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Y esterday was my 7th birthday. 
Dad said he’d give me a very special gift when he got home 
from work.
When I heard him coming up the stairs, I rushed and 
waited by the door.
When he came in I was so excited! 
He was carrying a large, gift-wrapped box, which he laid 
carefully on the table.

Ieri am împlinit 7 ani.
Tati mi-a zis că, atunci când vine de la birou, îmi aduce un 
cadou.
Când i-am auzit pașii pe scări, am fugit la ușă să-l întâmpin.
Când a intrat, eram așa nerăbdător!
Avea o cutie mare învelită în hârtie de cadou, pe care a 
pus-o cu grijă pe masă.
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Don’t shake the box,” Dad said, 
“just open it carefully.”
I lifted the lid of the box gently, and saw a round glass 
bowl wrapped in bubble wrap, and in it two goldfish 
swimming in water.

-Nu zgâlțâi cutia, mi-a spus tata, deschide-o 
cu grijă! Am ridicat capacul cutiei cu atenție și am văzut un 
acvariu rotund de sticlă învelit în folie protectoare cu bule 
de aer, iar în bol înotau doi pești aurii.
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DDad helped me take the bowl out of the box, 
and together we placed it on a shelf next to my bed. 
He said that we must be careful with it, just like we’re 
careful not to hurt ourselves; because even a slight bang 
could cause the glass to crack, and the water would leak 

Tata m-a ajutat să scot acvariul și l-am așezat 
amândoi pe o noptieră lângă patul meu.
Mi-a spus să fiu atent, așa cum trebuie să fim atenți și 
noi să nu ne lovim, pentru că cea mai mică lovitură poate 
sparge sticla vasului și apa ar curge pe jos și s-ar face 
mizerie.  

Hrană
pentru
pești
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I laughed, and reminded my dad that this can’t 
happen to our bodies! You see, even though our body 
has lots of fluids in it, practically like a fish aquarium,
even if we happen to cut ourselves our body knows how 
to close up the cut.
How do I know? Because I have a disease called I.T.P., 
it’s a kind of problem with the blood.

Am râs și i-am zis lui tati că noi nu putem să pățim 
așa ceva! Știți... deși corpul nostru conține lichide precum 
un acvariu, chiar dacă ne tăiem, el știe cum să închidă 
tăietura.
Cum de știu toate astea? Pentru că am PTI, un fel de 
problemă la sânge.
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Am PTI. Sună ca  
NBA.
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The doctor had explained it all to me: Our bodies have 
lots of veins and arteries that carry blood, and the blood 
carries water, food, oxygen, infection fighters and blood 
clotters to all parts of the body.
In the blood there are lots of tiny bodies that swim there, 
like fish in a river, and each kind of cell has its own job.

Doamna doctor mi-a explicat: corpul nostru 
are multe vene și artere prin care circulă sângele, care 
transportă apa, mâncarea, oxigenul, agenții care luptă cu 
infecțiile și cei care coagulează sângele către toate părțile 
corpului.
În sânge înoată multe celule mici, precum peștii într-un 
râu, și fiecare tip de celulă are rolul ei. 
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CELULE  ROȘII PENTRU  ENERGIE 

ARMATA CELULELOR ALBE

GARDA  TROMBOCIT ELOR
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The first kind of tiny bodies are the red blood cells, 
which bring oxygen and food to all other body cells.
The second kind is the “army” of white cells, whose job is 
to fight viruses, bacteria and other harmful thingies that 
invade our bodies. In science, the white cells are part of 
what’s called our “immune system”.

Primul tip  de celule sunt cele roșii, care poartă 
oxigenul și mâncarea către toate celelalte celule ale 
corpului. Al doilea tip de celule este reprezentat de  
„armata”celulelor albe al căror rol este de a se lupta cu 
virusurile, bacteriile și cu alte chestii rele care ne invadează 
corpul. În știință, celulele albe fac parte din „sistemul 
imunitar.”
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Aoleu, celulele albe!!!

Alb
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The third kind is The Platelets Guard: lots and lots of 
tiny bits, which, as soon as they identify a hole or gap in a 
blood vessel, they stick to one another and create a barrier, 
called a “blood clot”, which prevents the blood from 
leaking out.
“When we say “the blood clotted”, said the doctor, “that 
means the hard-working platelets have done their job.” 

Cel de-al treilea tip sunt gardienii trombocite: 
foaaaarte multe particule mititele care, atunci când găsesc 
o gaură într-un vas de sânge, se leagă între ele și formează 
o barieră, numită „cheag de sânge” care nu permite 
sângelui să iasă.
-Când zicem că „sângele s-a coagulat”, spuse doamna 
doctor, atunci înseamnă că trombocitele harnice și-au 
îndeplinit misiunea. 
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Gardienii trombocite la datorie!
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The platelets job is super-
important, because thanks to them 
we can play, jump, dance, swim, 
do sports and take part in all sorts of 
activities without worrying.
Even if we hurt ourselves and bleed, 
the platelets will immediately 
spring into action and make sure the 
bleeding stops

Sarcina trombocitelor e foarte 
importantă, deoarece datorită lor putem 
să ne jucăm, să sărim, să dansăm, să 
înotăm și să facem sport fără grijă. 
Chiar dacă ne lovim și ne curge sânge, 
trombocitele vor intra imediat în acțiune 
și vor opri sângerarea. 
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În corpul 
meu, lucrurile 
funcționează un 
pic diferit.
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The doctor explained to me that when a kid has I.T.P., 
like I do, it means there aren’t enough platelets in his 
blood. It’s much more difficult for the “guards” to plug up 
holes or cuts in the blood vessels.
This is why I sometimes get little red spots on my skin, 
black and blue bruises, or sometimes a nose bleed.
“This happens,” she explained,  “when you get a boo-boo 
somewhere inside your body or on your skin. Since you 
don’t have enough platelets they have a hard time to stop 
the leaking blood.”  

Doamna doctor mi-a explicat că atunci când 
un copil are PTI, așa cum am eu, înseamnă că nu există 
destule trombocite în sânge. Este mult mai greu pentru 
„gardieni” să închidă tăieturile din vasele de sânge. Iată 
de ce uneori am pete roșii pe piele, vânătăi de culoare 
neagră sau albastră sau câteodată îmi curge sânge din nas. 
Doamna doctor mi-a explicat:
-Acest lucru se întâmplă atunci când ai o bubă în corp sau 
pe piele. Neavând destule trombocite, e mai greu pentru 
ele să oprească sângerarea.
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Circulaţia 
sângelui
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That’s why I have to be more careful than other kids 
when I play. Mom is always reminding Dad that I must not 
be rough or wild when I’m out with other kids. And Dad 
always answers, “This doesn’t mean we have to keep him 
in bubble-wrap.”
I always think that’s funny, because I imagine kids that are 
kept in boxes lined with bubble wrap, to keep them from 
breaking.

Iată de ce trebuie să fiu mai atent decât ceilalți copii 
atunci când mă joc. Mama îi reamintește mereu tatei că 
atunci când mă joc cu ceilalți copii nu trebuie să fac mișcări 
bruște sau să mă agit prea mult. Iar tata îi răspunde de 
fiecare dată:
-Asta nu înseamnă că trebuie să-l ținem într-o folie 
protectoare.
Mi se pare amuzant să îmi imaginez copiii înfășurați  în 
folie protectoare, stând în cutii ca să nu se spargă.
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Folie protectoare
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Atunci când numărul trombocitelor e prea mic, 
nu am voie să mă joc cu mingea, să merg cu bicicleta, cu 
skate-ul, scooter-ul, sau să călăresc. Chiar dacă sunt la 
locul de joacă, trebuie să fiu foarte atent. 

Dar mă duc la școală și mă distrez cu prietenii mei, 
deoarece nu sunt așa de fragil și în nici un caz nu sunt 
învelit într-o folie protectoare!

Către școală
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I asked the doctor how come I have fewer platelets 
than other kids. She said that it just happens; sometimes 
the “army” of white cells goes a bit “crazy”, and mistakes 
the platelets for viruses/bacteria or other harmful pests, 
and attacks them.

She also said that she hopes that, as I continue to grow, 
the white cells will realize that they were mistaken, 
and will stop fighting the Platelets Guard.

Am întrebat-o pe doamna doctor de ce am mai 
puține trombocite decât ceilalți copii. Mi-a spus că pur și 
simplu se întâmplă! Uneori „armata” de globule albe o ia 
un pic „razna” și confundă trombocitele cu virusuri/bacterii 
sau alți microbi, și le atacă. 

Mi-a mai spus că speră că, pe măsură ce cresc, globulele 
albe își vor da seama că au greșit și nu se vor mai lupta cu 
gardienii trombocite. 
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Am greșit!

Ne pare rău!
Scuze!

Trombocitele sunt prieteniinoștri!
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Our body can overcome this confusion with the 
help of certain medicines,” said the doctor. “Each type of 
medicine works in a different way.”
The first type of medicine is called steroids.  You usually 
have to take a pill, or syrup, which calm down the army of 
white cells, making them less likely to attack the Platelets 
Guard.

Corpul nostru poate depăși această confuzie cu 
ajutorul unor medicamente, mi-a spus doamna doctor. 
Fiecare medicament funcționează într-un mod diferit. 
Primul tip de medicamente sunt steroizii. Trebuie să luăm 
o pastilă sau un sirop, care liniștește armata de celule 
albe, iar acestea vor avea mai puțin chef să atace gardienii 
trombocite. 
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ST EROIZI
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A nother type of medicine  is immunoglobulin,  
a funny-sounding name. This medicine adds lots of targets 
for the white cell army to attack, then they are too busy, 
and don’t attack the platelets as much.

Un alt tip de medicament este imunoglobulina, 
știu, un nume amuzant. Acest medicament oferă armatei 
de celule albe o mulțime de ținte pentru a le ataca, așa 
că acești soldăței devin prea ocupați și nu mai atacă 
trombocitele așa mult. 
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Imunoglobulineee! Perfeect!
Ce se întâmplă?
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T he third type of medicine is called 
 Thrombopoietin Mimetics. These instruct the body to 
create lots of platelets in the bone marrow (the “platelets 
factory”). By creating a lot more platelets, there’s enough 
of them to stop any bleeding. 
My dad says it’s up to my doctor to decide which 
treatment is best for me.

Al treilea tip de medicamente se numesc agoniști 
ai trombopoetinei. Acestea poruncesc corpului să 
producă multe trombocite în măduva oaselor („fabrica de 
trombocite”). Dacă se formează multe trombocite, acestea 
sunt suficiente pentru oprirea oricărei sângerări. 
Tati mi-a zis că doamna doctor va decide care e cel mai bun 
tratament pentru mine. 
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Trombocitee
e!

Supeer
!

Fabrica de  
trombocite

Agonisti ai 
trombopoietinei´
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M eanwhile, I’m having fun with my friends,
I enjoy school, and I’m especially happy because 
I’m celebrating my birthday!

Între timp, mă distrez cu prietenii mei, mă duc la școală 
și sunt bucuros că e ziua mea!
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La mulţi 
ani!
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A nd maybe by my next birthday, my body will no 
longer be confused, and I will finally be able to ask for a 
bicycle for my birthday!

Și poate, până la următoarea mea zi de naștere, 
 corpul meu nu o să mai fie aiurit și voi putea să le cer 
părinților o bicicletă de ziua mea!
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