پﻼسماى سرد اتمسفرى روشى نوين براى ترميم زخم ها
فرج اﷲ اديب هاشمى ١امير حسام طرقبه *٢امير فرجامى مقدم ٢على ضيايى كيا
 .١دپارتمان جراحى و راديولوژى دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
٢

 .٢دانش آموخته دكترى عمومى دامپزشكى دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد گرمسار ،گرمسار ،ايران
مقدمـه  :مـواد اطـراف مـا جامد،مايـع يـا گاز هسـتند؛ حالـت چهارمـى از ماده بنام پﻼسـما وجـود دارد كـه حاصل افـزودن انرژى به گازى اسـت
كـه اتـم هايـش در فرآينـد يونيزاسـيون؛ يـك يـا چنـد الكتـرون از دسـت مى دهـد .در تحقيقـات اخيـر دانشـمندان اظهاركردند كه پﻼسـما روى
استريليزاسـيون لـوازم پزشـكى ،ازبيـن بـردن سـلولهاى سـرطانى ،ازبيـن بـردن عفونتهـاى چشـمى و اسـتخوانى ،پـردازش بيمارى هاى پوسـتى
مثـل پيـودرم ،اينتريگـو و ...اثـرات بسـيارى دارنـد .ناحيـه اصلـى بـراى كاربـرد پﻼسـما در پزشـكى ودامپزشـكى درمـان زخمها اسـت .اين روش
چـون در دمـا و فشـار اتـاق توليـد ميشـود و نيـاز بـه حـرارت باﻻ ندارد به پﻼسـماى سـرد معروف شـده اسـت .روش ها  :بـراى توليد پﻼسـماى
سـرد مخلوطـى از گاز هليـوم) (٪٩٧و اكسـيژن) (٪٣را بيـن دو الكتـرود وارد مـى كننـد و ولتـاژى حدود چندكيلـو ولت و فركانـس ٦٠هرتز اعمال
مـى كننـد .ذرات بـاردار پﻼسـماى توليدشـده درحـدود چنـد ميكروثانيه آسـيب شـديدى به ديـواره سـلولى باكتـرى وارد مى كند .از خـواص مهم
پﻼسـماى سـرد اين اسـت كه  :در فشـار اتمسـفر)هوا( عمل مى كند؛ غيرحرارتى اسـت وخطرى براى موجود زنده بعد از تابش ندارد .سـه عامل
مهـم سـبب ايجـاد خاصيـت آنتـى باكتريـال وضدعفونـى كنندگـى آن مى شـود كه شـامل :ايجـاد راديكال هـاى آزاد و يـون هاى واكنـش پذير
تابـش امـواج مـاوراى بنفـش -برخـورد ذرات پرانـرژى به سـطح  .نتيجه گيرى :اسـتفاده از پﻼسـماى سـرد اتمسـفرى در ترميم زخـم درحاليكهآسـيبى بـه بافتهـاى سـالم مجـاور وارد نمـى كنـد مـى توانـد باعـث ازبيـن رفتن باكتـرى هاى مضـر و ضدعفونـى كردن زخم شـود و بـه ترميم
هرچـه سـريعتر زخـم كمك مـى كند.
كلمات كليدى  :پﻼسماى سرد_ترميم زخم_ضدعفونى

مجله تحقيقات آزمايشگاهى دامپزشكى ،دوره ،١٠شماره  ،١ويژه نامه ٢
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٢٢١

تعيين غلظت سرب در گوشت و كبد مرغ هاي فروخته شده در مرغ فروشى ها و سوپرماركت ها
استان كرمان
٤
حسين گليورى ،١محسن قربيانى ،*،٢سجاد فاريابى ،٣عبداله قره خانى شيره جينى

 .١استاديار ،بخش علوم درمانگاهى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد گرمسار ،گرمسار ،ايران
 .٢رزيدنت بهداشت و بيمارىهاى طيور ،بخش بيمارىهاى طيور ،گروه علوم درمانگاهى ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران
 .٣دكترا حرفهاى دامپزشكى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد گرمسار ،گرمسار ،ايران
 .٤دانشجوى دكترا حرفهاى دامپزشكى ،دانشگاه آزاد اسﻼمى واحد گرمسار ،گرمسار ،ايران
Mohsen-Ghorbiani@ﬆu.scu.ac.ir
مقدمه :با افزايش جمعيت در ساليان اخير تقاضا براى مصرف محصوﻻت گوشتى ازجمله مرغ روند افزايشى داشته است .يكى از اين محصوﻻت
فراورده گوشت و احشا مرغ است كه در مرحله فرايند و توليد مىتوانند به فلزات آلوده شود و هدف از اين پاياننامه بررسى ميزان سرب در بافت
كبد و گوشت مرغ مصرفى در سطح فروشگاه مرغ فروشى بوده است .روش كار :تعداد  ٥٠نمونه )سينه مرغ  ٢٥نمونه و كبد  ٢٢نمونه( توليد در
مزارع مختلف پرورشى طيور از عرضهكنندگان مواد پروتئينى نواحى مختلف استان در مدت  ٢ماه خريدارى گرديده .نمونههاى در كنار يخ درون
يونوليت در اسرع وقت به آزمايشگاه ارسال شد .مقدار سرب به روش طيفسنجى نوري بهوسيله جذب اتمى اندازهگيرى شد .بحث و نتيجهگيرى:
يافتهها نشان داد كه ميانگين غلظت سرب در گوشت و كبد مرغ  ٠,٠١ ppmاست .در نمونههاى اخذشده همه نمونهها درگير بوده .در گوشت مرغ
بيشترين مقدار سرب  ٠,٤٤٢٨و كمترين  ٠,١٤٣٤و در كبد بيشترين مقدار سرب  ٠,٥٢٨٦و كمترين مقدار  ٠,٢٤٠٨نشان دادهشده است .غلظت فلز
سرب در گوشت و كبد مرغهاى مصرفى بيشازحد استاندارد مجاز مىباشد كه خطرات بهداشتى را متوجه مصرفكنندگان مىكند.
كلمات كليدى :سرب ،ارزيابى ،گوشت مرغ ،كبد مرغ

