نقص الصفيحات ألاساس ي ITP
ا
أول :التعريف  +التقييم:
التعريف PLT:أقل من /910×100ل عادة أقل من /910×20ل
 هى مسض محدد لراجه ًتراؿق مع قصس في عمس الصـيحاث مع شيادة لازوماث العسطلت
 إهرازه حيد
 أهىاعه:

→ 0

3
حاد

←

← 12

املسخمس

مصمن

ألاعراض والعالمات:
 ظهىز مـاجئ للندماث والـسؿسياث والىمشاث
 الجزوؾ املخاطيت الخطحرة مشاهدة عادة (وهىا البد من البحث عن أسباب أخسي للجزؾ)
 قصت اهخان سابق
 ػياب:
 الضخاماث الحشىيت (النبدًت والطحاليت) اعخالل العقد اللمـاويت. دليل على وحىد سبب بدئي أو مسض مصمن.الاستقصاءات املخبرية:
 حعداد  +صيؼت  +اخخبازاث الخخثر.
 شمسة دمىيت
 إذا ماهذ  PLTمىخـظت  +صداع مع أو دون عالماث عصبيت ًطلب  CTدماغ إسعافي
 خصعت هقي العظم ػحر طسوزيت إال إذا وحد:
 .1هقص عدالث أو ؿقس دم شدًد.
 .2ضخامت حشىيت (لبدًت أو طحاليت).
 .3اعخالل عقد ملـيت.
 .4ألم بطني أو ظهسي أو في لاطساؾ.
 .5شحىب
 CMV .6أو ( EBVأطداد )IgM

 .7عىامل خطىزة :الاًدش – التهاب النبد  Bأو C
.Limp .8
املعالجة الفورية:وعالج بؼع الىظس عن عدد الصـيحاث إال إذا مان هىاك هصؾ خطحر مهدد للحياة.
 عىد وحىد هصؾ خطحر مهدد للحياة مثل (زعاؾ ال ًمنن السيطسة عليه أو هصؾ هظمي أو هصؾ
دماغي)
عىدها .1 :وعطي صـيحاث ( وهخائجها قصحرة بسبب جخسبها السسيع)
 + .2ميديل بسيدًجزلىن 30ملؽ/لؽ اليىم (لحد أقص ى اغ) لـ  3أًام
عىد الحاحت وعطي الؼلىبىلحن املىاعي  1 – 0.8غ/لؽ مسة باليىم ولثالزت أًام
ا
ا
 إذا مان الجزؾ معخدالمثل هصؾ الاػشيت املخاطيت وعطي بسيدًجزلىن  2ملؽ/لؽ ًىميا لـً 14ىم زم
ا
ًىقف جدزيجيا خالل أسبىع.
أو  4ملؽ/لؽ لـ4أًام
أو ػلىبىلحن مىاعي 0.8غ/لؽ وزيدي حسعت وحيدة.
 في الجزوؾ الصؼحرة قد ًـيد التراهينساميك أسيد.
 من املهم ججىب  NSAIDSمثل إلاًبىبسوؿحن.
 البد من طمأهت لاهل.
 اسدشازة أخصائي أمساض الدم عىد لاطـال عىد قلع الاسىان.
ً ىاقش هقل الصـيحاث في حالت العملياث الجساحيت وما قبل قلع الاسىان.
املتابعة:
 %80 – 75 شـاء خالل  6أشهس.
 هخائج حيدة بؼع الىظس عن العالج.
 ججىب السياطت العىيـت (القاسيت).
ً منن لألهل الحصىل على معلىماث إطاؿيت حىل  ITPمن مىاقع طبيت خاصت.
املراقبة والتدبير:
ا
 .1حعداد وصيؼت شهسيا حتى الدشخيص الىاضح أو ًحدر الشـاء.
 .2إعادة الخقييم عىد حدور هصؾ أو شيادة الندماث.
التخريج:
 عىدما جصبح <100 PLTألف واملسيع ػحر عسض ي جىقف املخابعت.
 خطىزة الىنس %20

 مالحظت :لامهاث اللىاحي لديهن قصت  ITPحتى لى ماهذ الصـيحاث  PLTطبيعيت قد ًصاب وليدها
بد  ITPفي عمس الىليد.
 ITPاملزمن:

 ججىب NSAIDS
 ججىب السياطت العىيـت
 هبحث عن أمساض املىاعت الراجيت (أطداد  –ANAأطداد الـىسـىلبيد– أطداد النسادًىليد
أطداد الرئبت) وعن العىش املىاعي ( الاًدش–الؼلىبىليىاث املىاعيت)
 املعالجت في حال:
 .1هقص الصـيحاث الشدًد > /910× 10ل مع هصؾ أػشيت مخاطيت مخنسز.
ا
 .2الـخياث لالبر سىا مع ػصازة الطمث.
 .3السطىض.
 .4عالماث عصبيت حادة.
واملعالجة ثتضمن:
ا
 .1إعطاء ميخلبرًدًجزلىن 2ملؽ/لؽً/ىم لـً 14ىم زم ًىقف خالل أسبىع جدزيجيا
ا
 .2أو دًنساميخاشون 0.6ملؽ /لؽً/ىم (لحد أقص ى  40ملؽ) ؿمىي لـ 4أًام إذا مان الجزؾ مسخمسا.
 إحساء خصعت عظم قبل البدء باملعالجت
 عىد عدم الاسخجابت اسدشازة أخصائي الدم عىد لاطـال حىل البدء بالسيخىلسيماب أو مىبهاث
مسخقبالث جسومبىبيىجحن.
ً منن اسدئصال الطحال عىد املسض ى املقاومحن للعالج أو الرًن لديهم هصؾ مسخمس.

املراجعة السريرية ملريض ITP
الاختصاص ي املشرف :د .بلسم ميهوب
إعذاد  :الطبيب املقيم غياث علي
اسم املريض:
ثاريخ القبول ألاول :

الوزن:
ثاريخ التخريج:

العمر :
قصة عائلية لـ :ITP

الجنس

هوع ITP
خاد (  3-0أشهر )

مسمن ( أكثر من  21شهر

مستمر ( 21-3شهر )

التظاهرات والعالمات السريرية
هسوف جلذية
مرض مستبطن

هسوف مخاطية

أعراض جهازية

أعراض عصبية

ضخامات خشوية

ضخامات ملفاوية

اهتان سابق أو لقاح

الاستقصاءات
FBC
INR - PTT - PT
لطاخة دم مديطية
زمر الذم
 CTدماغ
بسل هقي عظم
)IGM ( CMV -EBV
دراسة مصلية لـ HIV-HCV-HBV
استقصاءات آخرى

العالج
مراقبة
 -Aهسف هام ( هضمي – دماغي –
رعاف شذيذ
 – 2- Aهقل صفيدات
 – 1-Aإعطاء متيل بريذهيزلون30ملغ/كغ
/يوم لـ  3أيام
‘ – 3- Aعطاء  2-0.0 IVIGغ/كغ /يوم لـ
 3ايام

وعم

وعم

السبب

ال

ال

السبب

 - Bهسف معتذل
 – 2 –Bإعطاء بريذهيزلون 1ملغ/كغ
/يوم لـ  12يوم
 – 1 – Bإعطاء بريذهيزلون 4ملغ/كغ/يوم
لـ4ايام
 – 3 –Bإعطاء  2-0.0IVIGغ/كغ /يوم لـ
2يوم واخذ

FBC
لطاخة دم مديطية

شفاء
ITPمسمن

ُ
مراقبة العالج شهريا:

ُ
مراقبة العالج شهريا:

