
 :تعریف

 افرادینوعی اختالل غیرمسری در لخته شدن خون است. 

 و کبودی دچار سادگی به ندهستکه مبتال به این بیماری 

کم خونی ترومبو سیتو  .این بیماری به نامدمیشون خونریزی

تعداد پالکت ها به طور  شناخته میشود. (آی تی پیپنی) 

 یکتضد پال یباد یآنت یدتول .است 20000معمول کمتر از 

 یماریشوند . در نوع حاد ب یبه دو نوع حاد و مزمن انجام م

 یدر نوع مزمن م یول معموال با درمان بهبود کامل می یابد

معموالً به  یماریشکل حاد ب یابدتواند تا چند سال تداوم 

دوران  یها یماریبا بتنفسی ویروسی  دنبال عفونت 

کند .  یبروز م و غیره  یونسرخک ، اورمانند  یکودک

و  مونث جنس یدر موارد ابتال یماریشانس مزمن شدن ب

به دنبال  یماریب یناست. بروز ا یشترسال ب 9 یسن باال

امکان  یزشده ن یفزنده ضع یروسیو یواکسن ها یقتزر

 است. یرپذ

 

 : عالئم

 سادگی به که غیرطبیعی و متعدد ها ی کبودی 

 .میشوند ایجاد

 روی  قرمز به متمایل بنفش کوچک ایھایجاد لکه

 کوچک ایھخونریزی اثر در اھپوست. این لکه

 ایهزیرپوستی ایجاد شده و بیشتر روی قسمت

  میشوند دهھمشا اهپا پایینی

 لخته سختی به که کوچکی ایھزخم و اھبریدگی 

  متوقف می شود دیر خونریزیشان و میشوند

 انهدلیل در بینی و د خونریزی بی  

  غا استفراع یمدفو ادرار، در خون دهھمشا 

 

 علل:

علّت قطعی بروز آن ناشناخته است. در برخی موارد این 

ویروسی یا باکتریایی،  ایھبیماری به دنبال عفونت

 دیگر ایھبیماری مراهھ به یا اھواکسیناسیون، مسمومیت

 که میکند بروز نگامیھ میشود رھظا ایدز یا لوپوس مانند

 تلقی خارجی مهاجم عوامل را اھنی پالکتایم سیستم

 نگامھ اھپالکت. میبرد بین از طحال در را اآنه و میکند،

 بین از و میشوند «خورده» اھماکروفاژ توسط طحال از عبور

تقریباً نیمی از موارد بیماری در کودکان بروز  میروند.

 میکند

 

 :تشخیص

وجود  آی تی پی قطعی تشخیص برای آزمایشی هنوز

جام میشود. ندارد و تشخیص بیماری به روش حذفی ان

که باعث  دیگری یتهاآزمایشاتی علیعنی پزشک با انجام 

 دیگری دلیل اگر. میگذارد کنار را میشوند پالکت هشکا

آی تی پی  نشد، بیماری یافت پالکت تعداد هشکا برای

 .تشخیص داده میشود.

 

 یال 70است  یزیخونر یماریب ینعارضه ا ینخطرناک تر

 اند. داشته یخود به خود یبهبود یماراندرصد ب 90

 

 



 درمان:

که  یباشد. با وجود یم یتیحما یماریب ینا یهکنترل اول

که  یماراندر اغلب ب یخود محدود شونده است ول یماریب

شود.  یفعال ظاهر م یزیاست، خونر یینشمارش پالکت پا

 افراد خصوصا کودکان  یبراحرکتی  یتمحدود یجادلذا ا

 یبرا یکواستروئیدهاشود . کورت یانجام م یمارستاندر ب

است . در  یداند مف یزیخونر یکه در خطر جد یکودکان

 یشود و زندگ یم یادز یزیبه خونر یلموارد مزمن که تما

برداشتن طحال کمک  یردگ یقرار م یددر معرض تهد بیمار

درصد  80تا  60   کننده خواهد بود بعد از برداشتن طحال

کنند درمان با گاما  یم یداپ یعیتعداد پالکت طب رانبیما

 یماریب منپالکت در نوع مز یشجهت افزا ینگلوبول

مزمن مصرف  نوع در  ولی موقت می باشد یزآم یتموفق

کاهش درد  یشود برا یپالکت م یشث باعث افزا یتامینو

 .شود یم یهتوص ینوفناستام یمارانب ینا

ت . از این رو فرزندان خانوادگی اسه یک مسئل آی تی پی

و دیگر افراد خانواده میبایست تا حد امکان در جریان 

 چندهر .آورند دست به را الزم آگاهیبیماری قرار گرفته و 

 که سال کم کودکان برای موضوع این درک است ممکن

 تغییر اگهانن زندگی عادی روال چرا بفهمند  نمیتوانند

 مبتال کودکان ینوالد از بسیاری. باشد مشکل است کرده

معتقدند تشویق کودکان به بیان احساسات،  ای تی پی  به

 در یکبار حداقل اهآن از یکهر به و اختصاص دادن زمانی 

 خانواده دیگر افراد از دور بهنها آ با کردن صحبت و هفته

 تاس مفید
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