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اولین کنگره آزمایشگاه پسشکی هیرکانیا
آزمایشگاه و بیماری های قلب و عروق

بررسی نقش باکتری استرپتوکوکوس ویریدانس در ایجاد بیماری اندوکاردیت باکتریال تحت حاد
مونا کلماه :داًطگاُ آزاد اسالهی ایراى ،گرگاى ،ایراى
چکیده
زمینه و هدف :تیواری قلثی عرٍقی علت عودُ ًاخَضی ٍ هرگ ٍ هیر در سراسر دًیا هی تاضد ،تِ طَری کِ هی تَاى آى را
یکی از علل افسایص ضیَع هرگ ًاگْاًی هحسَب ًوَدّ .وچٌیي ایي تیواری هی تَاًد ّسیٌِ ّای سٌگیٌی را تِ تیوار تحویل
ًواید .استرپتَکَک ّای ٍیریدًس فلَرهیکرٍتی طثیعی دستگاُ گَارش اًساى ّستٌد ٍ غالثاً در ًاحیِ حلق-تیٌی ٍضکاف ّای لثِ
یافت هی ضًَد دستکاری دًداى ّا هقدار تسیاری زیادی از ایي ارگاًیسن ّا را تِ داخل جریاى خَى هی فرستد در ًتیجِ رٍی سطح
آًدٍکاردی قلة الًِ هی گسیٌد .ایي الًِ گسیٌی تیطتر رٍی دریچِ ّای قلثی است کِ قثالً آسیة دیدُ تاضٌد چسثیدى ایي تاکتری ّا تِ
دریچِ ّای قلثی تاعث ایجاد اًدٍکاردیت تاکتریال تحت حاد هی گردداز ًظر تالیٌی تیوار هثتال تِ اًدٍکاردیت تحت حاد دراتتدا دچار
تة ّای درجِ پاییي خستگی کن خًَی ٍ آریتوی قلثی هی گردد .
یافته ها :هطالعات اًجام ضدُ در ایي زهیٌِ ًطاى دادُ است کِ استرپتَکَکَس ٍیرًداًس یکی از هَثر تریي عَاهل ایجاد
تیواری اًدٍکاردیت تاکتریال تحت حادهی تاضد ٍکٌترل عفًَت ًاضی از ایي تاکتری هی تَاًد درتْثَد کیفیت زًدگی تیواراى ٍ
کاّص ّسیٌِ ًاضی از تیواری هَثر تاضد.
نتیجه گیری :ضٌاسایی رٍش ّای کٌترل عفًَت ّای دًداًی ًاضی از استرپتَکَکَس ٍیریداًس هی تَاًد در کاّص
تیواری اًدٍکاردیت تاکتریال تحت حاد ًاضی از ایي ارگاًیسن تاثیرضایاى تَجْی را در رًٍد درهاى تیواراى داضتِ تاضد در ایي هقالِ
سعی ترآى ضدُ کِ تا استٌاد ترهطالعات اًجام ضدُ تِ تررسی ًقص تاکتری استرپتَکَکَس ٍیریداًس ٍرٍش ّای کٌترل عفًَت ًاضی
از ایي ارگاًیسن در ایجاد تیواری اًدٍکاردیت تحت حاد تاکتریال پرداختِ ضَد.
واشه های کلیدی :استرپتَکَکَس ٍیریداًس ،اًدٍکاردیت تاکتریالً ،قص ،تیواری.
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