
  

  

  

  

  גורים בני יום.כטיפול ב שימוש בפלזמה קפואה טריה 

  

 דם של הראשון המדווח העירוי עם 1665 בשנת החלה הוטרינריה בתחום הדם עירוי רפואת של ההיסטוריה

 ולניתוחים רבים מחלה במצבי לטיפול משמשים כבר השונים הדם ומרכיבי מלא דם, היום ועד זמן מאותו. כלבי

 . הוטרינרית הרפואת בתחום

 קרישה, לניתרם התורם בין התאמות לחוסר יוחסוחיים  בעלי דם של לעירוי הקשורים מוקדמים סיבוכים

 טיפול של יותר נרחב ושימוש דם בבנקאות מודרניות טכניקות, היום. הדם במחזור יתר ועומס, דם אלח, לקויה

 .הוטרינרים המומחים קהילת י"ע מומלצים ונגזרותיהם השונים הדם במרכבי

 

 קרוס בדיקת וללא מתוייג לא היה אשר 'מלא דם' בצורת דם בעירויי השתמשו הווטרינרים רוב, לאחרונה עד

 בתהליך הנקשר פתאומי בהלם או טראומטי בהלם לטיפול כצעד וזאת ,חירום בזמני ,הפציינט דם עם' מאטצ

 . החיים בעלי של הראשון עירוי יהיה זה כלל בדרך. קשה ודימום hypoproteinemia, קשה אנמיה, כירורגי

 גורמי להעשרת מעבר חשובים שימושים מספר יש ))FFP( טרייה קפואה פלזמה( מספקים אנו אותה לפלזמה

 מקור מספקת גם מההפלז. פיסיולוגי להלם פלזמה חלבוניכן העשרה בו דימומים ומניעה לשליטה קרישה

 ולטיפול, נחשפים הם אליהם מזהמים נגד וחלשים יתומים גורים על להגן כדי) globulins( נוגדנים של קריטי

 ) .parvovirus( הפרוו וירוס זיהום כגון ויראליות מחלות של חירום

 מינימלי קולוסטרום רק שקבלו לאלו או יתומים םגורי עבור נמצאה מאוד שימושית )FFP( טרייה קפואה פלזמה

 כאשר הטיפול על לחזור ניתןוכן  לחייהם הראשונות שעות 48 - 24ב לעשות שימוש . מומלץ לידה לאחר

 מדובר כאשר.  שבועות 4 עד 3 בגיל שוב מכן ולאחר ימים 14 עד 5 בגיל יותר בריאים בגורים כבר מדובר

 תוך בהזרקה אלה עירויים מקבלים כלל בדרך.  יותר גבוהה בדחיפות פלזמה בעירויי צורך יש, חולים בגורים

 הראשונות השעות 24-36 ב הפה דרך להינתן יכולים גם הם אבל), intraperitoneally, IP( פריטוניאלית

  . לשון על מתוק סירופ או דבש עם הטעם את לעדן יש,המלוחה השהפלזמ מכיוון . םהילחי

 עורי תת או ורידי תוך ,IP להיות חייבת הפלזמה את לתת יש בה הדרך, ומעלה ימים שניבני  הם גורים כאשר

 להעניק יש זהה טיפול. העיכול מערכת דרך יספגו לא בפלזמה המצויים שהנוגדנים מאחר וזאת הפה דרך ולא

 .חתולים פלזמת עם חתולים לגורי

 

 תת באופן או IP,  אוראלי  באופן גור לכל וניתן גוף משקל של קילו לכל ל"מ 2.5 עד 1.5 הוא המומלץ המינון

 הפלזמה .מים או, לקטט  רינגר", גורים חלב"  כולל, אחרת תמיסת כל עם פלזמה לערבב שלא זכור יש. עורי

 הפלזמה הרכב על לרעה להשפיע עלולה זרה תמיסה כל של תוספת אבל, יציבה מאוד היא עצמה בפני

  .ויעילותה

  



  :  הבא הפרוטוקול את מציעים אנו הפרוו למחלת החשוד בגור לטפל בכדי

 של בהפרשים יתנו הראשונות המנות שתי כאשר,  ג"לק/ל"מ 2.5 עד 1.5 של במינון פלזמה של מנות שלוש

 ינתנו) FPP( פלזמה  של נוספות מנות. שלמחרת בבוקר ניתנת השלישית והמנה הראשון ביום שעות 12

 ממליצים אנו, חולים או מושפעים לגורים נחשפו, הנראה ככל, בריאים גורים שבהם במקרים. לצורך בהתאם

 את לשלב יש. מניעתי בסיס על תינתן) FFP( פלזמה של) ג"לק/  ל"מ 2.5 עד 1.5( שתיים או אחת מנה כי

  .הצורך פ"ע ונוזלים תרופתי טיפול עם הטיפול
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