تعریف:

علل تريمبًسیتًپىی :

تزٍهثَسیتَپٌی یعٌی واّص تعذاد پالوت ّای خَى

علل ایي اختالل تِ دٍ دستِ ولی واّص تَلیذ

تِ ووتز اس ّ 150شار در ّز هیىزٍلیتز خَى .پالوت ّا را

پالوت ٍ افشایص تخزیة پالوت تمسین هی ضًَذ .

عًامل تشذیذکىىذٌ تريمبًسیتًپىی

تزٍهثَسیت ًیش هیًاهٌذ .تعذاد پالوت ّا تِ طَر
طثیعی ّ 150شار تا ّ 450شار در ّز هیىزٍلیتز خَى
هیتاضذ .واّص تعذاد پالوت ّای خَى تاعث اختالل
اًعماد خَى هی ضَد

.هعوَال ٍجَد اختالالت ٍ

عفًَت حادتیواری ایذس-هػزف آسپیزیي

یا سایز دارٍّای ؾذ التْاب

غیزاستزٍ ئیذی  ،هػزف دارٍّایی چَى ویٌیذیي ،دارٍّای
علل کاهش تًلیذ پالکت

هاًٌذ ً:ارسایی هغش

استخَاى ،پزتَدرهاًی ،ووثَد تغذیِای ،الىلیسن
ّستٌذ.

ًارساییّای اًعماد خَى ،تِ غَرت خًَزیشی

هشهي ٍ عفًَت ّای ٍیزٍسی هاًٌذ ایذس

سیزپَستی ٍ وثَدضذگی هخاطی تزٍس هی یاتذ ،تِ

علل افسایش تخریب پالکت:

خػَظ اگز دلیل اختالل اًعماد خَى ،واّص تعذاد

تِ علت تشرگی طحال  ،عفًَت ،اًعماد داخل عزٍقی

پالوت ّا یا عذم عولىزد غحیح پالوت ّا

هٌتطزّ ،پار یى ،تخز یب هىاىینی (هثال ًاش ی اس

تاضذپالوتّا تا تستي ّز ضىاف وَچىی وِ در دیَارُ

اختالل عولىزد دریچِ آئَرت) ٍ ...می تاضٌذ.

عزٍلی خًَی ایجاد گزددً ،مطی حیاتی در وٌتزل

گَگزددار ،دارٍّای ؾذ دیاتتی خَراویً ،وهّای طال،
ریفاهپیي ٍ غیزُ
تشرگی طحالواّص درجِ حزارت تذىاًتمال خَىهػزف الىلپزُاوالهپسیتیواریّای دیگز اس جولِ لَپَس اریتواتَی سیستویه،ونخًَی ،لَسوی ،سیزٍس ٍ غیزُ

خًَزیشی ایفا هیوٌٌذ .در تزٍهثَسیتَپٌی توایل تِ

-هَاجِْ تا اضعِ ایىس

خًَزیشی تِ ٍیژُ اس عزٍق خًَی وَچهتز ٍجَد دارد.
ایي اهز تاعث خًَزیشی غیزطثیعی در پَست ٍ سایز
لسوتّای تذى هیگزدد

.ایي لىِّای خًَزیشی

سیزپَستی ،تز اساس اًذاسُ تِ ًام ّای پتطی ،پَرپَرا ٍ
اویوَس ًام گذاری هی ضًَذ.

عالیم تريمبًسیتًپىی
پتطی (لىِّای وَچه ،گزد ،تذٍى تزجستگی ٍ تِرًگ لزهش هایل تِ ارغَاًی در پَست (
وثَدضذگیخًَزیشی در دّاىخَى دهاغ ضذىلاعذگیّای ضذیذ یا طَالًیٍ-جَد خَى در ادرار

پیشگیری از تريمبًسیتًپىی
 اجتٌاب تا حذ اهىاى اس دارٍّایی وِ عاهل خطزسا
ّستٌذ .
 تیواراى اس آسیة تپزّیشًذ ٍ در غَرت ٍلَع ،دًثال
درهاى تاضٌذ .

ريوذ بیماری
در هَارد حاد در تیواراى تا تطخیع ای تی پی

تِ

خػَظ در وَدواى ،اوثزا طی دٍ هاُ تْثَد هییاتٌذ .
در هَارد هشهي ،تیواری هوىي است فزٍوص ٍ عَد

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

ٍجَد داضتِ تاضذ .تعؿی خَد تِ خَد تْثَد هییاتٌذ .

عًارض تريمبًسیتًپىی
-سىتِ هغشی (خًَزیشی هغشی (

تريمبًسیتًپهی

اس دست دادى ضذیذ خَى-عَارؼ جاًثی دارٍ درهاًی

درمان تريمبًسیتًپىی
هعوَال افشایص خًَزیشی ًاضی اس تزٍهثَسیتَپٌی
ًیست ،هگز ایٌىِ تعذاد پالوت ّا ووتز اس

ّ 50شار

تاضذ .اگز تعذاد پالوت ّا ووتز اس ّ 10شار تاضذ ،خطز
خًَزیشی خَدتخَدی ٍ وطٌذُ گَارضی ٍ هغشی ٍجَد
دارد .درهاى تزٍهثَسیتَپٌی تستِ تِ عاهل تیواریسا،
هختلف است ،هثل تشریك پالوت ،پالسوافزسیس،
دارٍّای تؿعیف وٌٌذُ سیستن ایوٌی ٍ تعَیؽ
پالسوا ّ .وچٌیي لطع دارٍی هؿز در تزٍهثَسیتَپٌی
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