
 

 

  در كنترل لنگش ناشي از درماتيت انگشتي ®اثر محلول درماني سايتركس

  3، حميده زينلي3، امير نجاتي3، زهرا هاجري2، مسعود رضايي1احمدرضا محمدنيا

  

  گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه فردوسي مشهد: 1

  مشهدرزيدنت تخصصي پاتولوژي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه فردوسي : 2

 دامپزشك بخش خصوصي: 3

 

يكي  درماتيت انگشتي معمول ترين بيماري عفوني انگشتان در گاو شيري است كه منجر به لنگش شده و در كنار زخم كف سم و عفونت خط سفيد بعنوان

ارتند از آنتي بيوتيك عمومي، درمان سه روش اصلي براي درمان بيماري شناخته شده است كه عب. از سه عامل اوليه ايجاد كننده لنگش شناخته مي شود

 عالوه بر فرمالين ازدر حمام سم . حمام سم به عنوان روشي براي درمان گله در بسياري از گله هاي شيري استفاده مي شود. موضعي انفرادي، و حمام سم

نياز به شناسايي محلول اثر بخشي كه . يز استفاده شده استمواد ديگري مانند سولفات مس، اسيدهاي آلي، روي، تركيبات چهارتايي آمونيوم، گلوتارالدئيد ن

اسيد آسكوربيك فعال شده، اسيد الكتيك، اسيد سيتريك (آسيب هاي زيست محيطي كمترداشته باشدباعث انجام اين مطالعه به منظور شناسايي اثر سايتركس 

 .گرديد) و گليسيرين

گاوها به طور معمول از حمام سم با استفاده از فرمالين به غلظت . گاوداري صنعتي انتخاب شدنددر اين مطالعه هشتاد و يك راس گاو در يك : روش كار

با استفاده از فشار آب سرد  و اسكور درد اسكور حركتي گاوها بر اساس سيستم اسكوردهي پنج نقطه اي. چهار روز در هفته عبور داده مي شدند% 3

از زخم هاي درماتيت انگشتي در ابتداي درمان عكس گرفته شد و همچنين يك هفته و دو هفته پس از آغاز درمان نيز اقدام به گرفتن عكس . ارزيابي گرديد

Image Jقطرضايعات با استفاده از نرم افزار . از زخم ها شد
®
 v.1.43  به جاي درمان معمول . يليمتر گزارش گرديداندازه گيري شده و بر اساس م

 . در حمام سم به ميزان سه روز متوالي و به مدت دو هفته استفاده شد%  1/0فرمالين از سايتركس 

به  72/0از (اسكور درد به شكل معني دار بعد از درمان كاهش پيدا كرد . تغيير معني داري در اسكور حركتي گاوها قبل و بعد از درمان مشاهده نشد:نتايج

ميانگين قطر ضايعات . كه مورد عكس برداري و اندازه گيري قرار گرفت%) 75/19(مورد زخم در طول مطالعه شناسايي شد  16در مجموع ). رسيد 42/0

يره اي ماننده آنچه يك هفته پس از درمان دلمه ت. دو هفته بعد از مطالعه رسيد 14/16 ± 52/6قبل از مطالعه به 74/22 ± 69/8به شكل معني داري از

  پوشانيده بودمعموال در درمان هاي آنتي بيوتيكي ديده مي شود، روي بسياري از ضايعات را 

مطالعات كنترل شده بيشتري براي مقايسه اثر اين دارو با ساير درمان هاي رايج . نتايج نشانگر اثر مثبت سايتركس بر درمان جراحات درماتيت انگشتي است

 .مورد نياز است


