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Vårdplaneringsgruppen	  för	  Pediatrisk	  Hematologi	  (VPH)	  är	  en	  arbetsgrupp	  inom	  
Barnläkarföreningens	  (BLF)	  delsektion/intresseförening	  för	  hematologi	  och	  onkologi.	  Vår	  
målsättning	  är	  att	  förbättra	  vården	  av	  barn	  och	  ungdomar	  med	  hematologiska	  sjukdomar.	  Att	  
utveckla	  vårdprogram	  är	  ett	  led	  i	  detta	  arbete.	  Övriga	  vårdprogram	  samt	  information	  om	  
utbildningsdagar	  mm	  finns	  på	  BLF:s	  hemsida:	  http://www.blf.net/onko/page4/index.html	  som	  
enklast	  hittas	  genom	  att	  söka	  efter	  ”VPH”	  eller	  ”VPH-‐gruppen”	  på	  Google	  eller	  annan	  sökmotor.	  
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Målsättningen	  med	  detta	  vårdprogram	  är	  att	  ge	  rekommendationer	  kring	  utredning	  och	  
behandling	  av	  barn	  med	  ITP.	  	  Det	  finns	  flera	  publicerade	  riktlinjer	  för	  ITP	  från	  olika	  länder	  som	  
sinsemellan	  kan	  ha	  lite	  olika	  rekommendationer	  i	  vissa	  situationer.	  Detta	  vårdprogram	  är	  i	  
princip	  överensstämmande	  med	  den	  senaste	  internationella	  konsensusrapporten	  från	  Blood	  [1]	  
	  
	  

Bakgrund	  
	  
ITP	  (immunmedierad	  trombocytopen	  purpura)	  är	  en	  sjukdom	  där	  antikroppsklädda	  trombocyter	  
destrueras	  av	  det	  retikuloendoteliala	  systemet	  i	  framförallt	  mjälten.	  ITP	  karakteriseras	  av	  lågt	  
antal	  cirkulerande	  trombocyter;	  TPK	  <	  100	  x	  109/L.	  Traditionellt	  delas	  sjukdomen	  upp	  i	  en	  akut	  
form	  definierad	  som	  trombocytopeni	  med	  duration	  <	  6	  månader,	  och	  en	  kronisk	  form	  med	  
kvarstående	  trombocytopení	  i	  över	  6	  månader.	  En	  internationell	  arbetsgrupp	  har	  föreslagit	  en	  
annan	  klassifikation;	  kortvarig	  ITP	  (<3	  mån),	  persisterande	  ITP	  (3-‐12	  månader)	  och	  kronisk	  ITP	  
(>12	  månader)	  [2].	  
Akut	  ITP	  drabbar	  uppskattningsvis	  5-‐6	  barn	  (0-‐15	  år)/100.000	  /år,	  dvs.	  ca	  70	  barn/år	  i	  hela	  
landet.	  Trombocyttalet	  normaliseras	  inom	  en	  månad	  hos	  ca	  50%,	  inom	  6	  månader	  hos	  ca	  75%.	  
Prevalensen	  av	  kronisk	  ITP	  är	  4-‐5/	  100.000	  barn.	  Enligt	  den	  nya	  internationella	  klassificeringen	  
fördelar	  sig	  ITP	  på	  följande	  sätt:	  kortvarig	  ITP	  65%	  av	  fallen,	  persisterande	  ITP	  15-‐20%	  och	  kronisk	  
ITP	  15-‐20%.	  
	  
	  

Diagnos	  	  
	  
ITP	  är	  en	  uteslutningsdiagnos	  och	  baseras	  på	  en	  typisk	  anamnes,	  normalt	  status	  med	  undantag	  
av	  blödningssymtom	  och	  en	  isolerad	  trombocytopeni,	  dvs.	  hematologiska	  variabler	  inklusive	  
differentialräkning	  är	  normala.	  Avviker	  anamnes,	  status	  och/eller	  blodprover	  från	  det	  typiska	  bör	  
man	  göra	  en	  benmärgsundersökning	  för	  att	  kontrollera	  att	  benmärgen	  innehåller	  en	  normal	  
mängd	  och	  mognad	  av	  samtliga	  blodelement.	  	  
	  
	  

Utredning	  
Anamnes:	  

-‐ hereditet	  
-‐ blödningssymtom;	  typ,	  allvarlighetsgrad,	  duration	  
-‐ föregående	  infektion	  	  
-‐ föregående	  vaccination	  
-‐ föregående	  medicinering,	  (Heparin,	  Kinin,	  Sulfonamider,	  Acetylsalicylsyra)	  
-‐ upprepade	  infektioner,	  immunbrist	  
-‐ livsstil,	  aktivitetsgrad,	  fritidsaktiviteter	   	   	   	   	  
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Status:	  
-‐ blödningssymtom	  
-‐ palpation	  av	  lever,	  mjälte,	  lymfkörtlar	  
-‐ infektionstecken	  
-‐ dysmorfa	  drag	  som	  talar	  för	  kongenital	  sjukdom,	  speciellt:	  

o Fanconis	  syndrom	  
o TAR-‐syndromet	  (Thrombocytopenia	  with	  absent	  radius)	  

o Wiskott	  Aldrichs	  syndrom	  inclusive	  x-‐kromosombunden	  trombocytopeni	  
o Alports	  syndrom	  
o Bernard-‐Souliers	  syndrom	  

	  
Differentialdiagnostik	  
Genom	  en	  noggrann	  anamnes	  och	  status	  kompletterad	  med	  utvidgad	  provtagning	  kan	  man	  
utesluta	  orsaker	  till	  sekundär	  trombocytopeni,	  t.	  ex:	  
aplastisk	  anemi,	  leukemi,	  lymfom,	  SLE,	  lipoidos,	  hypersplenism,	  HIV,	  och	  trombastenier	  
	  
Provtagning:	  
I	  typiska	  fall	  räcker	  det	  med	  en	  begränsad	  utredning;	  

• fullständigt	  blodstatus,	  ska	  inte	  visa	  annat	  än	  trombocytopeni,	  men	  vid	  kraftig	  
slemhinneblödning	  kan	  man	  finna	  anemi	  

• perifert	  blodutstryk,	  med	  bestämning	  av	  trombocytstorlek	  och	  –	  morfologi	  
• om	  patienten	  har	  normalt	  status	  och	  normal	  blodbild	  är	  benmärgsundersökning	  inte	  

nödvändig	  
Ev.	  kan	  ytterligare	  analyser	  utföras	  för	  att	  dokumentera	  om	  trombocyterna	  är	  stora	  och	  omogna;	  

• MPV	  (Mean	  Platelet	  Volume),	  normalt	  6-‐12	  fl,	  analyseras	  i	  vanlig	  Coulter-‐	  apparat	  på	  lab	  
• IPF	  (Immature	  Platelet	  Fraction),	  normalt	  0,9-‐5,9	  %,	  flödescytometrisk	  analys	  

	   	  
Vid	  avvikelser	  i	  blodstatus/blodutstryk	  eller	  i	  status	  (t.ex.	  skelettsmärta,	  förstorad	  mjälte	  eller	  
förstorade	  lymfkörtlar)	  bör	  man	  göra	  benmärgsundersökning	  [1,	  3,	  4].	  
	  
	  

Blödningsrisk	  
	  
Blödning	  av	  mer	  allvarlig	  art,	  t.ex.	  näsblödning	  eller	  gastrointestinal	  blödning,	  drabbar	  endast	  ca	  
3%	  av	  barn	  med	  ITP,	  och	  vanligen	  när	  TPK	  <	  10x109/L	  [5,	  6].	  Incidensen	  av	  hjärnblödning	  är	  
mycket	  låg,	  ca	  0,1	  %-‐0,5%	  [7,	  8].	  Kända	  riskfaktorer	  för	  hjärnblödning	  hos	  barn	  med	  lågt	  antal	  
trombocyter	  är	  skalltrauma	  och	  intag	  av	  läkemedel	  som	  påverkar	  trombocytfunktionen,	  t.ex.	  ASA	  
och	  NSAID	  preparat.	  
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Behandling	  
	  
Generella	  behandlingsrekommendationer:	  
Det	  är	  viktigt	  att	  individualisera	  behandling	  och	  rutiner	  för	  provtagning	  av	  barn	  med	  ITP.	  	  
De	  flesta	  barn	  med	  akut	  ITP	  uppvisar	  måttliga	  blödningssymtom	  och	  kan	  ”behandlas”	  med	  
exspektans,	  dvs.	  noggrann	  information	  till	  familjen	  om	  sjukdomen,	  symtom	  vid	  allvarlig	  blödning,	  
och	  vart	  man	  ska	  vända	  sig	  vid	  eventuell	  försämring.	  Inläggning	  på	  sjukhus	  behövs	  i	  allmänhet	  
inte	  för	  dessa	  barn,	  men	  faktorer	  som	  t.ex.	  långt	  avstånd	  till	  sjukhus,	  barnets	  ålder	  och	  
aktivitetsnivå	  skall	  tas	  med	  i	  bedömningen	  om	  inläggning	  är	  nödvändig	  eller	  inte.	  
Barnet	  bör	  följas	  upp	  för	  att	  säkerställa	  att	  tecken	  till	  annan	  bakomliggande	  sjukdom	  inte	  
utvecklas.	  Hur	  ofta	  barnet	  bör	  kontrolleras	  avgörs	  av	  symtom	  och	  TPK-‐	  trend.	  
	  
Bedömning	  av	  svårighetsgrad:	  
Historiskt	  har	  man	  bedömt	  svårighetsgraden	  av	  ITP	  utifrån	  TPK-‐värde;	  mild	  (50-‐150	  x	  109/L),	  
måttlig	  (20-‐50	  x	  109/L)	  och	  svår	  (<20	  x	  109/L)	  trombocytopeni.	  TPK	  är	  dock	  ingen	  god	  indikator	  
för	  blödningstendens	  och	  behandlingsbehov.	  Det	  är	  därför	  av	  värde	  att	  använda	  en	  klinisk	  
gradering	  av	  blödningssymtom	  hos	  barn	  med	  ITP	  vid	  beslut	  om	  behandling.	  Graderingen	  kan	  
också	  användas	  till	  att	  följa	  förloppet	  under	  inläggning	  och	  till	  att	  utvärdera	  effekt	  av	  behandling.	  
	  
Tabell	  1.	  Klinisk	  gradering	  av	  blödning	  vid	  ITP	  
	  
Grad	  0	   Ingen	  blödning	  
Grad	  1	   Obetydlig;	  få	  peteckier	  (<100),	  få	  (<5)	  och	  små	  (<3cm)	  hematom	  
Grad	  2	   Mild;	  många	  peteckier	  eller	  >5	  hematom	  >3	  cm	  
Grad	  3	   Måttlig;	  kortvarig	  eller	  intermittent	  slemhinneblödning	  som	  inte	  kräver	  

omgående	  intervention	  
Grad	  4	  	   Svår;	  pågående	  slemhinneblödning	  som	  kräver	  omgående	  intervention,	  eller	  

misstanke	  om	  inre	  blödning	  
Grad	  5	   Livshotande;	  intrakraniell	  blödning	  eller	  fulminant	  slemhinneblödning	  
	  
Modifierad	  efter	  Buchanan	  &	  Adix,	  J	  Pediatr	  2002	  [9]	  
	  
	  
Mild	  blödning:	  
De	  flesta	  barn	  med	  ITP	  har	  milda	  blödningsmanifestationer:	  grad	  1-‐2	  purpura	  eller	  kortvarig	  grad	  
3	  blödning	  från	  näsa	  eller	  mun	  som	  avstannar	  utan	  intervention.	  Hos	  de	  flesta	  varar	  perioden	  
med	  svår	  trombocytopeni	  mindre	  än	  en	  månad,	  och	  hos	  2/3	  normaliseras	  TPK-‐värdet	  inom	  3	  
månader.	  Man	  kan	  därför	  använda	  en	  ”watch	  and	  wait”	  strategi,	  där	  spontan	  remission	  inväntas	  
och	  blödningsepisoder	  behandlas	  vid	  behov.	  	  
	  
Blodprover	  bör	  tas	  högst	  en	  gång	  per	  vecka,	  ändamålet	  är	  att	  följa	  TPK-‐värdet	  tills	  den	  
förväntade	  ökningen	  sker,	  samt	  att	  utesluta	  tillkomst	  av	  tecken	  till	  dysplasi	  eller	  aplasi.	  
	  
Barnets	  aktivitet	  bör	  begränsas	  så	  lite	  som	  möjligt.	  Aktiviteter	  med	  ökad	  traumarisk	  bör	  undvikas	  
så	  länge	  som	  TPK-‐värdet	  är	  <	  50	  x	  109/L.	  
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Måttlig	  blödning	  
Vid	  uttalad	  klinisk	  blödning	  (grad	  3-‐4),	  t.ex.	  näsblödning	  som	  varar	  mer	  än	  30	  minuter,	  kan	  
behandling	  vara	  indicerad.	  Det	  finns	  flera	  alternativ	  att	  välja	  mellan:	  
	  
Kortikosteroider	  	  
Prednisolon	  1-‐2	  mg/kg/d	  i	  max	  14	  dagar	  eller	  4	  mg/kg/d	  i	  3-‐4	  dagar,	  maxdos	  180	  mg/d	  
Metylprednisolon	  30	  mg/kg	  i.v.	  (max	  1	  g)	  i	  3	  dagar	  
	  
Cirka	  75%	  svarar	  på	  behandlingen	  med	  stigande	  TPK	  inom	  2-‐7	  dagar	  [10,	  11].	  	  
Pga.	  risk	  för	  biverkningar	  bör	  Prednisolon	  användas	  i	  högst	  2-‐3	  veckor.	  
	  
Om	  diagnosen	  är	  säker,	  d.v.s.	  avsaknad	  av	  atypiska	  fynd,	  är	  benmärgsundersökning	  innan	  
behandling	  inte	  nödvändig.	  	  
	  
IVIg	  
0.8-‐1.0	  g/kg	  i	  enkeldos,	  upprepas	  följande	  dag	  om	  TPK<20	  x	  109/L,	  eller	  vid	  fortsatta	  
blödningssymtom.	  
Höjer	  TPK	  hos	  >	  80	  %	  av	  barn	  med	  akut	  ITP	  inom	  1-‐2	  dagar	  [10,	  11],	  effekten	  kvarstår	  2-‐3	  veckor.	  
IVIG	  0,4g/kg/dag	  i	  2	  dagar	  med	  forts	  behandling	  i	  3	  dagar	  om	  TPK	  <30	  x	  109/L	  dag	  3,	  är	  en	  annan	  
regim	  som	  provats	  och	  möjligen	  ger	  färre	  biverkningar	  
	  
Övergående	  biverkningar	  är	  illamående	  och	  kräkningar,	  huvudvärk,	  feber,	  i	  sällsynta	  fall	  
anafylaktisk	  reaktion	  eller	  aseptisk	  meningit.	  
	  	  
Behandling	  vid	  livshotande	  blödning:	  
Vid	  svår/livshotande	  blödning	  är	  omgående	  maximal	  terapi	  nödvändig.	  Kombinationsbehandling	  
enl.	  nedan	  ges:	  
	  
IVIg	  1-‐2	  g/kg	  
IV	  metylprednisolon	  30	  mg/kg,	  max	  1g,	  ges	  under	  20-‐30	  min	  
Trombocyttransfusion	  15-‐30	  ml/kg	  (den	  volym	  som	  tolereras	  cirkulatoriskt),	  ges	  under	  20-‐60	  
min	  
	  
IVIg	  och	  IV	  metylprednisolon	  kan	  upprepas	  dagligen	  vb.	  
Om	  snabb	  kontroll	  av	  blödning	  inte	  uppnås	  kan	  akut	  splenektomi	  övervägas.	  
	  
	  

Kronisk	  ITP	  
	  
Kronisk	  ITP	  är	  en	  benign	  sjukdom	  i	  en	  majoritet	  av	  fallen.	  De	  flesta	  barn	  håller	  	  
TPK>20	  x	  109/L	  och	  behöver	  ingen	  specifik	  behandling	  förutom	  vid	  trauma,	  kirurgi	  eller	  
tandextraktioner.	  60-‐80	  %	  tillfrisknar	  spontant	  över	  tid.	  Tillfrisknandet	  förefaller	  vara	  oberoende	  
av	  givna	  behandlingar.	  	  
Eventuell	  behandling	  skall	  vara	  individualiserad	  och	  baserad	  på	  symtom,	  blödningsbenägenhet,	  
ålder,	  aktivitetsnivå	  och	  barnets	  hela	  livssituation.	  De	  fåtal	  barn	  som	  har	  den	  allvarligaste	  formen	  
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av	  kronisk	  ITP	  med	  kontinuerliga	  blödningssymtom	  utgör	  behandlingsmässigt	  en	  utmaning.	  
Dessa	  barn	  och	  ungdomar	  upplever	  ofta	  inskränkningar	  i	  sitt	  dagliga	  liv,	  t.ex.	  fritidsaktiviteter,	  
resor	  etc.	  	  
	  
Eftersom	  primär	  ITP	  är	  en	  uteslutningsdiagnos,	  kan	  det	  vara	  klokt	  att	  tänka	  över	  diagnosen	  när	  
tillståndet	  blivit	  kroniskt.	  Det	  är	  viktigt	  att	  vara	  uppmärksam	  på	  om	  det	  dyker	  upp	  symtom	  
talande	  för	  en	  alternativ	  diagnos,	  trombocytopenin	  kan	  vara	  uttryck	  för	  t.ex:	  

• Autoimmun	  sjukdom	  (SLE,	  Evans,	  antifosfolipid-‐syndrom)	  
• Hereditär	  trombocytopeni	  (TAR,	  Wiskott-‐Aldrich,	  Bernard-‐Soulier)	  
• Benmärgssjukdom	  (MDS,	  Fanconi,	  aplastisk	  anemi)	  

	  
Mild	  kronisk	  ITP	  
Barn	  med	  liten	  blödningstendens	  behöver	  ingen	  behandling,	  spontan	  remission	  inväntas.	  
	  
Aktiviteter:	  Hos	  de	  flesta	  är	  inga	  restriktioner	  i	  dagliga	  aktiviteter	  nödvändiga.	  Så	  länge	  TPK	  är	  <	  
50	  x	  109/L	  avråds	  från	  sporter	  med	  stor	  risk	  för	  trauma.	  För	  småbarn	  som	  ramlar	  mycket	  kan	  en	  
mjuk	  hjälm	  kännas	  tryggt.	  
Resor:	  Flygresor	  innebär	  ingen	  ökad	  risk	  vid	  trombocytopeni.	  I	  särskilda	  fall	  där	  man	  önskar	  
”säkra”	  trombocyttal	  under	  ett	  par	  veckor	  kan	  barnet	  behandlas	  med	  IVIg	  inför	  resan.	  Alternativt	  
kan	  steroidtabletter	  tas	  med	  på	  resan	  för	  en	  kort	  kur	  vid	  blödningsproblem.	  	  
Vaccinationer:	  Sedvanligt	  vaccinationsprogram	  kan	  fullföljas.	  
Kirurgi:	  Vid	  kirurgi	  bör	  trombocyttalet	  vara	  >	  50	  x	  109/L,	  eller	  ev.	  ännu	  högre	  beroende	  på	  
operationens	  art.	  Man	  kan	  ge	  IVIg	  infusion	  3-‐5	  dagar	  inför	  operation;	  trombocytsvar	  kontrolleras	  
dagen	  före	  operation.	  

Kronisk,	  symtomgivande	  ITP	  
Uppföljning	  och	  behandling	  bör	  individualiseras	  och	  hänsyn	  tas	  till	  psykosociala	  omständigheter.	  
Eventuell	  behandling	  bör	  uppfylla	  3	  krav:	  att	  den	  är	  effektiv,	  att	  barnets	  livskvalitet	  förbättras	  
och	  att	  behandlingen	  inte	  medför	  större	  risk	  än	  sjukdomen	  själv.	  Blödningsepisoder	  kan	  
behandlas	  som	  vid	  nydiagnosticerad	  ITP,	  dvs:	  
	  
Prednisolon	  4	  mg/kg/dag	  i	  3-‐4	  dagar,	  maxdos	  180	  mg/d	  
IVIg	  0.8-‐1.0	  g/kg	  i	  engångsdos	  
	  
Dessa	  behandlingar	  kan	  också	  ges	  intermittent	  på	  försök	  för	  att	  upprätthålla	  ett	  ”säkert”	  
trombocyttal.	  	  
Försök	  att	  inducera	  remission	  på	  medikamentell	  väg	  har	  också	  gjorts	  med	  viss	  framgång.	  
Komplett	  remission	  uppnås	  bara	  av	  ca	  20-‐25	  %,	  men	  en	  del	  patienter	  konverterar	  till	  en	  mildare	  
grad	  av	  sjukdom	  med	  färre	  blödningssymtom.	  De	  behandlingar	  som	  provats	  i	  studier	  är:	  
Dexamethason:	  28-‐40	  mg/m2/dag	  i	  4	  dagar,	  upprepat	  en	  gång	  per	  månad	  i	  6	  cykler	  [12,	  13].	  
	  
Högdos	  metylprednisolon:	  30	  mg/kg/dag	  i	  3	  dagar,	  därefter	  20	  mg/kg/dag	  i	  4	  dagar	  [14].	  
	  
Rituximab	  (monoklonal	  anti-‐CD20-‐antikropp):	  En	  infusion	  375	  mg/m2	  /	  vecka	  upprepas	  i	  4	  
veckor.	  Ca	  1/3	  svarar	  med	  ökning	  av	  TPK	  inom	  2-‐3	  månader	  och	  efter	  1	  år	  är	  ca	  25	  %	  i	  stabil	  
remission	  [15].	  Rituximab	  ska	  användas	  mycket	  restriktivt	  och	  endast	  av	  specialist	  förtrogen	  med	  
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läkemedlet	  pga	  potentiellt	  allvarliga	  biverkningar,	  t.ex.	  persisterande	  hypogammaglobulinemi.	  
Obs	  att	  hypogammaglobulinemi	  ofta	  utvecklas	  sent	  6	  –	  12	  månader	  efter	  
rituximabbehandlingen.	  
	  
Behandling	  med	  TPO-‐analoger	  (eltrombopag,	  romiplostim)	  har	  i	  studier	  visat	  sig	  kunna	  vara	  ett	  
alternativ	  vid	  kronisk,	  symtomgivande	  ITP,	  t.ex	  	  till	  patienter	  där	  splenektomi	  inte	  är	  ett	  
alternativ,	  eller	  för	  att	  upprätthålla	  ett	  ”säkert”	  TPK	  i	  väntan	  på	  spontan	  remission.	  Långtidsdata	  
är	  begränsade,	  generellt	  kan	  sägas	  att	  kontinuerlig	  behandling	  krävs	  för	  att	  upprätthålla	  ett	  
stabilt	  TPK,	  ”rebound”	  trombocytopeni	  har	  noterats	  efter	  avslutad	  behandling.	  I	  benmärgen	  har	  
noterats	  ökat	  retikulin,	  klinisk	  signifikans	  av	  detta	  är	  ännu	  oklart.	  Leverpåverkan	  har	  noterats	  
under	  behandling	  med	  eltrombopag.	  
	  
	  
Splenektomi	  
Splenektomi	  är	  indicerat	  endast	  vid	  livshotande,	  intrakraniell	  blödning,	  eller	  vid	  ITP	  som	  medför	  
stor	  påverkan	  på	  livskvaliteten	  och	  där	  andra	  behandlingsförsök	  för	  att	  uppnå	  remission	  inte	  
lyckats.	  
Splenektomi	  leder	  till	  normalisering	  av	  antalet	  trombocyter	  hos	  ca	  70-‐80	  %	  [1,	  4,	  16,	  17].	  	  
	  
Enligt	  de	  internationella	  riktlinjer	  som	  idag	  finns	  bör	  man	  avvakta	  med	  splenektomi	  så	  länge	  som	  
möjligt	  dels	  pga.	  att	  spontan	  remission	  förekommer	  upp	  till	  15	  år	  efter	  diagnos,	  dels	  pga.	  av	  den	  
livslånga	  risken	  för	  sepsis	  [1,	  18].	  
	  
Adekvat	  preoperativ	  vaccination	  är	  nödvändig,	  vg	  se	  separat	  vårdprogram	  för	  splenektomi.	  	  
Alla	  barn	  under	  5	  års	  ålder	  ska	  stå	  på	  kontinuerlig	  antibiotikaprofylax,	  även	  för	  detta	  hänvisas	  till	  
separat	  vårdprogram	  för	  splenektomi.	  
	  
Inför	  planerad	  splenektomi	  rekommenderas	  preoperativ	  blödningsprofylax	  med	  
IVIg,	  t.ex.1,0	  g/kg	  x	  1-‐2	  i	  kombination	  med	  iv	  kortikosteroid	  tills	  dess	  att	  TPK>50	  x	  109/L.	  	  
	  
	  

Generella	  rekommendationer	  
	  
Acetylsalicylsyra	  
Acetylsalicylsyra	  har	  en	  hämmande	  effekt	  på	  trombocytfunktionen,	  och	  skall	  inte	  användas.	  
Effekten	  på	  trombocytfunktionen	  kvarstår	  trombocytens	  hela	  livscykel	  (7-‐10	  dagar).	  
	  
NSAID	  
Antiinflammatoriska	  preparat	  av	  icke	  steroidtyp	  (NSAID	  preparat)	  binder	  sig	  liksom	  
acetylsalicylsyra	  till	  trombocyten	  och	  hindrar	  dess	  normala	  funktion	  och	  bör	  inte	  användas.	  
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Koagulationsbefrämjande	  behandling	  
	  
Tranexamsyra	  (Cyklokapron,	  Cyklo-‐f,	  Tranon,	  Cyklonova,	  Tranexamsyra	  Orifarm)	  
Fibrinolyshämmare,	  ett	  ämne	  som	  förhindrar	  att	  bildade	  koagel	  upplöses.	  
Injektionsvätska	  (100mg/ml),	  tabletter	  (500	  mg),	  brustabletter	  (1g),	  ges	  vid	  risk	  för	  långvariga	  
blödningar,	  före	  tandläkarbesök,	  vid	  operationer	  och	  vid	  menstruationer.	  Dosering	  p.o.	  20-‐25	  
mg/kg/dos	  X	  3-‐4	  och	  iv	  10	  mg/kg/dos	  X	  3.	  
Desmopressin	  (Octostim)	  
Faktor	  VIII-‐och	  vWF	  frisättare	  
Injektionsvätska	  15	  ug/ml	  gives	  subcutant,	  0,3ug/kg	  eller	  utspätt	  i	  fysiologisk	  koksalt	  i.v	  (se	  FASS),	  
alt	  Nässpray	  150	  µg/dos	  (se	  FASS).	  Om	  positiv	  effekt	  kan	  dosen	  upprepas	  högst	  1-‐2	  gånger	  med	  6	  
timmars	  intervall.	  Den	  positiva	  effekt	  man	  ser	  beror	  sannolikt	  på	  frisättningen	  av	  von	  
Willebrandfaktor	  och	  förbättrad	  trombocytfunktion,	  och	  därmed	  gynnsammare	  betingelser	  för	  
den	  primära	  hemostasen.	  
Observera	  risken	  för	  vattenretention,	  vätskeintaget	  bör	  begränsas	  till	  minsta	  möjliga	  och	  
kroppsvikten	  kontrolleras	  kontinuerligt	  under	  behandling.	  
	  
	  

Att	  förebygga	  blödning	  hos	  barn	  
	  
Skyddsutrustning	  
Det	  är	  viktigt	  att	  skydda,	  men	  inte	  överbeskydda	  barnet!	  Det	  är	  bra	  att	  arrangera	  skydd	  för	  t.ex.	  
vassa	  hörn	  och	  element.	  Grindar	  för	  trappor	  är	  viktigt.	  
Transport	  i	  bil	  	  
Vid	  transport	  i	  bil	  skall	  man	  alltid	  ha	  godkänd	  bilbarnstol.	  	  
Hjälm	  	  
Alla	  barn	  bör	  ha	  hjälm	  vid	  cykling,	  skridskoåkning	  och	  ridning,	  eller	  vid	  andra	  tillfällen	  då	  man	  
utsätter	  huvudet	  för	  ökade	  skaderisker.	  Små	  barn	  med	  ITP	  och	  ökad	  blödningsbenägenhet	  kan	  
med	  fördel	  ha	  hjälm	  då	  de	  lätt	  kan	  skada	  huvudet.	  	  
	  
	  

Speciella	  problem	  för	  kvinnor	  med	  ITP	  
	  
Kvinnor	  med	  trombocytopeni	  får	  ofta	  rikliga	  och	  långvariga	  menstruationer.	  För	  att	  minska	  
blödningarna	  kan	  man	  förse	  kvinnorna	  med	  Tranexamsyra	  (Cyklokapron,	  Cyklo-‐f,	  Tranon,	  
Cyklonova,	  Tranexamsyra	  Orifarm).	  Det	  kan	  ibland	  också	  vara	  av	  värde	  att	  ordinera	  p-‐piller.	  
Menstruerande	  kvinnor	  med	  rikliga	  blödningar	  bör	  få	  sitt	  blod-‐	  och	  järnvärde	  kontrollerat	  minst	  
en	  gång	  årligen	  och	  vid	  behov	  erbjudas	  järnmedicinering.	  	  
Familjebildning	  och	  graviditet	  
ITP	  är	  inte	  ärftligt.	  Det	  finns	  ingen	  anledning	  att	  avråda	  kvinnor	  med	  ITP	  från	  att	  genomgå	  
graviditet	  och	  förlossning.	  Mödrar	  med	  ITP	  riskerar	  dock	  att	  överföra	  antikroppar	  mot	  
trombocyter	  till	  fostret,	  med	  påföljande	  risk	  att	  barnet	  föds	  med	  låga	  trombocyter.	  Det	  kan	  dröja	  
upp	  till	  6	  månader	  innan	  de	  antikroppar	  som	  förts	  över	  från	  modern	  till	  fostret	  försvinner,	  
varefter	  barnets	  TPK-‐värden	  normaliseras.	  	  
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Efter	  splenektomi	  kan	  modern	  ha	  normalt	  antal	  trombocyter	  men	  ändå	  överföra	  
trombocytantikroppar	  till	  fostret.	  Kvinnor	  med	  kronisk	  ITP	  som	  inte	  är	  splenektomerade	  kan	  
också	  ha	  normalt	  antal	  trombocyter,	  och	  således	  en	  kompenserad	  ITP.	  Trombocytantikroppar	  
kan	  överföras	  till	  fostret	  även	  hos	  dessa	  kvinnor	  	  
Mödrar	  med	  ITP	  bör	  följas	  på	  specialistmödravård	  där	  man	  är	  väl	  förtrogen	  med	  tillståndet.	  
Förutom	  att	  följa	  trombocytnivån	  hos	  modern	  bör	  man	  också	  kontrollera	  barnets	  
trombocytvärde	  omedelbart	  efter	  partus.	  Man	  bör	  sedan	  följa	  trombocyterna	  under	  barnets	  
första	  levnadsmånader	  om	  tillståndet	  kräver	  detta.	  	  
För	  utförligare	  information	  se	  artikel	  i	  Läkartidningen,	  volym	  92,	  nr	  9	  1995	  och	  volym	  98	  
	  nr	  0-‐33	  2001.	  Observera	  att	  kordocentes	  i	  graviditetsvecka	  36	  inte	  längre	  rekommenderas,	  då	  
riskerna	  med	  detta	  ingrepp	  överstiger	  vinsterna.	  	  
	  
	  

Sociala	  förhållanden	  
	  
Yrkesval	  
För	  de	  ungdomar	  som	  kontinuerligt	  har	  lågt	  TPK	  kan	  den	  något	  ökade	  blödningsrisken	  innebära	  
vissa	  begränsningar	  i	  yrkesvalet.	  Sålunda	  bör	  yrken	  med	  betoning	  på	  kroppsrörelser	  och	  täta	  
fysiska	  kontakter	  undvikas	  såsom	  polis,	  brandman,	  tunga	  industriarbeten,	  byggnadssnickare	  mm.	  
Vidare	  bör	  arbeten	  där	  den	  enskilde	  har	  stort	  ansvar	  för	  andras	  säkerhet	  undvikas,	  såsom	  pilot,	  
lokförare,	  sjökapten	  mm.	  
	  
Sport	  och	  idrottsaktiviteter	  
Barn	  med	  ITP	  bör	  i	  görligaste	  mån	  delta	  i	  fritidsaktiviteter.	  Vid	  ökad	  blödningsrisk	  bör	  man	  
undvika	  kontaktsporter	  som	  fotboll,	  ishockey	  och	  liknande.	  Likaså	  bör	  man	  vara	  försiktig	  med	  
cykling,	  ridning,	  skridsko-‐	  och	  utförsåkning.	  	  
	  
	  

Mer	  information	  
	  
Informationsmaterial	  
Patientinformation	  för	  barn	  med	  ITP.	  	  
Kan	  rekvireras	  från	  Förbundet	  Blödarsjuka	  i	  Sverige,	  se	  nedan.	  
	  
ITP	  på	  Internet	  
ITP	  support	  association:	  www.itpsupport.org.uk	  
ITP	  foundation	  Helping	  kids	  with	  ITP:	  www.itpfoundation.org	  
Platelet	  disorder	  support	  association:	  www.pdsa.org	  
ITP	  patient	  uk:	  www.patient.co.uk/health/Idiopathic-‐Thrombocytopenic-‐Purpura-‐(ITP).htm	  
	  
Förbundet	  Blödarsjuka	  i	  Sverige,	  FBIS	  
Förbundet	  är	  en	  rikstäckande	  intresseorganisation.	  FBIS	  organiserar	  personer	  med	  blödarsjuka	  
och	  blödningsrubbningar.	  Det	  finns	  inom	  förbundet	  en	  särskild	  föräldragrupp	  för	  familjer	  med	  
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ITP.	  Förbundet	  anordnar	  föräldrakonferenser,	  sommarläger	  för	  barn,	  verksamhet	  för	  ungdomar,	  
med	  mera.	  
	  
Förbundet	  Blödarsjuka	  i	  Sverige	  
Box	  1386	  
172	  27	  Sundbyberg	  
	  	  	  
Besöksadress:	  Sturegatan	  4,	  5tr.	  i	  Sundbyberg	  	  
Telefon:	  08-‐546	  40	  510	  	  
Fax:	  08-‐546	  40	  514	  eller	  maila:	  info@fbis.se	  
Hemsida:	  www.fbis.se	  
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