
 

 به یاد داشته باشید

 شما مهمترین عضو تیم درمان خود هستید 

خیابان  شهید   -چهار راه فرهنگ  -نشانی :  بابل 

 مصطفی  خمینی 

 مرکز آموزشی درمانی شهیدیحیی نژاد 

 کاهش پالکت خون  

 لیلی حاجی علی نژاد 

 سوپروایزر آموزش سالمت

9911  

 شود. ، انجام می ها است نشانگر تعداد پالكت

 درمان : 

 نیست.  الزم  موارد خفیف، درمانی  * در بعضی

متفاوت     اي  زمینه    علت    به    بسته    درمانی دیگر     هاي  * برنامه 

توان    است. با درمان علت به وجود آوردن این بیماري می          

 آن را درمان كرد.  

در موارد      یا اسپلنكتومی     طحال    برداشتن    براي    * جراحی 

  گردد. انجام می ترومبوسیتوپنی دائمی 

  ترومبوسیتوپنی    مبتال به     بیماران    براي    پالكت    * تزریق 

 گیرد. و حاد نیز انجام می  مزمن

،   و در موارد عودكننده       تشخیص    در زمان     است    * ممكن 

 كورتیكواستروئیدها تجویز شوند.

  است    شدید ، ممكن      حمله    حاد یك     مرحله    * در طی  

 تجویز گردد.  گاماگلوبین

  از داروهاي درمانی       است    ممكن  * در موارد دائمی       

 استفاده شود.  گر ایمنی سركوب

 در چه شرایطی به پزشك مراجعه نمایید؟

 بدتر شوند.  درمان  در طی  * اگر عالئم

اورژانسی     وضعیت    كه یك     شدید خون     * از دست رفتن   

  است.

 ایجاد شود.  توجیه جدید یا غیرقابل  * اگر عالئم

  عوارض    است    ممكن    در درمان     مورد استفاده     * داروهاي 

  كورتیكواستروئیدها عوارض     ویژه  ایجاد كنند به      جانبی

  مستلزم    دارند كه     بار بسیاري   زیان    هاي  و واكنش     جانبی

 هستند.  پیگیري
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 054-054مقدار طبیعی پالكت یا ترومبوسیت در خون،           

 هزار در هر میكرولیتر خون است.  

هایی بدون هسته هستند كهه از مه هز              ها سلول   پالكت

ها وقتی به گردش خهون        گیرند. پالكت    استخوان منشأ می  

مانند و در روند انعهقهاد      روز زنده می    7-04رسند براي     می

  كه    كوچكی    هر شكاف     ها با بستن    خون نقش دارند. پالكت    

  در كنترل     حیاتی    ایجاد گردد، نقشی      خونی  در جدار عروق  

 كنند.  ایفا می  خونریزي

گویند. در     ها ترومبوسیتوپنی می    به كم شدن تعداد پالكت    

  خونی    از عروق     ویژه  به    خونریزي    به    تمایل    ترومبوسیتوپنی

غیرطبیعهی      خونریزي    امر باعث     تر وجود دارد. این      كوچك

 گردد.  می  بدن  هاي و سایر قسمت  در پوست

 عالئم : 

ها باالي صد هزار عدد باشد        طوركلی اگر تعداد پالكت     * به  

 فرد بی عالمت است.

هزار باشد بیمار بهاز        044تا    54ها بین     * اگر تعداد پالكت    

هم اغلب خونریزي ندارد ولی ممكن اسهت اخهتهالالت            

 آزمایشگاهی دیده شود.

هزار باشد بها       04-54ها بین     كه تعداد پالكت    * درصورتی  

تواند خونریزي ایجهاد      ضربه شدید به هر قسمت بدن، می      

 شود.

هزار باشد بها       04-04ها بین     كه تعداد پالكت    * درصورتی  

 تواند خونریزي ایجاد شود. ضربه خفیف هم می

هزار باشد ممهكهن       04ها زیر     كه تعداد پالكت    * درصورتی  

 خودي ایجاد شود. است خونریزي خودبه

 سایر عالئم عبارتند از: 

  رنه      و به     برجستگی    ، گرد، بدون    كوچك  هاي  یا لكه     پتشی

كبود شهدگهی،        ، تمایل به    ارغوانی در پوست      به    قرمز مایل 

شهدیهد یها          هاي  ، قاعدگی   دماغ  ، خون   در دهان     خونریزي

 ، وجود خون در ادرار طوالنی

 علل شایع : 

* كاهش تولید پالكت توسط م ز اسهتهخهوان بهر ا هر                 

 هاي مادرزادي  بیماري

* افزایش میزان از بین رفتن پالكت ها در جریان خون، در             

 طحال یا كبد. 

* رقیق شدن خون كه به دنبال تزریق حجم زیاد گلهبهول      

هاي داخهل     قرمز و پالسما و یا درنتیجه تزریق زیاد محلول        

 شود. وریدي ایجاد می

داروهاي از بین برنده سلهول مهانهنهد           ترین علت :       شایع

ها افهزایهش      درمانی كه با قطع دارو پالكت       داروهاي شیمی 

 یابند. می

 * سایر داروها مانند تیازید ، استروژن و ...

 هاي سیستم ایمنی مانند ایدز * برخی بیماري

* تهاجم هرگونه تومور به م ز استخوان مانند تومهورههاي    

 پستان، ریه، غدد لنفاوي

 الكلو مصرف  00اي مانند فوالت و ب * كمبود ت ذیه

 * سیروز یا پرخونی كبدي

 ها و ت ییرات در سیستم ایمنی * عفونت

 عوامل خطر : 

  ضهدالهتهههاب          یا  سایر  داروههاي           آسپیرین    * مصرف  

  غیراستروئیدي

گهوگهرددار،       ، داروهاي   كینیدین      چون    داروهایی    * مصرف  

 و ...  ، ریفامپین خوراكی  ضد دیابتی  داروهاي

  طحال  * بزرگی

 بدن  حرارت  درجه  * كاهش

 خون  * ترانسفوزیون  

 یا مسمومیت بارداري  اكالمپسی * پره

 و ..  ، لوسمی خونی ، كم  لوپوس  دیگر از جمله  هاي * بیماري

  ایكس  با اشعه  * مواجهه

 عوارض احتمالی : 

  م زي  و یا خونریزي  م زي  * سكته

 و شوک  شدید خون  دادن  * از دست

  دارودرمانی  جانبی  * عوارض

 تشخیص :

    خون كه  بیمار و نتیجه آزمایش  عالئم  به  با توجه  تشخیص


