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Abstract
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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بررسی ارتباط واریس زیرزبانی با واریس پا
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 .1دندانپزشک عضو مرکزتحقیقاتی مواددندانی,دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استادیار گروه بیماریهای دهان عضومرکزتحقیقاتی مواد دندانی دانشگاه علوم پزشکی ازاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .3استاد گروه جراحی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،اسالمی ،تهران ،ایران
 .4دستیار تخصصی بیماری های دهان فک و صورت ،عضومرکز تحقیقاتی مواددندانی دانشگاه علوم پزشکی ازاد اسالمی ،تهران ،ایران
دریافت1399/3/24 :

پذیرش1399/4/9 :

چكيده:
سابقه و هدف :با توجه به شایع بودن واریس زیرزبانی به ویژه در ساملندان و اهمیت مطالعههای 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 آنها درآسایشگاه ساملندان کهریزک الربز در سال  1397انجام شد.
موا د و روش ها :تحقیق به روش مورد_شاهدی انجام شد و با مراجعه به آسایشگاه و ارائه معرفینامه موافقت مسئوالن آسایشگاه اخذ شد .فهرست ساملندان باالی
 60سال تهیه و با مراجعه به تک تک ساملندان پس از توجیه طرح و کسب رضایت آگاهانه آنها 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.
یافتهها :تحقیق روی تعداد  109نفر مبتال به واریس زیر زبانی و  109نفر گروه شاهد آنها انجام شد .افراد دو گروه با هم مشابه بودند و یا اختالف معناداری نداشتند.
میزان مواجهه با واریس پا در گروه مورد  67نفر ( 61درصد) و در گروه شاهد  49نفر ( 45درصد) بود)P>0/025(.
نتیجهگیری :به نظر میرسد مبتالیان به واریس زیر زبانی در مواجهه بیشرتی از نظر واریس پا باشند.

واژگانكلیدی :واریس پا ،واریس زیرزبانی ،ساملند

اﺧتالل استتیک نیز از دیگر عوارض آن است .یﻦ ﺿایﻌﻪها میتوانﻨد در تشخیﺺ
افتراﻗی با ﺿایﻌﻪهای دیگری ﭼون همانﮋیومها ،ﻟﻨﻔانﮋیومها ،کاپوسی سارکوما نیز
مﻄرح باشﻨد کﻪ ایﻦ عامﻞ اهمیت شﻨاﺧت و تشخیﺺ آن را دوﭼﻨدان میکﻨد).(3
ﭼﻨد توﺿیﺢ برای پاتوژنزواریﺲ زیرزبانی تاکﻨون عﻨوان شده است .بﻪ نﻈر میرسد
نویسنده مسئول :آرزو عالئی

پست الکترونیکArezoo.alaee@yahoo.com :
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مقدمه
یکی از نگرانیها و دﻏدﻏﻪهای دندانپزشکان در بیماران مراجﻌﻪکﻨﻨده بﻪ کلیﻨیک
دندانپزشکی وجود واریﺲهای زیرزبانی است.
واریﺲ یا واریکوزیت وریدهای ﻏیرنرمال پیﭻ و تاب ﺧورده و گشاد شده هﺴتﻨد.
واریﺲهای زیرزبانی شایﻊتریﻦ فرم واریﺲ در دهان هﺴتﻨد کﻪ بﻪ ﻃور کالسیک
بﻪ صورت برجﺴتگیهای برآمده یا پاپوﻟر متﻌدد بﻪ رنﮓ آبی بﻨﻔﺶ در سﻄﺢ شکمی
زبان یا کﻨارههای ﻃرفی آن ﻇاهر میشوند کﻪ در  2/3درصد افراد باﻻی  60سال
بروز میکﻨد).(1
/
در گزارشی در کشور اردن ،شیوع واریﺲ زیرزبانی بﻪ ﻃور میانگیﻦ  22 5درصد
گزارش شده است) .(2ایﻦ ﺿایﻌﻪها ﻇاهر ناﺧوشایﻨدی دارند و میتوانﻨد سﺒﺐ نگرانی
و ترس در فردی شوند کﻪ برای نخﺴتیﻦ بار متوجﻪ حضور آنها در دهان ﺧود شده؛
حتی گاهی فوبیای سرﻃان در فرد بﻪ وجود میآید و در موارد نادر اگر تروما بﻪ آنها
وارد شود هموراژی ﺧﻔیﻒ ایﺠاد میکﻨﻨد .در بﻌضی شرایﻂ نیز بﻪ ﺧصوص اگر ایﻦ
ﺿایﻌﻪها حاﻟت مزمﻦ داشتﻪ باشد ممکﻦ است بﻪ ﻃور ﺛانویﻪ دﭼار ترومﺒوز شوند.

سﻦ یکی از مهﻢتریﻦ فاکتورهای اتیوﻟوژیک باشد،ﭼرا کﻪ ایﻦ ﺿایﻌﻪها در افراد
مﺴﻦ شایﻊترند ،در نتیﺠﻪ تکامﻞ ایﻦ ﺿایﻌﻪها میتواند ناشی از دژنراسیون وابﺴتﻪ
بﻪ سﻦ و تﻐییرهای بافت همﺒﻨدی دیواره عروق باشد) .(1از دیگر عوامﻞ اتیوﻟوژیک
احتماﻟی مﻄرح برای واریﺲ زیر زبانی ،بیماریهای کاردیووسکوﻻر )همانﻨد فشار
ﺧون( ،portal hypertension،مصرف سیگار ،استﻔاده از دنﭽر ،زن یا مرد بودن و
واریﺲ پا و ژنتیک است).(6)(5)(4) (2) (1
اگر همﻪ ایﻦ عوامﻞ بﻪ درستی شﻨاﺧتﻪ نشوند ﻃﺒﻌا اتیوﻟوژی بیماری نامشخﺺ
میماند و نمیتوان در زمیﻨﻪ پیشگیری از ایﺠاد و گﺴترش ایﻦ ﺿایﻌﻪها گامی
برداشت .همیﻨﻄور با نادیده گرفتﻦ علﻞ احتماﻟی از جملﻪ فشارﺧون ،از شﻨاسایی
زودرس بیماریهای زمیﻨﻪای نیز باز ﺧواهیﻢ ماند .در تحقیقات اﺧیر یکی از عواملی
کﻪ گﻔتﻪ شده میتواند در بروز بیماری نقﺶ داشتﻪ باشد یا همراه با واریﺲ زیر زبانی
باشد ،واریﺲ پا است) .(1وریدهای واریﺴی وریدهای انﺒﺴاط یافتﻪای هﺴتﻨد کﻪ
بﻪ ﻃور مﻌمول با نمای پیﭻ ﺧورده و برجﺴتﻪ سﻄحی روی اندامهای تحتانی دیده
میشوند .بﻪ نﻈر میرسد بیماریهای وریدی کﻪ سﺒﺐ برگشت ﺧون از باﻻ بﻪ پاییﻦ
از دریﭽﻪهای وریدی نارسا میشوند ،پاتوفیزیوﻟوژی اصلی ایﺠاد وریدهای واریﺴی
باشد).(7
در جوامﻊ عادی بروز واریﺲ در زنان بدون در نﻈر گرفتﻦ شﻐﻞ آنها 40-30درصدگزارش
شده است .همﭽﻨیﻦ درمﻄاﻟﻌﻪای کﻪ روی افراد  64-18سال انﺠام گرفتﻪ است،
بیﺶ از 80درصد مﺒتال بﻪ تالنﮋکتازی یا واریﺲهای مشﺒک بودهاند .در مﻄاﻟﻌﻪهای
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مختلﻒ نقﺶ اجابت مزاج ،ﭼاﻗی ،رژیﻢ ﻏذایی ،ﻗرص ﺿد بارداری ،سواداجتماعی،
هورمونهای ﺿدبارداری ﺧوراکی و کﻢتحرکی هﻨگام کار و دﺧانیات بررسی شده و
مشخﺺ شده کﻪ شدت واریﺲ در افراد مﺒتال بﻪ ﭼاﻗی بیشتر است و تﻌداد زایمانها
در میزان شدت واریﺲ پا نیز موﺛر است .سابقﻪ کار زیاد و بیتحرکی 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 مقاﻟﻪهای در ایﻦ
زمیﻨﻪ محدود است و در جامﻌﻪ ایرانی ایﻦ نقﺶ بررسی نشده بود .بﻨابرایﻦ با توجﻪ بﻪ
ﺧﻸ اﻃالعاتی و کاستیهای موجود در ایﻦ تحقیﻖ ،رابﻄﻪ واریﺲ پا با بروز واریﺲ
زیرزبانی در میان ساﻟمﻨدان ساکﻦ در آسایشگاه کهریزك اﻟﺒرز در سال  97بررسی شد.
مواد و روش ها
تمامی افراد مﺒتال بﻪ واریﺲ زیرزبانی و گروه شاهد آنها کﻪ از بیﻦ ساﻟمﻨدان
آسایشگاه کهریزك اﻟﺒرز در سال  97موافقت 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.
پﺲ از توجیﻪ افراد شرکت کﻨﻨده آسایشگاه کهریزك اﻟﺒرز ،رﺿایت نامﻪای دال بر
شرکت آنها دریافت شد ،سپﺲ فرم اﻃالعاتی مشخصات دموگرافیک تکمیﻞ شد.
محقﻖ کﻪ پیﺶ از ایﻦ آموزش ﻻزم تحت نﻈر و مشاوره متخصﺺ بیماریهای دهان
و متخصﺺ جراحی و عروق را دیده بود ،با استﻔاده از ست مﻌایﻨﻪ شامﻞ پﻨﺲ ،سوند،
آیﻨﻪ و گاز استریﻞ دندانپزشکی و نور کافی ﭼراغ ﻗوه ،بیماران را در یک اتاق امﻦ
مﻌایﻨﻪ کرد و اﻃالعات ﻻزم ﺛﺒت شد.
گروه مورد افرادی بودند کﻪ مﺒتال بﻪ واریﺲ زیرزبانی بودند و گروه شاهد افرادی بودند
کﻪ  :1واریﺲ زیرزبانی نداشتﻨد  :2از 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
پا با واریﺲ زیرزبانی با آزمون کای دو ﻗضاوت آماری شد odds ratio ،محاسﺒﻪ
شد .تشخیﺺ واریﺲ زبانی با بررسی کلیﻨیکی دهان و مﻄابﻖ روش استاندارد انﺠام
شد).(2
مﻨﻈور از واریﺲ زیرزبانی ،برجﺴتگیهای 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:
•  : 0 Gradeواریﺲ زیرزبانی وجود ندارد یا بﻪ میزان کمی ﻗابﻞ رویت است)تصویر(1
• :1 Gradeمتوسﻂ یا شدید است)2و).(8تصویر(2
• مﻨﻈور از واریﺲ پا برجﺴتگیهای برآمده ناحیﻪ پا است کﻪ تﻌییﻦ شدت آن بر اساس
فرم بازنگری استاندارد  CEAPبررسی شد و با توجﻪ بﻪ ایﻦ فرم ،شدت واریﺲ از نﻈر
کلیﻨیکی بﻪ سﻪ درجﻪ تقﺴیﻢ بﻨدی شد:
• بدون واریﺲ=C0
• عروق رتیکوﻟر یا تالنﮋکتازی=) C1بﻪ صورت سیاهرگهای تار عﻨکﺒوتی و بﻨﻔﺶ
رنﮓ دیده میشود(
• وریدهای واریﺴی =) C2وریدهای گشاد شده و ﻗابﻞ ﻟمﺲ()تصویر شماره(7)(3
یافتهها
.
تحقیﻖ روی  218ساﻟمﻨد انﺠام شد  109نﻔر در گروه مورد ﻗرار داشتﻨد و واریﺲ
زیرزبانی داشتﻨد و  109نﻔر در گروه شاهد )کﻪ واریﺲ زیر زبانی نداشتﻨد( ﻗرار گرفتﻨد.
توزیﻊ افراد و بررسی ﺧصوصیات آنها بﻪ تﻔکیک واریﺲ زیرزبانی در جدول شماره
 1ارائﻪ شد و نشان میدهد افراد در دو گروه عالوه بر هﻢزمانی و هﻢمکانی ،بﻪ ﻟحاظ
جﻨﺲ ،سﻦ ،مصرف سیگار ،فشار ﺧون و پروتز دندانی نیز مشابﻪ بودند و اﺧتالف آنها
بﻪ ﻟحاظ آماری مﻌﻨادار نﺒود (P<0,08 ) .درﺿمﻦ از افراد بررسی شده  114نﻔر مرد و
 104نﻔر زن بودند) .جدول شماره (1
افراد بررسی شده بر حﺴﺐ واریﺲ زیرزبانی با تﻔکیک واریﺲ پا در جدول شماره 2
ارائﻪ شده و نشان میدهد ساﻟمﻨدانی کﻪ واریﺲ زیر زبانی نداشتﻨد  49نﻔر ) 45درصد(
در مواجهﻪ با واریﺲ پا بودند و افرادی کﻪ واریﺲ زیر زبانی داشتﻨد  67نﻔر ) 61درصد(
در مواجهﻪ با واریﺲ پا بودند کﻪ از ایﻦ تﻌداد  59نﻔر دارای واریﺲ پا از نوع  C1و
هشت نﻔر از نوع  C2بودند.
آزمون کایدو نشان داد کﻪ ایﻦ مواجهﻪ بیشتر با واریﺲ پا بﻪ ﻟحاظ آماری مﻌﻨادار
بوده)  (P<0,025و  odds ratioواریﺲ پا با واریﺲ زیرزبانی برابر1/4درصد یﻌﻨی

افرادی کﻪ واریﺲ زیر زبانی داشتﻨد  1/4درصد بیشتر از آنهایی کﻪ واریﺲ زیرزبانی
نداشتﻨد در مواجهﻪ با واریﺲ پا بودند).جدول شماره (2
بحث
تحقیﻖ نشان داد افرادی کﻪ مﺒتال بﻪ واریﺲ زیر زبانی بودند ،واریﺲ پای
بیشتری داشتﻨد و افرادی کﻪ واریﺲ زیر زبانی داشتﻨد  1 /4درصد بیشتر از
آنهایی کﻪ واریﺲ زیرزبانی نداشتﻨد در مواجهﻪ با واریﺲ پا بودند ) .(P< 0 /025
در بررسی پیشیﻨﻪ ،تحقیﻖهای زیادی کﻪ نقﺶ واریﺲ پا با واریﺲ زیرزبانی
را گزارش کرده باشد ،یافت نمیشود تا بحﺚ جامﻊتری انﺠام شود ،اما
مﻄاﻟﻌﻪ هایی کﻪ در ایﻦ حیﻄﻪ موجود است ،ارائﻪ می شود :
 در مﻄاﻟﻌﻪ دکتر  clarkو همکاران در سال  2010در انگلﺴتان در رابﻄﻪ باعوامﻞ موﺛر در ایﺠاد واریﺲ پا در ساﻟمﻨدان انﺠام شد ،ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ روی 792
نﻔر انﺠام شد کﻪ شیوع واریﺲ در زنان  63درصد و در مردان  57درصد با
میانگیﻦ سﻨی  71سال بود)  .(9در ایﻦ تحقیﻖ نیز ارتﺒاط مﺴتقیمی بیﻦ سﻦ و
جﻨﺲ و ایﺠاد واریﺲ پا بود کﻪ با یافتﻪ مﻄاﻟﻌﻪ حاﺿر مشابهت دارد .
 در مﻄاﻟﻌﻪای کﻪ آﻗای حمید شریﻔینیا و همکارانﺶ در سال 1389از پرستاران شاﻏﻞ در بیمارستان های دوﻟتی آمﻞ گزارش کردند ،از میان
 203نﻔر از پرستاران  73 /9درصد از افراد مﺒتال درجﻪهای مختلﻒ واریﺲ پا
بودند کﻪ از ایﻦ تﻌداد  145نﻔر زن بودند و آنها گزارش کردند کﻪ واریﺲ پا
ارتﺒاط مﻌﻨاداری با جﻨﺲ و سﻦ دارد)  .(10کﻪ ایﻦ یافتﻪ با یافتﻪ تحقیﻖ حاﺿر
مشابهت دارد .
 دکتر اﻟشیاب و همکاران در سال  2015در کشور اردن گزارش کردند کﻪافرادی باﻻی  40سال سﻦ داشتﻨد و از دنﭽر استﻔاده می کردند ) (P=0 , 044
بیشتر احتمال ریﺴک بروز واریﺲ زیرزبانی داشتﻨد) (2کﻪ ایﻦ یافتﻪ با یافتﻪ
تحقیﻖ حاﺿر مشابهت داشت .اما جامﻌﻪ مورد بررسی ایشان در دانشگاه
سوردون بوده است ،وﻟی محقﻖ روی ساﻟمﻨدان ساکﻦ آسایشگاه کهریزك اﻟﺒرز
تحقیﻖ کرد کﻪ شاید مراجﻌان بﻪ دانشگاه سوردون از وﺿﻌیت بهتری از نﻈر
سواد و موﻗﻌیت اجتماعی بودند .ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ نقﺶ دنﭽر را با واریﺲ زیر زبانی
بررسی کردند ،در حاﻟی کﻪ در ایﻦ تحقیﻖ بﻪ بررسی رابﻄﻪ واریﺲ زیرزبانی با
واریﺲ پا پرداﺧتﻪ شد .
 در مﻄاﻟﻌﻪ دکتر هدرسون و همکاران در سال  2015در کشور دانمارك گزارشکردند کﻪ واریﺲ زیرزبانی با سﻦ )  (P<0,0001فشار ﺧون )  (P=0,002و
مصرف سیگار )  (P=0,025همﺒﺴتگی دارد)  (11کﻪ درتحقیﻖ پیﺶروی بﻪ
ایﻦ مهﻢ دست یافتﻪ شد .جامﻌﻪ بررسی شده محقﻖ فوق با تحقیﻖ حاﺿر
متﻔاوت بود .
ﺧانﻢ دکتر ملکی و همکاران برای مقایﺴﻪ فراوانی ﺿایﻌﻪهای بافت نرم دهاندر ساﻟمﻨدان مقیﻢ آسایشگاههای ساﻟمﻨدان دوﻟتی و ﺧصوصی تحت نﻈارت
بهزیﺴتی تهران نتیﺠﻪ تحقیﻖ را در سال  1384گزارش کردند .تحقیﻖ بﻪ
روش توصیﻔی تﻌداد  343ساﻟمﻨد با سﻦ بیشتر از  60سال بررسی کرد کﻪ نصﻒ
آنها در آسایشگاه دوﻟتی و نصﻒ دیگر در آسایشگاههای ﺧصوصی بودند،
وﺿﻌیت بیماری سیﺴتمیک ،داروهای استﻔاده شده ،بررسی و ﺛﺒت شدند .بافت
نرم اﻃراف و زیر پروتز  ،دنﭽر از دهان بیمار ﺧارج نشده و مﻌایﻨﻪ مخاط بافت
نرم آنها شامﻞ زبان شیاردار ،کاندیدیازیﺲ ،آتروفی زبان ،استوماتیت ناشی از
دنﭽر ،واریﺲ زبانی ... ،بررسی و ﺛﺒت شد .تحقیﻖ نشان داد کﻪ واریﺲ زبانی
در 15 /8درصد بیماران وجود داشت و در کﻞ ﺿایﻌﻪهای دهانی در 75 /1درصد
در آسایشگاههای دوﻟتی و در80 /5درصد در ساﻟمﻨدان آسایشگاههای ﺧصوصی
وجود داشت .ایﻦ تحقیﻖ تمامی ﺿایﻌﻪهای بافت نرم دهان ساﻟمﻨدان بﻪ ویﮋه
شیوع واریﺲ زیرزبانی را گزارش کرده است اما برﺧالف تحقیﻖ حاﺿر ،نقﺶ
عوامﻞ ،سﻦ ،جﻨﺲ مصرف سیگار ،فشار ﺧون ،دنﭽر ،واریﺲ و ...بررسی
نشده است ) .(12
آﻗای دکتر مﻨصور ﻗﻨایی و همکاران مقایﺴﻪ فراوانی ﺿایﻌﻪهای بافت نرمدهان در جوانان مقیﻢ در شهر رشت را بررسی کرده و نتیﺠﻪ تحقیﻖ را در سال
 2013گزارش کردند .تحقیﻖ بﻪ روش کراس سکشﻨال روی تﻌداد  1581نﻔر از
جوانان با سﻦ کمتر از  30سال بررسی شد .برای هر فرد سوالهای ﻃﺒقﻪبﻨدی
شده بر اساس سازمان جهانی بهداشت ) (WHOﻃراحی شد .شرکتکﻨﻨدگان
بﻪ دو گروه با یا بدون ﺿایﻌﻪهای بافت نرم داﺧﻞ هانی تقﺴیﻢ شدند ،وﺿﻌیت
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مشخصات ﻇاهری و اﻃالعات کلیﻨیکی شامﻞ سﻦ ،جﻨﺲ ،استﻌمال دﺧانیات،
بیماریهای سیﺴتمیک و بهداشت دهان و دندان در ایﻦ دو گروه جمﻊآوری و
بررسی شد .تحقیﻖ نشان داد کﻪ فراوانی ﺿایﻌﻪهای بافت نرم در 19 /4درصد
افراد وجود داشت کﻪ ایﻦ فراوانی در مردها و جوانان بیشتر بود .بر اساس
اﻃالعات جمﻊآوری شده ،فراوانتریﻦ ﺿایﻌﻪ موجود در بیﻦ افراد زبان شیاردار
 4درصد بود و واریﺲ زیرزبانی در  1 /5درصد بیماران وجود داشت .ایﻦ تحقیﻖ
تمامی ﺿایﻌﻪهای بافت نرم دهان جوانان بﻪ ویﮋه شیوع واریﺲ زیرزبانی را
گزارش کرده است ،اما برﺧالف تحقیﻖ حاﺿر نقﺶ عوامﻞ سﻦ ،جﻨﺲ ،مصرف
سیگار ،فشار ﺧون ،دنﭽر ،واریﺲ پا و ...بررسی نشده است) .(13
محققان مﻌتقد هﺴتﻨد افرادی کﻪ با شکایت از ﺧونریزیهای داﺧﻞ دهانی ناحیﻪ
ﺧلﻔی و بیﺲ زبان مراجﻌﻪ میکﻨﻨد ،گرفتﻦ تاریخﭽﻪ دﻗیﻖﺧونریزی و مﻌایﻨﻪ
دﻗیﻖ داﺧﻞ دهانی ﻻزم است .همﭽﻨیﻦ ایﻦ موﺿوع ممکﻦ است با آزمایﺶهای
پاراکلیﻨیکی دﻗیﻖ مانﻨد سیتیاسکﻦ ،ﻻرنگوسکپی و آندوسکپی و درموارد
شدید با آنﮋیوگرافی ادامﻪ یابد)  .(14اﻟﺒتﻪ واریﺲ بﻪ ندرت ممکﻦ است در ﻗاعده
زبان کشﻒ شود ،اما بﺴیار نادر هﺴتﻨد و نخﺴتیﻦ بار توسﻂ وتریﻞ وهمکاران در
سال  1967گزارش شدهاند .پﺲ از آن بوتون در سال  2002روی آنها تحقیﻖ
کرده است)  .(15بﻨابرایﻦ در تشخیﺺهای کلیﻨیکی ﺧونریزیهای دهانی و یا
آب دهان ﺧونآﻟود باید بﻪ واریﺲهای ﺧلﻒ دهان نیز توجﻪ کرد.
تحقیﻖهای ژنتیک اﺧیر بروز وریدهای واریﺴی را در برﺧی سﻨدرومها
مانﻨد  Klippel-Trenaunay .دﺧیﻞ داتﺴتﻪ است و موتاسیون ژن
FOXC2،ترومﺒومادوﻟیﻦ و دسموﻟیﻦ را در ایﻦ پدیده با تاﺛیر بر ساﺧتار وریدها
موﺛر دانﺴتﻪ است) .(14
از جملﻪ تﺒﻌات واریﺲ زیرزبانی بﻪ ﺧصوص هﻨگام پاره شدن ،میتوان بﻪ
ﺧونریزی ،ایﺠاد درد و سوزش ،مشکﻞ در تکلﻢ و ﺧوردن ﻏذا و همﭽﻨیﻦ امکان
نﻔوذ آﻟودگیهای دهان بﻪ بدن در ساﻟمﻨدان بﻪ ﺧصوص آنهایی کﻪ سیﺴتﻢ
ایمﻨی پاییﻦ دارند ،اشاره کرد .از آنﺠا کﻪ امکان رابﻄﻪ بیﻦ واریﺲ پا و واریﺲ
زیر زبانی وجود دارد ،بﻨابرایﻦ با پیشگیریهای ﻻزم 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 .واریﺲهای وریدی پا ممکﻦ است در 20درصد موارد سﺒﺐ ایﺠاد زﺧﻢهای
ﺧﻄرناکی شوند .مﻄاﻟﻌﻪهای اﺧیر نشان داده است کﻪ افراد درگیر پﻨﺞ برابر
بیشتر در مﻌرض ﺧﻄر ترومﺒوزهای اندامهای تحتانی هﺴتﻨد)  .(14و اکﻨون
بیﺶ از 2درصد بودجﻪ مراﻗﺒت بهداشتی در انگلﺴتان بﻪ کﻨترل و درمان ایﻦ
بیماری ها اﺧتصاص یافتﻪ است) .(8
اما سﺆال ایﻦ است کﻪ ﭼرا واریﺲ پا ممکﻦ است سﺒﺐ بروز واریﺲ زیرزبانی
شود .با ﭼﻪ فیزیوﻟوژی و با ﭼﻪ آناتومی و با ﭼﻪ مکانیزمی بیﻦ ایﻦ دو ارتﺒاط
برﻗرار است؟بﻪ نﻈر میرسد از نﻈر آسیﺐ شﻨاسی با موﻟد بیماریهای وریدی
مشترك است کﻪ شاید زمیﻨﻪساز مشترك ایﺠاد واریﺲ در پا و زبان است.
پیشﻨهاد میشود برای پاسﺦ بﻪ ایﻦ سوال تحقیﻖهای دیگری در آیﻨده ترسیﻢ
شود .
با توجﻪ بﻪ افزایﺶ ﻃول عمر در جامﻌﻪ در سالهای آیﻨده ،با افزایﺶ آمار
ساﻟمﻨدان مواجﻪ ﺧواهیﻢ بود کﻪ ایﻦ امر سﺒﺐ افزایﺶ مراجﻌﻪ افراد مﺴﻦ بﻪ
مﻄﺐهای دندانپزشکی ﺧواهد شد .از ایﻦ رو آشﻨایی با ﺿایﻌﻪهای دهانی
ایﻦ افراد میتواند برای کلیﻨیﺴیﻦها بﺴیار کارساز باشد و بیماران را از انﺠام
درمانهای پیﭽیده و مشکﻞساز همانﻨد جراحیهای بیمورد رهایی بخشد.
نتیجه گیری:
بﻪ نﻈر میرسد واریﺲ پا با بروز واریﺲ زیرزبانی رابﻄﻪ دارد.
محدودیت:
یکی از محدودیتهای تحقیﻖ ،بررسی افراد ویﮋه و ساکﻦ در آسایشگاه بود و
اﻟﺒتﻪ ایﻦ افراد نمایﻨده کﻞ جامﻌﻪ نخواهﻨد بود .دیگر آنکﻪ بﻪ دﻟیﻞ شرایﻂ ﺧاص
برﺧی افراد مانﻨد :دمانﺲ ،بﺴتری بودن مﻄلﻖ در رﺧتخواب و ...اجازه مﻌایﻨﻪ
صحیﺢ و دﻗیﻖ ایشان بﻪ ما داده نشد و تﻌداد نمونﻪهای بررسی شده کمتر از
انتﻈار محقﻖ شد .همﭽﻨیﻦ ﺿﻌﻒ ایمﻨی افراد مﺴﻦ بﻪ دﻟیﻞ تﻐذیﻪ ،پرستاری
و  ...ممکﻦ است فاکتور تﻌییﻦکﻨﻨدهای در ایﺠاد واریﺲ زیر زبانی باشد کﻪ در
تحقیﻖ و نتیﺠﻪ آن موﺛر است.

از سویی ،یکدست بودن افراد ساکﻦ در آسایشگاه از نﻈر شرایﻂ اﻗتصادی،
محیﻄی ،تﻐذیﻪای ،مراﻗﺒتی و  ...و نﺒود بایاس )سوگیری( در مﻄاﻟﻌﻪ بﻪ دﻟیﻞ
نﺒود اسپانﺴر ،حامیان ماﻟی و مﻌایﻨﻪ تﻌداد زیادی از نمونﻪها با محﺒت مﺴﺌوﻻن
آسایشگاه از جملﻪ مزایای تحقیﻖ بود .در ﺿمﻦ دهان تمامی ساﻟمﻨدان با
دﻗت و ﻃﺒﻖ روش کتﺐ مرجﻊ )  (16مﻌایﻨﻪ شد و تﻌداد سﻪ 3نﻔر مﺒتال بﻪ
کاندیدازیﺲ و استوماتیت دنﭽر بودند و تحت نﻈر متخصﺺ بیماریهای دهان،
درمان ﺿدﻗارچ موﺿﻌی بﻪ افراد داده شد.
تشکر و قدردانی:
از جﻨاب آﻗای دکتر سلحشور و آﻗای دکترنیکوکار مﺴِ ﺌوﻻن محترم آسایشگاه
کهریزك اﻟﺒرز و سرکار ﺧانﻢ آجرﻟو کﻪ بدون ﻟﻄﻒ و همکاریشان انﺠام ایﻦ
تحقیﻖ میﺴر نﺒود و راهﻨمایی داوران محترم و جﻨاب آﻗای مهﻨدس ناصر وﻻیی
کﻪ در بﻪ ﺛمر رساندن ایﻦ دستاورد از نویﺴﻨدگان حمایت کردند ،تشکر وﻗدردانی
می شود .

)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

