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mdt مقاوم به درمان یعت در درمان زخم ھایطب یشنھادیروش پ  
  )دانشگاه آزاد نجف آباد(  یره باباشاھیمن

  
MDT ایMaggot Debridement Therapy به نام  یاستفاده از الرو مگسLucilia Sericata  جھت درمان زخم

 Bio-Surgeryن درمان به یا .باشد یت میلیو استئوم یو سرطان یعفون ی، زخم بستر، زخم ھایلبتید یھا
ان یان نظامیدر م از جنگ یناش ین بار در قرن شانزدھم در درمان زخم ھایاول ین روش درمانیا.شھرت دارد

 :ھدف .د قرار دادییرا در درمان زخم ھا مورد تأ ین روش درمانیا 2004در سال  FDA .مورد استفاده قرار گرفت
 یا، عوارض جانبی، مزا MDTنه یقات موجود در زمین تحقیدتریج جدیخچه و نتایتار یبه بررس ین مقاله مروریا

 یمعتبر علم یت ھایپس از جستجو در سا :روش اجرا .ردازدپ ین مین روش در بالیاستفاده از ا یو چگونگ
pubmed ،sciencedirect،springlink  وuptodate قرار  یمقاله انتخاب و مورد بررس 20ان مقاالت موجود یاز م

ج کاربرد یرا یو مقاوم به درمان ھا یشرفته،عفونیپ یتنھا در درمان زخم ھا ین روش درمانیا :جینتا .گرفت
ر ارگان ھا یا سایکه با حفرات بدن  ییستول، زخم ھایک خشک، فینکروت ین روش در درمان زخم ھایا از .دارد

 یاز عوارض جانب .د استفاده کردیباشند نبا یک میا اعصاب نزدیکه به عروق بزرگ  ییارتباط دارند، زخم ھا
ش یل به قرمز باشند ، افزایما یو که ممکن است صورتیش ترشحات اگزوداتیتوان به افزا ین روش میبالقوه ا

نه ین زمیقات موجود در ایدر مورد روش کاربرد و تحق .ک اشاره کردیسکمیا یبو و درد در خالل درمان زخم ھا
ن ید ایبا توجه به فوا :یریجه گینت .ت کلمه در اصل مقاله اشاره خواھد شدیر عوارض به علت محدودیوسا

ن یدر ا یآموزش یقات موجود گذاشتن کارگاه ھایاز آن در تحقرات مثبت به دست آمده یو تأث یروش درمان
 .گردد یه مین توصینه و کاربرد آن در بالیزم
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