مقدمه -شكستگى قطعه ديستال استخوان ران حدود  ٢٥-٢٠درصد كل شكستگى هاى استخوان ران و حدود  ١١درصد شكستگى هاى ديافيز
را به خود اختصاص مى دهد .شكستگى سالترهريس نوعى از شكستگى است كه در آن اپى فيز يا صفحه رشد درگير مى شود .در نوع يك آن
شكستگى از خود صفحه رشد مى گذرد و اپى فيز از متافيز جدا مى شود اما صفحه رشد به اپى فيز چسبيده مى ماند ولى از متافيز جدا مى شود.
توصيف بيمار -يك قﻼده سگ ماده نابالغ نژاد ترير با تاريخچه تصادف با اتومبيل به كلنيك حيوانات خانگى آرامش اهواز ارجاع داده شد .در
معاينات حيوان قادر به وزن گيرى بر روى اندام خلفى سمت راست خود نبوده و قسمت انتهاى ران طى مشاهده و مﻼمسه تورم و قرمزى و درد
را نشان مى داد .جهت ارزيابى آسيب وارد شده به ناحيه مذكور ،در دو نماى جانبى و جلويى -عقبى راديوگراف تهيه شد .با بررسى راديوگراف ها
شكستگى كامل ديستال ران از نوع سالترهريس تيپ  Iتشخيص داده شد .جهت تثبيت داخلى شكستگى ،تصميم به جراحى گرفته شد .درمان و
نتيجه -بعد از ايجاد آرام بخشى ،بيهوشى با تركيب كتامين-ديازپام ) kg/mg ١٠و  (kg/mg ٠٫٥القا شد و ادامه بيهوشى نيز با نصف دوز
اوليه داروهاى مذكور ادامه يافت .حيوان به پهلوى چپ خوابانده شد و از رهيافت جانبى و آرتروتومى مفصل زانو ،ديستال استخوان ران در معرض
قرار گرفت .بعد از جا اندازى ،دو پين با سايز  ١,٥ميلى متر به روش راش و با زاويه  ٢٠درجه از دو طرف كنديل ران وارد مدوﻻى استخوان ران
شد .بعد از عمل جهت تسكين درد داروى ترامادول با دوز  kg/mg ٣تجويز گرديد و ناحيه به مدت دو هفته بانداژ شد .سه هفته بعد از جراحى،
حيوان قادر به وزن گيرى روى پاى درگير بود .بحث -ترميم شكستگى هاى صفحه رشد سريع مى باشد و معموﻻ تثبيت اضافه اى ﻻزم نيست.

مجله تحقيقات آزمايشگاهى دامپزشكى ،دوره ،١٠شماره  ،١ويژه نامه ٢

استفاده از روش راش پين در شكستگى سالترهريس تيپ  Iديستال استخوان ران در يك قﻼده سگ
٤
خواجه،احمد ١اصول زاده،رضا* ٢موسى پور ،سينا ٣طيبى ،مصطفى
 .١گروه علوم درمانگاهى دانشكده دامپزشكى دانشگاه شهيد چمران اهواز ،رزيدنت جراحى و بيهوشى
 .٢گروه علوم درمانگاهى دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد شوشتر ،دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى
 .٣كلنيك حيوانات خانگى آرامش،اهواز ،دامپزشك عمومى
 .٤گروه علوم درمانگاهى دانشكده دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد شوشتر ،دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى
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بايد دقت شود كه طول پين داخل استخوانى دو سوم تا سه چهارم طول استخوان ران باشد .شكستگى هاى سالترهريس تيپ  Iو  Пبه نسبت
بقيه شكستگى هاى صفحه رشد بيشتر ديده مى شود .غالبا پيش آگهى خوب تا عالى را بعد از تثبيت شكستگى نشان مى دهند و در مواردى كوتاه
شدن استخوان ران مشاهده شده است.
كلمات كليدى:راش پين ،سالترهريس تيپ  ،Iديستال استخوان ران ،سگ

مرورى بر جايگزينى نگهدارندههاى طبيعى با نيترات و نيتريت در سوسيس و كالباس
٢
سيده زهرا مهرينژاد ،*١فاطمه خاقانى ،١عباسعلى سارى
 .١دانشجوى كارشناسى ارشد ،گروه بهداشت و كنترل كيفى مواد غذايى ،دانشكده پيرادامپزشكى ،دانشگاه بوعلى سينا
 .٢استاديار ،گروه بهداشت و كنترل كيفى مواد غذايى ،دانشكده پيرادامپزشكى ،دانشگاه بوعلى سينا
com.gmail@zahramehrinejad8
چكيده  :فرآوردههاى گوشتى مثل سوسيس و كالباس به علت آسانى پخت ،قيمت مناسب و تنوع زياد ،بخش زيادى از سبد غذايى مردم را تشكيل
ميدهند .همچنين امروزه بحث نگهدارنده هاى شيميايى مثل :نيترات و نيتريت ،به سبب سنتز تركيبات -Nنيتروزامين وسرطانزايى محققين را
به استفاده از انواع نگهدارنده هاى طبيعى با هدف افزايش ماندگارى و جلوگيرى از رشد ميكروارگانيسمها در محصوﻻت راغب ميكند .به طور
كلى مطالعات نشان ميدهند كه استفاده از تركيبات طبيعى در فرموﻻسيون ،ميتواند تا حد زيادى باعث كاهش درصد نيترات و نيتريت در فرآورده
هاى گوشتى شود .اما مسئله ى مهم اين است كه هنوز هم شناسايى تركيبى كه به طور كامل باعث بى نيازى ما به نيتريت و نيترات شده و
عملكرد برابر آنها در نگهدارى ،عمر انبارمانى ،طعم و رنگ داشته باشد و سﻼمت جامعه رابه خطر نيندازد ،امرى چالش برانگيز محسوب مى شود.
اين مقاله به مرور و بررسى تركيبات طبيعى استفاده شده در سوسيس و كالباس با هدف كاهش اكسيداسيون ليپيدها و جلوگيرى از رشد و تكثير
ميكروارگانيسم ها ميپردازد.
كلمات كليدى :سوسيس ،كالباس ،نگهدارنده طبيعى ،نيتريت
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