه  و...  رختخواب  در  مطلق  بودن  بستری  دمانس،  مانند:  افراد  برخی 
از  کمتر  شده  بررسی  نمونه های  تعداد   و  نشد  داده  ما  به  ایشان  دقیق  و  صحیح 
پرستاری  تغذیه،  دلیل  به  مسن  افراد  ایمنی  ضعف  همچنین  شد.  محقق  انتظار 
در  که  باشد  زبانی  زیر  واریس  ایجاد  در  تعیین کننده ای  فاکتور  است  ممکن   ... و 

است. موثر  آن  نتیجه  و  تحقیق 

اقتصادی،  شرایط  نظر  از  آسایشگاه  در  ساکن  افراد  بودن  یک دست  سویی،  از 
دلیل  به  مطالعه  در  (سوگیری)  بایاس  نبود  و   ... و  مراقبتی   تغذیه ای،  محیطی، 
مسئوالن  محبت  با  نمونه ها  از  زیادی  تعداد  معاینه  و  مالی  حامیان  اسپانسر،  نبود 
با  سالمندان  تمامی  دهان  ضمن  در  بود.  تحقیق  مزایای  جمله  از  آسایشگاه 
به  مبتال  نفر  سه3  تعداد   و  شد  معاینه   (16) مرجع  کتب  روش  طبق  و  دقت  
کاندیدازیس و استوماتیت دنچر بودند و تحت نظر متخصص بیماری های دهان، 

داده شد. افراد  به  موضعی  ضدقارچ  درمان 
و قدردانی: تشکر 

آسایشگاه  محترم  مِسئوالن  دکترنیکوکار  آقای  و  سلحشور  دکتر  آقای  جناب  از 
این  انجام  همکاری شان  و  لطف  بدون  که  آجرلو  خانم  سرکار  و  البرز  کهریزك 
تحقیق میسر نبود و راهنمایی داوران محترم و جناب آقای مهندس ناصر والیی 
که در به ثمر رساندن این دستاورد از نویسندگان حمایت کردند، تشکر وقدردانی 

می شود.
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