
Neonatal trombocytopeni 



Neonatal trombocytopeni (<100x109/L) 

1.  Normalvärden lägre 
a.  <32 gw  TPK 104 
b.  32-36 gw  TPK 123 

 
2.  TPK < 50 x 109/L 

a.  0,12-0,24% 
 

3.  NICU < 1000g TPK 
a.  < 150= 73%; < 100=56% < 50= 28% 

 



Neonatal trombocytopeni 

202 ELBW 
a.  Maternell pre-eklampsi   38% 
b.  Neonatal infektion   24% 
c.  DIC     20% 
d.  NEC      5% 

 
 



Neonatal trombocytopeni 

1.  Nedsatt produktion:  
•  Kongenital infektion,  
•  Acidos, hypoxi,  
•  Läkemedel, alkohol,  
•  Grav tillväxthämning  
•  Malignitet  
•  Tromboyctopeni med radiusasplasi (TAR-syndrom), 
•  Wiscott-Aldrich (små trc)  
•  Fanconi anemi  
•  Metabola sjukdomar   
•  Benmärgssvikt 



Neonatal Trombocytopeni 

2.  Ökade förluster:  
•  Blödningar,  
•  Utbytestransfusion med transfusion av 

trombocytfattigt erytrocytkoncentration.  



Neonatal Trombocytopeni 

3.  Ökad destruktion:  
Sepsis, kongenital infektion, trombos, 

hypersplenism, kavernöst hemangiom, DIC och 
immunologiska mekanismer.  

A) Autoimmun: Exempelvis idiopatisk 
trombocytopen purpura (ITP) eller systemisk 
lupus erythematosus (SLE) hos mor.  

B) Alloimmun: Exempelvis HPA-1a (PlA1) negativ 
mor. Immunisering kan inträffa även vid första 
graviditeten.  



ITP hos mor 

 Trc-ak 

Moderns trombocytantikroppar  
går över till fostret och förstör  
fostrets trombocyter 

Fostret blöder in trombocyter 
som modern ej ”känner igen” 
och bildar antikroppar emot.  
Antikropparna trp till fostret. 
Jmf Rh-immunisering 

Alloimmun trombocytopeni (HPA-1) 

 Trc-ak 



Neonatal trombocytopeni 

  1-2/1000 gravida 
  Liten maternell risk 

–  0 dödsfall/sista 20 år 

  Liten neonatal risk 
–  10% för tpk<150 
–  7%  har tpk<50 
–  0,2% ICH 

  0,3/1000 gravida 
  Liten maternell risk 

  Hög neonatal risk 
–  >10% mortalitet 
–  20% neurologiskt 

sequale pga ICH 
–  Svåra blödningar vanliga 

ITP hos mor Alloimmun trc peni 



Alloimmun trombocytopeni 

  Problem redan vid första graviditeten varför 
profylax svår 

  Neurologiska sequelae   
ibland under grav. 

  2% saknar HPA-1a 



Alloimmun trombocytopeni 

  Anti-HPA-1a   75% 
  Anti-HPA-5b   16% 
  Anti-HPA-15b     4% 

Anti-HPA-4 (vanl Asien) 



Alloimmun trombocytopeni 

  Handläggs av specialist  på regionnivå 
  Behandlas med i.v. gammaglobulin  fr. v 19 
  Kordocentes görs i vissa fall i v 36-37  
  TPK < 50 sker förlossning via elektivt sectio 
 



ITP hos mor 

  Känd ITP rekommenderas vanligen vaginal 
förlossning  

  Moderns ITP handläggs enligt vanliga 
hematologiska principer  

  Behandling på maternell indikation med 
högdos immunglobulin, steroider  



Neonatal trombocytopeni 
- Handläggning 

  Uteslut orsaker av icke immunmedierad natur: 
Sepsis, DIC, trombos, metabol sjukdom, kongenital 
virusinfektion, Vid kvarstående trombocytopeni ta 
TORCH prover.  

  Vid misstanke om immunmedierad trombocytopeni 
hos i övrigt friskt barn ska 2 mL i EDTA-rör, tas från 
barnet, 8-10 mL i EDTA från modern och 4 mL i 
EDTA-rör från fadern 



Neonatal trombocytopeni 
 - Handläggning 

  Nyfödd till mor med känd ITP eller HPA-1a 
neg mor: Ta TPK genast post partum och 
därefter 1-2 ggr/dygn tills TPK stabiliserats. 
OBS! Initialt kan TPK vara normal för att 
sedan falla inom ett par dygn   



Neonatal trombocytopeni 
 - Handläggning 

  TPK mellan 20-100 x 109/L: Individuell 
bedömning av behandlingsindikation baserat 
på anamnes och blödningsbenägenhet. 
Kontroll av TPK x 2 dagligen under de första 
dygnen.  

 



 
 Neonatal trombocytopeni - 
Handläggning  
TPK < 20 x 109/L eller uttalad blödningsbenägenhet hos nyfödd 
med känd eller misstänkt alloimmunisering : 

a)  Beställ trombocyter: HPA-1a neg donators  
eller moderns tvättade och strålade 
trombocyter  

b)  Iv immunglobulin 1 g/kg under 4 –6 timmar enl 
FASS. Kan vid behov upprepas följande dag.  

c)  Eventuellt  prednisolon 2 mg/kg/dygn  
d)  I refraktära fall: Utbytestransfusion  



 
 
 
Neonatal trombocytopeni 
 - Handläggning 
Behandling neonatal ITPTPK < 20 x 109/L eller uttalad 
blödningsbenägenhet hos barnet och ITP hos mor:  

a)  Iv immunglobulin enligt ovan 
b)  Eventuellt Prednisolon enligt ovan 
c)  Vis svårare blödningar ges 

trombocyttransfusion med filtrerade random 
trombocyter och erytrocytkoncentrat  



TPK < 20 x 109/L eller uttalad blödnings- benägenhet 
hos barnet utan känd orsak 

  Ge filtrerade random trombocyter 



Mer information 

 
http://www.blf.net/onko/page4/index.html 
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