
אני לא ילד 
״צמר גפן״

סיפור אמיתי על ילד עם איי.טי.פי*

 * ITP - Idiopathic Thrombocytopenic Purpura ארגמנת תרומבוציטופנית אידיופתית



אתמול חגגו לי יומולדת 7.
אבא הבטיח שיביא לי מתנה מיוחדת כשיחזור מהעבודה,

וכששמעתי אותו עולה במדרגות, מיד נעמדתי ליד הדלת. 
ואז הוא הגיע. 

הוא אחז בידיו קופסה מקרטון
והניח אותה בזהירות על השולחן.
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 לא כדאי לנער את הקופסה,” אמר אבא, 
“תפתח אותה בעדינות.”

הרמתי את המכסה וראיתי מכל זכוכית עגול,
עטוף במין סוג של צמר גפן, ובתוכו שוחים במעגלים שני דגי זהב.
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אבא עזר לי להוציא את המכל,
ויחד הנחנו אותו על מדף ליד המיטה שלי.

הוא אמר שצריך להיות זהירים כשמסתובבים לידו,
כמו שאנחנו צריכים להיזהר לא להיפצע - 

כי אפילו מכה חלשה יכולה לגרום לסדק בזכוכית,
ואז המים יפרצו מתוך הסדק, ותהיה נזילה גדולה!
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צחקתי והזכרתי לאבא שאצלנו בגוף זה לא יכול לקרות, 
כי אף-על-פי שאנחנו מלאים בנוזלים, כמעט כמו באקווריום של הדגים, 

אפילו אם נוצר חתך או פצע, הגוף שלנו יידע לסגור אותו.
מאיפה אני יודע? כי אני חולה באיי.טי.פי. , מחלה שיש לי בדם.
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הרופאה הסבירה לי שבגוף שלי יש הרבה 
עורקים וורידים ובהם זורם דם, והדם מוביל חמצן 

ומזון לכל התאים בגוף. 
כמו דגים בים מסתובבים בדם יצורים קטנים שלכל 

אחד מהם יש תפקיד:
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 היצורים הראשונים הם תאי הדם האדומים 
שמובילים חמצן ומזון לכל התאים בגוף.

היצורים הבאים הם “צבא” של כדוריות לבנות שנלחמות 
בווירוסים ומזיקים שפולשים לגופנו. בשפה מדעית הן חלק 

ממה שנקרא ״מערכת החיסון״.

12



ו השלישיים הם ״משמר הטסיות״ – הרבה הרבה 
לוחיות קטנות, שברגע שהן מזהות חור או פרצה בכלי 

דם, הן נצמדות זו לזו ויוצרות מחסום שנקרא ״קריש 
דם״ – הוא מונע מהדם לפרוץ החוצה. ״כשאומרים 

׳הדם נקרש׳״, אמרה הרופאה, ״זאת עבודה של הטסיות 
החרוצות.״
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התפקיד שלהן חשוב מאוד כי 
בעזרתן אנחנו יכולים לשחק, לקפוץ, 

לרקוד, לשחות, להשתתף בחוגים, 
ולעשות כל מה שאנחנו רוצים ללא חשש. 

גם אם ניפצע ויירד לנו דם, הטסיות 
יתגייסו לעזרתנו ויגרמו לדם להפסיק 

לנזול ממש מהר.

אצלי המצב קצת שונה.
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ה רופאה הסבירה לי שלילד שיש לו איי.טי.פי. חסרות טסיות בדם, 
ולכן קשה להן יותר לסתום חורים או פצעים בכלי הדם.

זאת הסיבה שלפעמים יש על העור שלי נקודות אדומות קטנות,
או כתמים כחולים, כאילו קיבלתי מכה. 

לפעמים קרה גם שירד לי דם מהאף.
״זה בגלל שהיה לך פצע בתוך הגוף וירד לך דם,״ הסבירה הרופאה,

״ומשום שכמות הטסיות בדם שלך נמוכה, היה קשה לעצור את זרימת הדם.״
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זאת הסיבה שאני צריך להיזהר יותר מילדים אחרים כשאני משחק. 
אמא תמיד אומרת לאבא שאני צריך להיזהר יותר,

ואבא תמיד אומר לה: “זה לא אומר שצריך לעטוף אותו בצמר גפן.” 
זה תמיד מצחיק אותי,

כי אני מדמיין ילדים ששומרים אותם בקופסאות מרופדות בצמר גפן,
כדי שלא יקרה להם כלום...
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כשחסרות לי טסיות, אסור לי לשחק משחקים שבהם אפשר לקבל 
מכה בראש כמו: משחקי כדור, רכיבה על סוסים, אופניים, סקייטבורד או 
קורקינט. גם כשאני משחק במתקנים בפארק השעשועים כדאי שאזהר.

אבל אני כן משחק במשחקים אחרים, והולך לבית ספר, ומבלה עם חברים,
כי אני לא שביר, ואני לא ״ילד צמר גפן״!
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שאלתי את הרופאה למה יש לי בדם פחות טסיות מלילדים 
אחרים. היא הסבירה לי שזה קורה כי הצבא של הכדוריות הלבנות

״קצת משתגע״ וחושב שהטסיות הן חיידקים או מזיקים רעים, 
ואז הוא נלחם בהן. 

 היא גם אמרה שהיא מקווה כשאגדל קצת, הכדוריות הלבנות יבינו 
שהן עשו טעות, ויפסיקו להילחם במשמר הטסיות.
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הגוף יכול להתגבר על הבלבול בעזרת כל מיני סוגים של 
טיפולים,” אמרה לנו הרופאה. “כל טיפול עובד קצת אחרת.”

הסוג הראשון, הוא טיפול בתרופות ממשפחת הסטרואידים. 
בדרך כלל בולעים כדור או שותים סירופ, שקצת מרגיע את צבא 

הכדוריות הלבנות,
וכך הוא מתקיף פחות את משמר הטסיות.
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סוג טיפול נוסף הוא בתרופות ממשפחת האימונוגלובולינים.
שם קצת מצחיק, אבל בעזרתם נוספות המון המון “מטרות” למחזור הדם, 

וצבא הכדוריות הלבנות המבולבל פוגע בהן ולא בטסיות.
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סוג הטיפול השלישי הוא תרופות ממשפחת חקייני הטרומבופואטין. 
תרופות אלו מסבירות לגוף שהוא חייב לייצר הרבה הרבה טסיות במח העצם, 

בית החרושת של הטסיות. וכך למרות המלחמה של כדוריות הדם הלבנות 
בטסיות, תמיד תישארנה לי מספיק מהן כדי להילחם בדימום.

אבא שלי אומר שהרופא שלי מחליט איזה סוג טיפול הכי מתאים לי. 

30

 חקייני 
טרומבופואטין



בינתיים כיף לי עם חברים,
וכיף לי בבית הספר,

וכיף לי במיוחד כי חוגגים לי יומולדת.
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אולי עד היומולדת הבא 
הגוף שלי לא יתבלבל יותר, ואז כבר 

אוכל כבר לבקש אופניים במתנה!
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