
  ITPبيماري 

(Immune Thrombocytopenic Purpura) 

يك اختالل خونريزي دهنده است و به زبان 

ساده به كاهش تعداد پالكتهاي خون به 

علت تخريب آنها توسط سيستم ايمني بدن 

 .گفته ميشود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كودكان مبتال به شكل %09اين بيماري در 

ماه با  6حاد ظاهر مي شودو در حداكثر طي 

يا بدون درمان بهبود مي يابد ودر نهايت 

 .تعداد پالكت به حد نرمال مي رسد

-  09999تعداد پالكت ها به كه هنگامي   

ميليمتر مكعب خون كاهش مي در  09999

 يابد انسان مستعد خونريزيهاي غير متعارف

نگام ايجاد صدمات كوچك به بدن ه

ولي اگر تعداد پالكتها به زير . شود مي

عدد در هر ميليمتر مكعب افت كند 09999

فرد با خطر افزايش ريسك خونريزي خود 

كه در اين حالت .  به خودي مواجه مي شود

 Purpura  اين خونريزيها به صورت

دانه هاي كوچك )  Petechiaو( كبودي)

نمايان ( قرمز ويا بنفش در سطح پوست 

  .شوند مي

 

 ارثي است ؟   ITPآيا 

ITP  يك بيماري ارثي نيست بلكه اكتسابي

ر اين احتمال ايجاد آن در بناب. است 

هاي فاميلي زياد نيست و در صورت  ازدواج

مبتال شدن يكي از فرزندان احتمال ابتالي 

 .تغييري نمي يابدديگر فرزندان 

 

 :عاليم

 خستگي، تب و درد شكم 

  خونريزي هاي نقطه اي زير پوست

كبودي پوست به صورت خود به خودي 

  خونريزي از بيني 

 كبودي پوست 

   خونريزي از دستگاه ادراري 

  خونريزي هاي داخل دهان 

  دفع خون تيره از مدفوع 

          

 : درمان

 داروهاي  مورد استفاده استروئيدها 

و (  IVIG)ايمونوگلوبولين وريدي 

.   باشند مي( روگام)  Dايمونوگلوبولين
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جراحي و برداشتن طحال در آن گروه از 

بيماران مبتال به انواع مزمن كه خونريزيهاي 

شديد تهديد كننده ي حيات و مكرر دارند، 

چندين يا با وجود درمان دارويي پس از 

سال  هنوز مقدار پالكت پاييني دارند انجام 

پيش از برداشتن طحال . شود مي

پنوموكوك  واكسيناسيون عليه مننگوكوك،

 .و هموفيلوس آنفوالنزا توصيه مي شود

 

 :اقدامات احتياطي

   اجتناب از ورزش ها و فعاليت هاي

خاص بخصوص ورزش هايي كه در آن 

هاي احتمال وارد شدن ضربه به قسمت 

 .مختلف بدن وجود دارد

  داروهاي خاصاجتناب از مصرف برخي 

برخي داروها مانند آسپيرين نيز باعث غير  

فعال شدن پالكت ها و اختالل عملكرد آنها 

مي شوند و دراين بيماران احتمال خونريزي 

را بيشتر مي كنند كه براي مصرف آن ها 

 . بايد با پزشك معالج مشورت صورت بگيريد

 

 (ITP) 
پورپورای 

ترومبوسیتوپنیک 

 ایدئوپاتیک

(11-6: )کد  
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:اينترنتي دسترسي به آموزش بيمار از آدرس  
medicine.tums.ac.ir/bahrami 


