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Trombocyterna 
täcks av 
antikroppar eller 
immunkomplex 
 
Sensitiserade 
trombocyter 
förstörs i mjälten 
(RES) av 
makrofager  
  
Ökad produktion 
av normala 
trombocyter 



INCIDENS 

 Nydebuterad ITP drabbar ca 70 barn/år i Sverige 

 Av dessa får 15-20 % Kronisk ITP   
= TPK < 150 x 109/L i mer än 6 månader 



SÄSONGS VARIATION 



ÅLDER OCH KÖN 



UTESLUTNINGSDIAGNOS 

 Anamnes, ärftlighet 
 Status 
 Blodstatus m B-celler 
 Perifer blodbild 



BLÖDNINGSRISK 

 Risk för allvarlig blödning då TPK< 10 x 109/L 
 
  Incidens av ICH 0,1%-0,5% 
 
 Riskfaktorer för ICH: skalltrauma, läkemedel 

som påverkar trombocytfunktionen, 
kärlmissbildning 

 
 Blödningssymtom, TPK-värde, psykosociala och 

livsstilsfaktorer bör vägas samman inför beslut 
om behandling eller ej 



INTERNATIONAL CONSENSUS REPORT ON THE 
INVESTIGATION AND MANAGEMENT OF PRIMARY 
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA 
BLOOD 2010 115; 168-186 



NYDEBUTERAD ITP 



 
BEHANDLINGSALTERNATIV 

 Expektans; information, kontaktperson  

  IvIG; höjer TPK snabbast, 0,8-1,0 g/kg i 
engångsdos, kan upprepas 

 Kortikosteroider; prednisolon 4 mg/kg/d i 3-4 dgr 
alt 1-2 mg/kg/d i upp till 14 dgr + nedtrappning 7 
dgr.  

  (Iv anti-D 50-75 µg/kg) 
 

 Akutbehandling 
 Trombocyttransfusion i 2-3 ggr högre dos än 

normalt 
  Iv methylprednisolon; 30 mg/kg, max 1 g 
  IvIG 

 



REKOMMENDATIONER OM 
BENMÄRGSUNDERSÖKNING 

  Symtom ej förenligt med ITP; t.ex. 
skelettsmärta, ledsmärta, hepatosplenomegali, 
långdragen feber 

  Om blodstatus visar annat än isolerad 
trombocytopeni 

  Bör övervägas vid trombocytopeni som inte 
svarar på initial behandling 

 
  ITP som inte förbättrats och som fortfarande 

kräver behandling efter 3-6 mån  



KRONISK ITP 



BEHANDLINGSALTERNATIV 

  Intermittent IvIG eller korta kurer steroider 

 Dexamethason p.o.28-40 mg/m2/d i 4 dagar var 
28:e dag, 6 cykler (TPK > 50 x 109/L I 67-86% av 
fallen ) 

 Methylprednisolon p.o. 30 mg/kg/d i 3 dagar, följt 
av 20 mg/kg/d i 4 dagar (TPK stiger i 60-100% av 
fallen)  

 Rituximab 100 mg eller 375 mg/m2 per vecka i 4 
veckor (TPK> 50 x 109/L I 31-68% av fallen) 

 Splenektomi (60-70% long-term response) 



SPLENEKTOMI 

 Sällan rekommenderat till barn pga stor chans 
till spontant tillfrisknande och mycket liten risk 
för livshotande blödning (<0,5%) 

 Risk för sepsis efter splenektomi 3% 
 Kan övervägas hos barn och ungdomar med 

allvarliga blödningssymtom, stor påverkan på 
livskvalitet, duration av ITP 12-24 mån 

 Vaccination mot pneumokocker, meningokocker 
och H influenzae bör ske minst 2 veckor före 
splenektomi 

 Förebyggande penicillin bör ges åtminstone 
under 2 år efter splenektomi 



NYA BEHANDLINGSMÖJLIGHETER 

 TPO-receptor agonister har visat lovande 
resultat i studier på vuxna 

 
 Romiplostim ges som s.c. inj 1 gång/v, risk för 
”rebound” trombocytopeni då behandlingen 
avslutas 

 
 Eltrombopag ges p.o. 1gång/dag, risk för 

leverpåverkan 
 
 Ännu ingen indikation för barn med ITP, men 

kan bli ett alternativ för behandling av kroniskt 
refraktär ITP när mer data om effektivitet och 
säkerhet samlats 


