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بررسی تأثیر عمل جراحی بر روی زخمهای ناشی از واریس پا
1

عباس ساروخانی

2

 ،سید وحید سیدطبایی

مقاله پژوهشی

چکیده 

مقدمه :با وجود شیوع باالی زخمهای واریسی ،تأثیر عمل جراحی برداشتن عروق نارسا بر درمان زخمهای واریسی به درستی مشخص نیست .این مطالعه ،با هدف
توصیف و مقایسهی ویژگیهای بالینی بیماران قبل و بعد از عمل جراحی واریس انجام شد.
روشها :در یک مطالعهی مقطعی ،نظرات بیماران ،وضعیت زخمها و معیار ونکوور در  55بیمار مبتال به زخم واریسی که در سال  1935به بیمارستان تخصصی
الزهرای (س) اصفهان ،جهت انجام عمل جراحی واریس ارجاع شده بودند ،قبل و بعد از عمل جراحی ارزیابی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :میانگین نمرهی ونکوور قبل و بعد از درمان به ترتیب  7/3 ± 1/5و  5/5 ± 1/5و درصد بهبودی زخم  95/1 ± 13/1درصد بود .میانگین نمرهی وضعیت
زخم واریسی قبل از عمل  ،3/15 ± 5/77یک هفته بعد از عمل  4/77 ± 1/99و یک ماه بعد از عمل  1/55 ± 5/74بود .میانگین نمرهی ونکوور بعد از جراحی نسبت
به قبل از آن ( )P > 5/551و عوارض زخم و عوارض ناشی از واریس بعد از عمل نسبت به قبل از آن ،به طور معنیداری بهبود پیدا کرده بود (.)P = 5/515
نتیجهگیری :میانگین نمره ی ونکوور ،عوارض زخم و عوارض ناشی از واریس ،بعد از جراحی کاهش پیدا کرد .عمل جراحی در بیمارانی که دارای ادم یا زخم فعال
بودند ،بیشترین میزان بهبودی را داشت؛ در حالی که میزان بهبودی در بیمارانی که از چند عارضه رنج میبردند ،کمتر بود.
واژگان کلیدی :زخم واریسی؛ عمل جراحی؛ بهبود زخم
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مقدمه
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نویسندهیمسؤول :سید وحید سیدطبایی؛ دستیار ،گروه جراحی ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

Email: seyedvahid65@gmail.com

مجله دانشکده پزشکی اصفهان – سال  / 38شمارهی  /568هفتهی چهارم اردیبهشت 1399
http://jims.mui.ac.ir

165

عباس ساروخانی و سید وحید سیدطبایی

بررسی تأثیر عمل جراحی واریس پا

باتجو ب رونکروب اف ایشاینبیماریناشیانتغییاراتسابک

ونجگرافیب نسب شرایطبیماراستفادهشک .
میانگینوسی نخمانحاا ضربب رگترینطجلوعار

ننکگیوشغلیوشیجعباالینخمهایواریسی،ارای یراهکاردرمانی



بتجانکب می انباالیی،نخمهایناشیانواریسرابهبجدبنشک،النم

نخمحسابشکومشنصاتنخمطبقمییارونکجور( )3شاام 

وضروریمیباشک.انننوایی تأثیرعم وراحیبرداشاتنعارو 

ویژگیهایییگمانتاسایجن،واساکجالریتیPliability،وعماقنخام

نارسابردرماننخم هاایواریسایهمچ اانیاکچاالشعلمایباین

میباشک،قب وبیکانوراحیانکانهگیریومقایس گردیک .


وراحانمیباشک،اینميالی باهکفتییینفراوانینخمهاایواریسای

رگهاوشاکت
مشاهکهی 

عم وراحیبیماران،باتجو ب مح 

وتجایفویژگیهایبالی یبیماراندارایانکیکاسایجنعما وراحای

عالیمواریس،دربیمارستانال هارای(س)ااافهانتحا بیهجشای
ام ویابیحسینناعیاجرتگرف .درطیوراحای،بسات با 

واریسونتایجبیکانعم وراحیننان،انجامشک.

این  کامرگنسیسدیکهبجد4-5،بر دریاایجادگردیکورگ


روشها

نسیسدیکهخارجشک.ییشانعم ،یاعالما گاذاریشاکومسایر

اینميالی ،یکميالی یمقيیایباجد ا درساال 1335انجاامشاک.

رگواریسینقش برداریگردیک.اگرنسیسدررگاافنب رگبجد،

وامیاا یهااکف،بیمااارانمبااتالباا واریااسانااکامتحتااانیودارای

سانتیمتاریوایجااددسترسایبا 
وراحباایجادیکبر حکود 3

انکیکاسیجنوراحیبجدنک ب بیمارستانال هرای(س)اافهانارواع

وریکاافنب رگانناحی ی شال یران،ارتباا رگراباارگران

شکهبجدنک.دراینميالی ،نمجن گیریب اجرتسرشماریانجامشک .

قيعمی رد.سپس،باایجادبار هااییدررگ،وریاکااافنراتاا

مییارهاایورودبا ميالیا ،شااام سانباااالی11سااال،داشااتن

ناحی ینانجخاارجماینماجد.درااجرتوواجدنسایسدرااافن

انکیکاسیجنهایوراحیواریسورضای فردب انجاامعما وراحای

جچک،بیمارب شکمخجابیکهوانیش نانجبر ایجادمایشاکو

بجدنک.مییارهایعکمورودب ميالی ،شاام بیماارانبااگارد خاجن

ارتبا اافن جتاهانرگیش نانجقيعمیگردیک .

ضییفدرسیستمشریانییاها،برایمثالدرافارادباادیابا ییشارفت ،

بیکانوراحی،بیمار24ساع دربیمارستانتح مراقب باجد

بیمارانبامشک ل فاوی،عفجن یجستیونقمدرانیقاادخاجن،نناان

وب  لی یبیمارانتجای میشکیسانوراحیبین3-5رونباناکا 

باردار،سالم کانی ب واسي یشرایطی شاکیخاجدقاادربا تحما 

همراهبااواجراببااننشاجدودرم ا لاساتراح  اکوبیاکان 

وراحینبجدنکوبیمارانباشرایطخاصعروقیمان اکفیساتجلوریاکی-

2-4هفت ،فیالی های اریومیمجلخجدراانسرگیرد.

شریانیدریاها،بجدنک.مییارهایخروجانميالی شام انصارافبیمااران

ییگیریبیماران:تمامبیماران11-14رونبیکانعم تجساطی شاک

انعم وراحیوانتنابسایررو هایدرمانبااختیاربیمارانبجد .

میالج درابتکامیای یبیمارراانجاامدادهباجد،بااردیگارمیای ا 

یساناخذمججنهایالنمان میت یاخال دریژوهشباا اک

شکنکوانمح ضایی عکسبرداریمجکدانجاامشاکوباااساتفاده

یژوهشیوریاس بیمارستانال هرا(س)،ابتاکاعکسایانضاایی ی

انسجنجگرافیساادهوساجنجگرافیدایلار،وضایی وریاکسايحیو

تمامیبیمارانب ع جانعکسیای گرفتا شاک.دادههاایمرباج با 

عمقی،درخصجصبانیابست بجدن،ارنیابیشک.دراین میای ا ،با 

مشنصاتدمجگرافیکبیماراننریرسان،وا س،ونن،ماکتاباتال،

مقکاردردو ترلننبیکانعم و بجدییجس و احساس شیکگی

سابق یدرماانهاایقبلای،وواجدبیمااریهااینمی ا ای(با ویاژه

دررانوبیحسییجس ب خصجصدرمجاردلیا ربا ااافن جتااه،

اختالالتانیقادی)،سابق یمصرفداروها(نریارمساکنهاایییار

دادههادرچکلیس مربج ،ثب گردیک.
میشک.تمام 
سؤال 

استروئیکی)،عجام خيربیمارانمان کحاملگی،دریکچاکلیسا 

دادههااایب ا دس ا نمااکهواردناارماف ا ارSPSSنساان ی24


محققساخت ،گردنوریشک.دادههایمربج ب میای اتبالی یاننرر

()version 24, IBM Corporation, Armonk, NYشااکوبااا
χ ،Pairedوننمااااجن 
2

تغییراترنگیجس ،ورم،وواجدنخامواریاسوساایرنشاان هاا،

اسااااتفادهانننمااااجننماااااریtوt

تجسطی شکمتنصموراحیعمجمیارنیاابیودرچاکلیسا 

،Repeated measures ANCOVAمیانگینوسی نخامومییاار

مربج ب هربیمارثب گردیک .

ونکجورقب وبیکانوراحی،تج ی وتحلی شک .

برایتشنیمواریسوسایرانجاعنارساییوریکیانساجنجگرافی



سادهوه بررسیاختالالتمنتلفانووجدلنتا یخاجنووها 

یافتهها

بررسیتشنیمووجدلنت یخجندریا،تشنیمعل تجرمماکاوم،

دراینميالیا 51،بیماارباامیاانگینسا ی(44/2±11/3دام ا ی 

باریکشکنرگها،ووجدتجمجریابکشکلیهاایماادرنادیوریاکیو

21-33سال)مجردميالی قرارگرفت ک 33نفر(32داک)ننانمرد

نبجدیا اهشوریانخجنب باف هاا،انساجنجگرافیدایلاروریاکیو

و14نفر(21دراک)ننبجدنک.بیشتریننمایویژگیهایباالی یدر
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عمقنخمقب انعم وراحیدر5نفر(11دراک)Flatباجد؛

یایبیمارانمباتالبا واریاس،وواجدتالنژ تاانی(در21ماجرد)و
واریکجنیس(در21مجرد)بجد(شک  .)1

درحااالی ا میا انعمااقنخاامبیااکانعما وراحاایدر43نفاار 



(13دراک)ب اجرتFlatمشاهکهگردیک(()P=1/111وکول .)1
46
40

40

26

40

وعمقنخم،میانگیننمرهیونکجورمحاساب شاک.میاانگیننمارهی


30

20

20

درصد فراوانی

32

50

بااستفادهانویژگیهایییگمانتاسیجن،واسکجالریتیPliability،
ونکجورقب وبیکاندرمانب ترتیاس3/3±2/1و5/1±1/5باجد
بااستفادهانننمجن،Paired tنشانده کهیبهبجدمی یداربیماری
بیکانعم وراحیبجد( .)P>1/111

10
0

دراکبهبجدینخم35/1±13/2دراکباجد.میاانگیننمارهی
وضیی نخمواریسیبرابرنرربیماراندرقب عما ،3/21±1/33
دریکهفت بیکانعم 4/33±1/33ودریاکمااهبیاکانعما 

مشخصات زخم



شکل  .1درصد فراوانی ویژگیهای زخم واریسی در بیماران مورد

2/51±1/34بجدوعجار

نخموعجار

ناشیانواریسب طجر

می یداریبهبجدیافا .وضایی نخامواریسای،مشانم اکهی
مکتنمانابتالومی انییشرف واریاسمایباشاک.درااکبهباجدی

مطالعه قبل از جراحی

نخمدریکماهبیکانعم 32/3±3/3دراکبجد .

تمامبیمارانقب انوراحیهیپرییگمانتاسیجنداشت ک؛درحاالی ا 

طبقننمجن،ANCOVAرونکبهباجدینخامبارحساسوضایی 

بیکانوراحی،ت ها2نفر(4دراک)همچ ااندچاارهیپرییگمانتاسایجن

نخمدره گامعم ،تفاوتمی ایداریداشا ()P=1/115وبیماارانی

بجدنک این اهشاننررنماری،می یداربجد( .)P=1/121

دارایادمیانخمفیالبجدناک،بیشاترینمیا انبهباجدیراداشات ک؛در

مقکارواسکجالریتیطبیییقب انوراحایدر2نفار(4درااک)

حالی می انبهبجدیدربیمارانی دچارچ کینعارضا بجدناک ،متار

دیکهشک؛درحالی مقکارواسکجالریتیطبیییبیاکانوراحایبا 

بجد.همچ ین،بیمارانی انوجرابواریساستفادهمی ردناکوبیماارانی

طجرمی یداریب 21نفر(53دراک)اف ایشیاف ( .)P=1/111

سابق یقبلیعم وراحیواریسنکاشت ک،انمیا انبهباجدیبااالتری

مقکارPliabilityقب انوراحیت هادر2نفر(4دراک)طبییی

برخجرداربجدنک.ساایرمتغیرهااانوملا سان،وا س،شاغ ،اساتفادهان

بجد،اماامقاکارPliabilityبیاکانوراحایدر11نفار(22درااک)

وجرابواریس،سابق یقبلیعما وراحایواریاسوساابق یفاامیلی

طبیییبجد ایناف ایشنی اننررنماریمی یداربجد( .)P=1/111

واریس،تأثیرمی یدارنماریدرمی انبهبجدینخمنکاشت ک(وکول .)2


جدول  .1توزیع فراوانی مشخصات زخم پای بیماران مبتال به واریس طبق معیار ونکوور قبل و بعد از درمان جراحی
معیار
پیگمانتاسیون

واسکوالریتی

Pliability

سطح
طبیعی
هیپوپیگمانتاسیون

قبل از درمان [تعداد (درصد)]
(0 )0
(0 )0

بعد از درمان [تعداد (درصد)]
(10 )00
(38 )76

هیپرپیگمانتاسیون
طبیعی

(50 )100
(0 )4

(0 )4
(08 )56

صورتی
قرمز

(18 )36
(03 )46

(15 )30
(7 )14

بنفش
طبیعی

(7 )14
(0 )4
(01 )40

(0 )0
(11 )00
(18 )36

(14 )08
(1 )0

(13 )06
(4 )8

(10 )04
(5 )10

(4 )8
(43 )86

(31 )60
(14 )08

(6 )10
(6 )10

Supple
Frim
Bonding
Contracture
عمق (سانتیمتر)
<0
0-6
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مقدار P

0/001

> 0/001

0/001

> 0/001
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جدول  .2میانگین درصد نمرهی بهبودی زخم واریسی بر حسب ویژگیهای دموگرافیک بیماران
معیار VAS

متغیر

درصد بهبودی

سن (سال)

31/8 ± 03/0

> 40

36/7 ± 01/4

مرد

38/8 ± 18/0

کارگر

0/010

75/8 ± 9/5

تالنژیکتازی

39/8 ± 16/5

70/3 ± 7/8

40/1 ± 13

30/7±01/3

ادم
تغییرات زیر جلدی
زخم ترمیم شده
زخم فعال
خیر

38/6 ± 8/7

39/1 ± 13/0
09/9 ± 9/1

> 0/001

30/5 ± 03/3

77/1 ± 7/8

41/9 ± 10/7
08/6 ± 01/4

0/010

06/9 ± 16/7

بلی

37/0 ± 19/4

خیر

73/3 ± 7/8

> 0/001

30/7 ± 00/7

34/8 ± 19/5

بلی

70/3 ± 8/3

0/630

30/6 ± 00/0

41/5 ± 5/6

خیر

0/340

71/1 ± 7/7

38/0 ± 17/7

بلی

سابقهی فامیلی واریس

74/5 ± 8/7

خانهدار

واریکوزیس

سابقهی عمل واریس

70/1 ± 7/6

33/5 ± 10/4

بازنشسته

استفاده از جوراب واریس

75/0 ± 10/9

70/1 ± 6/9

40/9 ± 17/5

آزاد

71/8 ± 6/6

0/360

73/4 ± 7/7

03/4 ± 07/9

کارمند

وضعیت زخم

0/380

31/3 ± 11/9

زن
شغل

0/700

37/3 ± 16/4

≥ 50

درصد بهبودی

71/6 ± 5/7

36/3 ± 18/3

40-49
جنس

مقدار P

معیار ونکوور
مقدار P

76/0 ± 8/0
71/3 ± 7/4
83/9 ± 8/6

0/040

70/3 ± 7/6

0/160

70/9 ± 8/0

70/0 ± 8/1

0/040
0/041
0/830

VAS: Visual analog scale


بحث

رو وراحیوسایررو هایدرمانیانوملا لی ردرماانیانجاام

نتایجاینميالی نشاندادعم وراحیبربیمااراندچاارادمیاانخام

شکهبجد،مجردبررسیقراردادنک؛نتایجنشانداد وراحی،بهتارین

فیال،بیشترینمی انبهباجدیرادارد؛درحاالی ا میا انبهباجدیدر

رو برایدرمانواریسهایعروقیاس ودربیشاترميالیاات،ان

بیمارانی دچارچ کینعارض هست ک ،متاراسا .درااکبهباجدی

وراحیب ع جاناستانکاردطالیییاادشاکهاسا (.)1درميالیا ی

لیدراینميالی درمردان32/1±3/3ودرنناان34/5±1/3باجد.

Kanwarوهمکاران،رونک 11سال یبیماریسیاهرگایواریسایان

درميالی یمروریJiaوهمکاران،می انبهبجدییسانعم وراحای

سال1331-2113در شجرانگلیسبررسیشک.درایانميالیا ،باا

در33ميالی یبررسیشکه13دراکبجد.عل ایانتفااوتو ئای،

ووجدگ ار افا ایشتیاکادبیمااران ،ااهشمحسجسایدرتیاکاد

شایکتفاوتاولی دروضیی بالی یدوگروهبیماربجدهاس ( .)3

بیمارانی تح عم وراحیقرارگرفت انک،گ ار شکهاس  ا 

درميالی یو ایری،اثردرمانیلی ربردرمااننارسااییدریچا 
ایوریکاافندر33بیمارمجردميالی قارارگرفتا اسا .درایان
ميالی ،ب دلی ووجدعجار

عل نن،مکیری  ارامکبیماریبجده باعث اهشتیکادرونهای
بستریناشیانبیماریشکهاس ( .)3

وراحای،رو لی ردرماانیبا رو 

درارتبا باتأثیرعم وراحیوسایررو هاایدرماانینریار

وراحیدردرماننارساییدریچ ایوریکااافناولجیا دادهشاکه

لی ردرمانیبررویبهبجدنخمهایواریسی،تا جنچ اکینميالیا 

اس ،اماایناولجی فقطدردرماننارساییدریچا ایوریاکااافن

انجااامشااکهاساا .درميالیاا یMekakoوهمکاااران،دورو 

بجدهوبررسیدرمجردبهبجدیبیمارانواریسمبتالب نخمگا ار 

وراحیولی ردرمانیتأثیرمتفاوتیدربهبجد یفیا نناکگیبیمااران

نشکهاس (.)3درميالی یمروری تجسطLeopardiوهمکاران

دچارنخمهایواریسینکاشت ک( .)11


انجامگرف 31،ميالی  طیسالهای2113-2113درمجردتاأثیر

168

درميالیاا یمااروریJiaوهمکاااران،میاا انعااجدبیماااری

مجله دانشکده پزشکی اصفهان – سال  / 38شمارهی  /568هفتهی چهارم اردیبهشت 1399
http://jims.mui.ac.ir

عباس ساروخانی و سید وحید سیدطبایی

بررسی تأثیر عمل جراحی واریس پا

1/1دراکبجد.دراینميالی ،وراحیرو ميلجبترینساب با 

وراحیبرایخارجنمجدنواریسوت ریاقدرااجرتنیااناعماال

اسکلرودرمیدردرماننخمهایواریسبجدهاس (.)3درميالیا ی

شک.تا13ماهبیکانشروعدرمان،عجدواریسگ ار نشک.با نرار

مااااروریLuebkeو،Brunkwallاثربنشاااایرادیجفر جئ ساااای،

میرسک استفادهانرو هایمنتلف،برحسسنیان،م جرب نتاایج

لی ردرمانیووراحیدردرمانواریسهایعروقیمجردبررسیقارار

میشجد( .)3
بهتری 

گرف  می انبهبجدی لیدراینرو ها،بین5-31درااکباجده

دراینميالی ،می انبهبجدیدرافرادی ا انواجرابواریاس

اس .طبقنتایجب دس نمکه،وراحایبهتارینرو بارایدرماان

استفادهمی ردناکودر ارم اکانبیشاترباجد.درميالیا یKornو

واریااسهااایعروقاایبااجدهاساا (.)11درميالیاا یHogganو


همکاران،استفادهانوجرابواریسونمجن دربیمارانباساابق ی

همکاران،یکميالی یمروریدرمجرداثربنشیاساتفادهانلیا رباا

استفادهانوجرابواریسبا اهشه ی هایدرمانواف ایشمیا ان

رو وراحیانجامشکهاس  درنمی ی اهشعالیمبالی ی،دو

بهبجدیشکهاس وحتیتجای شکهاس  سانمانهایبیما گار،

وانبی متار،

ه ی یاستفادهانوجرابواریسونماجن بیمااررانیا یرداخا 

رو تفاوتیباهمنکاشت انکوب عل  اهشعجار

درمانبالی رتا12ماهبیکاناستفادهیبهتراندرماانوراحایباجده

نمای ک ایننتایجبایافت هایميالی یحاضرميابق دارد( .)13

اس ،اماطبقنررنجیس که،النماس بیمارانحکاق تا3ساالبیاک

دراینميالی ،می انعجدبیماریبیکانوراحیبارنوردنشاکو

اندرمانییگیریشجنکتابراساسعجدمجکدبیماری،تصمیمگیاری

طراحییکميالی یهمگروهینی کهنگروه بررسایمیا انعاجد

شجد  کامرو درمانیمؤٍثرتربجدهاسا (.)12درماانباالیا ر،

واریسوعجدنخمهایواریسیسانعم وراحیتجای میشجد .


ممکناس باعثنسیسب وکاروریک،ایجادلنت یخجنونمباجلی



شجد.همچ ین،لی رممکناس ب عل تغییراتساختاریدرواکار

نتیجهگیری

وریکباعثومعشکنوریکشجدو اینرویکاد،انباانشاکنمجاکد

نتیج گیرینهاییاین عم وراحیباربیماارانی ا دارایادمیاا

وریکب دلی یکیکهیRecanalizationولجگیریمای اک(.)13بار

نخمفیالدارنک،بیشترینمی انبهبجدیراب همراهدارد؛درحالی 

اساسميالیاتانجامشکه،اننرر یفی نناکگیبیمااران،دورو 

می انبهبجدیدربیمارانی دچارچ کینعارض هست ک ،متراس  .

وراحیواستفادهانلی رتفاوتیباهمنکارنک( .)3،14


تشکر و قدردانی

عجدواریسیسانعم وراحیدرميالیااتمنتلافگا ار 
شکهاس (.)12،15عجدواریسیسانانجامعم لی رنی گا ار 

مقال یحاضرحاا یایاننام ید تریتنصصیدررشات یوراحای

شکهاس (.)12درميالی یو ایری33،بیماربالی رتحا درماان

عمجمیاس  بااشامارهی335133درحاجنهیمیاونا یژوهشای

نارساییدریچ ایوریکاافنقرارگرفت ک.دراینبیماران،ب ییاران

دانشککهیی شکیتصجیسوباحمای هایاینمیاون انجامشاک.ان

استفادهانلیا ربارایمساکودنماجدنوریاکااافن،بار  جچاک

ایشانتشکروقکردانیمینمای ک .

اینرو،نجیس کگانمقال اننحمات
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The Effect of Varicose Vein Surgery on Varicose Ulcers
Abbas Saroukhani1 , Seyed Vahid Seyedtabaei2
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Abstract
Background: Despite of the growing trend of varicose ulcers, the effect of vascular surgery is not clear exactly
on the treatment of these ulcers. The present study aimed to compare the clinical features of patients before and
after the varicose vein surgery.
Methods: In a cross-sectional study during 2016, the outcomes of 50 patients who were referred to Alzahra Hospital
in Isfahan, Iran, for varicose veins surgery were examined before and after surgery in terms of patients’ opinions, the
mean of Vancouver score, and ulcer complications.
Findings: The mean Vancouver score was 7.9 ± 2.0 and 5.1 ± 1.5 before and after surgery, respectively. The
relative frequency of wound healing was 35.1 ± 19.2 percent, postoperatively. The mean score of varicose ulcer
was 9.20 ± 0.67 one week before the surgery, and 4.76 ± 1.33 and 2.50 ± 0.74, one week and one month after it,
respectively. Mean Vancouver score before and after treatment was different statistically (P < 0.001). The
wounds and varicose veins complications were reduced statistically (P = 0.015).
Conclusion: The mean Vancouver score, ulcer complications, and varicose ulcers decreased after surgery.
Surgery was most effective in patients with active edema or scarring, while those in multiple complications were
less likely to recover.
Keywords: Varicose ulcer; Surgery; Wound healing
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