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Įvadas
Imuninė trombocitopenija (ITP) – autoimuininė liga, kuriai būdingas žemas krešumo
ląstelių (trombocitų) kiekis, specifinis bėrimas, vadinamas purpura, bei kraujavimas,
kurį sukelia antitrombocitiniai autoantikūnai. Jie sunaikina kraujyje cirkuliuojančius
trombocitus. Trombocitopenijos procese dalyvauja imuninės sistemos ląstelės –
makrofagai, kurių didžiausia sankaupa aptinkama blužnyje, kepenyse ir kituose
imuninės sistemos organuose. Tam, kad kompensuotų jų stygių, kaulų čiulpai
intensyviau gamina trombocitus.
Diagnozė paprastai yra nustatoma atmetus kitas galimos trombocitopenijos priežastis.
ITP praėjus kelioms savaitėms po persirgtos virusinės infekcijos dažniausiai pasireiškia
vaikams ir jaunuoliams. Trombocitopeniją, panašią į ITP, taip pat gali sukelti tam tikri
vaistai. Dauguma vaikų pasveiksta savaime, tačiau jauniems suaugusiems, būtinas
specialus gydymas. Šiame leidinyje aptarsime pagrindines ITP priežastis ir gydymo
būdus.
Leidinyje:
išaiškinsime, kaip atsiranda ITP,
apibūdinsime ITP priežastis,
paaiškinsime, kaip diagnozuojama ITP,
aptarsime ITP gydymo būdus,
atsakysime į dažnausiai kylančius klausimus apie gyvenimą su ITP.
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Kas yra imuninė
trombocitopenija (ITP)?
Imuninė trombocitopenija (ITP) – autoimuninė liga, kuriai būdingas žemas kraujo
plokštelių (trombocitų) kiekis, specifinis bėrimas, vadinamas purpura, bei kraujavimas.
Autoantikūnai įjautrina (sensitizuoja) kraujyje cirkuliuojančius trombocitus. Tai sukelia
ankstyvą šių ląstelių irimą. Iš cirkuliacijos pasišalinti padeda specifinės imuninės
sistemos ląstelės – makrofagai, aptinkami blužnyje, kepenyse ir kituose imuninės
sistemos organuose. Kaulų čiulpai bando kompensuoti trūkstamus trombocitus
gamindami didesnį jų kiekį.
ITP paprastai gydoma imuninės sistemos aktyvumą slopinančiais vaistais. Yra ir daugiau
ligų bei būklių, kurioms būdingas greitesnis trombocitų pašalinimas iš kraujotakos
(autoimuninė trombocitopenija). Tai lėtinė limfoleukemija, limfomos, sisteminė
raudonoji vilkligė (SRV), infekcinė mononukleozė, taip pat tam tikros bakterinės bei
virusinės infekcijos. Vaistai taip pat gali sukelti trombocitopeniją, panašią į ITP.

Kas yra trombocitai?
Trombocitai arba kraujo plokštelės – tai specialios kraujo ląstelės, kurios užtikrina
tinkamą kraujo krešėjimą ir kraujagyslių vientisumą. Kai šių kraujo ląstelių kiekis
smarkiai sumažėja, gali kilti vidinis kraujavimas ar atsirasti savaiminės kraujosrūvos odos
paviršiuje.
Paveikslas Nr. 1. Trombocitai – kraujo plokštelės.

Sergant ITP, imuninė sistema ima ardyti savus trombocitus. Baltieji kraujo kūneliai
(leukocitai) ir blužnis (organas pilvo ertmėje) yra imuninės sistemos dalys. Viena iš
jų atliekamų funkcijų yra specialių baltymų, vadinamų antikūnais, kurie kovoja su
infekcijomis, gamyba. Tačiau tam tikrais atvejais imuninė sistema tampa per daug
jautri ir ima atakuoti savas ląsteles ar organus. ITP metu imuninė sistema gamina
autoantikūnus („auto“ – prieš save), kurie apgaubia ir ardo trombocitus. Šis procesas
dažniausiai vyksta blužnyje.
Normalus trombocitų skaičius yra 150 – 400 x 109/L. Atmetus kitas galimas
trombocitpenijos priežastis, ITP diagnozuojama, kai trombocitų kiekis yra mažesnis
nei 100 x 109/L. Trombocitai yra svarbūs kraujo krešėjimui, tad sumažėjus jų kiekiui,
gali kilti savaiminio kraujavimo pavojus. Jis atsiranda, kai trombocitų skaičius nukrinta
žemiau 10 ar 20 x 109/L. Saugi riba yra bent 50 x 109/L.

ITP priežastys
Imuninę trombocitopeninę purpurą gali sukelti infekcijos ir kitos priežastys.
Pavyzdžiui, žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV), vėžys (adenokarcinoma ar limfoma),
autoimuninės ligos, tokios kaip sisteminė raudonoji vilkligė (SRV), autoimuniniai
hepatitai ar skydliaukės ligos. Kai sergama šiomis ligomis, dėl nežinomų priežasčių ima
formuotis antitrombocitiniai antikūnai, skatinantys trombocitų irimą.
Tokie vaistai, kaip acetozolamidas (Diacarb®), aspirinas, aminosalicilinė rūgštis,
karbamazepinas, cefalotinas, digitoksinas, fenitoinas, metprobamatas, metildopa,
chininas, rifampicinas ir sulfametazinas taip pat gali sukelti autoimuninę
trombocitopeniją.

Ligos formos ir sergamumo dažnis
Trombocitai –
tai disko
pavidalo ląstelės,
formuojančios
kraujo krešulį.
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Paprastai ITP kasmet diagnozuojama 1 iš 50000 suaugusiųjų visame pasaulyje. Šiek tiek
dažniau ja serga moterys. Liga gali užklupti bet kuriame amžiaus tarpsnyje.
Skiriamos trys ligos formos (žr. paveikslą Nr. 2):
1. ūminė – trunka iki 3 mėnesių,
2. persistuojanti – trunka nuo 3 iki 12 mėnesių,
3. lėtinė – trunka ilgiau nei 12 mėnesių.
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Ūmine ITP dažniausiai sergama vaikystėje. Ji vienodai būdinga abejoms lytims ir
dažniausiai pasireiškia po persirgtos virusinės infekcijos. Dauguma vaikų (apie 85 proc.)
serga gerybine šios ligos forma, kuriai nereikia specialaus gydymo. Po 3 mėnesių jie
pasveiksta savaime.

ITP simptomai
Skirtingų pacientų simptomai gali skirtis, tačiau dažniausi yra šie:

Lėtinė ITP būdinga 20 – 50 metų amžiaus asmenims. Dažniau ja serga moterys
(santykis 3:1). Ši ligos forma paprastai nėra susijusi su virusine infekcija. Ligai būdingas
kraujavimas. Mažiau kaip 10 proc. vaikų ūminė ITP gali pereiti į lėtinę.
Su ŽIV siejama ITP dažniausiai nustatoma 20 – 50 metų amžiaus vyrams, todėl ŽIV
tyrimas yra įtrauktas į bendrą ištyrimą dėl ITP.

Patechijos – smulkios, ryškiai raudonos
ar purpurinės dėmelės odoje.

ITP nėra genetiškai paveldima. Jei ja serga šeimos narys, nereiškia, jog yra tikimybė, kad
liga išsivystys ir jums.
Paveikslas Nr. 2. ITP formos.

ŪMINĖ
0 - 3 mėnesių

PERSISTUOJANTI
3 - 12 mėnesių

Purpura – odoje lengvai atsirandančios
mėlynės, nubrozdinimai.

LĖTINĖ
>12 mėnesių

Dažnas kraujavimas iš dantenų, nosies,
menkų įbrėžimų.

Sunkiai sustabdomas kraujavimas.
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ITP būdingas ir labai gausus kraujavimas menstruacijų metu (moterims) ar kraujavimas
šlapininantis bei tuštinantis.

ITP gydymas

Liga ir jos simptomai gali neigiamai paveikti darbingumą, seksualinį potraukį. ITP
sergantys žmonės dažnai gėdijasi bėrimų matomose kūno vietose (pavyzdžiui, mėlynių
ant plaštakų), juos vargina nuovargis ir depresija.

Kaip diagnozuojama ITP?
ITP diagnozuojama atmetus kitas trombocitopenijos priežastis. Tai reiškia, jog nėra
vieno tyrimo, kuris padėtų tiksliai nustatyti ITP diagnozę. Pirmiausia bus atliktas bendras
kraujo tyrimas (BKT), biocheminiai, imunologiniai, krešumo tyrimai, taip pat pilvo
organų sonoskopija. ITP diagnozuojama, kai trombocitų skaičius yra mažesnis nei
100 ir nėra jokios kitos trombocitų trūkumą sukeliančios priežasties. Priklausomai nuo
simptomų, paciento ir jo šeimos ligų istorijų, gydytojas gali skirti papildomų tyrimų.
Diagnozę nustatyti padeda:
• fizinis ištyrimas, kai paciento kūnas tiriamas apžiūrint bėrimus bei čiuopiant kepenis
ir blužnį,
• trombocitų vertinimas mikroskopu, kurio metu nustatomas trombocitų dydis,
forma ir kitos savybės,
• kaulų čiulpų punkcija. Diagnozei nustatyti kaulų čiulpų punkcija atliekama nevisada.
Ji indikuotina vyresniems nei 65 metų pacientams, taip pat visiems pacientams,
kurių liga nereaguoja į paskirtą gydymą ar įvyko ligos atkrytis, o matomi pakitimai
kraujo tyrimuose ar fizinio ištyrimo metu leidžia įtarti kitas ITP priežastis. Kaulų
čiulpai – tai porėta medžiaga ilgųjų kaulų galuose ir dubens kauluose, kuri gamina
kraujo ląsteles. Tyrimo metu, nuskausminus dūrio vietą, specialia medicinine adata
duriama į dubenkaulį ir švirkštu paimamas nedidelis kiekis kaulų čiulpų. Vėliau
ėminys vertinamas mikroskopu. Šis tyrimas parodo, ar kaulų čiulpai vis dar gamina
sveikus trombocitus, taip pat padeda įvertinti kitų kraujo kūnelių būklę.

ITP gydymas susideda iš:
• trombocitų kiekio padidinimo, kad gyventumėte sveikai ir saugiai,
• individualaus gydymo parinkimo kiekvienam pacientui,
• gydymo šalutinių poveikių ir naudos aptarimo,
• tinkamo medikamentų vartojimo,
• tinkamo trombocitų skaičiaus nustatymo ir palaikymo,
• glaudaus bendradarbiavimo su gydytojais.

Kada pradėti gydymą?
Sprendimą, kada pradėti gydymą, priima gydytojas, įvertinęs tarptautines gydymo
rekomendacijas, paciento trombocitų skaičių, ligos fazę, kraujavimų dažnį, gyvenimo
būdą ir bendrą gyvenimo kokybės indeksą.
Gydymo pradžios rekomendacijos pagal 2019 metais parengtas ITP gydymo gaires.
1. Naujai diagnozuotiems pacientams:
• jei trombocitų skaičius yra labai žemas (< 20 – 30 x 109/L) arba patiriate
kraujavimo ne tik į odą epizodų, gydytojas paskirs jums gydymą. Šiuo atveju
dažniau lankysitės gydymo įstaigoje ir stebėsite trombocitų kiekį. Šioje ligos
stadijoje įmanoma pasveikti savaime ir nepatirti gyvybei grėsmingo kraujavimo.
Nėra nustatyto tikslaus ir „saugaus“ trombocitų skaičiaus, nes kiekvienam
pacientui ši riba yra individuali ir priklauso nuo paciento gyvenimo būdo,
praeityje patirtų kraujavimo epizodų ir kitų simptomų,
• rekomenduojamas trumpas steroidų, dažniausiai prednizolono arba
deksametazono kursas,
• kai trombocitų skaičių pakelti reikia staigiai, galima skirti gydymą intraveniu
imunoglobulinu (IVIG).
2. Persistuojanti ITP:
• gydymas skiriamas pacientams, kurių trombocitų skaičius yra mažesnis nei
20 – 30 x 109/L ir kurie patiria kraujavimo ne tik į odą epizodų arba kuriems
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būtina operacija. Taip pat rekomenduojamas gydymas TPO receptorių agonistais,
ypač jei saugiai nepavyksta sumažinti paskirtos steroidų dozės.
3. Lėtinė ITP:
• labiau rekomenduojamas gydymas TPO receptorių agonistais nei gydymas
steroidais ar rituksimabu. TPO receptorių agonistai ir rituksimabas yra labiau
rekomenduojami nei splenektomija. Pastaroji siūloma tik jei kiti gydymo būdai
neveiksmingi. Ligos valdymo planas sudaromas siekiant gerinti gyvenimo kokybę
ir sumažinti kraujavimo riziką.
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Kokie galimi pašaliniai poveikiai?
Jei steroidai vartojami trumpą laiką, paprastai nepageidaujamų reiškinių nesukelia.
Tačiau pašalinių poveikių gali atsirasti, jei vaistai skiriami ilgesnį laiką ar pakartotinai.
Suaugusiems pacientams rekomenduojamas kortikosteroidų grupės medikamentas
prednizolonas (dozė iki 1 mg/kg/dieną).

Gydymo planą reikia sekti ir nuolat tikslinti, jei atsiranda naujų simptomų ar
kraujuojama vis iš kitų vietų. Taip pat būtina išsiaiškinti, kaip saugiai elgtis, kai prasideda
kraujavimas.

Steroidai veikia ir baltuosius kraujo kūnelius (leukocitus), atsakingus už kovą su
bakterijomis ir virusais, todėl vienas iš galimų pašalinių poveikių yra imuninės sistemos
nusilpimas. Taip pat gali retėti kaulai (osteoporozė), padidėti cukraus (gliukozės) kiekis
kraujyje, atsirasti skrandžio opos, padidėti arterinis kraujospūdis. Vaistai veikia ir išvaizdą:
gali suplonėti oda, atsirasti strijų ar suapvalėti veidas. Steroidus vartojantys pacientai
turi didesnį apetitą, todėl gali priaugti svorio. Visos šios pašalinės reakcijos yra laikinos ir
baigiasi nutraukus vaistų vartojimą.

Nėštumas ir gimdymas

Kitų vaistų skyrimas

Nėštumo metu dalis antitrombocitinių antikūnų gali pereiti placentos barjerą. Vaisiui
laikinai gali sumažėti trombocitų skaičius. Tokiu atveju, iškart po gimdymo naujagimiui
yra skiriamas gydymas ir siekiama užkirsti kelią kraujavimui. Vaiko imuninei sistemai
subrendus, trombocitų skaičius pakils. Tai trunka nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių.

Steroidai yra efektyvus ITP gydymo būdas, tačiau gydytojas dėl žemiau išvardintų
priežasčių gali skirti ir kitus vaistus:

Jei sergate ITP ir planuojate pastoti, pasitarkite su savo gydytoju. Remiantis
tarptautinėmis rekomendacijomis, net ir tuomet, kai nekraujuojama, nėščiosioms
skiriamas gydymas, kai trombocitų kiekis yra < 20 x 109/L. Trombocitų skaičius
20 – 30 x 109/L yra saugus, jei nekraujuojama ar neplanuojama chirurginė procedūra.
Saugiam gimdymui rekomenduojamas trombocitų skaičius yra virš 50 x 109/L.

• gydant steroidais nesulaukiama atsako,
• į steroidus reaguojama, tačiau sumažinus jų dozę, liga sugrįžo,
• gydant steroidais buvo pasiekta ligos remisija, tačiau ligai grįžus, gydytojas skiria
kitus medikamentus dėl steroidų keliamo pašalinio poveikio (arba jūs nebenorite
vartoti steroidų dėl patiriamo pašalinio poveikio).

ITP sergančios besilaukiančios moterys yra gydomos steroidais. Yra ir kitų saugių
medikamentų, bet juos būtina aptarti su jus prižiūrinčia gydytojų komanda.

Jei vartojate steroidus, gydymą jais nutraukti galima tik pasitarus su gydytoju. Prieš
baigiant gydymą vaisto dozė yra mažinama palaipsniui. Organizmui reikia prie to
prisitaikyti, antraip jausite nuovargį ar silpnumą.

Trombocitų kiekis virš 70 x 109/L yra saugus epidūrinei nejautrai (kateteriui įvesti). Jei
trombocitų skaičius yra nepakankamas ir prieš gimdymą jį reikia padidinti, aptarkite tai
su gydytoju dar nėštumo pradžioje.

Kodėl steroidai neišgydo visų pacientų?

Steroidai
Steroidais dažniausiai gydomi suaugę pacientai. Jie slopina pernelyg įjautrintą imuninę
sistemą ir taip stabdo trombocitų irimą. Steroidai taip pat mažina antitrombocitinių
autoantikūnų kiekį kraujyje.
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Yra daugybė priežasčių, kodėl gydymas steroidais yra nepakankamai efektyvus. Jei taip
nutiks, gydytojas papildomai vertins, ar nėra kitos ITP priežasties. Kol kas nėra vieno
tyrimo, kuris tiksliai nustatytų ITP diagnozę. Iš 10 ITP sergančių pacientų, gydomų
steroidais, tik 3 neprireikia papildomo gydymo. Kitiems 7 pacientams trombocitų
skaičius paprastai toliau mažėja ir prireikia kitų medikementų.
Savaiminis kraujavimas prasideda tuomet, kai trombocitų skaičius smarkiai sumažėja.
Daugybė pacientų, sergančių ITP, turi mažesnį nei normalų trombocitų skaičių, tačiau
13
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jei nėra papildomos kraujavimo rizikos, jie nėra gydomi. Tai vadinama ligos remisija.
Tačiau būtina aptarti atsarginius gydymo būdus, jei trombocitų skaičius staiga
pavojingai sumažėtų ar jums prireiktų operacijos ar kitų intervencijų.

Kiti gydymo būdai
Visi gydymo būdai turi pašalinių poveikių, todėl gydytojas jų neskiria, kol trombocitų
skaičius pavojingai nesumažėja, tai yra siekia mažesnę nei 20 x 109/L ribą. Svarbu žinoti,
kokie kiti medikamentai gali būti naudojami, tad iš anksto aptarkite tai su gydytoju.
Kiti gydymo būdai yra:
• intraveninis imunoglobulinas (IVIG),
• splenektomija,

Imuninė trombocitopenija (ITP)

IVIG privalumai
IVIG poveikis juntamas greitai, įprastai jau po kelių dienų. Tačiau poveikis yra
trumpalaikis, daugiausiai trunka kelias savaites, todėl IVIG pagalba liga visiškai
neišgydoma. Šis vaistas yra skiriamas prieš intervencines procedūras ar tuomet, kai
kraujuojama ir trombocitų skaičių reikia greitai padidinti.

IVIG nepageidaujami poveikiai
IVIG infuzijos metu gali padažnėti širdies plakimas ar imti trūkti oro, todėl visos
procedūros metu pacientą stebi slaugytojos. Reta komplikacija – aseptinis meningitas.
Tai nepūlingas galvos smegenų dangalų uždegimas, kuriam būdingi galvos skausmas,
sprando sustingimas ir ryškios šviesos baimė. Šie simptomai paprastai praeina savaime,
tačiau būtinai apie juos informuokite medicinos personalą.
Labai retai IVIG gali pažeisti inkstus. Taip pat labai reta, mažiau nei 1 iš kelių milijonų, yra
rizika užsikrėsti ŽIV ar hepatitu.

• rituksimabas,
• trombopoetino (TPO) receptorių agonistai,

Blužnies pašalinimas – splenektomija

• imunosupresantai,
• Helicobacter pylori gydymas,

Įprastai trombocitai yra suardomi blužnyje, tad jos pašalinimas gali ilgam sustabdyti
ligą. Blužnis šalinama operacijos metu, taikant bendrinę nejautrą. Operacija atliekama
laparoskopu, per nedidelį, 1 cm ilgio, pjūvį pilvo odoje. Blužnis pašalinama per 2 – 4
tokius pjūvius. Po tokios operacijos pacientas gana greitai gyja, mažesnė komplikacijų
tikimybė. Ligoninėje praleisite kelias dienas, nors visiškai pasveikti prireiks iki 6 savaičių.

• dapsonas,
• trombocitų transfuzija,
• traneksaminė rūgštis.

Intraveninis imunoglobulinas (IVIG)
Šis vaistas yra sudarytas iš antikūnų (imunoglobulinų) ir skiriamas lašinės infuzijos būdu
į periferinę veną rankoje. Viena infuzija paprastai trunka kelias valandas.
Antikūnus gamina baltieji kraujo kūneliai (leukocitai), kurie skirti kovoti su infekcijomis.
Šie antikūnai yra surenkami iš donorų kraujo. Nėra visiškai aišku, kaip imunoglobulinas
veikia ITP. Manoma, jog donoro antikūnai stabdo savas imuninės sistemos ląsteles nuo
trombocitų ardymo.
Paprastai skiriamas 5 dienų kursas po 400 mg/kg/dieną. Atsakas į gydymą pastebimas
70 proc. atvejų jau 1 – 4 gydymo dieną, tačiau pasiekiamas trumpalaikis efektas. Gali
reikėti pakartotinių gydymo seansų.
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Būna atvejų, kai operacija atliekama tradiciniu būdu, per pjūvį pilvo sienoje. Gydytojas
jus informuos apie tinkamiausią būdą. Jei trombocitų skaičius prieš operaciją pernelyg
žemas, gali būti skiriamas ir kitas gydymas.

Splenektomijos privalumai
Splenektomija yra geriausias būdas ilgalaikei ITP remisijai pasiekti. Dviems iš trijų
pacientų, kuriems ji atlikta, daugiau gydytis nebereikia. Tačiau sudėtinga nuspėti
iš anksto, ar po šios operacijos visiškai pasveiksite. Prieš operaciją, gali tekti atlikti
papildomų tyrimų. Pavyzdžiui, pilvo kompiuterinės tomografijos (KT) ar magnetinio
rezonanso tomografijos (MTR) tyrimus, kuriais bus įvertinta, ar splenektomija yra
galima.
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Splenektomijos rizikos

Rituksimabo pašaliniai poveikiai

Kiekviena operacija yra rizikinga. 1 iš 500 asmenų laparoskopinės operacijos metu gali
mirti. Atliekant operaciją tradiciniu būdu, rizika siekia 1 iš 100. Galimos rizikos:

Dauguma rituksimabu gydomų pacientų pašalinių reakcijų nepatiria. Viena dažniausių
yra reakcija vaisto infuzijos metu. Ji pasireiškia padažnėjusiu širdies plakimu ar oro
trūkumu, todėl infuzijos metu pacientą atidžiai stebi slaugytojai.

• reakcija į anesteziją,
• sunkus kraujavimas operacijos metu (net jei trombocitų skaičius yra normalus),
• kitų organų pažeidimas operacijos metu,
• infekcija.

Vartojant rituksimabą infekcinės komplikacijos yra labai retos. Per 20 metų yra aprašytas
tik vienas labai retos virusinės infekcijos, pažeidžiančios nervų sistemą, atvejis.

Komplikacijų po operacijos gali kilti ir jei sergate kitomis lėtinėmis ligomis, turite
antsvorio ar nepavyksta padidinti trombocitų skaičiaus prieš operaciją.

Trombopoetino receptorių (TPOR) agonistai:
romiplostimas (Nplate®), eltrombopagas (Revolade®)

Tam, kad būtų užkirstas kelias komplikacijoms dėl infekcijų, prieš operaciją jus
papildomai paskiepys. Blužnyje gaminamos imuninės sistemos ląstelės, kovojančios
su infekcija. Pašalinus blužnį, organizmo imuninis atsakas yra silpnesnis, todėl po
operacijos kurį laiką teks vartoti nedideles antibiotikų dozes. Jei pajutote infekcijos
simptomus, nedelsdami kreipkitės į gydymo įstaigą.

Trombopoetino receptoriai yra ląstelių, esančių kaulų čiulpuose ir gaminančių
trombocitus, paviršiuje. Šie vaistai veikia per receptorius ir tokiu būdu skatina ląsteles
gaminti daugiau trombocitų. Jie gali būti naudojami tik jei jums prieš tai buvo skirtas
kitas ITP gydymas ir jis nebuvo efektyvus, taip pat, jei jums atlikta splenektomija ar jei
splenektomijos atlikti negalima.
Romiplostimas (Nplate®) yra skiriamas injekcijomis po oda vieną kartą per savaitę. Šias
injekcijas susileisti pacientas gali savarankiškai.

Rituksimabas
Rituksimabas – vaistas, skirtas gydyti gerybines ir piktybines kraujo ligas. Pastaruosius
20 metų juo taip pat gydoma ir ITP. Rituksimabas veikia panašiai, kaip ir steroidai. Jis
stabdo trombocitų irimą, tačiau turi mažiau pašalinių poveikių. Vaisto sudėtyje yra
sintetiniu būdu pagamintų, o ne iš donoro gautų antikūnų, kurie veikia baltuosius
kraujo kūnelius.
Rituksimabas vartojamas lašiniu būdu į veną rankoje kartą per savaitę visą mėnesį.
Viena infuzija trunka kelias valandas. Rituksimabo poveikis juntamas po kelių savaičių,
tačiau yra pacientų, kurie poveikio sulaukia tik po kelių mėnesių. Jei liga reaguoja į
gydymą rituksimabu, gydymo kursas, jei reikia, gali būti kartojamas.

Rituksimabo privalumai
2 iš 3 pacientų, kurie buvo gydyti rituksimabu, pastebimai išauga trombocitų skaičius.
Be to, rituksimabo poveikis ir pakankamas trombocitų skaičius išlieka bent vienerius
metus po gydymo.

Eltrombopagas (Revolade®) – kartą per dieną vartojama tabletė. Organizmas jo
pasisavinti negali, jei skrandyje yra kalcio turinčių produktų. Pieno produktų, pusryčių
dribsnių, žuvies su kaulais konservų ar žalių lapinių daržovių vengti reiktų 4 valandas iki
išgeriant vaistą ir 4 valandas po to. Dauguma pacientų vaistą vartoja anksti ryte ar prieš
einant miegoti.
Gydymas TPOR agonistais yra ilgalaikis ir gali trukti kelerius metus. Šie vaistai negydo
pačios ITP, jie skatina kaulų čiulpus gaminti daugiau trūkstamų trombocitų.

TPOR agonistų privalumai
Šiuos vaistus skiriant 10 pacientų, kurie anksčiau buvo gydyti steroidais ir kitais
medikamentais, atsako būtų sulaukiama 8 ar 9 iš jų. Be to, šis poveikis būtų ilgalaikis 5 iš
10 pacientų, gydytų TPOR agonistais.

TPOR agonistų pašaliniai poveikiai
Dauguma pacientų pašalinių poveikių nepatiria. Retai kada pasitaiko atvejų, kai skauda
galvą ar kai romiplostimą vartojusiems pacientams išsivysto kaulų čiulpų randėjimas.
Pacientams, kurių trombocitų skaičius pernelyg išauga, padidėja kraujo krešulių
susidarymo rizika. Jų gali atsirasti kojų venose, plaučiuose ar širdies kraujagyslėse.
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Gydytojai atidžiai seka pacientų trombocitų skaičių ir siekia užkirsti kelią galimoms
komplikacijoms. Pradėjus vartoti šiuos vaistus, trombocitų skaičius gali svyruoti, todėl
teks dažniau lankytis gydymo įstaigoje ir atlikti kraujo tyrimus.

irimą. Dapsonas skiriamas tabletėmis, kurios geriamos kartą per dieną. Vaistas turi
kelis pašalinius poveikius. Apie 50 proc. pacientų, kurie jau buvo gydyti steroidais ir
rituksimabu, gerai reaguoja į gydymą dapsonu. Tačiau mažiau nei pusei jų po
6 mėnesių trombocitų skaičius buvo pakankamas.

Imunosupresantai

Prieš gydydamas dapsonu, gydytojas įvertins, ar pacientui nėra gliukozės – 6 – fosfato
dehidrogenazės deficito (G6PD). Dapsono tabletės tokiems žmonėms yra pavojingos,
nes gali sukelti raudonųjų kraujo kūnelių irimą (hemolizę) ir gyvybei pavojingą būklę.

ITP gydyti taip pat galima tokiais vaistais kaip azatioprinas, mikofenolato mofetilis
(MMF), ciklofosfamidas, vinkristinas ar ciklosporinas. Anksčiau šių medikamentų buvo
skiriama dažniau. Deja, jie turi daugiau pašalinių poveikių nei TPOR antigonistai ar
rituksimabas. Imunosupresantai skiriami, jei paciento organizmas nereagavo į gydymą
kitais vaistais.
Imunosupresantais gydomos piktybinės kraujo ligos, reumatinės ligos, kitos
autoimuninės ligos. Mažesnėmis dozėmis jie skiriami ir ITP sergantiems. Jie yra efetyvūs
ir dažnai nesukelia daug pašalinių poveikių, tačiau šie vaistai gali paveikti kaulų čiulpus
ir nulemti sumažėjusį raudonųjų kaujo kūnelių (eritrocitų) ir baltųjų kraujo kūnelių
(leukocitų) kiekį, o tai didina infekcijų ir anemijos riziką.
Kai kurie iš šių vaistų taip pat kenkia inkstams, todėl reikės daugiau tyrimų, kurie
parodys kaip veikia inkstų funkcija. Beveik visi šie medikamentai, išskyrus vinkristiną,
yra tablečių pavidalu. Jei gydytojas rekomenduos gydymą vienu iš šių medikamentų,
būtinai aptarkite pašalines reakcijas ir nepageidaujamus poveikius.
Vinkristinas skiriamas injekcijomis į veną. Jis naudingas suaugusiems pacientams, kurių
liga nepasitraukė atlikus splenektomiją.

Helicobacter Pylori gydymas
Pasitaiko, kad ITP sergantys pacientai taip pat serga ir skrandžio gleivinės infekcija,
kurią sukelia Helicobacter pylori bakterija. Pastebėta, kad kartais, kai H. pylori gydoma
antibiotikais ir kitais vaistais, pagerėja ar išnyksta ITP. H. pylori yra diagnozuojama
auginant pasėlį ant skrandžio gleivinės ar atliekant išmatų tyrimus. Šie vaistai ne
visuomet padidina trombocitų skaičių, bet gydymas jais yra labai saugus.

Dapsonas
Dapsonas yra antibiotikas, kuriuo taip pat gydoma ITP. Nėra aišku, kaip jis veikia
ITP, tačiau šis vaistas slopina autoimuninį procesą ir tokiu būdu stabdo trombocitų
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Anti –D imunoglobulinas
Kaip ir intraveninis imunoglobulinas (IVIG), anti – D imunoglobulinas taip pat yra
surenkamas iš donorų kraujo plazmos. Jis efektyviai veikia d teigiamus pacientus,
kuriems nebuvo atlikta splenektomija. Anti – D yra skiriamas lašine infuzija į veną
rankoje kelias minutes. Iš 10 pacientų, kuriems skirtas anti – D, 7 padidėjo trombocitų
skaičius, tačiau pusei iš jų poveikis truko mažiau nei 3 savaites. Tai efektyvus vaistas,
o gydymo seansą galima kartoti. Tačiau anti – D imunoglobulinas nėra dažnai
naudojamas, nes daliai pacientų sukelia raudonųjų kraujo kūnelių (eritrocitų)
irimą. O tai gali sukelti inkstų pažeidimą ir, išimtinais atvejais, net mirtį. Anti – D
imunoglobulinas gali būti viena iš galimybių, jei kitas taikytas gydymas nebuvo
veiksmingas. Lietuvoje šis preparatas neprieinamas.

Trombocitų transfuzijos
Trombocitai, kuriuos gamina kaulų čiulpai, yra sveiki. Jie yra suardomi tuomet, kai
imuninė sistema juos atakuoja. Jei pacientui bus perpilti donoro trombocitai, jo
imuninė sistema juos taip pat suardys. Perpilti trombocitai išliks tik kelias minutes ar
valandas. Todėl trombocitų transfuzija atliekama, kai yra kritinė situacija ir pacientas
pavojingai kraujuoja. Šis gydymo metodas ilgalaikei kraujavimo prevencijai netinkamas.

Traneksaminė rūgštis
Tai vaistas, kuris stabilizuoja kraujo krešulį jam jau susiformavus. Tokie krešuliai išlieka
ilgai ir yra sunkiai suardomi. Traneksaminė rūgštis negydo ITP, tačiau gali būti naudinga
jei kraujuojama dėl mažo trombocitų skaičiaus. Šios tabletės vartojamos 3 – 4 kartus
per parą. Medikamento vartoti negalima, jei šlapime yra kraujo. Kartais traneksaminė
rūgštis slopina virškinimą, tad reikia sumažinti vaisto dozę.
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Ligos prognozė

Gyvenimas su ITP

Apie 20 proc. suaugusių pacientų, kuriems buvo diagnozuota ITP, pasveiksta netrukus
po diagnozės nustatymo. Kiti 10 – 20 proc. pacientų pasveiksta skyrus tinkamą
gydymą. Svarbu atminti, jog yra trys ITP ligos fazės, nuo kurių ir paciento amžiaus
priklauso pasveikimo tikimybė:
1. ūminė – pirmi 3 mėnesiai po diagnozės nustatymo. Dauguma suaugusių pacientų
(80 proc.) per šį laikotarpį nepasveiksta.
2. Lėtinė – trunka nuo 3 iki 12 mėnesių. Per šį laiką ligos remisija nepasiekiama.
3. Persistuojanti – trunka ilgiau nei 12 mėnesių.
Dauguma vaikų ir jaunuolių pasveiksta savaime. Suaugusieji dažniau serga lėtine ITP,
tačiau taip pat gali pasveikti.

Kada turėčiau kreiptis į gydymo įstaigą?
Į gydymo įstaigą nedelsiant kreiptis turėtumėte, jei:
• pakito kraujavimo būdas ar mėlynių struktūra / raštas,
• negalite sustabdyti kraujavimo iš nosies,
• nuolat, intensyviai ar vis pasikartoja galvos skausmas (atsiradęs savaime ar kilęs dėl
traumos),
• jei jaučiatės sutrikę ar sutrinka elgesys po bet kokio galvos srities sužeidimo ar
traumos. Dažnai vidinis kraujavimas į galvos smegenis prasidėda lėtai, nebūtinai
pasireiškia visi būdingi kraujavimo požymiai: intensyvus galvos skausmas,
pykinimas, vėmimas, silpnumas ir subfebrilus karščiavimas,
• kraujingas šlapimas (makrohematurija),

Ar ITP pavojinga gyvybei?

• tamsios išmatos, šviežias kraujas išmatose ar vėmimas tamsiai rudos spalvos sekretu,
primenančiu kavos tirščius. Šie požymiai reiškia vidinį kraujavimą į žarnyną,

Kai žmogus serga ITP, grėsmė gyvybei kilti gali dėl vidinio kraujavimo. Vis tik,
gyvybei grėsmingas kraujavimas būna retai. Jei ligos metu pacientui išryškėja ne
tik mėlynės odoje, bet pasitaikė ir kitokių kraujavimų, yra tikimybė, kad išsivystys
gyvybei grėsmingas vidinis kraujavimas. Pavyzdžiui, rizika, kad suaugusiam pacientui
kils savaiminis (nesusijęs su trauma) sunkus vidinis kraujavimas į galvos smegenis
(intrakranijinis kraujavimas) yra 1,5 proc. Rizika didesnė, jei pacientas jau anksčiau yra
patyręs sunkių kraujavimų, dėl jų atsidūrė ligoninėje arba, jei patyrė kraujavimų, kai
trombocitų skaičius buvo mažas (< 30 x 109/L). Labai retai pacientai miršta nuo ITP
ligos ar skirto gydymo. Atvirkščiai, daugumai pacientų gydymosi metu trombocitų
skaičius padidėja iki saugaus lygio arba jie išmoksta gyventi net ir su žemesniu už
normalų trombocitų skaičiumi.

• jei po traumos sužeista vieta labai ištinsta.
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Būtinai informuokite medicinos personalą, kad jums diagnozuota ITP (turėkite su
savimi medicininius dokumentus).

Ar ITP yra išgydoma?
Vaisto, kuriuo galima išgydyti ITP, nėra. Vis tik, dauguma suaugusiųjų pacientų
nekraujuoja grėsmingai ir jų trombocitų skaičius paprastai yra didesnis nei 30 x 109/L.
Daliai pacientų, kurių trombocitų skaičius per mažas, kraujavimo prevencijai gali būti
skiriamas gydymas. Žmonės, kuriems skirtas tinkamas ir efektyvus gydymas, gyvena
visavertį gyvenimą. Tačiau pacientai pabrėžia, jog išties sudėtinga rasti gydymą, kuris
būtų efektyvus ir turėtų kuo mažiau pašalinių poveikių. Sergant ITP, taip pat galima
pasiekti ilgailaikę remisiją ir gyventi visavertį gyvenimą. Vis tik, liga gali atsinaujinti.
Tuomet galima įtarti lėtinę ar antrinę, kitų priežasčių sukeltą, ITP ir tokio paciento
būklę būtina stebėti dar atidžiau. Į visus kilusius klausimus atsakymų teiraukitės savo
gydytojo.
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Kokių medikamentų turėčiau vengti?

ITP ir odontologijos procedūros

Suaugę pacientai turėtų nevartoti:

Saugiu yra laikomas > 60 x 109/L trombocitų kiekis. Kai jis toks, galima odontologijos
procedūras atlikti be vaistų, kurie kontroliuoja kraujo krešėjimą. Tačiau jei numatoma
sudėtingesnė procedūra, pavyzdžiui, dantų šalinimas, gydytojai 4 – 6 valandas iki
operacijos ir 2 – 3 dienas po jos skiria epsilon – aminokaproinę rūgštį, kuri padeda
kraujui krešėti. Po procedūros rekomenduojama pacientą atidžiai stebėti.

• medikamentų, savo sudėtyje turinčių acetylsalicilo rūgšties (aspirino),
• priešuždegiminių vaistų, kurių sudėtyje yra ibuprofeno ar naprokseno.
Taip pat reiktų vengti:
• vaistų, kurių sudėtyje yra glicerolio guaikolato (pavyzdžiui, Robitussin® ar Mucinex®),
kadangi ši medžiaga trikdo normalių trombocitų veiklą.
Antikoaguliantai, tokie kaip varfarinas, heparinas, apiksabanas ir kiti panašūs vaistai,
gali ženkliai padidinti kraujavimo riziką. Prieš pradėdami vartoti naujus vaistus, maisto
papildus ar vitaminus, turėtumėte tai aptarti su savo gydytoju. Taip pat naudinga
vengti alkoholio, nes jis slopina kaulų čiulpų veiklą ir trombocitų gamybą.
Pacientai dažnai domisi ir alternatyviosiomis priemonėmis, tokiomis kaip įvairios
žolelės, specialios dietos, maisto papildai ir netradicinė medicina. Jos gali slopinti
jums skiriamų vaistų efektyvumą, todėl prieš pradėdami vartoti vieną iš šių priemonių,
būtinai pasitarkite su savo gydytoju.

ITP ir kelionės lėktuvu
Gydytojai pritaria, kad kelionės lėktuvu yra saugios net jei paciento trombocitų skaičius
yra sumažėjęs. Tačiau privalote papildomai saugotis. Pavyzdžiui, venkite vietų lėktuve
šalia praėjimo tako – čia sėdintiems asmenims yra didesnė rizika būti sužalotiems
pravažiuojančių vežimėlių ar neatsargių keleivių, taip pat krentančių daiktų iš
daiktadėžių.

ITP ir vakcinacija

Ar vis dar galiu mėgautis man patinkančiais dalykais /
veiklomis?

Dėl kiekvieno skiepo turėtumėte pasitarti su gydančiu gydytoju bei įvertinti galimą
vakcinos naudą ir žalą.

Galimybė mėgautis patinkančiais dalykais ir veiklomis priklauso nuo daugelio veiksnių:
trombocitų skaičiaus, patiriamų simptomų, dabartinio gyvenimo būdo ir rizikos. Dalis
pacientų imasi naujų veiklų. Svarbu rasti tokį sprendimą, kuris, nepaisant jūsų ligos,
leistų jums saugiai mėgautis gyvenimu. Įrodyta, jog ITP turi įtakos gyvenimo kokybei,
tačiau jei daugiau dėmesio skirsite veikloms, kurias galite daryti, o ne toms, kurių
negalite, jūsų bendra savijauta bus geresnė, o išgyvenimai mažiau traumuojantys.

Gyvenimo kokybė sergant ITP

Fizinis aktyvumas yra labai svarbus, tačiau jei trombocitų skaičius yra mažas, kai kurios
fizinės veiklos turėtų būti ribojamos. Jei trombocitų skaičius yra > 75 x 109/L, dėvėkite
apsaugas ir drąsiai sportuokite. Žinoma, yra veiklų, kurios rizikingos kiekvienam mūsų,
tad sprendimas, ar užsiimti kuria nors viena jų priklauso nuo to, kiek atsakomybės
prisiimsite.
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2021 metais Amerikos hematologų žurnale buvo publikuoti tyrimo rezultatai. Tyrime
dalyvavo 1507 pacientai, kurių amžiaus vidurkis 47 metai, ir 472 gydytojai iš Kanados,
Kinijos, Kolumbijos, Egipto, Prancūzijos, Vokietijos, Indijos, Italijos, Japonijos, Ispanijos,
Turkijos, Jungtinės Karalystės ir JAV. Tyrimo metu pacientų buvo prašoma įvertinti ITP
poveikį jų gyvenimo kokybei. 85 proc. respondentų nurodė, jog jie jaučiasi mažiau
energingi, 77 proc. liudijo sumažėjusį fizinį pajėgumą, o 75 proc. – sumenkusį gebėjimą
atlikti įvairias užduotis. 49 proc. respondentų nurodė, jog ITP turi įtakos jų emocinei
gerovei ir 63 proc. pacientų jautė nuolatinį nerimą dėl ligos, jos atsinaujinimo. Šio
tyrimo metu taip pat nustatyta, jog ITP ženkliai mažina pacientų darbingumą: 49 proc.
nurodė, jog darbingumas jau yra sumažėjęs ir jie rimtai svarsto sumažinti darbo krūvį,
29 proc. respondentų svarstė galimybę dėl ligos nebedirbti.
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Stebėkite savo ITP
Šios lentelės yra skirtos savipagalbai. Nuolat ir detaliai jas pildant, galėsite sekti
trombocitų skaičių ir suteiksite gydytojui daugiau informacijos apie patiriamus
simptomus.
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Lentelė Nr. 2. Simptomų dažnio lentelė.
Pastarąjį mėnesį pastebėjau / jaučiau:
Man visai
Pasireiškia
nepasireiškia
retai
Purpurinis
bėrimas odoje
(purpura)

Lentelė Nr. 1. Trombocitų skaičiaus sekimo lentelė.
Trombocitų sk.

Kraujo tyrimo data

> 200
180

Maži rausvi
taškeliai odoje
(patechijos)
Kraujingos
pūslelės
burnoje

160
140

Kraujavimas iš
dantenų

120
100

Kraujingas
šlapimas ar
išmatos

80
60

Gausus
menstruacinis
kraujavimas

40
20

Gausus
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Lentelė Nr. 3. Gyvenimo kokybės vertinimo lentelė
Esu patenkintas savo:
Taip

Ne

Kartais

Energijos lygiu
Streso lygiu
Miego kokybe
Fizine išvaizda
Fizinio aktyvumo
lygiu
Šeimyniniu
gyvenimu
Socialiniu
gyvenimu
Darbu
Bendra gyvenimo
kokybe

Lentelė Nr. 4. Ligą provokuojančių veiksnių suvestinė.
Veiksniai, kurie iššaukia ITP simptomus:
Taip

Ne

Stresas
Ligos
Alergija
Kiti:
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Asociacija „Kraujas“ – 2002 m. įsikūrusi visuomeninė organizacija, vienijanti kraujo
ir kitomis onkologinėmis ligomis sirgusius ar sergančius ligonius, jų artimuosius,
gydytojus bei visus asmenis, palaikančius bendrijos veiklą. Vienas iš pagrindinių
asociacijos „Kraujas“ darbų – siekti, kad skirtumai tarp galimybių ir gydymo
inovatyvumo didžiosiose ES šalyse ir Lietuvoje palaipsniui išnyktų.
Kviečiame tapti asociacijos „Kraujas“ nariais ir prisijungti prie veiklos savo idėjomis,
patarimais, iniciatyvomis, kita galima pagalba.
Laukiame Jūsų!
Kontaktai:
Tel. +370 687 40952
El. p. info@kraujas.lt
Išsamesnės informacijos ieškokite www.kraujas.lt
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