Ότη πιέολ αληηβηοηηθά πρηλ ηολ Οδοληίαηρο
Γηα δεθαεηίεο, νη εηδηθνί ζηελ Ακεξηθή ζύζηελαλ ζηνπο αζζελείο κε νξηζκέλα
πξνβιήκαηα θαξδίαο λα παίξλνπλ αληηβηνηηθά ,κία ώξα πξηλ θάπνηεο
νδνληηαηξηθέο εξγαζίεο. Απηό γηλόηαλ κε ηελ πεπνίζεζε όηη ηα αληηβηνηηθά ζα
απέηξεπαλ ηελ πηζαλόηεηα κνιπζκαηηθήο ελδνθαξδίηηδαο( Infective
endocarditis IE,παιαηόηεξα βαθηεξηαθή ελδνθαξδίηηδα). Η ΙΕ είλαη κηα
κόιπλζε ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο, ε νπνία
δεκηνπξγείηαη όηαλ ηα βαθηεξίδηα κπνπλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη
ηαμηδεύζνπλ ζηελ θαξδηά. Τα βαθηεξίδηα βξίζθνληαη ππό θπζηνινγηθέο
ζπλζήθεο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην δέξκα
θαη ην ζηόκα.
Σύκθσλα κε ηηο πην πξόζθαηεο νδεγίεο ηεο American Heart
association(AHA) πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό ηεο, ηνλ
Απξίιην ηνπ 2007, ε AHA ζσζηήλεη όηη οη περηζζόηεροη από ασηούς ηοσς
αζζελείς δελ τρεηάδοληαη πιέολ ηα βρατσπρόζεζκα αληηβηοηηθά ως
προιεπηηθό κέηρο πρηλ από ηελ οδοληηαηρηθή ζεραπεία ηοσς.
Η ακεξηθαληθή νδνληηαηξηθή νκνζπνλδία(ΑDΑ) ζπκκεηείρε ζηελ αλάπηπμε ησλ
λέσλ νδεγηώλ θαη έρεη εγθξίλεη ηα ζρεηηθά ζεκεία κε ηελ νδνληηαηξηθή.
Οη νδεγίεο είλαη βαζηζκέλεο ζε έλα απμαλόκελν ζώκα επηζηεκνληθώλ
ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνπλ όηη νη θίλδπλνη από ηα πξνιεπηηθά αληηβηνηηθά
ππεξβαίλνπλ ηα νθέιε, γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο. Οη θίλδπλνη
πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο από ηα αληηβηνηηθά πνπ
θπκαίλνληαη από ήπηεο, σο ελδερνκέλσο βαξηέο πεξηπηώζεηο. Δηάξξνηεο,
θνηιηαθά άιγε, θαξδηνηνμηθόηεηα, αιιεξγίεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε
ζάλαην θιπ . Η αθαηάιιειε ρξήζε ησλ αληηβηνηηθώλ κπνξεί επίζεο λα
νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε αλζεθηηθώλ (drug-resistant) βαθηεξηδίσλ ζηα
αληηβηνηηθά,γεγνλόο πνπ ζε δύζθνιεο ινηκώμεηο ζα απνβεί κνηξαίν γηα
εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο..
Οη επηζηήκνλεο δελ βξήθαλ επίζεο θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλύεη όηη
παίξλνληαο ηα αληηβηνηηθά πξηλ από κηα νδνληηαηξηθή δηαδηθαζία απνηξέπεη
ηνπο αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν γηα κόιπλζε, λα αλαπηύμνπλ
ελδνθαξδίηηδα. Οη θαξδηέο ηνπο ήδε εθηίζεληαη ζπρλά ζηα βαθηεξίδηα από ην
ζηόκα, ηα νπνία κπνξεί λα εηζαρζνύλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηόο ηνπο θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ βαζηθώλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ όπσο ην βνύξηζηζκα
ή ηε ρξήζε νδνληηθνύ λήκαηνο. Οη λέεο νδεγίεο είλαη απνηέιεζκα πεξηεθηηθήο
κειέηεο ησλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηώλ πνπ εηζεγνύληαη όηη είλαη πηζαλόηεξν
λα εκθαληζηεί ε ελδνθαξδίηηδα σο απνηέιεζκα απηώλ ησλ θαζεκεξηλώλ
δξαζηεξηνηήησλ παξά κεηά από κηα νδνληηαηξηθή ζεξαπεία.
Οη νδεγίεο ιέλε πσο νη αζζελείς ποσ έπαηρλαλ προθσιαθηηθά
αληηβηοηηθά ζσλήζως ζηο παρειζόλ αιιά δελ ηα τρεηάδοληαη πιέολ είλαη
νη πάζρνληεο κε:



πξόπησζε κηηξνεηδνύο βαιβίδαο
ξεπκαηηθή θαξδηνπάζεηα





δπθπκαηηθή βαιβίδα(bicuspid )
ανξηηθή ζηέλσζε
Εθ γελεηήο θαξδηνπάζεηεο όπσο νη αηέιεηεο ζηηο θνηιίεο ηεο θαξδίαο θαη
θόιπνπο(ventricular septal defect, atrial septal defect), θαη ε
ππεξηξνθηθή θαξδηνκπνπάζεηα.

Τα προιεπηηθά αληηβηοηηθά πρηλ από κηα οδοληηαηρηθή ζεραπεία
ζσλετίδοσλ λα ελζαρρύλοληαη γηα ηοσς αζζελείς κε:
1. ηερλεηέο βαιβίδεο θαξδηάο ,
2. ηζηνξηθό κνιπζκαηηθήο ελδνθαξδίηηδαο,
3. ζε νξηζκέλεο ζνβαξέο εθ γελεηήο (παξνύζεο από ηε γέλλεζε)
θαξδηαθέο αλσκαιίεο , πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ
α. κε ρεηξνπξγήζηκεο ή εκηηειώο ρεηξνπξγεκέλεο θπαλσηηθέο
ζπγγελείο θαξδηαθέο παζήζεηο,
β. κηα ρεηξνπξγεκέλε επηηπρώο γελεηηθή αηέιεηα θαξδηώλ κε
πξνζζεηηθή πιηθό ή ζπζθεπή, είηε πνπ ηνπνζεηείηαη από ηε
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε είηε από ηελ επέκβαζε θαζεηήξσλ, θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ πξώησλ έμη κελώλ κεηά από ηε δηαδηθαζία
γ. νπνηαδήπνηε ρεηξνπξγεκέλε γελεηηθή αλσκαιία θαξδηάο κε
παξακέλνπζα αηέιεηα επηηόπνπ ή δίπια ζηελ πεξηνρή
αγγεηνπιαζηηθήο ή κηαο πξνζζεηηθήο ζπζθεπήο
4. θαξδηαθή κεηακόζρεπζε πνπ αλαπηύζζεη πξόβιεκα ζε κηα βαιβίδα
Οη λέεο ζπζηάζεηο ηζρύνπλ γηα πνιιέο νδνληηαηξηθέο ζεξαπείεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαζαξηζκνύ δνληηώλ θαη ησλ εμαγσγώλ. Οη
αζζελείο κε ζπγγελείο θαξδηαθέο παζήζεηο είλαη δπλαηόλ λα είλαη
πεξηπιεγκέλα πεξηζηαηηθά. Γηα απηό πξέπεη λα ξσηήζνπλ ηνλ θαξδηνιόγν
ηνπο εάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε απνξία σο πξνο ηελ θαηεγνξία πνπ ππάγεηαη
ν θαζέλαο.
Οη νδεγίεο ηεο AHA ππνγξακκίδνπλ όηη ε δηαηήξεζε άξηζηεο ζηνκαηηθήο
πγείαο θαη ε θαζεκεξηλή πγηεηλή είλαη ζεκαληηθόηεξε λα κεηώζεη ηνλ θίλδπλν
ελδνθαξδίηηδαο παξά παίξλνληαο πξνιεπηηθά αληηβηνηηθά πξηλ από κηα
νδνληηαηξηθή επίζθεςε.
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