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 استفاده از آنتی بیوتیک به منظور پیشگیری از عوارض بعد از کشیدن دندان 

 3مالنیا،طاهره 3،مائده صالحی1،عطیه قلی پور 2مهدی بابائی هتکه لوئی  

 . دانشجوی دکترای عمومی، دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران2

 . دانشجوی کارشناسی، علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران1

 مازندران، ساری، ایران. استادیار،گروه تشخیص، دانشكده دندانپزشكی، دانشگاه علوم پزشكی 3

 
بیشووترین اندیکاسوویون کشوویدن دندان ، پوسوویدگی و عفونت های پریودنتال میباشوود که به طور کلی این پروسووه توسووط    : مقدمه و هدف

قرار میگیرند به منظور   extractionدندانپزشووکان عمومی انجام می شووود. آنتی بیوتیک نیز ممکن اسووت برای بیمارانی که تحت پروسووه    

جلوگیری از عوارض ناشوی از عفونت تجویز شوود.هدف ما از این طرم مشخص کردن تاثیر پروفیالکسی آنتی بیوتیکی بر گسترش عفونت   

 بوده است. ناشی از کشیدن دندان

 : روش مطالعه

 دیتابیس های الکترونیکی که در این راستا سرچ شد عبارتند از :   

Cochrane Oral Health Group's Trials Register (to 25 January 2012) 

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (The Cochrane Library 2012, Issue 1) 

MEDLINE via OVID (1948 to 25 January 2012) 

EMBASE via OVID (1980 to 25 January 2012)  

LILACS via BIREME (1982 to 25 January 2012) . 

   double blindedدر موارد فوق هیچ محدودیتی از نظر زبان و تاریخ انتشوار مقاله لحاظ نشد.معیار های انتخاب :باید رندوم و دو سو کور) 

ی( لحاظ شود. نکنترل، در آزمایش پروفیالکسوی آنتی بیوتیک در افراد تحت پروسه کشیدن دندان) با هر اندیکاسیو  -( باشود و گروه شواهد  

 گروه شاهد یک شبه دارو )داروی دل خوش کن و بدون اثر درمانی (را جایگزین آنتی بیوتیک میکند.

در مطالعات و یافته های بدسووت آمده بررسووی شوود و همچنین برای دسووتیابی به     biasدر دو پژوهش ، به طور مسووتقل ریسووک  : یافته ها

 %33( و RR،ضریب ریسک )  dichotomousح بود با مولفین مکاتبه شد.عالوه بر این، نتایج اطالعات بیشوتر درباره ی مطالبی که  ناواض 

confident interval  (CI)   را به منظور بررسووی تاثیرات رندوم مدل ها،محاسووبه کردیم و در ادامهMean Differences (MD)  با

CI 95%  .ت عدم تجانس ارزیابی شده اند و الزم به ذکر است که منابع از جه مورد استفاده قرار گرفتQuality  یافته ها نیز با استفاده از

GRADE tool.مورد بررسی قرار گرفت 

هایی که دندانپزشوکان عمومی انجام می دهند ناشوی از پوسویدگی های شدید و عفونت های پریودنتال می      extractاغلب  :نتیجه گیری

باشوود.هیچ آزمایش شووناخته شووده ای که نقش پروفیالکسووی آنتی بیوتیکی رو در این گروه از بیماران بسوونجد وجود ندارد.در طول آزمایش 
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ته قرار گرفتند که گاهی این پروسوه توسوط جرام فک و صوورت انجام شد.در این    سوومین مولر نهف  extractionفوق،بیماران سوالم تحت  

را کاهش   extractionو درد ناشی از   dry sucketمطالعه مشواهده شود که پروفیالکسی با آنتی بیوتیک میتواند ریسک ابتال به عفونت،   

ز واضح نیست که آیا شواهد بدست آمده را میتوان به کسانی که دهد و افزایش اثرات جانبی خفیف و گذرایی را به همراه داشوته باشود..هنو  

بیماری یا نقص ایمنی دارند تعمیم داد یا خیر، با این وجود برای افرادی که در معرض ریسووک باالی ابتالی عفونت هسووتند،اسووتفاده از آنتی  

اد د و عوارضوووی را به دنبال داردچهمچنین درمان این افربیوتیوک مفید تلقی میشوووود چراکه عفونت در این گروه از افراد مکررا اتفاق می افت 

سوخت تر نیز میباشود.به دلیل افزایش شویوع باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک هایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرند،کلینیسین    

 فونت استفاده میکنند.ها باید توجه ویژه ای داشته باشند که از چه نوع آنتی بیوتیکی به منظور پیشگیری از ع

 آنتی بیوتیک، پیشگیری ، کشیدن دندان : هاکلید واژه
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