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Ορισμός ΙΤΡ (Immune ThrombocytoPenia = Άνοση 

θρομβοπενία)

 αυτοάνοσο νόσημα 

 Αριθμός αιμοπεταλίων <100 Χ 109/L

 Αυξημένη καταστροφή ΑΜΠ από το σύστημα 

μονοκυττάρων/φαγοκυττάρων

 Ελαττωμένη παραγωγή ΑΜΠ λόγω ανοσολογικών 

μηχανισμών

 Αιτία: ενεργοποίηση ανοσολογικού μηχανισμού 

ως αντίδραση σε άγνωστο ερέθισμα



Επιδημιολογία

 Ετήσια επίπτωση: 2-5 νέες περιπτώσεις /100.000 παιδιά/έτος

 Δύο ηλικιακές αιχμές:  2-5 ετών και  εφηβεία

 Ελαφρά υπεροχή των αγοριών στην παιδική ηλικία, έναντι υπεροχής των 
κοριτσιών περί την εφηβεία και πρώιμη ενήλικο ζωή 

 Εποχιακή κατανομή (άνοιξη και αρχές καλοκαιριού)

 Πιθανή συσχέτιση με αλλεργίες



ITP

 ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ

 Αυτοάνοση επίκτητη διαταραχή που 

χαρακτηρίζεται από μεμονωμένη 

θρομβοπενία

(PLT<100x109/L) 

 Απουσία άλλων αιτίων ή καταστάσεων που 

σχετίζονται με θρομβοπενία

 Διάγνωση εξ αποκλεισμού

 ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ

 Αυτοάνοσα νοσήματα
 ΣΕΛ(5%)

 APS (2%)

 άνοση θυρεοειδίτιδα

 Evans syndrome (2%)

 Λεμφουπερπλαστικά νοσήματα 30% (CLL, 
Hodgkin’s, non-Hodgkin’s)

 Χρόνιες λοιμώξεις H pylori (1%), HIV (1%), HCV

 Ανοσοανεπάρκειες
1) κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια 

2) αυτοάνοσο λεμφουπερπλαστικό σύνδρομο (APLS) 

 Φάρμακα



Διάγνωση ΙΤΡ

 Κλινική εικόνα (εκχυμώσεις, 

πετέχειες, αιμορραγίες από 

βλεννογόνους κλπ)

 Γενική αίματος: μέτρηση 

αιμοπεταλίων - λευκοκυτταρικός 

τύπος - Hb

 Αποκλεισμός δευτεροπαθούς 

θρομβοπενίας (Coombs, ANA, anti-

DNA, C3, C4, ανοσοσφαιρίνες, 

ιολογικός έλεγχος)



Σοβαρές Κλινικές εκδηλώσεις

 Αιμορραγία από βλεννογόνους ( ρινορραγία, μηνορραγία,  πεπτικού, 
αιματουρία )

 Εγκεφαλική αιμορραγία: 1.4% στους ενηλίκους - 0.1%-1% στα παιδιά 

 Σοβαρή αιμορραγία: 9.5% στους ενηλίκους  και 20% (10-33%) στα παιδιά

 Επίπτωση στην ποιότητα ζωής (HRQoL) : περιορισμός δραστηριοτήτων-
άγχος- βάρος θεραπειών 

 Αίσθηση «κούρασης» στο 22% - 45%  

Blatt J et al Pediatr Hematol Oncol. 2010



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

 1996: ASH 1η δημοσίευση οδηγιών (συναίνεση ειδικών για τη 

διάγνωση και θεραπεία της ΙΤΡ)

 2010 : INTERNATIONAL CONSENSUS REPORT (ICR)

 2011: ASH 2η δημοσίευση - ενημέρωση οδηγιών με βάση το σύστημα 

GRADE και με την επιστημ. τεκμηρίωση

 2019: ASH  3η δημοσίευση για τη διαχείρηση ασθενών με ΙΤΡ

+ ICR
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Ιdiopathic Τhrombocytopenic Purpura (ΙΘΠ)

Ιmmune ThrombocytoPenia (άνοση θρομβοπενία)

 Απαλείφεται ο όρος πορφύρα ως αδόκιμος,

δεδομένου ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων είτε δεν υπάρχουν

αιμορραγικές εκδηλώσεις είτε είναι ελάχιστες

ΙΤΡ



ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
 Νεοδιαγνωσθείσα  (newly diagnosed) ITP

 Επιμένουσα (persistent) ITP

 Χρόνια (chronic) ITP

 Σοβαρή (severe) ITP

 ≤3 μήνες από τη διάγνωση

 3-12 μήνες από διάγνωση

 Μη επίτευξη αυτόματης ύφεσης

 Μη διατήρηση πλήρους ανταπόκρισης εκτός 
θεραπείας

 >12 μήνες από διάγνωση

 Προσδιορίζεται κυρίως από την κλινική 
εικόνα και όχι από τον αριθμό των ΑΜΠ

 Aναγκαιότητα θεραπείας λόγω αιμορραγικών 
συμπτωμάτων στη διάγνωση ή

 Εμφάνιση νέων αιμορραγικών εκδηλώσεων 
που υπαγορεύουν αλλαγή θεραπείας ή αύξηση 
δόσης

Rodeghiero et al, Blood (2009, 113 : 2386-2393)



Ανθεκτική (refractory) ΙΤΡ

Υποχρεωτικώς δύο κριτήρια

 Σοβαρή ΙΤΡ ή μεγάλη πιθανότητα

αιμορραγιών

 Μη ανταπόκριση ή υποτροπή μετά από

σπληνεκτομή

ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ίδια κριτήρια με τους ενήλικες

 στην πλειονότητα των παιδιών   με ΙΤΡ 

δεν εφαρμόζεται σπληνεκτομή

 συνήθως καλή ανταπόκριση στη 

σπληνεκτομή



Πιθανότητα αυτόματης ίασης στον 1ο χρόνο από τη 

διάγνωση (παιδιά, έφηβοι, και νέοι)

Σχετιζόμενη με την ηλικία

 <1 έτους : 74%

 1-6 ετών : 67%

 10-20 ετών : 62%

 Ενήλικοι : (λιγότερο μελετημένη) 20-45% πλήρης ίαση σε 6 μήνες. 

.

Imbach P et al Pediatr Blood Cancer. 2006 

Bennett CM, et al Pediatr Blood Cancer. 2018

Schifferli A, et al Am J Hematol. 2018;93(6):751-759.









Τί καινούργιο φέρνουν οι νέες οδηγίες?

 Εξατομικευμένη προσέγγιση στη διάγνωση και θεραπεία

 Έμφαση στη προσέγγιση της νεοδιαγνωσθείσας ΙΤΡ με ήπια κλινική εικόνα

 Νέες Θεραπείες 1ης γραμμής στην επιμένουσα και χρόνια ΙΤΡ

 Έμφαση στην εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ασθενών

 Επανεκτίμηση της ανάγκης για Σπληνεκτομή ?



Εξατομικευμένη διαγνωστική προσέγγιση



Οδηγίες που ισχύουν από το 2011 για τη διαγνωστική προσέγγιση 

της  ΙΤΡ στα παιδιά

 Στη νεοδιαγνωσθείσα ΙΤΡ

 Όχι εξέταση Μυελού στα παιδιά με τυπική εικόνα ITP- και στα μη ανταποκρινόμενα στη θεραπεία 
με IVIG (grade 1B)

 Όχι απαραίτητη η εξέταση Μυελού στα παιδιά πριν την έναρξη αγωγής με κορτικοστεροειδή ή 
πριν σπληνεκτομή (grade 2C)

 Όχι απαραίτητη η εξέταση για ΑΝΑ (grade 2C)

 Στη χρόνια ΙΤΡ

 Όχι έλεγχος ρουτίνας για H pylori (grade 1B)

 Σχετικά με το εμβόλιο MMR

 Παιδιά με ιστορικό ΙΤΡ να λάβουν την 1η δόση εμβολίου (grade 1B)

 Σε περίπτωση ΙΤΡ που σχετίζεται με το εμβόλιο : έλεγχος αντισωματικής απάντησης και αναλόγως 
εμβολιασμός με βάση το πρόγραμμα (grade 1B)
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Διαγνωστική προσέγγιση νεοδιαγνωσθείσας ΙΤΡ (ICR 2019)

Βασικός έλεγχος

 Ιστορικό

 Κλινική εξέταση

 Γενική αίματος και επίχρισμα

 Coombs άμεση (προ θεραπείας)

 Ανοσοσφαιρίνες

 HIV/HCV/HBV

 ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ????

GRADE C

Περαιτέρω έλεγχος (κατά περίπτωση)

 Έλεγχος πήξης 

 Έλεγχος λοιμώξεων

 ANAs

 Αντιθυρεοειδικά αντισώματα

 Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα

 Έλεγχος για H.pylori

 Γενετικός έλεγχος για κληρονομικές 

θρομβοπενίες/σύνδρομα μυελικής 

ανεπάρκειας/ανοσοανεπάρκειες



Διαγνωστική προσέγγιση επιμένουσας ή χρόνιας ΙΤΡ (ICR 2019)

Βασικός έλεγχος

 Ιστορικό (επανεκτίμηση)

 Κλινική εξέταση

 Γενική αίματος και επίχρισμα

 ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΥΕΛΟΥ (ανά 3-6 μήνες)

 NGS ?

GRADE C 

Περαιτέρω έλεγχος (κατά περίπτωση)

 LA, APLAs, ACA

 ANA

 Ανοσοσφαιρίνες και ανοσοφαινότυπος

 Χρόνιες λοιμώξεις (HCV, CMV, HIV)

 H pylori 

 Κληρονομικές θρομβοπενίες

 NGS

 Ενδελεχής εξέταση μυελού για σπάνια 
μυελικά σύνδρομα

GRADE C



Νεοδιαγνωσθείσα ΙΤΡ



Σύσταση για «Κλινική Ταξινόμηση» της νεοδιαγνωσθείσας ΙΤΡ για 

τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων

Με βάση:

 Την κλινική εικόνα – bleeding score

 Αριθμό αιμοπεταλίων

 Τις συννοσηρότητες

 Την ποιότητα ζωής 

 Και όχι μόνο τον αριθμό των αιμοπεταλίων

 Συνήθως ήπια κλινική αιμορραγική διάθεση

 0%-4% με νεοδιαγνωσθείσα ΙΤΡ έχουν 

σοβαρή αιμορραγική (grade 4) για άμεση 

αντιμετώπιση

 30-56% ίσως χρειαστούν θεραπεία



Αντιμετώπιση παιδιών με νεοδιαγνωσθείσα ΙΤΡ και ήπια 

κλινική εικόνα

 OUTPATIENT VS INPATIENT MANAGEMENT: Recommendation 10 a + b

 Υπέρ της μη εισαγωγής στο Νοσοκομείο – παρακολούθηση από παιδοαιματολόγο για 24-72 
ώρες από τη διάγνωση

 TREATMENT VS OBSERVATION: STRONG Recommendations 11 + 12 + 13

 Παρακολούθηση μόνο – έναντι θεραπείας με κορτικοστεροειδή – IVIG - anti-D

 CORTICOSTEROID DURATION AND TYPE Recommendations 14 + 15

 Υπέρ βραχέων σχημάτων κορτικοστεροειδών < 7 ημ. STRONG

Σύσταση για πρεδνιζόνη (2-4 mg/kg/ημ; maximum, 120 mg/ημ για 5-7 ημ)

Αντί για dexamethasone (0.6 mg/kg/ημ - maximum 40 mg/ημ για 4 ημ)
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Αντιμετώπιση παιδιών με νεοδιαγνωσθείσα ΙΤΡ και ήπια 

κλινική εικόνα

 TREATMENT OF CHILDREN WITH NON–LIFE-THREATENING BLEEDING AND/OR

DIMINISHED HRQOL : Recommendations 16 + 17 + 18 

 Υπέρ Κορτικοστεροειδών έναντι IVIG

 anti-D immunoglobulin ή IVIG conventional recommendations

 Υπέρ Κορτικοστεροειδών έναντι anti-D
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Αντιμετώπιση παιδιών που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία 

πρώτης γραμμής με ήπια κλινική εικόνα

 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ: ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ , TPO-RA, ΚΑΙ RITUXIMAB: 

Recommendations 19 + 20 + 21 

 Θεραπεία με TPO-RAs αντί rituximab

 TPO-RAs αντί σπληνεκτομής conventional recommendations

 rituximab αντί σπληνεκτομής
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Θεραπεία πρώτης γραμμής  στη νεοδιαγνωσθείσα ΙΤΡ

 Κορτικοστεροειδή

 IVIG

 Anti-D σφαιρίνη

 Διάφορα σχήματα ΕΦ ή p.o

 Βραχύ σχήμα 4mg/kg X 4 ημ (max: 
200mg/d)

 Μακρύτερης διάρκειας 2 mg/kg X 1 
μήνα ή και περισσότερο (max: 
80mg/d)

 Άλλα σχήματα

 0.8-1 g/kg ΒΣ εφάπαξ ΕΦ

 75 mg/kg εφάπαξ ΕΦ



Θεραπεία πρώτης γραμμής στην επιμένουσα και χρόνια ΙΤΡ

 Κορτικοστεροειδή

 IVIG

 Anti-D σφαιρίνη

 TPO-RAs

 Διάφορα σχήματα ΕΦ ή p.o

 Βραχύ σχήμα 4mg/kg X 4 ημ (max: 200mg/d)

 Μακρύτερης διάρκειας 2 mg/kg X 1 μήνα ή και 
περισσότερο (max: 80mg/d)

 Άλλα σχήματα

 0.8-1 g/kg ΒΣ εφάπαξ ΕΦ

 75 mg/kg εφάπαξ ΕΦ

 Eltrombopag (Revolade) p.o. (25-75 mg/ημ)

 Romiplostim (N-Plate) s.c.(1-10 μg/kg/εβδομ)



Οδηγίες για θεραπεία στην επιμένουσα και χρόνια ΙΤΡ

 Προσεκτική παρακολούθηση (Grade C)

 Σε οξέα αιμορραγικά επεισόδια: κορτικοστεροειδή, IVIg (Grade C ).

 TPO-RAs (evidence level Ib; Grade A )

 Επί αποτυχίας 1 TPO-RA αλλαγή σε άλλο TPO-RA και/ή συνδυασμός με MMF ή άλλο 

ανοσοκατασταλτικό (Grade C)

 Επί πλήρους αποτυχίας TPO-RAs, ειδικά σε εφήβους: rituximab + dexamethasone 

(evidence level III; Grade C )



Οδηγίες για επείγουσα θεραπεία σε παιδιά με ΙΤΡ

 ΣΚΟΠΟΣ: Άμεση άνοδος αιμοπεταλίων - ΄Ελεγχος της αιμορραγίας

 Συνδυασμός μετάγγισης αιμοπεταλίων + ΙV κορτικοστεροειδών + IVIg

 Μεταγγίσεις αιμοπεταλίων bolus + cont. infusions

 IV methylpredniso(lo)ne, 30 mg/kg/ημ

 IVIg (0.8-1.0 g/kg/ημ)

 2η δόση IVIg +IV steroids εντός 24 ωρών (Grade C)

 Αντιινωδολυτικά επί επιμονής (Grade C).

 Επί ΕΑ : επείγουσα σπληνεκτομή + θεραπευτικά μέσα (Grade C )

 TPO-RAs ?

 rFVIIa ?



Οδηγίες για σπληνεκτομή στα παιδιά με χρόνια ΙΤΡ

 Πολύ σπάνια ένδειξη πλέον (Grade C)

 Μόνο σε περιπτώσεις ανθεκτικές σε όλες τις θεραπείες- με έντονη 
αιμορραγική διάθεση- και κίνδυνο για τη ζωή- ή με κακή ποιότητα ζωής.

 Πρέπει να αποφεύγεται σε παιδιά <5 ετών ή τον 1ο χρόνο από τη διάγνωση 
(Grade C).

 Πριν την απόφαση για σπληνεκτομή : Επανεξέταση για 
 Κληρονομική θρομβοπενία

 Μυελική ανεπάρκεια

 Φαρμακευτικής αιτιολογίας θρομβοπενία

 Υποκλινικές ιογενείς λοιμώξεις

 Σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας (πχ κοινή ποικίλη, αυτοάνοσο λεμφουπερπλαστικό σύνδρομο 

 Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο ((Grade C).



Πριν τη σπληνεκτομή

Εμβολιασμοί, σύμφωνα με τις οδηγίες

 13δύναμο πνευμονιοκόκκου

 23δύναμο πνευμονιοκόκκου- 4 εβδ αργότερα

 H influenzae type B

 Εμβόλια μηνιγγιτιδοκόκκου (2)  (Grade C).

Επί υπόνοιας ανοσοανεπάρκειας : 

 Επιβεβαίωση αντισωματικής απάντησης στα εμβόλια πνευμονιοκόκκου(Grade C)



 Εξατομικευμένη θεραπεία

 Κορτικοστεροειδή στην 1η γραμμή – περιορισμένη χορήγηση

 Διαχωρισμός θεραπείας σε συντηρητική και χειρουργική

 Σπληνεκτομή όχι θεραπεία ρουτίνας 2ης γραμμής

 Νωρίτερα η χρήση TPO-RAs (στον 1ο χρόνο από διάγνωση)
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ICR  RECOMMENDATIONS







Χρήση στον παιδιατρικό πληθυσμό



Οδηγίες για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής στα παιδιά με ΙΤΡ

 HRQoL : Kid’s ITP Tool (KIT) - πριν και μετά την θεραπεία (Grade C) 

 HRQoL σε παιδιά με νεοδιαγνωσθείσα ITP βελτιώνεται με την επίλυση της νόσου (evidence 
level IIa; Grade B).

 Η αγωγή με κορτικοστεροειδή επιβαρύνει την HRQoL των παιδιών (evidence level IIa; Grade 
B).

 Η αγωγή με TPO-RAs βελτιώνει την HRQoL , και ειδικά με romiplostim φαίνεται ότι βελτιώνει 
τη γονεϊκή επιβάρυνση (evidence level Ib, IIa; Grade B)



Οδηγίες για το σχολείο και τη συμμετοχή στις αθλητικές 

δραστηριότητες των παιδιών με ΙΤΡ

 Τα παιδιά και οι έφηβοι  5- 18 ετών  χρειάζονται >60 min/ημ φυσικής δραστηριότητας, >3 
ημ/εβδ --- Ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών και των οστών (Grade C).

 Η φοίτηση με φυσική παρουσία και το παιχνίδι στο σχολείο, ανάλογα με την ηλικία, είναι 
σημαντικά. Ο κίνδυνος αιμορραγίας και η ενημέρωση για τη νόσο πρέπει να παρέχονται στο 
σχολείο έτσι ωστε να διευκολύνεται η συμμετοχή του παιδιού και όχι ο αποικλεισμός (Grade 
C).

 Η ενεργός συμμετοχή σε χαμηλού ρίσκου δραστηριότητες πρέπει να διατηρείται, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των αιμοπεταλίων και τη θεραπεία (Grade C).

 Η συμμετοχή σε υψηλού ρίσκου δραστηριότητες πρέπει να συζητείται με την οικογένεια, το 
σχολείο και τον προπονητή. Λαμβάνονται υπόψην η ηλικία του παιδιού, ο αριθμός των 
αιμοπεταλίων, ιστορικό αιμορραγιών και η ένταση της δραστηριότητας .(Grade C).



Σας ευχαριστώ
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