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BAGGRUND 
 
Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP) er karakteriseret ved trombocytopeni 
(trombocyttal <100 x 109/l, typisk < 30 x 109/l) pga. immunmedieret destruktion af 
trombocytter, hovedsageligt i milten, uden tilgrundliggende sygdom. Udredning og 
behandling varierer, idet der er mangel på kliniske forsøg, som kan tjene som 
evidensgrundlag for klinisk praksis. Denne vejledning forsøger at beskrive en rationel 
tilgang til børn med ITP og er primært baseret på den britiske guideline fra 2003 [1], 
som i alt væsentligt svarer til en international konsensus rapport publiceret 2010 [2], 
samt på resultaterne af den prospektive nordiske undersøgelse, som blev foretaget 1998-
2000 [3,4].  
 
Vejledningen er forsøgt skrevet i overensstemmelse med en ny terminologi, som er 
foreslået af en international arbejdsgruppe [5]. Hidtil er trombocytopenisk purpura 
blevet inddelt i idiopatisk (ITP) og symptomatisk (ikke nødvendigvis immun-medieret). 
Nu foreslås det, at der skelnes mellem primær og sekundær Immun TrombocytoPeni 
henholdsvis uden og med en tilgrundliggende sygdom; den relevante diagnose anføres i 
parentes, f.eks sekundær ITP (SLE). Denne vejledning gælder børn med primær ITP.  
 
 
FOREKOMST 
 
ITP forekommer med en incidens på 4-5 per 100.000 børn under 15 år, svarende til ca. 
50 ny tilfælde om året i Danmark. I mange tilfælde opstår trombocytopenien pludseligt 
efter en forudgående viral sygdom. Trombocyttallet normaliseres inden en måned hos 
ca. 50%, inden seks måneder hos ca. 75%. Prævalensen af kronisk ITP, konventionelt 
defineret som varighed mere end end seks måneder, er 4-5 per 100.000 børn. Efter den 
ny klassifikation vil tilfældene fordele sig som kortvarig ITP (<3 måneder) ca. 65%, 
persisterende ITP (3-12 måneder) 15-20% og kronisk ITP (>12 måneder) 15-20%. 

 
 
PATOFYSIOLOGI 
 
Traditionelt anses trombocytopenien for at være betinget af sensibilisering af 
trombocytterne med autoantistof, krydsreagerende virusantistof eller cirkulerende 
immunkomplekser; knoglemarven øger trombocytproduktionen, men ikke tilstrækkeligt 
til at kompensere for destruktionen i RES. Der er efterhånden kommet holdepunkter for, 
at T-celle medieret trombocytdestruktion kan spille en rolle, og at 
trombocytproduktionen i nogle tilfælde er nedsat. 



DIAGNOSTIK 
 
Selv om der er sket fremskridt i forståelsen af det molekylære grundlag er ITP fortsat en 
udelukkelsesdiagnose. I mange tilfælde er klinikken oplagt. Typisk opstår purpura 
pludseligt efter en forudgående viral infektion, og trombocyttallet er meget lavt (<20 x 
109/l). Barnet er upåvirket. De fleste er i aldersgruppen 2-6 år.  
 
Den forudgående infektion er som regel en uspecifik febril episode. Den hyppigste 
specifikke infektion er variceller, som i sjældne tilfælde kan være ledsaget af en 
kompleks koagulationsforstyrrelse (antistoffer mod protein S og protein C) med 
fulminant purpura. Næsthyppigste specifikke årsag er mononukleose. 
 
Enkelte tilfælde opstår efter vaccination. Ved MFR-vaccination udvikler 1 af 24.000 
trombocytopeni inden 6 uger. Risiko er ikke større for børn, som tidligere har haft ITP. 
ITP ses hyppigere efter første end efter anden vaccination. Revaccination er ikke 
kontraindiceret (risiko for ITP efter rubella er ca 1 af 3.000). Blødningssymptomerne 
kan udvikles snigende, i praksis defineret som blødningsmanifestationer i mere end 14 
dage inden indlæggelse. I disse tilfælde skal man hos mindre børn tænke på Bernard-
Soulier syndrom eller anden hereditær form for trombocytopeni, og hos drenge på 
Wiscott-Aldrich syndrom. Hos større børn må Fanconi anæmi, von Willebrand type IIB, 
aplastisk anæmi eller myelodysplasi overvejes. Børn over 10 år har hyppigere kronisk 
forløbende ITP, som kan være symptomatisk for autoimmun sygdom (SLE, 
antifosfolipid syndrom). 

 
Undersøgelser: 
I typiske tilfælde er begrænset udredning tilstrækkelig, og hvis resultaterne er som 
forventet kan knoglemarvsundersøgelse undlades. 

• Hæmatologisk status inklusive MCV og retikulocyttal.  Der bør ikke være andre 
abnormiteter end trombocytopeni, men hvis der har været kraftig 
slimhindeblødning kan der være anæmi.  

• Blodtype og DAT (direkte antiglobulin test, ”Coombs”). 

• Perifert blodudstryg vurderes af erfaren patolog m.h.p. trombocytmorfologi og –
størrelse samt det hvide blodbillede. 

• Virus-serologi (VZV, EBV, Parvovirus B19, CMV, andre) kan være relevant for 
at bekræfte udløsende infektion. 

Evt. kan supplerende analyser udføres for at dokumentere, at trombocytterne er store og 
umodne: 

• Trombocyt middelvolumen (MPV), normalt 6-12 fl, måles af og kan udskrives 
fra Coulter-apparater. 

• Immature platelet fraction (IPF), normalt 0,9-5,9%, måles ved flowcytometri. 
 

Trombocytbundet immunglobulin (”platelet Coombs test”) kan måles med en række 
forskellige metoder, men har i praksis ringe diagnostisk værdi. 
 
I tilfælde med atypiske fund er det indiceret at foretage knoglemarvsundersøgelse for at 
udelukke marvpatologi og for at dokumentere megakaryocytose. Megakaryocyttallet 
estimeres bedst på knoglebiopsi. Marvundersøgelse kan – modsat lumbalpunktur - 
foretages uanset antallet af trombocytter. Generel anæstesi (uden intubation) bør 



overvejes. Hvis der er begrundet mistanke om leukæmi bør marvundersøgelsen 
foretages på et børneonkologisk center, jf. Sundhedsstyrelsens pakkeforløb. 
 
Andre supplerende undersøgelser omfatter immunglobuliner, ANA og anti-DNA, evt. 
udvidet koagulationsscreening.  
 
 

BEHANDLINGSSTRATEGI VED NYDIAGNOSTICERET ITP 
 

Bedømmelse af sværhedsgrad 
Det har været almindeligt at bedømme sværhedsgraden af ITP ud fra trombocyttallet: let 
(50-150 x 109/l), moderat (20-50 x 109/l) og svær (<20 x 109/l) trombocytopeni. 
Trombocyttallet er imidlertid ingen god indikator for blødningstendens og 
behandlingsbehov. Klinisk alvorlige blødninger forekommer næsten udelukkende mens 
trombocyttallet er under 20 x 109/l, men de fleste børn med svær trombocytopeni har 
kun beskeden blødningstendens. På diagnosetidspunktet ses svær 
(transfusionskrævende) slimhindeblødning kun hos ca. 3%. Der er risiko for intrakraniel 
blødning i forløbet, men den er mindre end 0,5%, og behandling beskytter ikke: 
hovedparten af rapporterede tilfælde er indtrådt på trods af behandling.   
 
Det er derfor bedre at benytte en klinisk klassifikation, hvor sværhedsgraden bestemmes 
ud fra blødningsmanifestationerne i stedet for trombocyttallet. Traditionelt skelnes 
mellem ”tør” og ”våd” purpura henholdsvis uden og med sivende slimhindeblødning fra 
næse, mund eller andet locus. Alvorlig slimhindeblødning er pragmatisk blevet 
defineret som en blødning, der medfører behov for blodtransfusion. Bedst er det at 
benytte et graderingssystem, hvor blødningsmanifestationerne bedømmes på en mere 
objektiv skala (Tabel 1). Graderingen kan bruges til at monitorere blødning under 
indlæggelse fra dag til dag, til at vurdere effekten af evt. behandling og til at 
karakterisere blødningsepisoder i forløbet.  
 
 
Tabel 1. Klinisk gradering af blødning ved ITP 
______________________________________________________________________ 
 
Grad 0 Ingen blødning 
Grad 1 Ubetydelig – få petekkier (<100), få (<5) og små (<3 cm) suggilationer  
Grad 2 Mild – mange petekkier eller >5 suggilationer >3 cm 
Grad 3 Moderat – kortvarig eller intermitterende slimhindeblødning  

som ikke kræver omgående intervention  
Grad 4 Svær – vedvarende slimhindeblødning som kræver omgående intervention 
 eller mistanke om indre blødning  
Grad 5 Livstruende – intrakraniel blødning eller fulminant slimhindeblødning 
______________________________________________________________________ 
Let modificeret efter Buchanan & Adix, J Pediatr 2002;141:683-38. 

 
  



Mild blødning 
 
De fleste børn med ITP har milde blødningsmanifestationer: grad 1-2 purpura eller 
beskeden og kortvarig grad 3 blødning fra næse eller mund, som stopper uden 
intervention. Hos de fleste varer perioden med svær trombocytopeni mindre end en 
måned, og som regel – hos to ud af tre - normaliseres trombocyttallet spontant inden tre 
måneder. Barnet kan derfor ses an med ”watch and wait”-strategien, hvor spontan 
remission afventes og blødningsepisoder behandles ved behov. 
 
Langt de fleste børn med ITP-varighed <3 måneder har overhovedet ingen betydende 
blødningsepisoder i forløbet. En prognostisk score til at forudsige 
trombocytopenivarighed < 3 måneder er udviklet og valideret (Tabel 2). En høj score 
giver ca. 80% sikkerhed for kort forløb og kan være nyttig som grundlag for at vælge 
den afventende strategi. Hvis scoren er lav kan man forberede barnet og familien på, at 
trombocytopenien formentlig persisterer (varer mere end tre måneder). 
 
Udskrivelse kan ske så snart familien har modtaget og forstået nøgtern information om 
risici og den nødvendige tryghed er etableret. Familien skal have en kontaktperson og 
skal medgives et telefonnummer som kan anvendes døgnet rundt, når/hvis barnet 
bløder.  
 
Blodprøver bør højst tages en gang om ugen. Hovedformålet er at følge, hvornår den 
forventede stigning i trombocyttal indtræder og at sikre, at der ikke tilkommer tegn til 
dysplasi eller aplasi. Klinisk set er fortsat purpura som regel udtryk for, at 
trombocyttallet endnu ikke er steget over 20 x 109/l. 
 
Barnets aktiviteter bør begrænses mindst muligt. Større børn bør passe skolegangen, og 
mindre børn kan efter passende information og aftale fortsætte i børnehave. Aktiviteter 
som er forbundet med traumerisiko bør undgås så længe trombocyttallet er <50 x 109/l.  
 
Medikamina, som kan påvirke trombocytfunktionen, skal undgås (salicylat, NSAID, 
fiskeolie). 
 
 
Tabel 2. Prognostisk score til prædiktion af spontan remission inden tre måneder. 
__________________________________________________________________ 
 
Abrupt symptomdebut (blødning mindre end 14 dage)  5 
Alder <10 år     3 
Forudgående infektion eller vaccination   2 
Trombocyttal <5 mia/l    2 
Våd slimhindeblødning    1 
Dreng     1 
__________________________________________________________________ 
 
Sandsynlighed for varighed <3 måneder: 
høj score (10-14) 79%, mellem score (5-9) 62%, lav score (0-4) 23%. 
__________________________________________________________________ 
Wendtland Edslev et al, Br J Haematol 2007;138:513-16. 



 
 

Moderat blødning 
 
Hvis der er udtalt klinisk blødning (grad 3-4) på diagnosetidspunkt eller i forløbet, f.eks. 
kraftig næseblødning varende mere end 30 minutter, kan behandling være indiceret. Der 
er flere behandlingsmodaliteter, som kan bevirke trombocytstigning og standse 
blødningen (Tabel 3). Alle behandlingerne har bivirkninger, effekten er forbigående, og 
ingen af dem fremskynder stabil remission. 
 
 
Tabel 3. Oversigt over behandlingsmuligheder ved nydiagnosticeret ITP 
___________________________________________________________________ 
 
Prednisolon 1-2 mg/kg 2-3 uger [Buchanan 1984, Am J Ped Hem Onc 6:355] 
Prednisolon 4 mg/kg 4-7 dage [Blanchette 1993, J Pediatr 123:989] 
Metylprednisolon 30 mg/kg i.v. 3 dage [Rosthøj 1996, Acta Pædiatr 85:910] 
Dexametason 20 mg/kvm per os 4 dage [Kühne 1997, J Pediatr 130:17] 
 
IV immunglobulin 0,4 g/kg 5 dage [Imbach 1981, Lancet i:1226] 
IV immunglobulin 1 g/kg 2 dage [Blanchette 1993, J Pediatr 123:989] 
IV immunglobulin 0,8-1 g/kg 1 dag [Blanchette 1994, Lancet 344:703] 
 
Anti-D 25 µg/kg i.v.  [Blanchette 1994, Lancet 344:703] 
Anti-D 50 µg/kg i.v.  [Tarantino 1999, J Pediatr 134:21] 
Anti D 75 µg/kg i.v.  [Tarantino 2006, J Pediatr 148:489] 
Anti-D 50 µg/kg s.c.  [Meyer 2006, Ped Blood Cancer 47:721] 

___________________________________________________________________ 
 

 

Kortikosteroid 

• Prednison gives konventionelt med dosering 1-2 mg/kg/dag. Hurtig effekt kan ikke 
forventes, og ofte er den beskeden. Pga bivirkninger ved langtidsbehandling bør 
steroid højst gives 2-3 uger, uanset respons. 

• Hurtigere effekt kan opnås med prednisolon i dobbelt dosis 4 mg/kg/dag: hos 
halvdelen er trombocyttallet >50 x 109/l inden 4 dage. En kort 4-dages behandling er 
ofte tilstrækkelig og medfører sjældent væsentlige bivirkninger. 

• Højdosis metylprednisolon 30 mg/kg/dag (max. 1000 mg) i 3 dage, intravenøst 
(langsom infusion) eller peroralt, har  endnu hurtigere effekt. 

• Højdosis dexametason 20 mg/kvm per os 4 konsekutive dage, som har været brugt 
som pulsbehandling til børn med kronisk ITP, har også prompte effekt på 
trombocyttallet hos de fleste. Nogle børn får bivirkninger (gastrit, adfærdsændring, 
glukosuri). 

• Hvis diagnosen er sikker – dvs. hvis der ikke er atypiske fund – er 
knoglemarvsundersøgelse forud for steroidbehandling ikke påkrævet. 

 
Intravenøs immunglobulin (IVIG) 

• Den oprindelige dosering er 0,4 g/kg på 5 konsekutive dage. Virkningsmekanismen 
er formentlig, at miltens makrofager blokeres af IgG (”kemisk splenektomi”).  



• Effekten kan opnås med en enkelt infusion på 0,8-1 g/kg, gentaget den følgende dag 
hvis blødningen ikke er stoppet. Mere end 90% responderer med trombocytstigning 
>20 x 109/l, hos de fleste allerede efter et døgn; omkring halvdelen opnår et 
trombocyttal >150 x 109/l inden 7 dage. 

IVIG-behandling er dyr, kræver intravenøs adgang, skal gives over 4-8 timer, og 
infusionen medfører bivirkninger hos ca 25% (febril reaktion, kvalme, hovedpine, 
træthed), i enkelte tilfælde som anafylaktoid reaktion eller aseptisk meningit. Effekten 
er forbigående, varighed 2-3 uger. Det er omdiskuteret, om IVIG har en 
immunmodulerende effekt, som nedsætter risiko for kronisk forløb.  
 
anti-D immunglobulin 

• Hos Rhesus-positive børn kan en infusion af anti-D i dosis 25-50 µg/kg få 
trombocyttallet til at stige. Rationalet er at inducere en kompetitiv immun-

hæmolyse. I dosering på 75 µg/kg opnås en effekt, som svarer til en IVIG-infusion.  
Anti-D er billigere og kan gives hurtigt. Der kan være bivirkninger som for IVIG, 
herudover kan hæmolysen blive manifest med Hb-fald, og i sjældne tilfælde er der set 
nyresvigt. Subkutan administration forsinker effekten lidt men giver færre bivirkninger. 
 
Blodprodukter 

• Blodtransfusion kan være nødvendig ved svær pågående blødning eller til erstatning 
af blodtab hos børn med betydende anæmi. 

• Trombocyttransfusion har ingen plads i behandling af simpel ITP. Pladerne 
destrueres hurtigt, og der opnås højst en beskeden og kortvarig trombocytstigning. 
(Hvis transfusionen følges af en pæn og længerevarende stigning må det overvejes, 
om trombocytopenien ikke er immun-medieret). 

 
 

Svær blødning 
 
Ved vedvarende grad 4 blødning eller livstruende grad 5 blødning er omgående 
maksimal terapi nødvendig for at stoppe blødningen. Der kan gives en kombination af:  

• IVIG-infusion 1-2 g/kg 

• IV metylprednisolon 30 mg/kg 

• Massiv transfusion af trombocytkoncentrat i volumenmængder der tolereres 
cirkulatorisk (tredobbelt dosis eller mere), vejledt af trombocytstigningen. 
Forudgående IVIG-infusion forlænger formentlig trombocytternes levetid 
(”coating” af trombocytterne).  

 
Hvis der ikke opnås hurtig kontrol med blødningen må akut splenektomi overvejes – når 
a. lienalis ligeres stiger trombocyttallet omgående.  
 
Ved intrakraniel blødning må kraniotomi overvejes. Mortaliteten for intrakraniel 
hæmorrhagi er 25-50%. De fleste overlevende har ingen senfølger. 
 

 



PERSISTERENDE OG KRONISK ITP 
 
En tredjedel af børnene har fortsat trombocytopeni tre måneder efter diagnosen 
(persisterende ITP), og af disse må godt halvdelen forventes at have ITP der varer mere 
end et år (kronisk ITP). Kronisk ITP er ikke permanent: omkring 40% remitterer 
spontant inden fem år, og selv efter mere end 10 år forekommer spontane remissioner 
stadig. 
 
Da primær ITP er en udelukkelsesdiagnose kan det være relevant at revidere diagnosen 
når tilstanden persisterer eller bliver kronisk. Det er vigtigt i det videre forløb at være 
opmærksom på, om der dukker tegn op til alternativ diagnose. Trombocytopenien kan 
være udtryk for (de nævnte diagnoser er ikke udtømmende): 

• autoimmun sygdom (SLE, Evans, antifosfolipid-syndrom) 

• hereditær trombocytopeni (TAR, Wiscott-Aldrich, CAMT, Bernard-Soulier) 

• tilgrundliggende kronisk infektion (Helicobacter pylori, HIV, HCV) 

• marvsygdom (myelodysplasi, Fanconi, aplastisk anæmi). 
Supplerende udredning må bestemmes af klinikken i de individuelle tilfælde. Måling af 
Middel Plade Volumen (MPV, normalt 6-12 fL), der som regel er høj ved ITP, kan være 
nyttig. Knoglemarvsundersøgelse bør overvejes men kan undlades hvis fund og forløb 
har været typiske.  
 
De kliniske forløb er variabelt. Hos de fleste stabiliserer trombocyttallet sig før eller 
senere over 20 og senere over 50 x 109/l, og så er forløbet er mildt med få eller ingen 
blødningsepisoder; ved traumer kan der være excessiv blødning, og, hos store piger kan 
menstruationer være kraftige. Hos en mindre del forbliver trombocyttallet <20 x 109/l, 
og enkelte af disse børn har svært symptomatisk ITP med hyppige og betydende 
blødningsepisoder.  

 
Mild kronisk ITP 
 
Børn uden særlig blødningstendens behøver ingen behandling, spontan remission kan 
afventes. Når trombocyttallet har stabiliseret sig over 20 x 109/l forekommer svær 
blødning kun meget sjældent spontant, og når det har stabiliseret over 50 x 109/l er 
traumer sjældent forbundet med excessiv blødning. Hjerneblødning er næsten 
udelukkende forekommet hos børn med trombocyttal under 20 x 109/l [Psaila 2009, 
Blood; Butros 2003, J Ped Hem/Onc]. 
 
Aktiviteter: Hos de fleste er særlige restriktioner i daglige aktiviteter ikke påkrævet. Så 
længe trombocyttallet er under 50 x 109/l frarådes sport med høj traumerisiko. For små 
børn i ”tumle”-alderen kan en hjelm undertiden være tryghedsskabende. Ved 
tilskadekomst er hurtig henvendelse til afdelingen nødvendig. En medaljon med 
oplysning om ITP-diagnosen kan være hensigtsmæssig. 
 
Infektioner kan undertiden give kortvarigt fald i trombocyttal, men etablering af et 
isolationsregime er unødvendig overbeskyttelse. Ligeledes kan det sædvanlige 
vaccinationsprogram følges og fuldføres.  

 



Rejser: Der er intet i vejen for at foretage udlandsrejser. Flyrejse er ikke forbundet med 
nogen speciel risiko ved trombocytopeni. I særlige tilfælde, hvor der ønskes ”sikre” 
trombocyttal i nogle uger, kan barnet behandles med f.eks. IVIG eller s.c. anti-D forud 
for rejsen. Alternativt kan steroid-tabletter medbringes til en kortvarig kur ved 
problemer. Husk at ordne dækkende rejseforsikring. 
 
Operation: Ved operative procedurer bør trombocyttallet bringes over >50 x 109/l eller 
evt. højere, afhængigt af operationens art. Der kan gives en IVIG-infusion 3-5 dage 
præoperativt; trombocytrespons kontrolleres dagen før operationen, evt. også 
blødningstid. 
 

Kronisk symptomgivende ITP 
 
Håndtering og behandling må skræddersys til det enkelte barn og familie, og der må 
tages højde for de psykosociale omstændigheder. Eventuel behandling bør opfylde tre 

krav: at den er effektiv, at barnets livskvalitet bedres, og at behandlingen ikke er 

forbundet med større risiko end sygdommen. Risiko for livstruende blødning er 
proportional med varigheden af svær trombocytopeni, men er lille. 
 
Blødningsepisoder kan behandles som for nydiagnosticeret ITP med steroid, IVIG eller 
anti-D. Disse behandlinger kan også gives intermitterende i forsøg på at holde et 
”sikkert” trombocyttal, men det lykkes sjældent. Behandling kan endvidere gives 
profylaktisk forud for særlige aktiviteter (ferierejser). 
 
Hvis blødningsepisoderne er hyppige og i væsentlig grad forringer barnets livskvalitet 
må forsøg på at inducere stabil og varig remission overvejes. 
 
Splenektomi er den klassiske løsning. Operationen foretages formentlig bedst ved 
laparoskopi (hurtigere restitution). Fjernelse af milten er imidlertid behæftet med en 
række problemer: 

− Der er en risiko for operative komplikationer (blødning, infektion).  

− Succesraten er ca 80%, således at 20% ikke går i remission efter indgrebet. 
Endvidere får nogle respondere recidiv senere, men sjældent af svær 
trombocytopeni. Nytten af præoperativ trombocytscintigrafi mhp at 
dokumentere, at fagocytosen hovedsageligt sker i milten, er omdiskuteret.  

− Indgrebet medfører en livslang risiko for fulminant sepsis med kapselbærende 
bakterier, specielt pneumokokker. Adækvat præoperativ vaccination 
(Pneumonovum, HIB) er påkrævet, og efterfølgende er livslang intermitterende 
penicillin-profylakse ved feber nødvendig. Husk splenektomi-kort (se vejledning 
for sfærecytose). 

− Efter splenektomi er risiko for trombose og cardiovaskulære sygdomme senere i 
livet øget.  

Splenektomi bør derfor kun udføres på tvingende indikation, hvor tilstanden er socialt 
invaliderende, hvor andre forsøg på at opnå remission (se nedenfor) ikke er lykkedes, og 
hvor der er gået mindst to år efter diagnose (sådan at chancen for snarlig spontan 
remission ikke er stor). 
 



I tilfælde med symptomer, som fører til overvejelser om splenektomi, er det berettiget 
først at prøve at opnå remission med medikamentel behandling. Komplet remission 
opnås kun hos omkring 20%-25%, men en del konverterer til mildere grader af 
trombocytopeni med færre symptomer. 

• Puls-steroid: Tre-dages intravenøse metylprednisolon-pulse har været benyttet. 
Mere praktisk er fire-dages kure med peroral dexametason 20 mg/m2, givet seks 
gange med fire ugers interval [Kühne 1997, J Pediatr]. Hver kur giver som regel 
trombocytstigning, og i nogle tilfælde opnås stabilisering. Hos nogle må 
behandlingen seponeres pga bivirkninger. 

• Rituximab (monoklonalt anti-CD20): En infusion 375 mg/m2 fire gange med en 
uges interval bevirker depletering af modne, antistofproducerende CD20-
positive B-celler. Tæt på en tredjedel responderer med trombocytstigning efter 
2-3 måneder, og efter et år er omkring en fjerdedel i stabil og komplet remission 
[Mueller 2009, Pediatr Blood Cancer]. Den inducerede hypogammaglobulinæmi 
medfører kun lille risiko for infektioner. Infusionsreaktioner er relativt hyppige. 

 
Herudover findes en lang række medikamentelle behandlinger, som er afprøvet i enkelte 
tilfælde og i små serier med vekslende success (cyklosporin, interferon, dapson, vitamin 
C). Cytostatisk behandling (Vincristin, Cyklofosfamid) med potentielle senfølger 
(carcinogenese, fertilitet) bør som hovedregel helt undgås. I særligt udvalgte tilfælde – 
herunder børn som ikke har responderet på splenektomi og fortsat har symptomer - kan 
azathioprin (Imurel) eller merkaptopurin (Purinethol) [Sobota 2009, Ped Blood 
Cancer] være berettiget; effekten indtræder langsomt i løbet af 2-4 måneder.  
 
Det har vist sig, at trombopoiese-stimulation med trombopoietin-analoger kan bevirke 
trombocytstigning hos patienter med kronisk ITP. Bivirkningerne er endnu ikke helt 
afklaret, og præparaterne (Nplate subkutant, Eltrombopag peroralt) er endnu ikke 
godkendt og registreret til børn. 
 
Det fremgår, at alle behandlingerne er behæftet med problemer. Det er defor afgørende 
nødvendigt at sikre, at behandlingen ikke er forbundet med større risiko end tilstanden 
selv. Mortaliteten for kronisk ITP, også ved langvarigt forløb, er ganske lav, og i de 
fleste tilfælde indtræder remission før eller senere. 
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