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FUNKCJE KRWI
Krew pełni wiele kluczowych funkcji w ludzkim organizmie:
transportuje tlen z płuc do wszystkich tkanek i odprowadza z płuc dwutlenek
dostarcza do tkanek substancje odżywcze, odprowadza z nich zbędne lub
szkodliwe końcowe produkty przemiany materii
przenosi hormony i inne substancje aktywne biologicznie
jest integralnym elementem układu odpornościowego
reguluje temperaturę ciała
utrzymuje homeostazę
bierze udziału w procesach krzepnięcia
reguluje ciśnienie wewnątrz organizmu

SKŁADNIKI KRWI
Podstawowe składniki krwi to:
czerwone krwinki (erytrocyty), odpowiadające za transport tlenu i dwutlenku
węgla
białe krwinki (leukocyty), odpowiadające za odporność organizmu
płytki krwi (trombocyty), biorące udział w procesie hemostazy, czyli odpowiadające za krzepnięcie krwi
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Produkcja składników krwi odbywa się w szpiku kostnym, a ich rozkład w śledzionie.
Komórki krwi nie żyją zbyt długo i muszą być stale wytwarzane. Krwinki czerwone żyją
około 120 dni (3-4 miesiące), krwinki białe mogą żyć od kilku dni do kilkudziesięciu lat,
a płytki krwi od kilku dni (zwykle około 8-10) do najwyżej dwóch tygodni.

PŁYTKI KRWI
Trombocyty, czyli płytki krwi, odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie hemostazy, czyli w hamowaniu krwawienia. Wspólnie z czynnikami krzepnięcia biorą udział
w krzepnięciu krwi i odpowiadają za wytworzenie skrzepu. Trombocyty biorą także
udział w procesach odpornościowych.

Dodatkowe parametry dotyczące płytek krwi, z którymi możesz się spotkać w wynikach badań laboratoryjnych, to:
MPV średnia objętość płytki
PDW wskaźnik związany ze zmiennością objętości płytek
P-LCR procentowy udział dużych płytek krwi w ogólnej liczbie trombocytów
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Zaburzenia związane z płytkami krwi mogą prowadzić do:
trombocytozy lub trombocytemii, czyli nadpłytkowości - liczba płytek krwi powyżej normy (podwyższony poziom trombocytów może występować w wyniku
wzmożonej aktywności fizycznej, niedoboru żelaza, ciąży, przewlekłego stanu
zapalnego czy chorób nowotworowych)
trombastenii lub trombopatii – czyli upośledzenia funkcji trombocytów
trombocytopenii, czyli małopłytkowości – trombocyty poniżej normy

CO TO JEST
MAŁOPŁYTKOWOŚĆ
Małopłytkowość (łac. thrombocytopenia) – to zaburzenie charakteryzujące się obniżonym poziomem płytek we krwi, co może prowadzić do samoistnych krwawień.
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Nie ma bezpośredniej zależności między liczbą płytek krwi a nasileniem krwawień.
Jeżeli liczba nie spada poniżej 30 000/μl, a występuje jawna skaza krwotoczna, należy poszukiwać dodatkowych przyczyn krwawień. Jednocześnie małopłytkowość
jest najczęstszą ze skaz krwotocznych.
Należy pamiętać, że u około 2,5% populacji można stwierdzić liczbę płytek krwi
mniejszą niż 150 000/µl i nie świadczy to o chorobie. Także u około 5% kobiet ciężarnych można stwierdzić małopłytkowość.

PRZYCZYNY MAŁOPŁYTKOWOŚCI
Najczęstszym rodzajem małopłytkowości jest:
pierwotna małopłytkowość immunologiczna, rozpoznawana rocznie u 3,5
osoby na 100 000 dorosłych, a u dzieci z częstością 1,9–6,4 przypadku na
każde 100 000
zakrzepowa plamica małopłytkowa, wtórna do stosowanych terapii - jest to
bardzo rzadka skaza małopłytkowa 2-10 przypadków na 1 milion
Obniżony poziom płytek krwi może pojawić się:
na skutek zmniejszenia ich produkcji
w szpiku lub zwiększonego niszczenia
w obrębie śledziony (choroby nowotworowe
szpiku, choroby autoimmunologiczne)
podczas przyjmowania niektórych leków,
np. antybiotyków
w trakcie i po zakończonej chemioterapii lub
radioterapii
przy niedoborze witaminy B12 i kwasu foliowego
w przebiegu chorób infekcyjnych, np. mononukleozy, SARS-COV-2
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OBJAWY MAŁOPŁYTKOWOŚCI
Niezależnie od przyczyn, małopłytkowość przebiega podobnie i ma charakterystyczne objawy. Objawy, które mogą wskazywać na małopłytkowość to:
pierścieniowate wylewy w miejscach nakłuć
siniaki
wybroczyny (drobne,
punktowe, żywoczerwone
zmiany na skórze)
nagle i bez urazów pojawiające się
krwawienia z przewodu pokarmowego
(wymioty podbarwione krwią lub ciemną,
fusowatą treścią, zmiana koloru
stolca na bardzo ciemny, „smolisty”)
nawracające krwawienia z dziąseł, nosa
krwiomocz
wybroczyny w skórze i w błonach śluzowych,
głównie na kończynach i na tułowiu
krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego
(nagle występujące zaburzenia neurologiczne,
jak zawroty głowy, drętwienie ciała lub kończyn,
niedowłady kończyn lub twarzy, zaburzenia mowy);
bardzo groźne, mogą być przyczyną śmierci
obfite, przedłużające się miesiączki
krwotoki z dróg rodnych
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WIZYTA U LEKARZA
RODZINNEGO
W przypadku wystąpienia i utrzymywania się
przez 3 tygodnie: siniaków, krwawienia
z dziąseł, obfitych i przedłużających się
krwawień miesięcznych należy zgłosić się na
wizytę do lekarza rodzinnego. Przy wystąpieniu
pozostałych wymienionych powyżej objawów
należy zgłosić się na wizytę do lekarza
rodzinnego natychmiast.
Lekarz rodzinny powinien wystawić zlecenie na wykonanie:
morfologii krwi
badania CRP
koagulogram
Jeśli w wykonanej morfologii poziom płytek będzie < 10 tyś. lub < 20 tyś. z objawami
skazy małopłytkowej, krwawienia, gorączki lub przy przyjmowaniu leków przeciwkrzepliwych należy natychmiast zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).
Hematolog zleci wykonanie specjalistycznych badań, które ustalą przyczynę małopłytkowości.

DIAGNOSTYKA
W ramach diagnostyki pogłębionej mogą być zlecone:
rozszerzone badania z krwi
badania obrazowe głównie USG
niekiedy konieczne może być wykonanie biopsji aspiracyjnej szpiku lub trepanobiopsji
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Za pomocą badań szpiku można dokładnie ocenić, jak wygląda produkcja krwi:
czy obecne są komórki odpowiedzialne
za produkcję płytek krwi (megakariocyty)
czy ich wygląd i funkcja są prawidłowe
czy obecny jest naciek z komórek nowotworowych

LECZENIE MAŁOPŁYTKOWOŚCI
W zależności od przyczyn i rodzaju małopłytkowości hematolog zleci odpowiednie
leczenie.
Postępowanie lecznicze chorych na małopłytkowość obejmuje:
wykluczenie leków mogących powodować małopłytkowość
w razie stwierdzenia małopłytkowości znacznego stopnia z zagrażającym życiu
krwawieniem – przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych
stosowanie leków z grupy glikokortykosteroidów, co może spowodować stopniowe zwiększenie liczby płytek do wartości zabezpieczających prawidłowe
funkcjonowanie układu krzepnięcia
stosowanie dożylnego preparatu immunoglobulin (w skrócie IVIG)
antybiotykoterapię w celu leczenia zakażeń mogących skutkować małopłytkowością (z wyeliminowaniem zakażenia Helicobacter pylori włącznie)
stosowanie leków immunosupresyjnych jako leczenie kolejnego rzutu w razie
niepowodzenia leczenia glikokortykosteroidami kostnego, u niektórych chorych
w leczeniu małopłytkowości wrodzonych
stosowanie leków pobudzających produkcję płytek krwi w szpiku
terapię rituximabem
leczenie fostamatimibem (nierefundowany w Polsce)
splenektomię (wycięcie śledziony)
przeszczepienie szpiku kostnego, u niektórych chorych w leczeniu
małopłytkowości wrodzonych
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Czy możliwe jest całkowite wyleczenie
małopłytkowości?
Małopłytkowość to często choroba przewlekła, której wyleczenie
nie jest możliwe, a terapia ma na celu ograniczenie objawów
choroby i zapobieganie powikłaniom.
W wypadku chorób uwarunkowanych genetycznie, cechujących
się ciężkim przebiegiem, skutecznym leczeniem jest stosowane
czasami przeszczepienie szpiku kostnego.
W przypadku, gdy zaburzenia dotyczące płytek krwi
spowodowane są stosowaniem leków, ich o stawienie może
skutkować powrotem do zdrowia. Podobnie małopłytkowość
ciężarnych, która z reguły ustępuje po porodzie.
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USUNIĘCIE ŚLEDZIONY
U niektórych pacjentów z małopłytkowością wskazane może być usunięcie
śledziony (splenektomia). Przed zabiegiem pomocne jest wykonanie badania izotopowego, które oceni szanse na skuteczność splenektomii. Jeżeli
dominuje wychwyt śledzionowy skuteczność sięga 96%, jeżeli dominuje wychwyt wątrobowy lub mieszany 92% pacjentów nie odpowie na to leczenie.
Co istotne zapisy w programie B.97
LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA
PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ (ICD-10 D69.3) zawierają kryteria kwalifikacji do leczenia
eltrombopagiem lub romiplostymem jedynie
pacjentów, u których wcześniej wykonano
splenektomię i zabieg ten okazał się nieskuteczny (liczba płytek poniżej 30 000/μl
i objawy skazy krwotocznej). Tym samym
program ten wyklucza pacjentów, u których nie zachodzi konieczności usunięcia
śledziony, co jest niezgodne z wytycznymi klinicznymi i standardami postępowania na całym świecie. Usunięcie śledziony bez względu na jej stan, a zwłaszcza
zdrowego narządu, jest oczywistym błędem, tym bardziej że istnieje badanie,
które może potwierdzić funkcjonowanie
tego narządu.

Lekarze, a także organizacje pacjentów postulują o zmianę kryteriów
kwalifikacji chorych do programu B.97, ograniczających dostęp do tej
skutecznej terapii, pacjentom, u których wcześniej nie przeprowadzono usunięcia śledziony, a także przywrócenie refundacji badania.
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ONKOFUNDUSZ
Diagnoza choroby nowotworowej zmienia całkowicie życie osoby chorej i jej rodziny.
Często uniemożliwia wykonywania pracy zawodowej, a koszty leczenia i codziennej
opieki stają się dużym obciążeniem dla budżetu rodzinnego. Czasami chorzy i ich
bliscy stają przed dramatycznym wyzwaniem pozyskania środków na zakup leków
onkologicznych czy przeprowadzenie procedur terapeutycznych zalecanych przez
towarzystwa naukowe, a nie refundowana w naszym kraju. Z kolei pacjenci po inwazyjnych zabiegach potrzebują pieniędzy na zakup protezy wysokiej klasy, która
umożliwiłaby im kontynuowanie pracy, dalsze życie w dobrej jakości. Szansą dla tych
pacjentów są zbiórki publiczne.
Aby móc nieść wsparcie pacjentom utworzyliśmy ONKOfundusz – ogólnopolski portal
wsparcia chorych na nowotwory, który pomaga w zbieraniu środków na leczenie
nierefundowane i rehabilitację. ONKOfundusz jako jedyna zbiorka publiczna przekazuje swoim podopiecznym całe 100% zebranej sumy.
ONKOfundusz łączy darczyńców – osoby chcące wspierać chorych na raka oraz
podopiecznych – pacjentów korzystających z możliwości pozyskania darowizn na
dodatkowe, niezbędne i medycznie uzasadnione świadczenia związane z terapią
i rehabilitacją. Nie refundujemy kosztów związanych z leczeniem terapiami alternatywnymi, których działanie nie jest potwierdzone wynikami badań klinicznych, takimi
jak wlewy z witaminy C, ani też nie pokrywamy kosztów życia codziennego.
Darczyńcy za pomocą ONKOfunduszu mogą przekazywać dowolne kwoty na leczenie konkretnych pacjentów bądź na rzecz Funduszu Pomocniczego, pomagającego
promować zbiórki charytatywne na wspieranie podopiecznych.
Suma zgromadzonych darowizn, która trafi do podopiecznego na realizację wyznaczonego przez niego celu, jest widoczna na jego profilu. Dzięki temu użytkownicy
mogą na bieżąco monitorować postępy zbiórki i aktywizować znajomych do przyłączenia się do grona wpłacających.

KAMPANIA 1%
Co roku w okresie rozliczeniowym podatków startujemy z kampanią 1%, przypominając, że naszych podopiecznych można wesprzeć przekazując 1% podatku na wybraną osobę, podając KRS: 0000333981 oraz imię i nazwisko w rozliczeniu PIT.
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Pomoc koordynatora
ONKOFunduszu
Od momentu pierwszego kontaktu z pacjentem, koordynator OnkoFunduszu pomaga
w przeprowadzeniu całego procesu założenia zbiórki:
założeniu indywidualnego subkonta na portalu
dostarczenia niezbędnej dokumentacji
podpisania umowy przez obie strony
przygotowania historii swojej choroby
ustalenia celu zbiórki
opracowania spersonalizowanej grafiki, którą podopieczny może zamieścić na
swoich social mediach, aby zwiększyć zasięg zbiórki
Ponadto koordynatorka, co dwa tygodnie informuje podopiecznych o stanie zbiórki,
rozlicza bieżące wydatki poniesione na leczenie i rehabilitację, dokonując na podstawie faktur zwrotów poniesionych kosztów.
Koordynatorka jest w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z podopiecznymi,
służy im wsparciem i radą także w zakresie znalezienia odpowiedniej palcówki czy
lekarza specjalisty.

Prowadzenie ONKOfunduszu daje mi
ogromną satysfakcję. To nie jest zwykła praca.
Każda zbiórka, która kończy się osiągnięciem
celu, to wielkie święto. Jako pacjentka
onkologiczna wiem, jak ważna jest kwota, która
mogę wykorzystać na rehabilitację czy moje
potrzeby związane z życiem w lepszej jakości.
Zapraszam do, do pomagania, do zostania
wolontariuszem ONKOfunduszu. Przekonacie
się, że warto to robić, ponieważ przynosi to
radość naszym podopiecznym i Wam samym.
Anna Domańska
koordynatorka ONKOfunduszu
anna.domanska@pkpo.pl
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ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE
CHORYCH NA NOWOTWORY KRWI
Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
pkpo.pl, glospacjenta.pl
Hematoonkologiczni Stowarzyszenie Chorych
Na Nowotwory Krwi i Ich Bliskich
hematoonkologiczni.pl
Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym
na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
spbs.com.pl
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi
w Zamościu
spchn.lbl.pl
Fundacja Carita - Żyć ze szpiczakiem
im. Wiesławy Adamiec
szpiczakmnogi.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki
„PRZEBIŚNIEG”
przebiśnieg.org
Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka
szpiczak.org
Fundacja DKMS
dkms.pl
Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki
„SOWIE OCZY”
sowieoczy.pl
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