مديريت شكستگى كامل عرضى استخوان راديوس در يك گوساله
٤
مصطفى طيبى ، ١رضا اصول زاده* ، ٢احمد خواجه ، ٣رويا خليلى
 .١دانشجوى دامپزشكى دانشگاه آزاد واحد شوشتر
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تاريخچه كيس -يك راس گوساله ماده دو روزه با تاريخچه پا گذاشتن ناخواسته مادر روى اندام قدامى سمت ارجاع داده شد به طوريكه قادر
به وزن گيرى روى اندام متاثر شده نبود .يافته هاى بالينى -در معاينه بالينى تورم ،درد و شكستگى كامل جابجا شده را در استخوان ساعد اندام
قدامى راست نشام مى داد .براى ارزيابى دقيق شكستگى ،راديوگرافى اورتوگونال از دو نما تهيه شد .راديوگرافى شكستگى كامل عرضى استخوان
راديوس را در بدنه استخوان راديوس نشان مى داد .درمان و نتيجه -بعد از آرام بخشى اوليه با زايﻼزين ) (kg ٠٫٠٥mgو آماده سازى آسپتيك،
القاى بيهوشى با داروى كتامين ) (kg ٢mgانجام شد .ادامه بيهوشى نيز با داروى كتامين بود .جهت كاهش ميزان داروى بيهوشى ،از داروى ٪١
ليدوكائين به صورت  block ringتجويز شد .گوساله به صورت جانبى حالت گمارى شده به طوريكه اندام آسيب ديده پايين قرار گرفت .برش
در سطح داخلى استخوان راديوس اعمال شد و بعد از جاندازى استخوان ،محل شكستگى با پيچ و پﻼك استخوانى تثبيت شد .جهت جلوگيرى از
وزن گيرى اندام آسيب ديده ،يك  net rescueطراحى شد بطوريكه اين امكان را به گوساله مى داد كه حداقلى از وزن گيرى را حين حمايت از
بدن داشته باشد .پنج ماه بعد از جراحى نشان مى داد كه گوساله بدون لنگش ،حركت خود را بازيافته است .ارزش بالينى -استخوان هاى گوساله
هاى نشخواركنندگان يك چگالى پايين با كورتكس هاى نازك دارند و تحمل ايمپلنت ها بعد از شكستگى ها مورد نگرانى است .اين كيس نشان
داد كه تعبيه پيچ و پﻼك استخوانى در شكستگى ديافيز استخوان گوساله قابل تحمل مى باشد.
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مجله تحقيقات آزمايشگاهى دامپزشكى ،دوره ،١٠شماره  ،١ويژه نامه ٢

 .٣رزيدنت جراحى گروه علوم درمانگاهى دانشگاه شهيد چمران اهواز
 .٤دانشجوى دامپزشكى دانشگاه آزاد شوشتر
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گزارش وقوع كارسينوما پستانى در يك قﻼده سگ نژاد ترير و درمان آن به روش جراحى
٢
سيد محمد حسينى ،١ياسمن نورى ،*٢اميرحسين مشرفى
 .١دپارتمان پاتوبيولوژي ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،بابل ،ايران
 .٢باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،بابل ،ايران
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مقدمه :آدنوكارسينوما تومور بدخيم غدد مى باشد كه مى تواند در بافت پستان ،ريه ،پروستات ،پانكراس و كولون ضايعه ايجاد كند و همچنين به
ساير نقاط بدن متاستاز دهد .از عﻼئم آدنوكارسينوما در بافت پستان وجود يك توده يا بافت غيرمعمول در پستان است .روش كار :يك قﻼده سگ
ماده ى  ٨ساله ى نژاد ترير عقيم نشده با وزن  ٨/٥كيلوگرم با عﻼئمى از قبيل بى اشتهايى  ،كاهش وزن ،ضعف عمومى و خروج ترشحات از
واژن به كلينيك دامپزشكى ارجاع داده شد .پس از معاينات بالينى ،مشخص شد كه بيمار مبتﻼ به پيومتر و همچنين توده ى ناحيه ى پستانى در
غده ى پستانى اول سمت چپ و دوم سمت راست است .سپس با كمك جراحى ابتدا اواريوهيستركتومى انجام شده و توده هاى تومورى برداشته
شدند .همچنين نمونه تومور ،براى ارزيابى پاتولوژيكى به آزمايشگاه پاتولوژى ارجاع داده شد و مراحل آماده سازى بافتى و تهيه مقاطع با فواصل ٥
ميكرون تهيه و با روش هماتوكسيلين و ائوزين رنگ آميزى شدند  .بحث و نتيجه گيرى :ارزيابى ميكروسكوپى تجمعات ساختارى اپيتليوم پوششى،
ديدن مراحل تقسيمات سلولى ،پلى مرفيسم ،عدم نسبت هسته به سيتوپﻼسم و تجمعات كلنى شده اپيتليوم پوششى را نشان داد همچنين مشخص
گرديد تومور برداشته شده از نوع آدنوكارسينوما بودند.توده هاى مذكور به همراه بافت هاى اطرافى طى جراحى برداشته شدند و خوشبختانه با وجود
بدخيمى بعد از جراحى سﻼمت حاصل شد .به طور كلى ،تومور هاى پستانى بيش تر در سگ هاى ماده رايج است كه يا عقيم نشده اند و يا بعد
از سن  ٢سالگى عقيم شده اند .تومور هاى پستانى در سگ هاى ماده  ٪٥٠خوش خيم و  ٪٥٠بدخيم هستند كه تعداد كمى از تومور هاى بدخيم
كشنده است .پروگنوز بعد از جراحى تومور هاى پستانى در سگ هاى ماده اغلب خوب مى باشد.
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