
ه | 1 ح ف  ص

 

 (ITP)پورپورای ترمبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک 

  .شایع ترین اختالل خونریزی دهنده در کودکان است 

ــا مکانیســم خــود ایمنــی ایجــاد میشــود   آنتــی (ترمبــو ســیتوپنی ایــن بیمــاران ب

ــودی    ــای خ ــت ه ــه پالک ــادی علی ــال    ) ب ــا را در طح ــت ه ــب پالک ــه تخری ک

  .دهد افزایش می

ــا  2بیشــتر در ســنین ممکــن اســت در هــر ســنی دیــده شــود ولــی    ســالگی  4ت

  .شایع است

ــس از    ــاری پ ــاد بیم ــوع ح ــی در    2در ن ــود ول ــوب میش ــود خ ــه خ ــود ب ــه خ هفت

ــد و شــانس مــزمن شــدن بیمــار    ــداوم یاب ــا چنــد ســال ت ــد ت ــوع مــزمن میتوان ن

  .سال بیشتر است 9در موارد ابتالی جنس مونث و سن باالی 

ــ ــه ترمبــ   ITP:  هنکت ــود ک ــخیص داده میش ــانی تش ــزمن زم ــدت  م ــه م ــیتوپنی ب و س

  .ماه ادامه یابد 12تا  6

ــین    ــی بـ ــروق محیطـ ــت در عـ ــر پالکـ ــا  8عمـ ــد آن در  10تـ روز و تولیـ

ــدود   ــز در ح ــتخوان نی ــز اس ــد  4مغ ــی انجام ــول م ــه ط ــی . روز ب ــداد طبیع ــا تع پالکته

 .هزار می باشد 400هزار تا150از

 mm3150,000کاهش تعداد پالکت ها به کمتر از عبارتست ازترمبوسیتوپنی :  تهنک

 .برسد خطر خونریزی وجود دارد mm330,000؛ اگر تعداد پالکت ها به کمتر از
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  تظاهرات بالینی
ــول   ــور معم ــه ط ــا  1ب ــاد و      4ت ــروع ح ــا ش ــی ب ــت ویروس ــک عفون ــد از ی ــه بع هفت

ــی   ــانی پتش ــت  (ناگه ــز در پوس ــی ری ــونریزی خیل ــورا)خ ــا  ( ، پورپ ــه ب ــه ای ک عارض
و ) پیـــدایش لکـــه هـــای ارغـــوانی بـــر روی پوســـت و مخـــاط مشـــخص میشـــود 

  .بروز میکند) بینیخونریزی از (اپیستاکسی 

ــه ــن اســ :  نکت ــونریزی ممک ــد    تخ ــر باش ــح ت ــا واض ــن ه ــا و باس ــاق ه ــر روی س . ب
ــد      ــارز باش ــت ب ــن اس ــه ممک ــب و لث ــان، ل ــاط، ده ــونریزی از مخ ــرین  . خ ــیم ت وخ

ــۀ  ــر از      ITPعارض ــه در کمت ــت ک ــه اس ــل جمجم ــونریزی داخ ــاران   1خ ــد بیم درص
  .باشد رخ میدهد و معموال محدود به فاز اولیه بیماری می

  تدابیر پرستاری
آمــوزش کــودک و والــدین در ارتبــاط بــا پیشــگیری از ایجــاد خــونریزی،         

ــت       ــمارش پالک ــه ش ــاد، زمانیک ــۀ ح ــودک در مرحل ــت ک ــردن فعالی ــدود ک مح
 وفعالیــت هــای ســنگین   اســت خــودداری از ورزشــها   mm3 30,000کمتــر از

، جلــوگیری از ایجــاد صــدمه یــا ترومــا بــه کــودک، خــودداری از انجــام         
تزریقــات عضــالنی، خــودداری از مصــرف آســپیرین و اســتفاده از مســواک       

  .نرم
ــار و       ــتفاده از فش ــتراحت، اس ــامل اس ــه ش ــونریزی ک ــوگیری از خ ــای جل راه ه

  .داشتن عضو مبتال میباشد سرما در موضع و باال نگه
ــون     ــرف پردنیزول ــام مص ــاری     در هنگ ــن بیم ــی ای ــای داروی ــان ه ــه از درم ک

ــه   مــی باشــد  ــودن کــودک ب ــا مســتعد ب ــاط ب ــدین در ارتب ــه وال ــد ب پرســتار بای
مصــرف کــالری  (، افــزایش وزن)عــدم تمــاس بــا افــراد عفــونی    (عفونــت
ــب ــی ) مناس ــونریزی گوارش ــم خ ــذ  (و عالئ ــا غ ــراه ب ــرف دارو و هم ــا مص ــا ب ا ی

  .یادآوری کند) مصرف آنتی اسید طبق دستور

  راحله رعیتی                                                                                                                                           

 کارشناس پرستاری


