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 مقاله پژوهشي 

 
 دهنده  انعقادي در اختالالت خونريزي هاي از آزمايشآگاهي و عملكرد دندانپزشكان 

ارثي و بيماران تحت درمان با داروهاي ضد انعقاد

 4، خالد محمود3، ايمان شيرين بك2مهين بخشي، 1سميرا بصير شبستري
 
 
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 
ا مصرف يک و يستميس يها يماريواسطه ابتال به به ماران بيب يدر برخ در اعمال دندانپزشكي، يزيکنترل خونر

. مرر  رررار دارنرد    يا حتيدهنده  يزيماران در معرض حوادث خونرين بيلذا ا .شود به سختي انجام مي ،دارو
در  يانعقاد هاي آزمايششهر رزوين در رابطه با  يدندانپزشکان عموم يميزان آگاه يبررس ،هدف از اين مطالعه
 .بود 1388-1380 يها سال يدهنده ط ياختالالت خونريز

 ها روش مواد و
از دندانپزشرکان   نفرر  124ار ير در اخت و دير گرد يال طراحؤس 23شامل  يا پرسشنامهدر يك مطالعه توصيفي، 

 يهرا  سهيو مقا ANOVA و  t-test يها آزمونو  SPSS 11 افزار مطالعه توسط نرم هاي يافته. ررار گرفت يعموم
 .تجزيه و تحليل شدند ،يمتعدد توک

 ها يافته
 24/8 ± 29/1حردود  ،دهنده ارثري  هاي انعقادي در اختالالت خونريزي از آزمايشدندانپزشکان  ين آگاهيانگيم

در  ين آگراه يانگير نشان داد کره م  يتوکآزمون  .نداشت يدار امعن يآمار تفاوت كه از نظر جنس،شد  برآورد
 .(>94/9p)داشتند يدار امعن يگر تفاوت آماريکديسال با  49 يسال و باال 31-49 يسن يها گروه

 ينتيجه گير 
باشد  ينم يدهنده در حد مطلوب يزيدندانپزشکان شهر در مورد اختالالت خونر يکه آگاه ن مطالعه نشان داديا
 .نه استين زميالزم در ا يآموزش مدون و دادن آگاه يها دوره يازمند برگزارين و

 هاي انعقادي خون، آگاهي اختالالت انعقادي خون، آزمايش :ات كليديكلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61/3/09  :اريخ دريافت ت

 66/7/09 : تاريخ پذيرش
 
ـ   شهرك كارمنداناله موسوي ـ  بيمارستان آيتهاي دهان و تشخيص ـ استاديار دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي زنجان ـ  متخصص بيماري:مؤلف مسؤولـ 6

 1963091666: كدپستي زنجان ـ ايران ـ
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ـ تهران ـ ايرانهاي دهان و تشخيص ـ استاديار دانشكده دندانپزشكي  متخصص بيماريـ 2
 اله موسوي ـ زنجان ـ ايران بيمارستان آيتمتخصص جراحي دهان، فك و صورت ـ استاديار دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي زنجان ـ ـ 3
ي ـ دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين ـ ايراندندانپزشك عمومـ 1
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  مقدمه 
در هستند کـه   يدهنده شامل شرايط ياختالالت خونريز    
 يبرا يانعقاد عواملها و  پالکت ،يعروق خون يتوانايها  آن

ن اختالالت شامل دو يا(. 6)يابد هموستاز تغيير مي يبرقرار
از  ياکتسـاب  ياختالالت انعقاد. هستند يارث و يدسته اکتساب
 يسيستميک خاص ناش يها يداروها و بيمار يمصرف برخ

تـرين اخـتالل    شـاي   ،فـون ويلررانـد   يبيمـار (. 2)دنشو يم
از کمرـود فـاکتور فـون     يباشـد کـه ناشـ    يمـ  يارث انعقادي
 (. 2)سازد افراد جامعه را درگير مي% 6 رًايتقر و بودهويلرراند 

 يتحـت برخـ   يبيماران دچـار اخـتالالت انعقـاد    يوقت    
شـوند قـرار    يم يکه باعث خونريز يدندانپزشک يها درمان
 يهـا  شود که قرـل از درمـان   يال مطرح مؤرند، اين سيگ مي

درخواسـت   بـراي بيمـاران   ييهـا  آزمايشچه  ،يدندانپزشک
هم چنـين  ابند و ي يريچه تغي يضد انعقاد داروهايو  شود

 يدندانپزشک يها مجاز به انجام چه درمانبراي اين بيماران 
بيماران  يپزشکان بايد تواناي يهستيم؟ زيرا در چنين شرايط

رسيدن به هموستاز بعد از عمل و نيـز احتمـال بـروز     يبرا
 (.3)کنند يترومروز و آمرولي را ارزياب

سال  19نفر از افراد باالتر از  1613در يک مطالعه که در    
ــوا   از آن% 7/96 ،در کارولينــاي شــمالي انجــام شــد هــا ان

ـ   را استفاده مـي  يضد انعقاد يداروها صـورت  ه کردنـد و ب
 (.2)وب سيستم هموستاز بودندبالقوه مستعد سرک

زان يـ نـه م يدر زم 6389در سـال   يکه صالح يقيدر تحق    
ــاه ــوم  يآگ ــکان عم ــورد   يدندانپزش ــفهان در م ــهر اص ش

 يانعقـاد  يهـا  يمـار يان به بيدر مرتال يانعقاد هاي آزمايش
د که اطالعات دندانپزشـکان در  يجه رسين نتيبه ا ،انجام داد

در افــراد مرــتال بــه اخــتالالت  يمــورد اعمــال دندانپزشــک
قرـل از   يانعقـاد  هـاي  آزمـايش از بـه  يدهنده که ن يزيخونر

ــطح  ــد در س ــكي دارن ــدامات دندانپزش ــرار  ياق مناســق ق
 .(1)دارد
بـا عنـوان    2997و همكاران در سـال   بور لينه قيدر تحق    
ــيوه» ــال    ش ــدانعقادها و اعم ــه ض ــ  ب ــي راج ــاي آموزش ه

 28 ،«دندانپزشــكي آمريكــاهـاي   دندانپزشـكي در دانشــكده 
. هـا پاسـخ دادنـد    به پرسـش %( 0/99)يدانشكده دندانپزشک

. دار نرـود امعنـ  هـا  دانشکده هيچ پاسخي از لحاظ آماري بين
داد نيـازي بـه تغييـر     برخالف شواهد موجود كه نشـان مـي  

هــاي  بســياري از دانشــكده ،نيســت يضــدانعقاد يداروهــا
ــه آن   ــد ك ــخ دادن ــكي پاس ــه دا  دندانپزش ــا ب ــجويان ه نش

دهند تا با بيمـاران در مـورد تغييـر     دندانپزشكي آموزش مي
از اعمـال معمـول    ياريدادن درمان با وارفـارين بـراي بسـ   

، %3/61، ترميمـي  %1/26گيـري   جرم: از جمله)يدندانپزشک
، كشيدن دندان چنـد ريشـه   %1/11كشيدن دندان تك ريشه 

ـ ا .صحرت كنند%( 0/67و درمان ريشه % 3/11  ين در حـال ي
براي اقـدامات   2-3بين  INRپاسخ دادند كه % 0/17بود که 

هـايي بـين    در انتهـا، تنـاق   . دندانپزشكي قابل قرول است
هاي دندانپزشكي آمريكا و  هاي آموزشي در دانشكده فعاليت

 .(9)ده شديمدارك پزشكي د
و  نسرتًا باال و به ترـ  اهميـت اخـتالالت    يبا توجه به ش    

در مـورد  محـدود  مشـابه   هـاي  هعمطال ز وجوديو ن يانعقاد
 ،يانعقـاد  هـاي  آزمايشنه يدر زمدندانپزشکان  يزان آگاهيم

در  يدندانپزشکان عموم يميزان آگاه يبه بررس اين مطالعه
دهنـده   يدر اختالالت خونريز يانعقاد هاي آزمايشرابطه با 
ثر بـودن  ؤنتـاي  حاصـله، بتـوانيم مـ     يتا با ارزيـاب  پرداخت
را  هـا  آنز به روز بـودن اطالعـات   يو ن يآموزش يها روش
 .ميبسنج

 
  ها روشمواد و 

با توجه به  اي پرسشنامه ،يليتحل يفيمطالعه توص در يك    
و  يدر اقدامات متنو  دندانپزشـک  يزيت مرحث خونرياهم

دهنـده   يزيدندانپزشـکان بـا اخـتالالت خـونر     ييلزوم آشنا
 يغربـالگر هـاي   آزمـايش  و يضـد انعقـاد   يداروها ، يرا

دندانپزشـکان   يسـط  آگـاه   يابيـ جهـت ارز  ،انعقاد خـون 
 يهـا  ن پرسشنامه بر اساس پرسشنامهيا يطراح. ن شديتدو

بــا و ( در اصــفهان يمطالعــه صــالح)نــهين زميــمشــابه در ا
دهـان و متخصـص خـون     يهـا  يماريمشورت متخصص ب

ــام ــتگر انج ــا  .(1)ف ــه پ ــپم مطالع ــر رويس  69 يلوت ب
ن يــا ييايــو پا يــيو روا شــدانجــام  يعمــوم دندانپزشــک
ــنامه تا ــيپرسش ــد گردي ــامل  . دي ــنامه ش ــمت 2پرسش  قس

با توجـه بـه   . ال بودؤس 23و ( يو آگاه يهاي فرد يويژگ)
 ،يدر اقـدامات متنـو  دندانپزشـک    يزيت مرحث خونرياهم
دهنـده   يزياخـتالالت خـونر   ياالت پرسشنامه بـر مرنـا  ؤس
 يغربـالگر  هـاي  آزمـايش  و يضـد انعقـاد   يداروها ، يرا
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پم از مراجعه به معاونـت درمـان   . شد يانعقاد خون طراح
دندانپزشـکان   ياسام فهرست ،قزوين يدانشگاه علوم پزشک

ن يـ ان يپرسشنامه بسپم  .دست آمده شهر قزوين ب يعموم
نحـوه تکميـل پرسشـنامه بـه     . ديـ گرد  يـ توزدندانپزشکان 

محل طرابت دندانپزشکان  و با مراجعه به يصورت حضور
در  يمايـل بـه همکـار    يکـه دندانپزشـک   بود و در صورتي

 . شد ياز مطالعه حذف م ،پژوهش نرود
ــر پرسشــنامه  06، ينفــر دندانپزشــک عمــوم 621از      نف

هـا توسـ     پرسشـنامه  يهـا  داده. ل نمودنـد يـ مذکور را تکم
ل يـ ه و تحليـ وتر و جهت تجزيوارد کامپ SPSS 69 افزار نرم
رهـا  ياز متغ ين منظور برخيبه هم. شدند يساز آماده يآمار
 :دنديگرد يبند ن شرح طرقهيبد
 و 36-19سـال،   39کمتـر از   يگروه سن 3 ر سن بهيمتغ    
ل ير مـدت فراغـت از تحصـ   يمتغ. م شديسال تقس 19 يباال
و سـال   69-69، سـال  9-69سال،  9گروه کمتر از  1ز به ين
ن مطالعـه  يخ آخـر يتـار . ديگرد يبند سال طرقه 69شتر از يب

صورت کمتـر  ه ب يانعقاد هاي آزمايشدندانپزشک در مورد 
سـال   69شـتر از  يو بسـال   69-69، سـال  9-69سال،  9از 

 .شد يبند گروه
بر اساس منـاب  معترـر موجـود در    ، پرسشنامه يها پاسخ    
  يپاسخ صـح  ره يبرا .(6، 2، 1)شدند مشخص نهين زميا
( ا نـزده يـ غلـ   )هر پاسخ نادرست يبرااز مثرت و يک امتي

 يت، مجمـو  نمـره آگـاه   يدر نها. دياز لحاظ گرديصفر امت
 يابيـ جهـت ارز . در نظر گرفتـه شـد   23 اندندانپزشک يبرا
کسـق   هـاي  نمـره از مجمـو   ، يآگاهشده سط   يبند رتره

االت پرسشـنامه  ؤبـه سـ   يدهـ  شده دندانپزشـکان از پاسـخ  
ســه گــروه  ل بــرمشــتم يلــذا ســط  آگــاه. اســتفاده شــد

 يبند طرقه( 67-23)و خوب( 0-61)، متوس (9-8)فيضع
 . ديگرد

 t-test يآمار يها آزمون پرسشنامه توس  يها داده تًاينها    
ه و يـ مـورد تجز  يتـوک متعـدد   يهـا  سـه يقامو ANOVA و 
 .ل قرار گرفتنديتحل

 

 ها يافته
% 8/73هـا   دندانپزشکان بـه پرسشـنامه   ييگو زان پاسخيم    

ــود  ــو ب ــه نح ــه  يب ــر 17ک ــکان %( 1/73)نف از دندانپزش

هـا   آن از%( 1/21)نفر 21کننده در مطالعه را مردان و  شرکت
  0/9دندانپزشـکان   ين سنيانگيم. دادند يل ميرا زنان تشک

 . بود (سال 19تا  21 يبا محدوده سن)سال 3/31
از دندانپزشـکان،  %( 8/16)نفر 38 يليالتحص از زمان فارغ    

ن مــدت فراغــت از يانگيــم. گذشــت يســال مــ 9کمتــر از 
  مربـو   ينتـا . ديسال برآورد گرد 1/7  9/9ها  آنل يتحص

از %( 0/12)نفـــر 30بـــه محـــل طرابـــت نشـــان داد کـــه 
ــاه و   ــکان در درمانگ ــر 31دندانپزش ــق %( 1/37)نف در مط

 . ت بودنديمشغول فعال
دندانپزشـکان بـر    يسـط  آگـاه   يبند ميتقس با توجه به    

 ،االت پرسشنامهؤبه س يده حسق نمره کسق شده از پاسخ
از دندانپزشکان متوسـ   ( درصد 7/92)نفر 18 يسط  آگاه

 هـا  از آن( درصـد 3/31)رنفـ  33 .بـرآورد شـد   (0-61نمره )
 يآگـاه ( درصـد  66)نفـر  69و  (9-8نمـره  )فيضع يآگاه
 .داشتند ياختالالت انعقادنه يدر زم( 67-23نمره )يخوب
± 29/6 حـدود زشـکان  نپدندا ين آگـاه يانگين، ميچن هم    
ز يـ و محدوده نمرات کسـق شـده ن  نمره  23از نمره  11/8

 .برآورد شد 1-68برابر 
ـ   ين نمرات آگـاه يانگيم      ± 92/6ر دندانپزشـکان زن براب
دندانپزشــکان مــرد برابــر   ين نمــرات آگــاهيانگيــو م 60/8
دو گـروه از   يگاهآن نمره يانگيم. برآورد شد 01/7 ± 93/6

 .نداشتند يدار امعن يدندانپزشکان تفاوت آمار
ان يم ين نمره آگاهيانگياز نظر م يدار امعن يتفاوت آمار    

آزمـون  (. >91/9p)وجود داشتدندانپزشکان  يسه گروه سن
 يسـن  يهـا  فق  در گروه ين آگاهيانگينشان داد که م يتوک
 يگر تفـاوت آمـار  يکـد يسـال بـا    19 يسال و باال 19-36
 يدار امعنـ  يچ تفاوت آمـار يو ه( >91/9p)داشتند يدار امعن
سـال و   39 با گروه سنيسال  19 يباال يسن يها ن گروهيب

 بـا گـروه سـني    سـال و کمتـر و   39 يسن يها ا گروهي کمتر
 .سال وجود نداشت 19-36
ن يانگيزان ميم يدر بررسطرفه  کيانم يز واريآزمون آنال    

 ،لينمرات دندانپزشکان برحسـق مـدت فراغـت از تحصـ    
 .را نشان نداد يداراتفاوت معن

ــر دندانپزشــکان     ــه ا%( 3/79)اکث ــدر پاســخ ب ال ؤن ســي
مطالعـه   يانعقـاد  هـاي  آزمـايش كه در مورد  يآخرين زمان»

مدت زمان کمتـر از   ،«اند چند وقت پيش بوده است؟ نموده
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ــد و کتــاب را منرــ  اصــل ســال را  9 کســق  ياعــالم کردن
ا در يـ آ»ال که ؤن سيا يدر بررس. نمودنداطالعاتشان عنوان 

دهنده در بيمار  يصورت شک نمودن به اختالالت خونريز
 ياو اقدامات دندانپزشک يبرا شخصًا ،كننده به مطق مراجعه

نفـر از   12ن نحـو بـود کـه    يها بد پاسخ« دهند؟ يرا انجام م
انجـام   يمار اقـدامات دندانپزشـک  ين بيا يبرا%( 2/10)ها آن
چ اقدام يماران هين بيا يدندانپزشکان برا %8/39 و دهند يم

 .دهند يانجام نم يدندانپزشک
ــتريب      ــاهيـــن ميشـ دندانپزشـــکان در مـــورد  يزان آگـ

كـه هپـارين مصـرف     بـود  يبيماران يبرا الزمهاي  آزمايش
ال ؤن سياز دندانپزشکان به ا% 3/90 که يبه نحو نمايند، مي

هـا خـوب بـرآورد     آن يلذا سط  آگاه .پاسخ درست دادند
در %( 2/21)يدندانپزشکان عموم يزان آگاهين ميکمتر. شد

 ياعمال دندانپزشـک  يبرا PTT آزمايشمورد حداكثر ميزان 
ضـد   يداروهـا نـه  يزمدندانپزشـکان در   يزان آگـاه يم .بود
ـ بـرآورد گرد ( %9/67)ف يضع نعقاد،ا در  هـا  آن يآگـاه . دي

ــورد اعمــال دندانپزشــک ــده يزيمــاران خــونريدر ب يم  دهن
 %(2/89)، نســرتًا خــوب(پرسشــنامه 23 يالــ 68االت ؤســ)

 . برآورد شد
 

 بحث
 يزيتوانند موجق خونر يم ياز اعمال دندانپزشک يبرخ    

کند  يد ميماران را تهديب يخطر کم ،ي  عاديشرا در. شوند
ها به واسطه ابتال  آن در يزيکه کنترل خونر يمارانيب در يول

از داروها  يا مصرف بعضيک يستميس يها يماريب يبه برخ
شـتر در معـرخ خطـر    يب ،رات شده اسـت ييخوش تغ دست

مگـر  . رنـد يگ يمرگ قرار م يا حتيدهنده  يزيحوادث خونر
هـا   به مشـکل آن  يکه دندانپزشک قرل از انجام هر کار نيا

مـاران  يب ييدر اکثر مواق  به مح  شناسا. باشدواقف شده 
 يزيدهنده، به منظور کاهش خطر خونر يزيبا اختالل خونر

صــورت  ي، اقــدامات خاصــين اعمــال دندانپزشــکيدر حــ
ــ ــگ يم ــايش. ردي ــاي  آزم ــرا الزمه ــ يب اخــتالالت  يبررس

مـاران  يشـود کـه ب   يدرخواسـت مـ   يدهنده، زمـان  يزيخونر
در گذشـته را   يزياز خـونر  يا خانوادگي يفرد يا خچهيتار

ص ياز نقـا  يمـ يعال ينينه باليا در معاياظهار داشته باشند و 
 .ده شوديدهنده د يزيخونر
 ان در مورد ـدانپزشکـدن يـآگاهزان ـ، مي قـدر اين تحقي    

افـــراد دچـــار اخـــتالالت  بـــراي ياعمـــال دندانپزشـــک
 . ديبرآورد گرد%( 11/18)دهنده در سط  متوس  يزيخونر
ان دندانپزشـکان کمتـر از   يدر م يباالتر بودن سط  آگاه    
از بــه روزتــر بــودن اطالعــات  يتوانــد ناشــ يمــ ،ســال 19

ات کتق مرج  در يرات محتوييز تغيدندانپزشکان جوان و ن
 . ها باشد سال يط

ــ ين پاســخ صــحيشــتريب     ــه اعمــال جراح ــو  ب  ي  مرب
رداشتن   در مورد بيحصن پاسخ يو کمتر%( 699)ودنتاليپر
االت ؤبـا توجـه بـه مشـابه بـودن سـ       لذا بود%( 7/68)هيبخ

تـوان اظهـار داشـت     يم ،يق حاضر با صالحيپرسشنامه تحق
ه بـود  يرهمسـو بـا پـژوهش صـالح    يمطالعه غن يا  ينتاکه 

  در يپاسـخ صـح   نيکمتـر  و نيشـتر يکه ب يبه نحو است،
در مـورد  ق يـ بـه ترت شـهر اصـفهان    يدندانپزشکان عمـوم 

بـرآورد شـده    يق بـال  و داخـل عضـالن   يـ تزر ومپلنت يا
 .(1)بود
ه اعمـال  يـ انجـام کل  يدر مورد حداقل تعداد پالکت برا    

ـ بـه ا  يدندانپزشکان عمـوم % 9/99 ،يدندانپزشک ال  ؤن سـ ي
 يش سـط  آگـاه  ياز به افزايانگر ني  دادند که بيپاسخ صح

ار ي  پـژوهش حاضـر بسـ   ينتـا . باشد ينه مين زميها در ا آن
  .(1)ديبرآورد گرد%( 9/18) يمطالعه صالح ک بهينزد
در اعمال دندانپزشكي بـه ترتيـق تـا     PTحداكثر مقادير     
تـا   BT ،(ثانيـه  19با ميـانگين   66-69ثانيه )برابر نرمال 9/2
 79ميانگين )ثانيه PTT 39-29و ( دقيقه 69)برابر نرمال 9/2

باشد اما متاسفانه ميزان آگاهي دندانپزشكان از اين  مي( ثانيه
برآورد شد كـه  % 2/21و % 3/29، % 1/21مقادير، به ترتيق 

ت يـ لذا با توجه به اهم .دهنده سط  پايين آگاهي است نشان
ــداب ــاران سيدر ب ير دندانپزشــکيت ــه در يســتميم ک از جمل

 دندانپزشـکان در  يآگـاه  يارتقا ،هندهد   يزياختالالت خونر
ن مـوارد  يـ در ا .(1، 7)رسـد  يبه نظر مـ  يضرور راستان يا
چـرا   ،بـود  ي  صالحيهمسو با نتاز ين  پژوهش حاضر ينتا

دندانپزشکان شهر اصفهان  ين آگاهييبه سط  پاز ين يکه و
 .(1)نه  اشاره نموده استين زميدر ا
ک يعامل ترومروپالسـت ک يبا افزودن  PTTو  PT ريمقاد    

ــما بــ   ــه پالس ــت مــ ه ب ــديآ يدس ــاوت در فعال. ن ــتف ت ي
ـ  PTر متفـاوت  يتواند منجر به مقـاد  ين ميترومروپالست ک ي
 ت ضـد يزان فعالي  ميصح يابيشود لذا ارز يينمونه پالسما
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ن به منظور يباشد بنابرا يمشکل م PT يمرنا فق  بر يانعقاد
 INR (International Normalized ،هـا  ن تفـاوت يـ کاستن ا

Ratio )ريامــروزه روش منتخــق جهــت گــزارش مقــاد PT 
  .(6، 2، 8)است
  در ياز دندانپزشکان عمـوم % 2/39در اين مطالعه، تنها      
ـ  يمـ  ،داشـتند  يآگاه INR آزمايش مقادير نرمال مورد  دتوان
شـده امـا    اسـتفاده مـي   PTدر گذشـته از   باشد کهاين علت 
هـا و   تيـ مختلف بـا ک  يها شگاهيدر آزما PT آزمايش چون
ن يـ شده است لـذا پاسـخ بـه ا    يانجام م يمتفاوت يها روش

بـه   در نتيجهمختلف متفاوت بوده است  يدر نواح آزمايش
 يتر اطال  کمتـر  يميد دندانپزشکان قديرسد که شا ينظر م

 يآموزشـ  يهـا  د در برنامهيلذا با(. 7، 8) از آن داشته باشند
 .د مطل  نموديجد آزمايشن يمختلف، دندانپزشکان را از ا

پاســخ  BTنــه يدر زم الؤاز دندانپزشــکان بــه ســ% 3/17    
ن مـورد  يـ شـتر در ا يب يرسـان  از به اطال ي  دادند که نيصح
 يشـتر يب يزان آگـاه يـ نـه م ين زميـ در ا يصـالح . باشـد  مي
دندانپزشــکان شــهر اصــفهان نســرت بــه  يرا بــرا%( 1/91)

  .(1)مطالعه حاضر برآورد نموده بود
هـاي   آزمـايش ال در مورد ؤاز دندانپزشکان به س% 8/93    

پاسـخ   ضـد انعقـاد   يداروهـا کننـدگان   مصـرف  در يانعقاد
 ،ن داروهـا ياستفاده از ا ي  دادند که با توجه به فراوانيصح

 اي ــه آزمايشاز انجام  ديرسد که دندانپزشکان با ينظر مه ب
 . داشته باشند يکاف يماران آگاهين بيا يالزم برا
ن يـ در ا يـه صالحـ ـل از مطالعـ ـ  حاصـيه نتاـک يدر حال

ــه ميزم ــنـ ــاهيـ ــا يزان آگـ ــر نييپـ ــرا%( 3/31)يتـ  يرا بـ
 .ان نشان دادـان اصفهـدانپزشکـدن
از افـراد بـه    يارياسـت کـه بسـ    يجـ يرا يداروآسپرين     

مـاران  يا بيعروق کرونر و  يگرفتگ يدارا مارانيخصوص ب
بـه طـور    ،ديت روماتوئيمثل آرتر يالتهاب يها يماريب يدارا

 ييجـا  از آن. کنند يمدت استفاده م يروزانه آن را در طوالن
در  ،گـذارد  ير مـ يثاها تـ  عملکرد پالکت ين بر رويکه آسپر
ـ ، ن BT آزمايشکه پم از انجام  يصورت از بـه قطـ  دارو   ي
د يشـد  يزياز خـونر  يريو جلـوگ  BTر يکاهش مقـاد  يبرا

د يـ   دارو حتمـًا با يا تعـو يـ باشد؛ قط ، کـاهش   ياحتمال
حـداقل زمـان   . رديتحت مشورت با پزشک مربوطه انجام گ

 در ايـن مطالعـه   .(8-62)باشـد  يقط  دارو، سه روز م يبرا

 3ال مـدت  ؤن سياز دندانپزشکان در پاسخ به ا% 1/28 فق 
باشـد کـه در کتـق    اين تواند علت  يم .اند روز را ذکر کرده

ــد ــن  ،يميق ــدت اي ــود 7م و اطالعــات  روز ذکــر شــده ب
ن يدر ا يصالح .به روز نشده استاز آن زمان دندانپزشكان 

دندانپزشکان شهر  يرا برا %(19)يشتريب يزان آگاهينه ميزم
 .  (1)دست آورده بوده اصفهان ب

 يضـد انعقـاد   ين از جملـه داروهـا  ين و کوماريوارفار    
از  يناشـ  يمشکالت قلر يهستند که در افراد دارا يخوراک
د و نشـو  يل لختـه اسـتفاده مـ   يل تشکيعروق به دل يگرفتگ

همراه  يچون ممکن است به هنگام انجام اعمال دندانپزشک
ـ با ،گردنـد  يزيش خونري، باعث افزايزيبا خونر د پـم از  ي
ک در صورت لزوم و بـا مشـورت پزشـ    PT آزمايشانجام 

ل يا تعـد يـ ن داروها قط  گردند يحداقل به مدت سه روز ا
از دندانپزشکان % 2/21 در اين مطالعه، (.69، 66، 63)شوند
  يداشته و پاسخ صـح  ينه اطالعات کافين زميدر ا يعموم

همسو با مطالعه  ري  مطالعه حاضر غينتا. را انتخاب نمودند
 يآگـاه زان يـ نـه بـه م  ين زميـ در ا يبود چرا کـه و  يصالح

 .(1)اشاره نموده بود (%1/17)اصفهان شتر دندانپزشکانيب
عـروق   ياز گرفتگـ  يناشـ  يمشـکالت قلرـ   يافراد دارا    

ل لخته از ياز تشک يريجلوگ يبرا يزياليماران ديا بيکرونر 
ن يمـه عمـر هپـار   يکـه ن  يياز جـا . کننـد  ين استفاده ميهپار

 يانجام اعمال دندانپزشک يلذا برا ،ساعت است 3-1حدود 
ز يسـاعت از زمـان تجـو    1د ي، حداقل بايزيهمراه با خونر

ـ اما بعضًا به علت تغ. ن بگذرديهپار ، زمـان  يرات احتمـال يي
مـاران را  ين بيدر ا يزشکپانجام اقدامات دندان يده آل برايا

در (. 66)رنديگ ين در نظر ميساعت پم از مصرف هپار 21
سـاعت   21نپزشکان، مدت زمـان  از دندا% 2/21ق ين تحقيا

اعالم کردنـد   يرا به عنوان زمان شرو  اقدامات دندانپزشک
شدن حـداقل   زمان سپريبه توجه ل عدم يتواند به دل يکه م

 ينه، سط  آگـاه ين زميدر ا يصالح. ن باشديمه عمر هپارين
 .(1)دندانپزشکان اصفهان برآورد نموده بود يرا برا يباالتر
مـاران  يدر ب يموضـع  يهـا  يحسـ  يبه ب يابي دست يبرا    

 ياز اسـت کـه سـط  فاکتورهـا    ين ،يدچار مشکالت انعقاد
ر يکـه حـداقل مقـاد    يآل باشد به نحـو  دهيدر حد ا يانعقاد

ـ  يبـرا  يانعقـاد  يفاکتورها % 39 ،يعصـر  بلـو   يحسـ  يب
ال پاسخ درسـت  ؤن سياز دندانپزشکان به ا% 2/11. باشد يم
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 ي، انجام بعضـ يمشکل انعقاد يماران دارايدر مورد ب. دادند
مجاز ( گامانيق داخل ليتزر)يموضع يحس يب يها قياز تزر

از %  3/17. نـدارد  ي  فـاکتور انعقـاد  ياز به تصحياست و ن
  ينتـا . ال پاسـخ درسـت دادنـد   ؤن سـ يـ دندانپزشکان بـه ا 

ـ  ازدندانپزشـکان   ينه آگاهيپژوهش حاضر در زم  يحسـ  يب
 .بود يمطالعه صالح همسو با ،مارانيبن يدر ا يموضع
ـ با توجه به ا      يال دکتـر يکـه تـاکنون در دوران تحصـ    ني

دهنـده    يزيمرحـث اخـتالالت خـونر    ،يدندانپزشک يعموم
به  ،شد يم ميتدر يزشکپدندان يئت علميه يتوس  اعضا

ـ   يدندانپزشکان م يآگاه رسد که نقص در ينظر م ه توانـد ب
بـا  . باشـد م يواحدها و سـاعات کـم تـدر   كم علت تعداد 
 يشـورا  ،و عملکـرد دندانپزشـکان   يص آگاهيتوجه به نقا

 يبـازنگر  6309در سـال   يپزشک علومآموزش  يزير برنامه
را بـه   يدندانپزشـک  يعموم يادوره دکتر يموزشآ سرفصل

ـ لذا مقـرر گرد  ،ق رسانديتصو  يهـا  يمـار يد کـه واحـد ب  ي
ــتميس ــه در زم)کيس ــه بياز جمل ــارين ــا يم ــون و  يه خ

در قالـق   يدندانپزشـک  يبه برنامه آموزشـ ( دهنده يزيخونر
 يد اسـت کـه بـا اجـرا    يـ ن اميبنابرا. واحد اضافه گردد 9/2

ــل ــجد سرفص ــاه  ،دي ــط  آگ ــجو  يس ــرش دانش ان يو نگ
ـ يجامعه ا يکه دندانپزشکان آت يدندانپزشک باشـند   يمـ  يران

 .ابديارتقا 

   
 گيري نتيجه
در مـورد   دندانپزشـكان اين مطالعه نشان داد كه آگـاهي      

لـذا  . باشـد  دهنده در حد مطلـوبي نمـي   اختالالت خونريزي
هـاي آمـوزش مـدون و دادن آگـاهي      نيازمند برگزاري دوره

مشغول  دندانپزشكانالزم در اين زمينه به دانشجويان و نيز 
  . طرابت در سط  شهر است
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Abstract 
Background and Objectives 

Some of the dental procedures can cause bleeding. Bleeding control can be affected in some 

patients due to systemic disease or chronic anticoagulant therapy, so they may be at increased 

risk for bleeding events or even death following invasive dental procedures. This study was 

designed to evaluate the knowledge of general dentists in Qazvin city regarding coagulation 

tests performed in bleeding disorders during 2010-2011. 

 

Materials and Methods 

A questionnaire (including 23 questions) was designed with the aid of specialists in the field of 

oral medicine and hematology. This questionnaire was distributed among 124 general 

practitioners. Data were analyzed with SPSS version 15 and T-test, one-way ANOVA and 

Tukey. 

 

Results 

The mean score for dentists knowledge was 8.64 ± 1.20. There was no significant difference in 

the mean knowledge scores among male and female dentists. Tukey test showed a significant 

difference in the mean knowledge level among 31-40 year old and over forty year old dentists 

(p< 0.04). 

 

Conclusions 

This study showed that knowledge of the dentists regarding bleeding disorders is not at 

desirable level which requires planning for continuing education courses. 

 

Key words: Blood Coagulation Disorders, Blood Coagulation Tests, Knowledge
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