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ΠΕΡιληΨη: η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ιΘΠ) ή ιδιοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία όπως 
πλέον ονομάζεται, είναι από τις πιο συχνές αιματολογικές διαταραχές στα παιδιά και χαρακτηρίζεται 
από ελάττωση των κυκλοφορούντων αιμοπεταλίων λόγω καταστροφής τους με ανοσολογικό μηχανι-
σμό. η φυσική ιστορία της οξείας μορφής της νόσου στα παιδιά είναι καλά μελετημένη. Πλήρης ύφεση 
παρατηρείται τουλάχιστον στα 2/3 των παιδιών μέσα σε 6 μήνες από τη διάγνωση. ςτη χρόνια μορφή 
της νόσου η θρομβοπενία επιμένει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών - με βάση πρόσφατα 
δεδομένα πέραν των 12 μηνών - και η έκβαση γενικά είναι καλή. το ένα τρίτο από αυτά τα παιδιά έχουν 
αυτόματη ύφεση της νόσου λίγους μήνες μέχρι και αρκετά χρόνια από τη διάγνωση. οι περισσότερες 
αυτόματες υφέσεις παρατηρούνται νωρίς και είναι μικρός ο αριθμός των παιδιών με σοβαρή θρομβο-
πενία ή αιμορραγικές εκδηλώσεις πέραν του έτους από τη διάγνωση. Παρά την εξαιρετική έκβαση ανε-
ξάρτητα από τη θεραπευτική προσέγγιση, η χορήγηση και το είδος της θεραπείας έχουν απασχολήσει 
τη βιβλιογραφία. οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν συμβαδίζουν και οδηγούν σε μεγάλη ποικιλομορφία 
στην ιατρική πρακτική. ςημαντικό θέμα για τα παιδιά με οξεία νόσο και σοβαρές αιμορραγικές εκδη-
λώσεις αποτελεί ο μικρός μεν αλλά υπαρκτός κίνδυνος για εγκεφαλική αιμορραγία. η τρέχουσα θερα-
πευτική στρατηγική περιλαμβάνει ως θεραπείες 1ης γραμμής τα κορτικοειδή, την ενδοφλέβια χορήγηση 
γ-σφαιρίνης (IVIG), την ενδοφλέβια αντι-D σφαιρίνη, αλλά και την παρακολούθηση μόνο. η σπληνε-
κτομή θεωρείται αποτελεσματική θεραπεία 2ης γραμμής αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον χρόνο 
και τις ενδείξεις. γενικά, συνιστάται για τα παιδιά εκείνα που έχουν καλά τεκμηριωμένη, συμπτωματική 
χρόνια νόσο και στα οποία έχει αποτύχει ή δεν είναι ανεκτή η θεραπεία 1ης γραμμής. μια σειρά από θε-
ραπείες 3ης γραμμής έχουν δοκιμαστεί στα παιδιά που αρνούνται ή έχουν αντένδειξη σπληνεκτομής. το 
Rituximab, έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για ποικιλία αυτοάνοσων νοσημάτων και η εμπει-
ρία από τη χορήγηση του σε ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή αυτοάνοση θρομβοπενία είναι αρκετά μεγα-
λύτερη στους ενήλικες. το ερώτημα είναι αν μπορεί να αποτελέσει θεραπεία επιλογής σε παιδιά που 
έχουν σοβαρή συμπτωματική νόσο μετά τη σπληνεκτομή, αλλά κυρίως αν μπορεί να υποκαταστήσει 
τη σπληνεκτομή ως θεραπεία 2ης γραμμής. Πρόσφατα, έχουν αναπτυχθεί μη ανοσογόνα θρομβοποιητι-
κά πεπτίδια και μη πεπτιδικά μόρια (2ης γενιάς θρομβοποιητικοί αυξητικοί παράγοντες) που διεγείρουν 
την μεγακαρυοποίηση με τον ίδιο τρόπο όπως η θρομβοποιητίνη, με ενθαρρυντικά πρόδρομα αποτελέ-
σματα στους ενήλικες. ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση παιδιών με ιΘΠ μένει να εκτιμηθεί σε καλά 
σχεδιασμένες προδρομικές κλινικές μελέτες. τα τελευταία χρόνια, η διεθνής ομάδα εργασίας για την 
αυτοάνοση θρομβοπενία δημοσίευσε προτάσεις, για την αντιμετώπιση της ετερογένειας σε ορολογία, 
προσδιορισμούς, κριτήρια ανταπόκρισης και έκβασης της νόσου σε ενήλικες και παιδιά. ςύμφωνα με 
αυτές ο όρος ‘πρωτοπαθής’ αντικαθιστά το ‘ιδιοπαθής’ και το ακρωνύμιο ‘ITP’ διατηρείται για να εκ-
φράσει την ονομασία της νόσου ‘Immune ThrombocytoPenia’ η οποία αντικαθιστά ονοματολογίες που 
μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί.
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Εισαγωγή
η ιδιοπαθής αυτοάνοση θρομβοπενία (γνωστή ως ιδι-

οπαθής θρομβοπενική πορφύρα, ιΘΠ) είναι η πιο συχνή 
επίκτητη αιμορραγική διαταραχή στα παιδιά με επίπτω-
ση 4-5 περιπτώσεις ανά 100.000 παιδιά το χρόνο. Πρό-
κειται για αυτοάνοση διαταραχή που χαρακτηρίζεται από 
ελάττωση των κυκλοφορούντων αιμοπεταλίων λόγω κα-
ταστροφής τους στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα μετά 
από ευαισθητοποίηση.1 Χαρακτηρίζεται από μεμονωμένη 
θρομβοπενία χωρίς ευρήματα άλλης υποκείμενης νόσου, 
αποτελεί διάγνωση εξ αποκλεισμού, και είναι διαταρα-
χή μικρής διάρκειας η οποία αποκαθίσταται στα 2/3 των 
παιδιών μέσα σε 6 μήνες από τη διάγνωση, γι αυτό μέ-
χρι πρότινος διακρινόταν σε οξεία και χρόνια με βάση 
το χρονικό αυτό όριο.

παθογένεια
η παθογένεια της νόσου αναλύεται λεπτομερώς στο 

κεφάλαιο των ςπανουδάκη και συν. του παρόντος τεύ-
χους του ΑιμΑ. ςυνοπτικά, αναφέρομε τα παρακάτω.

η παθοφυσιολογία της νόσου φαίνεται να είναι σύν-
θετη με τη συμμετοχή αντισωμάτων, κυτταροκινών, τ και 
Β λεμφοκυττάρων και αντιγονοπαρουσιαστικών κυττά-
ρων. Βασικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου κα-
τέχει η απώλεια της ανοσολογικής ανοχής που οδηγεί 
στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων κατά αντιγόνων των 
αιμοπεταλίων.2,3 Πρόκειται για αυτοαντισώματα κυρίως 
IgG με ειδικότητα κατά ειδικών αντιγόνων των αιμοπε-
ταλίων, ειδικότερα έναντι των γλυκοπρωτεϊνών IIb/IIIa 
και Ib/IX. η ανίχνευση των αυτοαντισωμάτων κατά των 
αιμοπεταλίων είναι δύσκολη, δεν είναι διαθέσιμη στα 
περισσότερα εργαστήρια, η μη ανεύρεση τους όμως δεν 
αποκλείει τη διάγνωση και γι’ αυτό δεν συνιστάται ως 
εξέταση ρουτίνας.4

Είναι ολοένα και πιο σαφές ότι μηχανισμός κυτταρι-
κής ανοσίας έχει σημαντική θέση στην παθογένεια της 
νόσου.1 η παραγωγή αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων 
από τα Β κύτταρα απαιτεί τα CD4+ T βοηθητικά λεμφο-
κύτταρα. Είναι επίσης πιθανόν σε μερικές περιπτώσεις τα 
κυτταροτοξικά τ λεμφοκύτταρα να παίζουν ρόλο στην κα-
ταστροφή των αιμοπεταλίων. η πυροδότηση, πιθανά από 
λοίμωξη ή τοξίνη, οδηγεί στη δημιουργία αντισωμάτων/
ανοσοσυμπλεγμάτων που στρέφονται κατά αντιγόνων των 
αιμοπεταλίων. το σύμπλεγμα αντισώματος-αιμοπεταλί-
ου συνδέεται στη συνέχεια με τα αντιγονοπαρουσιατικά 
κύτταρα (μακροφάγα ή δενδριτικά) μέσω Fcγ υποδοχέων 
και φαγοκυτταρώνεται. τα ενεργοποιημένα αντιγονοπα-
ρουσιατικά κύτταρα εκφράζουν στην επιφάνεια τους νέα 
πεπτίδια που δρουν συνδιεγερτικά και συμβάλλουν στην 
παραγωγή ειδικών κλώνων CD4+ λεμφοκυττάρων, οι 
οποίοι με τη σειρά τους οδηγούν στην περαιτέρω παραγω-
γή αντισωμάτων από τα ειδικά Β κύτταρα. Επιπρόσθετα, 

από την καταστροφή των αιμοπεταλίων αναδεικνύονται 
κρυπτικοί επίτοποι αντιγόνων των αιμοπεταλίων που οδη-
γούν στο σχηματισμό ειδικών τ- κυτταρικών κλώνων και 
διέγερση νέων Β κλώνων με αποτέλεσμα την επέκταση 
της ανοσολογικής απάντησης.

Αν και η αυξημένη καταστροφή αιμοπεταλίων έχει ρό-
λο κλειδί στην παθογένεια της νόσου, σήμερα είναι γνω-
στό ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι επίσης σημαντική η 
μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων. ςτους ενήλικες αυ-
τό διαπιστώνεται στο 40% των περιπτώσεων και αντα-
νακλά την ανασταλτική δράση των αυτοαντισωμάτων 
στα μεγακαρυοκύτταρα.2 Ανάλογες μελέτες στα παιδιά 
είναι περιορισμένες αλλά είναι πιθανή παρόμοια δράση.

Κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά
μία τυπική περίπτωση ιΘΠ αφορά παιδί μικρής ηλι-

κίας (μέση ηλικία 5,7 έτη, το 70% των παιδιών είναι 1-10 
ετών) προηγούμενα υγιές που αιφνιδίως παρουσιάζει εκ-
χυμώσεις και πετεχειώδες εξάνθημα.5,6 ςτα 2/3 των περι-
πτώσεων προηγείται λίγες μέρες έως αρκετές εβδομάδες 
(συνήθως 2 εβδομάδες) λοίμωξη, πιο συχνά του ανώτερου 
αναπνευστικού και σπανιότερα ειδικές ιογενείς λοιμώξεις 
(ερυθρά, ανεμοβλογιά, παρωτίτιδα, ιλαρά, λοιμώδης μο-
νοπυρήνωση) ή εμβολιασμός με ζώντες εξασθενημένους 
ιούς.7 ο κίνδυνος για την εμφάνιση της νόσου μετά από 
εμβολιασμό για ιλαρά-ερυθρά-παρωτίτιδα είναι περίπου 
1 στις 25000 δόσεις.8,9 η κλινική εξέταση στη διάγνωση 
είναι χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα εκτός από τις αιμορρα-
γικές εκδηλώσεις από το δέρμα. κλινικά αξιοσημείω-
τη λεμφαδενοπάθεια ή ηπατοσπληνομεγαλία αποτελούν 
άτυπα κλινικά ευρήματα ενώ τραχηλική λεμφαδενίτιδα 
είναι συχνή σε μικρά παιδιά καθώς και μόλις ψηλαφητός 
σπλήνας στο 5-10% των περιπτώσεων που αποδίδονται 
στην προηγηθείσα ιογενή λοίμωξη. Επίσταξη, συνήθως 
ήπια και μερικές φορές σοβαρή εκδηλώνεται στο 25% 
των παιδιών, ενώ αιματουρία λιγότερο συχνά.

Εργαστηριακό εύρημα κλειδί στη νόσο είναι η με-
μονωμένη συχνά σοβαρή θρομβοπενία, με αιμοπετάλια 
(ΑμΠ) <20000κκχ στις περισσότερες από τις μισές πε-
ριπτώσεις. Άλλες αιματολογικές διαταραχές στη διάγνω-
ση της νόσου είναι κάποιες που μπορούν να ερμηνευτούν 
εύκολα όπως αναιμία που οφείλεται στην απώλεια αίμα-
τος λόγω επίσταξης ή μηνορραγίας ή παρουσία άτυπων 
λεμφοκυττάρων που σχετίζονται με την προηγηθείσα 
λοιμώδη μονοπυρήνωση. Ήπια ηωσινοφιλία είναι συ-
χνό εύρημα, ενώ στο επίχρισμα του περιφερικού αίμα-
τος παρατηρείται μείωση του αριθμού αλλά παρουσία 
μεγάλου μεγέθους αιμοπεταλίων. το μυελόγραμμα όταν 
γίνεται δείχνει φυσιολογικό ή αυξημένο αριθμό μεγακα-
ρυοκυττάρων πολλά από τα οποία είναι άωρα και σε με-
ρικές περιπτώσεις ανευρίσκεται αύξηση του αριθμού των 
προβαθμίδων των ηωσινοφίλων.1, 5
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Διαφορική διάγνωση
η ιΘΠ είναι διάγνωση εξ αποκλεισμού, η δε ερώτη-

ση, πότε ο χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων δεν οφείλεται 
σε ιΘΠ, είναι σημαντική ιδιαίτερα στις άτυπες περιπτώ-
σεις.10 Αρχικά βέβαια θα πρέπει να αποκλείεται το εργα-
στηριακό λάθος και η ψευδοθρομβοπενία.

Αν και η εκδήλωση της ιΘΠ είναι γενικά αιφνίδια, εκ-
χυμώσεις και πετέχειες μπορεί να εμφανίζονται αργά για 
εβδομάδες ή μήνες και να υποδηλώνουν χρόνια πορεία.11 
μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά έχουν περισσότερες πιθα-
νότητες να έχουν χρόνια νόσο. Είναι σημαντικό επίσης 
να αποκλειστούν άλλες διαταραχές που μπορεί να υπο-
δυθούν τη νόσο. το λεπτομερές ιστορικό, η προσεκτική 
κλινική εξέταση και τα αποτελέσματα ειδικών εξετάσεων 
(αντιπυρηνικά και αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, ανο-
σοσφαιρίνες) θα επιβεβαιώσουν ή θα αποκλείσουν συχνές 
αιτίες δευτεροπαθούς θρομβοπενίας όπως συστηματικό 
ερυθηματώδη λύκο ή κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες.12 
ιστορικό μεταγγίσεων θα πρέπει να λαμβάνεται σε όλα 
τα παιδιά και ανάλογα με την ηλικία ιστορικό σεξουα-
λικής δραστηριότητας και λήψης φαρμάκων. ςτις περι-
πτώσεις αυτές συνιστάται έλεγχος για ηπατίτιδα C και 
HIV. Έλεγχος για H. pylori στα παιδιά συνιστάται μό-
νο αν πρόκειται για περιοχή με υψηλό επιπολασμό. το 
κληρονομικό ιστορικό μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στα 
παιδιά με προφανή χρόνια ιΘΠ, μικρή ηλικία εκδήλωσης 
και μεμονωμένη μέτρια θρομβοπενία για τον αποκλεισμό 
κληρονομικής θρομβοπενίας.13,14

το μυελόγραμμα συνιστάται στη διάγνωση στις περι-
πτώσεις που συνυπάρχουν άλλες διαταραχές όπως οστικά 
άλγη, ανεξήγητη εκσεσημασμένη σπληνομεγαλία ή δεν 
υπάρχει καθόλου έως ελάχιστη ανταπόκριση στη χορη-
γούμενη θεραπεία κυρίως για τον αποκλεισμό λευχαιμί-
ας ή απλαστικής αναιμίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να 
αρχίσει θεραπεία με κορτικοειδή.15

Φυσική ιστορία της νόσου
η φυσική ιστορία της νόσου στα παιδιά είναι καλά 

τεκμηριωμένη.16 Πλήρης ύφεση, όπως ορίζεται η άνοδος 
του αριθμού των αιμοπεταλίων >150000κκχ μέσα σε 6 
μήνες από την αρχική διάγνωση χωρίς να χρειάζεται πε-
ραιτέρω θεραπεία, επιτυγχάνεται στα 2/3 των παιδιών. 
η εξαιρετική έκβαση δεν φαίνεται να εξαρτάται από την 
θεραπευτική στρατηγική, όπως προκύπτει από σειρά με-
λετών. η προδρομική μελέτη του Kuehne και συνεργα-
τών του Intercontinental Childhood ITP Study Group σε 
2031 παιδιά από τον ιούνιο του 1997 μέχρι το μάιο του 
2000, έδειξε ότι πλήρης ύφεση επιτεύχθηκε στο 68% των 
παιδιών που δεν έλαβαν καμία θεραπεία, στο 73% των 
παιδιών που έλαβαν IVIG και στο 66% αυτών που έλα-
βαν κορτικοειδή, ενώ το 25,6% των παιδιών που είχαν 
θεωρηθεί να έχουν χρόνια ιΘΠ αποκαταστάθηκαν 6-12 

μήνες από τη διάγνωση.5 Παρόμοια αποτελέσματα με 
ποσοστό 76% πλήρους ύφεσης δημοσιεύτηκαν από την 
ανασκόπηση 12 σειρών με 1597 παιδιά.4

ο κίνδυνος σοβαρής αιμορραγίας στα παιδιά με ιΘΠ 
είναι μικρός ανεξάρτητα από τη χορήγηση θεραπείας και 
προσδιορίστηκε 0.9% στη μελέτη του George στις ηΠΑ, 
0.2% στο ηνωμένο Βασίλειο και πιο πρόσφατα 0.17% σε 
1750 παιδιά από το ICIS (Intercontinental Childhood ITP 
Study Group).6,17 Πρόσφατα το ICIS δημοσίευσε τα απο-
τελέσματα προδρομικής μελέτης για την εκτίμηση σοβα-
ρής αιμορραγίας στη διάγνωση και κατά τις πρώτες 28 
ημέρες σε παιδιά με ιΘΠ. Από 863 παιδιά που μελετή-
θηκαν, το 2.9% είχε σοβαρή αιμορραγία στη διάγνωση, 
από τα 505 παιδιά που είχαν αιμοπετάλια λιγότερα από 
20000κκχ και ήπιες αιμορραγικές εκδηλώσεις στη διά-
γνωση ποσοστό 0.6% παρουσίασε σοβαρό αιμορραγικό 
επεισόδιο τις πρώτες 28 ημέρες, ενώ από τα παιδιά με 
μέτριας βαρύτητας αιμορραγίες στη διάγνωση ποσοστό 
1.7% είχε νέα σοβαρή αιμορραγία τις 4 πρώτες εβδομά-
δες. τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι σοβαρή αιμορ-
ραγία δεν είναι συχνή στη διάγνωση της νόσου και είναι, 
επίσης, σπάνια τις επόμενες 4 εβδομάδες ανεξάρτητα από 
τη χορήγηση και το είδος της θεραπείας. 18

η έκβαση των παιδιών που εξακολουθούν να έχουν 
θρομβοπενία και μετά τους 6 μήνες από τη διάγνωση γε-
νικά είναι καλή. μελέτες δείχνουν ότι το ένα τρίτο από 
αυτά τα παιδιά έχουν αυτόματη ύφεση της νόσου λίγους 
μήνες μέχρι και αρκετά χρόνια από τη διάγνωση.4,11,17 ςε 
αναδρομική μελέτη 554 παιδιών που είχαν αιμοπετάλια 
<20000κκχ στη διάγνωση, το ποσοστό που είχε αιμοπε-
τάλια <20000κκχ σε χρονικό διάστημα 6, 12, 18, 24 μή-
νες μετά ήταν 9%, 6%, 4% και 3% αντίστοιχα.20

ςύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από τις ςκανδιναβι-
κές χώρες, ένα απλό κλινικό score προτείνεται για την 
πρόβλεψη της επίτευξης πρώιμης ύφεσης. Προγνωστικοί 
παράγοντες για πρώιμη ύφεση είναι η αιφνίδια έναρξη, 
προηγηθείσα λοίμωξη, το άρρεν φύλο, ηλικία <10 ετών, 
πορφυρικό ενάνθημα στους βλεννογόνους και αριθμός 
αιμοπεταλίων <5000κκχ.21 Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, θα 
μπορούν να διακρίνονται τα παιδιά εκείνα που δεν χρει-
άζεται να λάβουν θεραπεία μόνο για τον χαμηλό αριθ-
μό αιμοπεταλίων.

Θεραπεία
η ιΘΠ αποτελεί μία από τις αιματολογικές διαταρα-

χές της παιδικής ηλικίας με την πιο ασυνεπή θεραπευτι-
κή αντιμετώπιση. η απόφαση για τη χορήγηση θεραπείας 
σχετίζεται με τον πολύ μικρό αλλά υπαρκτό κίνδυνο εγκε-
φαλικής αιμορραγίας, ιδιαίτερα για τα παιδιά με οξεία 
ιΘΠ και σοβαρές αιμορραγικές εκδηλώσεις.11,17 ο κίνδυ-
νος σοβαρής αιμορραγίας αν και είναι μικρός, αποτελεί 
αναμφίβολα καταστροφική επιπλοκή σε μια γενικά κα-
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λοήθη νόσο και δεν υπάρχουν προδρομικές τυχαιοποιη-
μένες μελέτες που να προσδιορίζουν εάν η θεραπευτική 
παρέμβαση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για εγκεφα-
λική αιμορραγία σε παιδιά με οξεία νόσο και αιμοπετά-
λια <20000κκχ.

ςτην απόφαση χορήγησης θεραπείας αλλά και στην 
εκτίμηση της απάντησης σε αυτήν, παράμετροι που λαμ-
βάνονται υπόψη είναι ο αριθμός των αιμοπεταλίων, η βα-
ρύτητα των αιμορραγικών εκδηλώσεων, η τοξικότητα της 
θεραπείας, η ποιότητα ζωής, το stress και άγχος του παι-
διού και των γονέων από τη νόσο και τη χορηγούμενη 
θεραπεία αλλά και το κόστος θεραπείας. κατευθυντήριες 
οδηγίες έχουν δημοσιευθεί από την Αμερικανική Αιματο-
λογική Εταιρεία (ASH 1996), την Βρετανική Αιματολο-
γική Εταιρεία (2003) και το International Childhood ITP 
Study Group (ICIS 2001), οι οποίες βασίζονται κυρίως 
σε γνώμες ειδικών και μελέτες καταγραφής-παρατήρησης 
και όχι σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες.4,6,22 οι 
οδηγίες του ASH βασίζονται στον κίνδυνο αιμορραγίας 
που σχετίζεται με τον αριθμό αιμοπεταλίων. ςύμφωνα με 
αυτές δεν απαιτείται θεραπεία με ΑμΠ >30000κκχ ενώ 
θεραπεία συνιστάται σε παιδιά με σοβαρές αιμορραγικές 
εκδηλώσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό αιμοπεταλίων 
αλλά και σε παιδιά με ΑμΠ <10000κκχ και αιμορραγι-
κές εκδηλώσεις στο δέρμα. οι οδηγίες από τη Βρετανι-
κή αιματολογική εταιρεία βασίζονται στη βαρύτητα των 
κλινικών εκδηλώσεων ανεξάρτητα από τον αριθμό αιμο-
πεταλίων και θεραπεία χορηγείται σε σοβαρή αιμορραγία 
ή χειρουργικές επεμβάσεις. το ενδιαφέρον της πρόσφατης 
βιβλιογραφίας για τη θεραπευτική παρέμβαση στην ιΘΠ 
εστιάζεται στο ερώτημα αν υπάρχει πραγματικά ανάγκη 
θεραπείας με αιμοπετάλια <20000κκχ αλλά με ελάχιστες 
κλινικές εκδηλώσεις, στο ρόλο της αντι-D σφαιρίνης ως 
θεραπείας 1ης γραμμής, στο ρόλο του rituximab στην επι-
μένουσα νόσο καθώς και στα μακροχρόνια αποτελέσμα-
τα μετά τη σπληνεκτομή στις περιπτώσεις χρονιότητας.

η τρέχουσα θεραπευτική στρατηγική περιλαμβάνει 
ως θεραπείες 1ης γραμμής τα κορτικοειδή, την ενδοφλέ-
βια χορήγηση γ-σφαιρίνης (IVIG), την ενδοφλέβια αντι-
D σφαιρίνη για τα παιδιά που είναι Rhesus θετικά, αλλά 
και την παρακολούθηση μόνο. και οι τρεις παράγοντες 
έχει αποδειχθεί ότι επιτυγχάνουν άνοδο των αιμοπεταλί-
ων πιο γρήγορα σε σχέση με τη μη χορήγηση θεραπείας. 
Δημοσιευμένες κλινικές μελέτες με ομάδες ελέγχου συ-
γκρίνουν τα κορτικοστεροειδή έναντι καμίας θεραπείας, 
έναντι χορήγησης IVIG ή μη χορήγησης θεραπείας, ένα-
ντι αντι-D σφαιρίνης, χορήγηση IVIG σε χαμηλή ή μεγα-
λύτερη δόση, καθώς και χορήγηση IVIG έναντι αντι-D 
σε χαμηλότερη και υψηλότερη δόση. Από τα κορτικοει-
δή, το σκεύασμα που έχει χορηγηθεί στις περισσότερες 
σειρές για την θεραπεία νέων περιπτώσεων ιΘΠ είναι η 
από του στόματος πρεδνιζόνη σε δόση 1-2 mg/Kg/ ημέ-
ρα σε διηρημένες δόσεις επί 14 μέρες με σταδιακή μεί-
ωση, συνολικά για λίγες εβδομάδες, η οποία δεν φάνηκε 
όμως να προσφέρει πλεονέκτημα στην πρώιμη απάντη-
ση στα παιδιά.23,24 Έχουν δοκιμαστεί επίσης μεγάλες δό-
σεις μεθυλπρεδνιζολόνης (30mg/Kg, max 1g) per os αλλά 
και ενδοφλέβια καθημερινά για 3-4 μέρες.25-27 Από την 
ανασκόπηση διαφόρων σειρών προκύπτει ότι κλινικά ση-
μαντική και σχετικά ταχεία αύξηση των αιμοπεταλίων 
μπορεί να επιτευχθεί στην πλειονότητα των παιδιών με 
δόσεις κορτικοειδών 4mg/Kg την ημέρα πρεδνιζόνης ή 
ισοδύναμων δόσεων άλλων κορτικοειδών per os ή παρε-
ντερικά για 4 ημέρες. η χορήγηση μεγαλύτερων δόσεων 
κορτικοειδών για σύντομο χρονικό διάστημα συμβάλλει 
στην άνοδο των αιμοπεταλίων χωρίς τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες της μακροχρόνιας χορήγησης τους.28

ςυστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση τυχαι-
οποιημένων μελετών που συγκρίνουν τη χορήγηση κορ-
τικοειδών με τη χορήγηση IVIG έδειξε ότι τα παιδιά που 
έλαβαν κορτικοειδή είχαν 26% μικρότερη πιθανότητα 
να έχουν ΑμΠ >20.000κκχ μετά από 48 ώρες θεραπεί-

Πίνακας 1. Θεραπείες 1ης γραμμής στα παιδιά με ΙΘΠ*

Συνιστώμενη θεραπεία Απάντηση στη θεραπεία
Χρόνος μέχρι  
την απάντηση Τοξικότητα

IVIg 0.8-1g/kg
1 εφάπαξ δόση >80% των παιδιών 1-2 ημέρες Πυρετός, κεφαλαλγία

IV anti-D 50-75μg/Kg 50% - 77%
ανάλογα με τη δόση

~50% απάντηση  
σε 24 ώρες

Κεφαλαλγία, πυρετός, ρίγη, 
αιμόλυση

Πρεδνιζόνη σε συμβατικές δόσεις
1-2 mg/kg/ημέρα για 14 ημέρες,

4mg/kg/ημέρα για 3-4 ημέρες

</=75% ανάλογα  
με τη δόση 2-7 ημέρες

Παροδικές διαταραχές 
συμπεριφοράς, γαστρίτιδα, 

αύξηση βάρους

Παρακολούθηση μόνο ~2/3 των παιδιών θα βελτιωθούν 
σε διάστημα 6 μηνών

ημέρες μέχρι  
6 μήνες

Περιορισμός 
δραστηριότητας, άγχος

*Από: Provan et al. Blood 2010; 115;168-186
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ας.29 Από την πρώτη αναφορά του Imbach και συνεργα-
τών για την αποτελεσματικότητα της IVIG σε παιδιά με 
οξεία και χρόνια ιΘΠ ακολούθησαν πολλές μελέτες που 
επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα αυτά.30 Δύο σημαντι-
κές μελέτες του Blanchette και συν. έδειξαν η μεν πρώ-
τη ότι η χορήγηση της IVIG (1g/Kg /ημέρα x 2ημ) είχε 
σαν αποτέλεσμα πιο γρήγορη άνοδο των αιμοπεταλίων 
από την per os πρεδνιζόνη (4mg/Kg την ημέρα x 7 ημέρες 
και σταδιακή μείωση μέχρι ημέρα 21), ενώ η δεύτερη ότι 
μία μόνη δόση 0.8g/Kg IVIG είναι το ίδιο αποτελεσμα-
τική με συνολική δόση 2g/Kg, για την άνοδο των ΑμΠ 
>20000κκχ.31,32 και στις δύο μελέτες εκτιμήθηκε μόνο η 
άνοδος του αριθμού των αιμοπεταλίων και δεν συνεκτι-
μήθηκαν οι αιμορραγικές εκδηλώσεις.

η πρώτη αναφορά για την αντιμετώπιση της θρομ-
βοπενίας σε ασθενείς με ιΘΠ με ενδοφλέβια χορήγηση 
αντι-D σφαιρίνης έγινε το 1983 από τον Salama και συν, 
παρατήρηση που επιβεβαιώθηκε από αρκετούς ερευ-
νητές.33 ςε μελέτη της ςκαραντάβου και συνεργατών 
με 262 ασθενείς προκύπτουν αξιόλογα αποτελέσματα, 
όπως ότι η αντι-D σφαιρίνη σε συμβατικές δόσεις δεν 
είναι αποτελεσματική σε σπληνεκτομηθέντες ασθενείς 
και το δεδομένο ότι η απάντηση όσον αφορά τον αριθμό 
αιμοπεταλίων είναι σημαντικά καλύτερη στα παιδιά σε 
σχέση με τους ενήλικες.34 Ακολούθησε προδρομική τυ-
χαιοποιημένη μελέτη του Tarantino και συν. σε 101 παι-
διά με οξεία ιΘΠ, η οποία έδειξε σαφώς ότι η χορήγηση 
αντι–D σφαιρίνης σε δόση 75μg/Kg υπερέχει των 50μg/
Kg και είναι ισοδύναμη της IVIG σε δόση 0.8gr/Kg με 
γνώμονα την άνοδο των ΑμΠ >20000 κκχ 24 ώρες με-

τά τη χορήγηση τους.35 Βραχείας διάρκειας ανεπιθύμη-
τες ενέργειες όπως πυρετός, ρίγος, ναυτία, έμετος είναι 
πιο συχνές στις δόσεις 75μg/Kg, η πιο προβλέψιμη πα-
ρενέργεια είναι η πτώση της αιμοσφαιρίνης περίπου μία 
εβδομάδα από τη χορήγηση της κατά μέσο όρο 0.8gr/dl, 
ενώ η πτώση είναι μεγαλύτερη από 2.1gr/dl μόνο σε πο-
σοστό 16% των ασθενών.36 Πλεονεκτήματα της χορήγη-
σης αντι-D σφαιρίνης είναι ο μικρός όγκος και η γρήγορη 
χορήγηση σε σχέση με την IVIG καθώς και η ταχύτερη 
άνοδος των αιμοπεταλίων σε σχέση με τα κορτικοειδή.

η σπληνεκτομή θεωρείται αποτελεσματική θεραπεία 
2ης γραμμής αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον χρό-
νο και τις ενδείξεις, αφού ο κίνδυνος της ζωής των παι-
διών από τη νόσο είναι ιδιαίτερα χαμηλός (<0.5%), ενώ 
ο κίνδυνος σηψαιμίας μετά τη σπληνεκτομή ανέρχεται 
στο 3% στα παιδιά και παραμένει δια βίου. Παρά το γε-
γονός ότι δεν υπάρχουν προδρομικές καλά σχεδιασμένες 
μελέτες, γενικά μέχρι τώρα είχε ένδειξη στα παιδιά εκεί-
να με καλά τεκμηριωμένη, συμπτωματική χρόνια ιΘΠ 
και στα οποία έχει αποτύχει ή δεν είναι ανεκτή η θερα-
πεία 1ης γραμμής.4,37-40

ο στόχος της θεραπείας στα παιδιά με επιμένουσα ή 
χρόνια νόσο είναι η διατήρηση αριθμού αιμοπεταλίων για 
επαρκή αιμόσταση με θεραπείες 1ης γραμμής και η ελαχι-
στοποίηση της παρατεταμένης χορήγησης κορτικοειδών.

μια σειρά από θεραπείες 3ης γραμμής έχουν δοκι-
μαστεί στα παιδιά που αρνούνται ή έχουν αντένδειξη 
σπληνεκτομής. Πριν την αποδοχή οποιασδήποτε νέας 
θεραπείας πρέπει να έχει εκτιμηθεί η αποτελεσματικότη-
τα και ασφάλεια της σε προδρομικές ή τυχαιοποιημένες 

Πίνακας 2. Θεραπευτικές επιλογές σε παιδιά με επιμένουσα ή χρόνια ΙΘΠ*

Συνιστώμενη θεραπεία
Απάντηση στη 

θεραπεία
Χρόνος μέχρι  
την απάντηση Τοξικότητα

Διάρκεια 
απάντησης

Δεξαμεθαζόνη 28mg/m2/
ημέρα

Μέχρι 80% άνοδος 
των αιμοπεταλίων 
(ενήλικες & παιδιά)

3 μέρες Διαταραχές συμπεριφοράς, 
αϋπνία, άγχος, γαστρίτιδα, 
υπέρταση, καταρράκτης

Μικρής διάρκειας, 
επανειλημμένοι 

κύκλοι
HDMP 30mg/kg/ημέρα 

x 3 ημέρες και 20mg/kg/
ημέρα x 4 ημέρες

60-100% άνοδος 
αιμοπεταλίων

2-7 ημέρες Περισσότερες σε σχέση με 
την πρεδνιζόνη

Rituximab 100mg ή
375mg/m2/εβδομάδα x  

4 εβδομάδες

31-79% απάντηση 
(πλήρης, μερική, 

μικρή)

Λίγες εβδομάδες Γενικά καλά ανεκτή, ήπιες 
παρενέργειες. Εξάνθημα, 

αρθραλγία, ορονοσία, 
κνησμός, κακουχία, 

πυρέτιο

63% πλήρη 
απάντηση, 

διάρκειας 4-30 
μήνες

Ανοσοκατασταλτικά ~70% άνοδος 
αιμοπεταλίων

ημέρες έως μήνες

Σπληνεκτομή 60-70% μακράς 
διάρκειας

24 ώρες Σηψαιμία

*Από: Provan et al. Blood 2010; 115:168-186
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μελέτες που προσδιορίζουν την κλινική έκβαση (αιμορ-
ραγικές εκδηλώσεις, ποιότητα ζωής) και δεν βασίζονται 
μόνο στον αριθμό αιμοπεταλίων.

το Rituximab είναι χειμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα 
που στρέφεται κατά των CD20+ B-λεμφοκυττάρων, έχει 
ένδειξη για τη θεραπεία των λεμφωμάτων στους ενήλικες 
και έχει χρησιμοποιηθεί για ποικιλία αυτοάνοσων νοση-
μάτων. η εμπειρία από τη χορήγηση του σε ασθενείς με 
χρόνια ιΘΠ είναι αρκετά μεγαλύτερη στους ενήλικες41 
και λεπτομέρειες μπορούν να ανευρεθούν στο άρθρο 
των μασουρίδη και μπερή του παρόντος τεύχους του 
ΑιμΑ. το αντίσωμα έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε 
παιδιά με χρόνια ανθεκτική νόσο και ποσοστό απάντη-
σης (ΑμΠ >50000κκχ) μεταξύ 31 και 68%.42,43 Χορηγεί-
ται σε δόση 375mg/m2 την εβδομάδα για 4 εβδομάδες, με 
μέσο χρόνο για ανταπόκριση τις 5.5 εβδομάδες και μέ-
ση διάρκεια 10.5 μήνες. μία από τις μεγαλύτερες σειρές 
παιδιών συμπεριέλαβε 36 παιδιά (6 με σύνδρομο Evans) 
ηλικίας 2.6-18.3 ετών, σε 11 από τα οποία παρατηρήθηκε 
ανταπόκριση (31%) που ορίστηκε ως άνοδος των αιμο-
πεταλίων >50000κκχ στις 9-12 εβδομάδες από τη χορή-
γηση.43 οκτώ από τα 11 παιδιά είχαν ΑμΠ >150000κκχ 
ένα χρόνο μετά χωρίς άλλη θεραπευτική παρέμβαση.44 
Ακολούθησε μελέτη 49 παιδιών με ανθεκτική συμπτω-
ματική ιΘΠ και παρακολούθηση 39.5 μήνες μετά τη χο-
ρήγηση του Rituximab. η συνολική απάντηση ήταν 69% 
(34/49 παιδιά) και η πιθανότητα επιβίωσης χωρίς υποτρο-
πή στους 30 μήνες ήταν 60% από την πρώτη χορήγηση. ο 
αριθμός των εγχύσεων και η προηγηθείσα σπληνεκτομή 
δεν επηρέασαν την απάντηση στην μελέτη αυτή, παρόλο 
που γενικά υπάρχει το ερώτημα αν το φάρμακο μπορεί να 
αποτελέσει θεραπεία επιλογής σε παιδιά που έχουν σοβα-
ρή συμπτωματική νόσο μετά τη σπληνεκτομή. η πρώι-
μη απάντηση συσχετίστηκε με πλήρη και σταθερή ύφεση 
ενώ η μεγαλύτερη ηλικία επίσης με σταθερή απάντηση.45 
Ήπιες και παροδικές ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρή-
θηκαν σε 9/49 παιδιά. τα αποτελέσματα μέχρι τώρα εί-
ναι ενθαρρυντικά, υπάρχει όμως ανάγκη για περαιτέρω 
μελέτες και μεγαλύτερο διάστημα παρακολούθησης σε 
παιδιά με χρόνια ή ανθεκτική νόσο για να αποδειχθεί αν 
το φάρμακο μπορεί να υποκαταστήσει τη σπληνεκτομή 
ως θεραπεία 2ης επιλογής.46,47

η μεγακαρυοποίηση ρυθμίζεται με την μετάδοση μη-
νυμάτων μέσω του υποδοχέα c-Mpl που βρίσκεται στα 
μεγαρυοκύτταρα και στα αιμοπετάλια ενώ η θρομβοποι-
ητίνη (TPO) είναι ο αυξητικός παράγοντας που ρυθμίζει 
την παραγωγή των αιμοπεταλίων.48 με βάση αναφορές 
για μείωση της παραγωγής των αιμοπεταλίων σ’ ένα πο-
σοστό ασθενών με ιΘΠ, ερευνήθηκε το ερώτημα αν η 
TPO ή μόρια που την μιμούνται μπορεί να αυξήσουν την 
παραγωγή των αιμοπεταλίων και να οδηγήσουν σε μια 
νέα θεραπευτική στρατηγική για την αντιμετώπιση της 
νόσου. μελετήθηκε η χρήση της 1ης γενιάς θρομβοποιη-
τινών όπως η ανασυνδυασμένη TPO (rhTPO) καθώς και 

ενός μη γλυκοζυλιωμένου μορίου συνδεδεμένου με πο-
λυαιθυλενογλυκόλη (PEG-rHuMGDF, megakaryocyte 
growth and development factor), με ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα αρχικά.48 η παραγωγή όμως αντι-TPO αντισω-
μάτων με συνοδό θρομβοπενία ανέστειλε την περαιτέρω 
κλινική έρευνα. Πρόσφατα, έχουν αναπτυχθεί μη ανο-
σογόνα θρομβοποιητικά πεπτίδια (AMG 531) και μικρά 
μη πεπτιδικά μόρια (Eltrombopag και AKR-501) που δι-
εγείρουν την μεγακαρυοποίηση με τον ίδιο τρόπο όπως 
η TPO (2ης γενιάς θρομβοποιητικοί αυξητικοί παράγο-
ντες).49,50 Πρόδρομα αποτελέσματα σε ενήλικες με ιΘΠ 
είναι ενθαρρυντικά.51-53 Εκτός από αναστρέψιμη ίνωση 
στο μυελό σε μερικούς ασθενείς που έλαβαν AMG 531, 
γενικά τα φάρμακα αυτά δεν φαίνεται να σχετίζονται με 
αξιοσημείωτη τοξικότητα.54 λεπτομέρειες μπορούν να 
αναγνωστούν στο άρθρο του Χ. Ποντίκογλου του παρό-
ντος τεύχους του ΑιμΑ. ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση 
παιδιών με ιΘΠ μένει να εκτιμηθεί σε καλά σχεδιασμέ-
νες προδρομικές κλινικές μελέτες.

H διάθεση νέας γενιάς θεραπευτικών παραγόντων, η 
ανάγκη συγκριτικών μελετών και η προσπάθεια αντιμε-
τώπισης της ετερογένειας σε ορολογία, προσδιορισμούς 
και κριτήρια ανταπόκρισης οδήγησε τη διεθνή ομάδα ερ-
γασίας να δώσει ορισμούς και να προσδιορίσει την ιΘΠ, 
τις διάφορες φάσεις της, κριτήρια για τη διαβάθμιση της 
βαρύτητας και την κλινικά σημαντική απάντηση στη θε-
ραπεία και έκβαση.55 το ακρωνύμιο ιτP διατηρείται για 
να εκφράσει την ‘Immune ThrombocytoPenia’ που αντι-
καθιστά τους όρους Idiopathic Thrombocytopenic Purpu-
ra, Immune Thrombocytopenic Purpura και Autoimmune 
Thrombocytopenic Purpura. ο όρος οξεία ιΘΠ αντικαθί-
σταται από τον όρο ‘νεοδιαγνωσθείσα ιΘΠ’, που χρησι-
μοποιείται για τους 3 πρώτους μήνες από τη διάγνωση, 
‘επιμένουσα ιΘΠ’ ονομάζεται η νόσος που επιμένει από 
3-12 μήνες, ενώ μετά τους 12 μήνες θεωρείται χρόνια. 
μέχρι σήμερα η σοβαρότητα της νόσου (ήπια, μέτρια, 
σοβαρή) σχετιζόταν με τη βαρύτητα της θρομβοπενίας, 
η οποία θεωρείται δείκτης για τον κίνδυνο αιμορραγίας. 
τώρα γίνεται αποδεκτό ότι ανεξάρτητα από τη φάση της 
νόσου, σοβαρή ΙΘΠ θεωρείται η παρουσία αιμορραγικών 
εκδηλώσεων στη διάγνωση ώστε να χρειάζεται χορήγηση 
θεραπείας ή η εμφάνιση νέων αιμορραγιών που απαιτούν 
επιπρόσθετες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ως πλήρης απά-
ντηση ορίζεται η άνοδος του αριθμού των αιμοπεταλίων 
>100000κκχ, ως απάντηση στη θεραπεία η επίτευξη επι-
πέδων αιμοπεταλίων μεταξύ 30000-100000κκχ και ο δι-
πλασιασμός τουλάχιστον των επιπέδων της διάγνωσης, 
ενώ μη-απάντηση θεωρείται αριθμός ΑμΠ <30000κκχ, 
ή άνοδος τους λιγότερο από διπλάσιο της διάγνωσης ή 
παρουσία αιμορραγίας. ςτις κλινικές μελέτες θα πρέπει 
επίσης να γίνεται αναφορά στις δόσεις, τη συχνότητα χο-
ρήγησης και στο χρόνο που απαιτείται για την απάντηση 
στη θεραπεία. μετά τη σπληνεκτομή, ο χρόνος για την 
εκτίμηση της απάντησης, όσον αφορά τον αριθμό των 
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αιμοπεταλίων είναι 1 έως 2 μήνες.
Ενώ στους ενήλικες έχουν δοθεί τα κριτήρια της αν-

θεκτικής νόσου, στα παιδιά δεν υπάρχει ομοφωνία για το 
πότε ένα παιδί με χρόνια αυτοάνοση θρομβοπενία πρέπει 
να θεωρηθεί ότι έχει ανθεκτική νόσο, με δεδομένο ότι η 
σπληνεκτομή στην πλειονότητα των παιδιών αναβάλλε-
ται όσο το δυνατόν περισσότερο. για τα μη σπληνεκτο-
μηθέντα παιδιά που δεν απαντούν στη θεραπεία(-ες) θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται αντίστοιχα οι όροι ‘νεοδια-
γνωσθείσα, επιμένουσα ή χρόνια νόσος που δεν ανταπο-
κρίνεται σε έναν ή περισσότερους παράγοντες’. τα παιδιά 
αυτά μπορεί να έχουν ή όχι σοβαρή νόσο. ςτόχος της θε-
ραπείας στην περίπτωση ανθεκτικής νόσου είναι γενικά 
η επίτευξη αριθμού αιμοπεταλίων επαρκούς να αποτρέ-
ψει κλινικά σημαντική αιμορρραγία με την μικρότερη 
δυνατή τοξικότητα.

Συμπεράσματα
Παρά τη σημαντική πρόοδο στην κατανόηση της πα-

θογένειας και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τις 
τελευταίες δεκαετίες, μικρός αριθμός τυχαιοποιημένων 
μελετών και περιορισμένες επιστημονικά τεκμηριωμένες 
κατευθυντήριες οδηγίες είναι διαθέσιμες για την αντιμε-
τώπιση των παιδιών με οξεία ή χρόνια νόσο. η ιδανική 
αντιμετώπιση των παιδιών στη διάγνωση οξείας ιΘΠ και 
αιμοπετάλια < 20000κκχ είναι θέμα αντιπαραθέσεων. Εί-
ναι επίσης λίγοι οι αξιόπιστοι παράγοντες κινδύνου που 
μπορούν να προβλέψουν την έκβαση ή την απάντηση στη 
θεραπεία και η ιΘΠ εξακολουθεί να αποτελεί ‘διάγνωση 
εξ αποκλεισμού’. ο ρόλος των νέων θεραπευτικών πα-
ραγόντων θα πρέπει να εκτιμηθεί σε καλά σχεδιασμένες 
τυχαιοποιημένες και προδρομικές πολυκεντρικές μελέτες.

Primary immune thrombocytopenia of childhood: pathogenesis and treatment
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ABSTRACT: Primary immune thrombocytopenia (ITP) is one of the most common blood diseases in 
childhood and is characterized by a low circulating platelet count due to immune-mediated destruc-
tion. The natural history of acute ITP in children is adequately studied. Complete remission occurs in 
at least 2/3 of cases within 6 months of initial diagnosis. In chronic childhood ITP the thrombocyto-
penia persists for more than 6 months –according to recent data more than 12 months- with generally 
good course and outcome. One third of these children have spontaneous remission of the disease from a 
few months to many years after initial diagnosis. Most remissions are observed early during the course 
of the disease and only a small number of children have severe thrombocytopenia and haemorrhagic 
symptoms for more than one year from diagnosis. Despite the exceptional outcome independently of 
any therapeutic approach, the administration and the type of treatment is a topic for debate. There is no 
consensus for treatment guidelines, fact that leads to a great diversity into the clinical practice. Important 
issue for the children with acute disease and serious bleeding symptoms constitutes the small but existing 
risk for intracranial haemorrhage (ICH). The current therapeutic strategy includes corticosteroids, the 
intravenous immunoglobulin (IVIG) and the intravenous anti-D immunoglobulin as first line treatment 
as well as the watch and wait option. Splenectomy is considered effective 2nd line treatment, although 
there is no agreement about the time and the indications of the procedure. In general, it is recommended 
for children with well documented, symptomatic chronic disease who have failed or are intolerant of 
1st line treatment. Third line treatments have been tried in children in whom splenectomy is refused or 
contraindicated. Rituximab, has been used for a variety of autoimmune diseases with more experience 
of its use in adult patients with chronic autoimmune thrombocytopenia. The question is if Rituximab is 
a treatment of choice for children with serious symptomatic disease after splenectomy, or principally 
whether the drug could be an alternative as 2nd line treatment. According to data for decreased platelet 
production in a proportion of patients with ITP, an effort became with the use of recombinant erythropoietin 
(rhTPO). However, the production of anti-TPO antibodies, led to the generation of non-immunogenic 
thrombopoietic peptides or non peptide molecules (2nd generation thrombopoietic factors) that stimulate 
the megakaryopoiesis with the same way as the TPO. Although the preliminary results in the adults are 
encouraging, their role in the management of children with ITP remains to be estimated by well-designed 
prospective clinical trials. Recently, the International Working Group for autoimmune thrombocytopenia 
published proposals, in order to face the heterogeneity in terminology, determinations, response criteria 
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