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 چکیده:

اندوکاردیت باکتریال در اثر ابتال اندوکارد قلب به عفونت باکتریال ایجاد می شود. : و هدف مقدمه

هرگونه آسیب و از هم گسیختگی نسج داخل دهان ممکن است باعث ورود باکتري به بدن و ایجاد باکتریمی 

د گردد. ورود باکتري به داخل وژتاسیون هاي استریل روي دریچه هاي قلب بیماران مستعد سبب ایجا

اندوکاردیت عفونی می گردد. آگاهی از بیماریهاي زمینه اي قلب که باعث استعداد بیشترابتال به اندوکاردیت 

براي تجویز آنتی بیوتیک براي دندانپزشکان از اهمیت خاصی AHAهستند و آگاهی از آخرین اصول 

نسبت به پروفیالکسی آنتی  برخوردار است.هدف این مطالعه ارزیابی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر اردبیل

 بیوتیک در بیماران در معرض ابتال به اندوکاردیت باکتریال بود. 

این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که ابزار جمع آوري اطالعات در آن  مواد و روشها:

شد و داده ها توسط نرم افزار نفر از دندانپزشکان شهر اردبیل تکمیل  85توسط  پرسشنامه اي بود که

SPSS16  قرار گرفت بررسیمورد . 

سال و متوسط  7/37 زن بودند. متوسط سن دندانپزشکان %8/38از افراد مورد مطالعه مرد و  %2/61نتایج:

آگاهی متوسط و  %9/72دندانپزشکان آگاهی ضعیف ، %4/9سال بود.   4/8 مدت فراغت از تحصیل آنها

شتند. رابطه آماري معنی داري بین آگاهی دندانپزشکان مورد مطالعه با سن، جنس و آگاهی خوب دا% 6/17

 مدت فراغت از تحصیل آنها دیده نشد.

برطبق نتایج مطالعه حاضر افراد مورد مطالعه آگاهی متوسط نسبت به پروفیالکسی آنتی  نتیجه گیري:

شتند و مطالعه حاضر بیان کرد که  آموزش و بیماران در معرض ابتال به اندوکاردیت باکتریال دا دربیوتیک 

 تعیین راهکارهاي مناسب جهت افزایش میزان  آگاهی دندانپزشکان سطح شهر اردبیل  مورد نیاز است. 

 اندوکاردیت باکتریال، آگاهی، پیشگیري، دندانپزشک کلید واژه ها:
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 مقدمه: -1-1

است که از طریق اعمال شیمیایی باعث تغییر عملکرد بیولوژیک می شود واز آنجا که رابطه دارو،ماده اي 

مستحکمی با سالمتی مردم دارد توجه به نحوه تجویز و مصرف آن در هر زمینه اي از اهمیت باالیی 

فراد جامعه برخوردار است.در دندانپزشکی نیز از داروهاي متفاوتی استفاده می شود.روزانه شمار زیادي از ا

اقدامات .تحت درمان هاي دندانپزشکی قرار می گیرند،که داراي بیماري هاي سیستمیک گوناگونی هستند

ناشی از کار دندانپزشکی و تداخالت  استرستجویز بی حس کننده هایموضعی وشامل  درمانی دندانپزشکی

ر بیمار و یا تشدید بیماري دارویی می تواند باعث بروز تابلوهاي بالینی و اورژانس هاي گوناگون د

 )  1(سیستمیک فعلی وي شوند.

آنتی بیوتیک ها گروهی از داروها هستند که میکروارگانیسم ها،باکتري ها،قارچ ها،ویروس ها یا انگل ها 

راکشته و یا از رشد و تکثیر آنها ممانعت به عمل می آورند.آنتی بیوتیک هابه وسیله میکروارگانیسم ها یا از 

ش هاي شیمیایی مصنوعی تولید می شوند و در دوطیف پوششی وسیع یا باریک در نظرگرفته می طریق رو

ارگانیسم هاي گرم مثبت یا گرم منفی موثر میکروگروهی ازعلیه شوند.انواع با طیف باریک بطور اولیه فقط 

 )2(ارگانیسم ها تاثیر می گذارند.میکروتري از گسترده هستندو انواع وسیع الطیف علیه طیف

دندانپزشکان باید در موارد لزوم آنتی بیوتیک ها را براي پروفیالکسی و به منظور جلوگیري از بروز 

عفونت تجویز نمایند.به علت احتمال تشکیل گونه هاي مقاوم باکتریایی و بروز آلرژي،تنها باید در مواردي از 

 ) 1(آنتی بیوتیک استفاده کرد که از نظر درمانی تجویز آن الزم باشد.

اندوکاردیت عفونی،عفونت سطح اندوتلیال و دریچه قلب است، کشندگی و وخیم بودن آن به علت 

 )3(عارضه اي است که بوجود می آورد که اغلب معالجات آن بسیار طوالنی مدت و گران قیمت است.


