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ايلیه کىگرٌ آزمبیشگبٌ پسشکی َیرکبویب
آزمبیشگبٌ ي ثیمبری َبی قلت ي عريق

َىری محجًة امب خطروبک :تبتً کردن ي ثیمبریُبی عفًوی قلت
حبویٍ جًکبر (وًیسىدٌ مسئًل (:داًطجَی کبرضٌبسی پزستبری ،داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی تْزاى ،تْزاى ،ایزاى
ایویل728.hani.827@gmail.com:
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فبطمٍ ثُرام وصاد :استبدیبر ،گزٍُ پزستبری هزاقبت ٍیضُ ،داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی تْزاى ،تْزاى ،ایران

چکیدٌ

زمیىٍ ي َدف :سَراخ کزدى بزخی اس اًذاهْبی بذىً ،قبضی بذى ٍ یب بِ اصطالح ّوبى تبتَ کزدى ،در ٍاقؼی ًَػی اس بیبى
خَد ّستٌذ کِ اس دیزببس هَرد تَجِ بطز بَدُ اًذ اهب ایي هَاجِ در سبلْبی اخیز بِ هذد گستزش ضبکِ ّبی اجتوبػی ٍ رٍاج فزقِ
ّبی هختلف افشایص یبفتِ است ً.کتِ قببل تَجِ ،بزٍس ٍ ضیَع بیوبریْبی ػفًَی قلب ػلی الخصَظ اًذٍکبردیت بِ ّوزاُ ایي
رٍیکزد است.هطبلؼِ هزٍری حبضز بب ّذف تؼییي ًقص تبتَکزدى بز اًذٍکبردیت قلب اًجبم ضذُ است.
ريش ثررسی :هطبلؼِ هزٍری حبضز در سبل  1397اًجبم ضذُ است .ایي هطبلؼِ بذٍى هحذٍدیت سهبى ٍ بب جست ٍ جَ در
پبیگبّْبی اطالػبتی ّوچَى Web of Sciences , Cochrane Library PubMed,Magiran, SID, Google
 ٍ scholarبب کلیذٍاصُ ّبی فبرسی ٍ اًگلیسی تبتَ ،اًذٍکبردیت ،بیوبری قلبی ،هیَکبردیت,Nasal Piercing, Bacterial ،
Infection, Tattooingاًجبم ضذ .در هجوَع  15هقبلِ یبفت ضذ .هقبلِ ّبی تکزاری بب ًزم افشار  Endnoteحذف ضذًذ ٍ
تؼذاد 8هقبلِ ٍارد هطبلؼِ ضذًذ.
یبفتٍ َب :ػَارض ًبضی اس خبلکَبی ّب ٍ تبتَ ًبضٌبختِ است اهب در هَاردی ،بیوبری اًذٍکبردیت بذلیل سَراخ کزدى
سپتَم بیٌی ٍ ٍرٍد ببکتزی استبفیلَکَک بِ جزیبى خَى ایجبد هی ضَد .البتِ هَاردی ّن در پی ػذم سَراخ ضذى سپتَم گشارش
ضذُ کِ هی تَاًذ ًبضی اس سَسى آلَدُ ٍ یب ٍجَد ایي ببکتزی در اطزاف جَاّزات هَرد استفبدُ ببضذ .سَسى ،چٌگکْب ٍ جَّز
هَرد استفبدُ بزای ایي ػول سزضبر اس ببکتزیْبی هختلف بخصَظ استبفیلَکَک است .کِ فزد را درهؼزض ّوبتَم ،ػفًَتْبی
سیستویک ٍ ػلی الخصَظ بیوبریْبی ػفًَی قلب قزار هی دّذ
وتیجٍ گیری :السم است اس طزیق رسبًِ ّبی ػوَهی در خصَظ خطزات تبتَ کزدى بِ ًَجَاًبى ٍ جَاًبى اهَسضْبی السم
دادُ ضَد ّ.وچٌیي هسئَلیي ٍ بزًبهِ ریشاى السم است بز هزاکش ارائِ خذهبت تبتَ کزدى ٍ یب سَراخ کزدى اًذاهْب بطذت ًظبرت
داضتِ ببضٌذ ّ.وچٌیي تَصیِ هی ضَد ،در هزاکش هجبس ،آًتی بیَتیکْبی ٍسیغ الطیف بصَرت پزٍفیالکسی در ایي هزاکش تجَیش
ضَد.
ياشٌ َبی کلیدی :تبتَ کزدى ،سَراخ کزدى ،بیوبری قلبی ،اًذٍکبردیت
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