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 خالصه فارسی

 :عنوان

 )1392اردبیل (دو سطح  مخاط و دنچر به روش اسمیرداراي دنچر در  بیماراندر  بررسی میزان  کاندیدا 

 سابقه

کاندیدا آلبیکنس جزو میکرو  .کاندیدیازیس شایعترین عفونت قارچی حفره دهان در انسان است 

% 65تا % 45در افراد بالغ سالم و% 60طبیعی دهان میباشد که حدود  فلور طلب وارگانیسم هاي فرصت 

عامل % 85ایجاد عفونت را دارند ولی   توانایی  انواع گوناگون کاندیدا .در کودکان سالم دیده میشود

 صد فراوانی کمتر میتوانند عاملبوده و گونه هاي دیگر با در آلبیکنسعفونت قارچی در دهان کاندیدا 

در افراد مسن در شهر اردبیل و تالش براي در کنترل  با دانستن درصد فراوانی کاندیدا .عفونت باشند

داشتن شرایط بوسیله آموزش بیمار در زمینه بهداشت و یا درمان دارویی در صورت لزوم میتوان از 

 . مشکالت بعدي ناشی از بیماري هاي قارچی جلوگیري نمود

 هدف 

رعایت بهداشت خوب  تمیز نمودن مناسب دنچر ها و حفظ سالمتی مخاط دهان،مهمترین راه جهت  

دندانپزشکان را نیز مجبور می سازد تا در مورد ضد عفونی کننده هاي  این هدف عالوه بر بیماران، .است

هدف اصلی این مطالعه  .متنوع وطریقه کنترل بهداشت پروتز دندانی اطالع رسانی کافی داشته باشند

 ،با بررسی نتایج به دست آمده که  ها میباشد دنچریزان کاندیدا به عنوان شاخص آلودگی قارچی تعیین م

در برنامه هاي کنترل عفونت جمعی از نتایج بدست آمده و  مشخص شود میزان سطح بهداشت بیماران

 .شوداز ابتال به عفونت هاي فرصت طلب قارچی خصوصا در سالمندان جلوگیري  استفاده نموده تا

 



 :مواد و روشها

ثبت آدرس  پس از تکمیل فرمهاي مربوط و اردبیل انتخاب و شهرساکن در  کامل دنچربیمار داراي  100

اسمیر مستقیم وتوسط رنگ گیمسا رنگ  به روشدر فاصله زمانی دوماه نمونه گیري شده و  دو بار و

 SPSSو نتایج توسط نرم افزار  مورد مطالعه قرار گرفته شدندآمیزي شده و زیر میکروسکوپ نوري 

 . آنالیز شدند

 :یافته ها

 با  که رابطه مستقیمنفر با درصد فراوانی متفاوت داراي قارچ کاندیدا بودند  53 نفر مورد مطالعه، 100از 

 .داشتند رعایت بهداشت عدم مصرف سیگار، مدت زمان مصرف ، تعداد سیگار مصرفی و همچنین

 تواند کاهش عادت سیگار کشیدن می همراه بارعایت بهداشت دهان و آموزش بیمار  :گیري نتیجه

 .را کاهش دهدمیزان کاندیدا 

 :واژه هاي کلیدي

 دنچر اسمیر، قارچ کاندیدا،
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 مقدمه -1-1

کاندیدا آلبیکنس جزو میکرو  )1.(کاندیدیازیس شایعترین عفونت قارچی حفره دهان در انسان است

% 65تا % 45در افراد بالغ سالم و% 60طبیعی دهان میباشد که حدود  فلور فرصت طلب و ارگانیسم هاي

عامل % 85توانایی ایجاد عفونت را دارند ولی  انواع گوناگون کاندیدا) 3،2.(در کودکان سالم دیده میشود

وانند عامل عفونت قارچی در دهان کاندیدا آلبیکنس بوده و گونه هاي دیگر با در صد فراوانی کمتر میت

 :کاندیدیازیس بیشتر میتواند در افراد زیر دیده شود شیوع ) 5،4.(عفونت باشند

با آنتی بیوتیک یا  افراد تحت درمان)4 دنچرافراد داراي )3 افراد مسن)2افرادمبتال به دیابت )1

افراد با کاهش قدرت )6افراد داراي خشکی دهان )5 و شیمی درمانی و رادیوتراپی دکورتیکواستروئی

 )5،3،2،1(بهداشت ضعیف)8سوءتغذیه )7سیستم ایمنی مانند ایدز 

مشخص شد رابطه معناداري بین مصرف  انجام شد، 1381شهر کرمان در سال  در طی تحقیقی که در

 )6(.سیگار و شیوع کاندیدیازیس وجود دارد

در افراد مسن در شهر اردبیل و تالش براي در کنترل داشتن شرایط  با دانستن درصد فراوانی کاندیدا

بوسیله آموزش بیمار در زمینه بهداشت و یا درمان دارویی در صورت لزوم میتوان از مشکالت بعدي 

از طریق آموزش بهداشت  دنچرکنترل نمودن کاندیداي . ناشی از بیماري هاي قارچی جلوگیري نمود

 .حفظ سالمت عمومی بیماران سالمند امري بسیار مهم میباشد مناسب در راستاي برنامه

تمیز نمودن مناسب دنچر ها ورعایت بهداشت خوب  مهمترین راه جهت حفظ سالمتی مخاط دهان،

دندانپزشکان را نیز مجبور می سازد تا در مورد ضد عفونی کننده هاي  این هدف عالوه بر بیماران، .است

هدف اصلی این  .)6،5(پروتز دندانی اطالع رسانی کافی داشته باشندمتنوع وطریقه کنترل بهداشت 

تا با بررسی نتایج به دست  ها میباشد دنچربه عنوان شاخص آلودگی قارچی  العه تعیین میزان کاندیدامط


