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Trombocitopenia – o provocare pentru 
departamentele de urgenţă pediatrice  

Daniela Pop1, Helen Emilsson2, Daniela Dreghiciu3, Lucia Cinezan3

REZUMAT
Obiective. Scopul acestui studiu a fost să aflăm care sunt cele mai frecvente cauze de trombocitopenie la co-
piii care se prezintă în Unitatea de Primire Urgenţelor şi să evaluăm importanţa investigaţiilor paraclinice şi a 
măsurilor terapeutice imediate în cazul pacienţilor cu purpură trombocitopenică imună (PTI). 
Material şi metodă. Studiul a inclus 73 pacienţi cu trombocitopenie evaluaţi în Unitatea de Primire a Urgenţelor 
pe parcursul a 6 ani, cu vârste cuprinse între 2 luni şi 16 ani. Datele colectate au fost: vârsta şi sexul pacienţilor, 
manifestările clinice, investigaţiile efectuate, diagnosticul de etapă sau diagnosticul final şi tratamentul efectuat 
în Unitatea de Primire a Urgenţelor. 
Rezultate. Cei mai mulţi dintre pacienţi au fost diagnosticaţi cu sepsis (40%). Cel de-al doilea cel mai frecvent 
diagnostic a fost PTI (35%). Valoarea trombocitelor înregistrată la pacienţii cu PTI a fost cuprinsă între 1.000 şi 
87.000, iar 14/25 (56%) dintre pacienţi au avut valori mai mici de 20.000/mm3. Cei mai mulţi dintre pacienţii cu 
PTI au primit imunoglobuline i.v. 
Concluzii. PTI şi sepsisul sunt cele mai frecvente cauze de trombocitopenie cu care se prezintă pacienţii în 
Unitatea de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca. Suspiciunea 
hemopatiilor maligne a fost ridicată pe baza datelor anamnestice şi a modificărilor decelate la examenul obiec-
tiv. Tratamentul cu imunoglobuline i.v. a fost administrat la un număr mare de pacienţi cu PTI, mulţi neavând 
hemoragii active. Concluziile acestui studiu ne-au permis să elaborăm un protocol de investigaţii şi tratament 
pentru pacienţii cu PTI.
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STUDII CAZUISTICE

InTROdUcERE

Una dintre problemele cu care se confruntă me-
dicii pediatri sau de medicină de urgenţă în Unităţi-
le de Primire a Urgenţelor sau camerele de gardă 
este evaluarea şi tratamentul pacienţilor cu trombo-
citopenie. Mecanismele de apariţie a trombocitope-
niei sunt multiple: reducerea producţiei (în afecţiu-
nile măduvei osoase), distrugere accentuată, 
sechestrarea şi hemodiluţia. În unele afecţiuni, mai 
multe mecanisme pot contribui la trombocitopenie 

(1). Motivele pentru care un pacient la care se dece-
lează trombocitopenia este adus în Unitatea de Pri-
mire a Urgenţelor sunt diverse, în funcţie de patolo-
gia care a dus la aceasta, putând fi uneori prima 
manifestare a unei afecţiuni severe. Dacă, de cele 
mai multe ori, diagnosticul sau suspiciunea de dia-
gnostic sunt clare, există situaţii în care este nevoie 
de investigaţii suplimentare, ce nu sunt disponibile 
24 de ore din 24 şi 7 zile din 7, pentru a confirma 
sau infirma de exemplu o hemopatie malignă sau o 
boală autoimună.

abrevieri
DS: deviaţia standard
i.v.: intravenos
PCR: proteina C reactivă
PTI: purpură trombocitopenică imună
VSH: viteza de sedimentare a hematiilor
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Sunt frecvente situaţiile în care pacientul aflat la 
primele manifestări ale unei PTI se prezintă în Uni-
tatea de Primire a Urgenţelor. PTI este o afecţiune 
caracterizată prin trombocitopenie izolată (valoare 
a trombocitelor sub 100.000/μl), o consecinţă a dis-
trugerii autoimune a trombocitelor normale, într-un 
ritm care depăşeşte producţia de către măduva 
osoasă (2). Este o afecţiune al cărei diagnostic se 
bazează, oriunde în lume, în primul rând pe exclu-
derea altor afecţiuni care să explice trombocitope-
nia. Se ridică probleme de diagnostic diferenţial, de 
stabilire a unei conduite terapeutice şi de luare a 
deciziei de internare sau de trimitere la domiciliu a 
pacientului cu recomandări, cu sau fără tratament.

ObIEcTIvE

Scopul acestui studiu a fost să aflăm care sunt 
cele mai frecvente cauze de trombocitopenie la co-
piii care se prezintă în Unitatea de Primire a Urgen-
ţelor a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
Cluj-Napoca. Un alt obiectiv a fost evaluarea ca-
racteristicilor clinice şi a rezultatelor investigaţiilor 
la pacienţii cu PTI. În final, am dorit să evaluăm 
care au fost măsurile terapeutice care s-au aplicat în 
cazul pacienţilor cu PTI, dacă acestea au respectat 
ghidurile internaţionale şi să stabilim un protocol 
de evaluare şi tratament al pacienţilor cu tromboci-
topenie în Unitatea de Primire a Urgenţelor.

Material şi Metodă

Am luat în studiu pacienţii care s-au prezentat în 
Unitatea de Primire a Urgenţelor a Spitalului Clinic 
de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca în perioada 
01.01.2010 şi 01.01.2016 şi la care s-au decelat va-
lori ale trombocitelor mai mici de 100.000/μl. A 
fost un studiu retrospectiv, descriptiv, datele fiind 
preluate din fişele pacienţilor. Datele colectate au 
fost: vârsta şi sexul pacienţilor, manifestările clini-
ce, investigaţiile efectuate (hemoleucograma com-
pletă, PCR, VSH, procalcitonina, enzimele hepati-
ce, urea, creatinina, coagulograma, ecografia 
abdominală), diagnosticul de etapă sau diagnosti-
cul final şi tratamentul efectuat.

REZUlTATE

Au fost 73 pacienţi cu trombocitopenie evaluaţi 
în Unitatea de Primire a Urgenţelor pe parcursul a 6 
ani (Tabel 1). Cei mai mulţi dintre pacienţi au fost 
diagnosticaţi cu sepsis (aproape 40%). Cel de-al 
doilea cel mai frecvent diagnostic a fost PTI (aproa-
pe 35%). Am inclus în acest studiu doar pacienţii 
nou diagnosticaţi cu PTI. Au fost 5 pacienţi dia-
gnosticaţi cu sindrom hemolitic-uremic şi 4 paci-
enţi la care s-a ridicat suspiciunea de hemopatie 
malignă şi care au fost ulterior diagnosticaţi cu leu-
cemie. Alte afecţiuni asociate cu trombocitopenia 
au fost: hipersplenismul la un pacient cu ciroza, lu-
pusul eritematos sistemic, insuficienţa hepatică la 
un pacient cu intoxicaţie cu ciuperci etc. 

TABELUL 1. Diagnosticul final al pacienţilor cu 
trombocitopenie, vârsta medie şi valoarea medie a 
trombocitelor în Unitatea de Primire a Urgenţelor

Diagnostic
Număr de 

pacienţi (%)
Vârsta 

medie ± DS

Valoarea 
trombocitelor 

(valoarea 
 medie ± DS)

Sepsis 29/73 (39,7%) 2,3±3 ani 46.137±29.372/ μl
PTI 25/73 (34,2%) 4,9±3,5 ani 18.050±21.811/ μl 
Sindrom 
hemolitic-
uremic

5/73 (6,8%) 1,4±1,7 ani 69.200±18.211/ μl

Leucemie 4/73 (5,4%) 8±6,1 ani 35.666±22.479/ μl
Alte afecţiuni 10/73 (13,6%)

Au fost 25 pacienţi diagnosticaţi cu PTI, cu vâr-
ste cuprinse între 2 luni şi 16 ani, 16 băieţi (64%). 
Caracteristicile clinice ale pacienţilor cu PTI sunt 
redate în tabelul 2. Valoarea trombocitelor înregis-
trată la pacienţii cu PTI a fost cuprinsă între 1.000 
şi 87.000/μl, iar 14/25 pacienţi (56%) au avut valori 
mai mici de 20.000/μl. Patru dintre pacienţii cu PTI 
asociau anemie, cu valori ale hemoglobinei cuprin-
să între 9,8 şi 10,8 g/dl. 

Tratament cu imunoglobuline i.v. a fost admi-
nistrat la 19 pacienţi (76%) cu PTI în Unitatea de 
Primire a Urgenţelor. În 6 cazuri de PTI care au fost 
trimise din alte spitale, s-a iniţiat tratament cu cor-
ticosteroizi în spitalul din care veneau.

TABEL 2. Caracteristici clinice şi tratamentul pacienţilor cu PTI în Unitatea de Primire a Urgenţelor 
Date clinice Tratament

Purpură Echimoze Epistaxis Gingivoragii Hematurie Splenomegalie
Traumatism 

facial/cranian
Imunoglobuline 

i.v.

Fără tratament în 
Unitatea de Primire 

a Urgenţelor
23/25 
(92%)

10/25 (40%) 5/25 (20%) 3/25 (12%) 2/25 (8%) 3/35 (12%) 2 19/25 (76%) 6/25 (24%)
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disCuţii

Am iniţiat acest studiu pornind de la idea că ne 
confruntăm în practica de zi cu zi în Unitatea de 
Primire a Urgenţelor cu pacienţi la care se decelea-
ză trombocitopenie severă, cele mai mari provocări 
fiind reprezentate de situaţiile în care cauza nu poa-
te fi determinată cu precizie, însă tratamentul co-
rect al trombocitopeniei trebuie instituit în cel mai 
scurt timp posibil. Obiectivul a fost să aflăm care 
au fost cele mai frecvente cauze de trombocitope-
nie la copiii evaluaţi într-un departament de urgenţă 
şi să stabilim un protocol de diagnostic şi tratament 
având în vedere că, în unele situaţii, multe dintre 
investigaţiile necesare pentru a stabili un diagnostic 
final nu sunt disponibile 24 ore sau în zilele libere. 
Pe de altă parte, unele dintre aceste investigaţii ar 
putea fi importante înainte de a se iniţia un trata-
ment, ţinând cont de posibila influenţă a unor mă-
suri terapeutice asupra rezultatului unor investigaţii 
paraclinice.

Anamneza detaliată (antecedentele familiale, 
antecedentele personale patologice, infecţii virale 
recente, medicamente admnistrate sau vaccinări 
efectuate recent, debutul simptomelor etc.) şi exa-
menul obiectiv (parametrii funcţiilor vitale, starea 
generală, prezenţa limfadenopatiilor, hepatomega-
liei, splenomegaliei, distribuţia elementelor purpu-
rice, culoarea tegumentelor, sângerări ale mucoase-
lor etc.) rămân cele mai importante aspecte în 
evaluarea pacienţilor şi deciziile ulterioare legate 
de investigaţii paraclinice, tratament, spitalizare, 
îndrumarea către specialistul în oncohematologie 
pediatrică.

Cei mai mulţi dintre pacienţii cu trombocitope-
nie au fost diagnosticaţi cu sepsis, 6 dintre ei având 
un diagnostic anterior de leucemie acută (un caz de 
leucemie acută mieloblastică şi 5 cazuri cu leuce-
mie acută limfoblastică), deci mecanismele trom-
bocitopeniei au fost multiple în aceste cazuri. Au 
fost 6 pacienţi cu sepsis şi meningoencefalită şi 2 
pacienţi cu purpură fulminans. Anamneza şi exa-
menul obiectiv, respectiv investigaţiile disponibile 
în laboratorul de urgenţă al spitalului au permis în 
cele mai multe cazuri un diagnostic clar.

În cazul a 5 dintre pacienţii nou diagnosticaţi cu 
PTI a fost identificat ulterior agentul etiologic viral 
care a declanşat procesul autoimun de distrugere a 
trombocitelor: virusul varicella-zoster în 3 cazuri, 
Epstein-Barr şi citomegalovirus în câte un caz.

La pacienţii nou diagnosticaţi cu PTI se pune în-
totdeauna problema excluderii unei hemopatii ma-
ligne, o sarcină dificil de îndeplinit în serviciile de 
urgenţă pentru că citirea frotiului sanguin periferic 

sau efectuarea aspiratului sau biopsiei medulare, 
atunci când sunt indicate, nu sunt posibile 24 ore/zi 
sau în zilele libere, fiind necesar ajutorul specialis-
tului în oncohematologie pediatrică. Prin urmare, 
specialiştii în pediatrie şi în medicina de urgenţă 
care lucrează în departamentele de urgenţă sunt 
puşi în faţa unor situaţii în care trebuie să evalueze 
atent opţiunile terapeutice pentru pacienţii cu PTI, 
dar şi să ţină cont de posibile hemopatii maligne 
care ar putea fi cauza trombocitopeniei.

Nu sunt disponibile investigaţii care să confirme 
diagnosticul de PTI, deci în serviciile de urgenţă 
este nevoie de un algoritm de diagnostic diferenţial 
al trombocitopeniei. Pe de altă parte, excluderea 
sau confirmarea cu certitudine a altor afecţiuni (de 
exemplu hemopatile maligne, boli autoimune etc.) 
nu este posibilă. Studii anterioare ce au urmărit pa-
cienţii pe termen lung au arătat că aproximativ 14% 
dintre copiii la care iniţial trombocitopenia a fost 
interpretată în cadrul PTI au fost în final diagnosti-
caţi cu trombocitopenie familială, lupus eritematos 
sistemic, sindrom Wiskott Aldrich etc. (3) sau aso-
ciau şi alte afecţiuni (4,5). 

Un număr relativ mic de pacienţi cu PTI din stu-
diul nostru au asociat hemoragii severe ale mucoa-
selor. Doi dintre pacienţi prezentau traumatism fa-
cial şi cranian, aceste situaţii fiind un factor de risc 
suplimentar pentru hemoragie intracraniană. Nu au 
fost pacienţi în studiul nostru care să aibă compli-
caţii severe sau ameninţătoare de viaţă. 

Cele mai multe ghiduri privind PTI susţin că 
majoritatea pacienţilor cu PTI nu necesită internare 
în spital. Este în acelaşi timp foarte important ca 
părinţii să fie informaţi cu privire la riscul hemora-
giilor severe şi, dacă hemoragiile apar, copilul tre-
buie să fie reevaluat, un lucru dificil de realizat într-
un departament de urgenţă, unde numărul de cazuri 
evaluate în 24 ore este de obicei foarte mare. Un alt 
aspect însemnat este legat de siguranţa că evoluţia 
pacientului va fi urmărită de un pediatru sau de un 
specialist în oncohematologie pediatrică. Părinţii 
trebuie să se asigure că pacientul va evita sportul de 
contact, traumatismele şi medicamentele care ar 
putea reprezenta factori de risc pentru hemoragie. 
Deci toate aceste argumente influenţează decizia 
medicului din serviciile de urgenţă privind spitali-
zarea, de cele mai multe ori înclinând balanţa în 
favoarea internării. Unele ghiduri, pe de altă parte, 
recomandă internarea în cazul hemoragiilor active, 
al scăderii numărului de trombocite sub 20.000/μl 
sau în cazul în care părintele nu poate respecta indi-
caţiile medicului sau locuieşte departe de spital, fă-
când dificil accesul la o unitate medicală. 
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Într-un studiu recent care evaluează şi conduita 
privind internarea pacienţilor cu PTI evaluaţi în de-
partamentele de urgenţă, Jones şi colaboratorii ob-
servă un procent foarte variabil între diferite spitale 
(între 20 şi 100%), remarcând că hemoragiile şi se-
veritatea lor nu au reprezentat principalul criteriu 
de internare (6). Autorii studiului enumeră o varie-
tate de factori care contribuie la decizia de interna-
re, cum sunt distanţa până la o unitate medicală, 
posibilitatea familiei de a se întoarce la spital, nive-
lul de activitate al pacientului şi riscul de a fi expus 
la traumatisme, anxietatea pacientului şi a părinţi-
lor, aşteptările părinţilor de la medicul pediatru (6). 
Toţi pacienţii noştri au fost trimişi spre secţia de 
oncohematologie cu recomandarea de internare, 
alte investigaţii, stabilirea conduitei terapeutice şi 
urmărirea evoluţiei bolii.

Decizia alegerii terapiei optime în cazul pacien-
ţilor cu PTI care se prezintă în Unitatea de Primire 
a Urgenţelor este una dificilă. Ghiduri internaţiona-
le recente recomandă în cazul pacienţilor nou dia-
gnosticaţi cu PTI o abordare conservativă, bazată 
pe observarea pacientului, la domiciliu, evitarea 
traumatismelor şi iniţierea terapiei medicamentoa-
se doar în cazul hemoragiilor active (1,2). 

Cele mai mici valori ale trombocitelor au fost 
înregistrate la pacienţii cu PTI, 11/25 pacienţi 
având valori mai mici de 10.000/μl. Cei mai mulţi 
dintre pacienţii cu PTI fără hemoragii sau cu hemo-
ragii uşoare (cutanate) nu necesită tratament (2) in-
diferent de numărul trombocitelor. Imunoglobuli-
nele G i.v. într-o singură doză sau pe termen scurt 
sunt recomandate ca primă linie de tratament în 
cazul hemoragiilor active, când este necesară o 
creştere rapidă a trombocitelor. Un aspect impor-
tant legat de faptul că 76% dintre copiii cu PTI au 
primit tratament cu imunoglobuline i.v este legat de 
costul foarte mare. Este o problemă ridicată şi de 
alte studii în strânsă relaţie cu problema diseminării 
şi implementării ghidurilor (7,8). 

Warrier R. şi Chauhan A. subliniază într-o revi-
zuire a literaturii privind PTI că „factorii care influ-
enţează selecţia schemelor de tratament la un paci-
ent sunt impactul asupra calităţii vieţii, efectele 
adverse, probabilitatea răspunsului la tratament, 
riscul hemoragiilor, anxietatea pacientului/părinte-
lui şi aspectele economice“ (9). Recomandări re-
cente privind tratamentul pacienţilor cu PTI susţin 
că pacienţii fără hemoragii sau cu hemoragii uşoare 
(doar manifestări cutanate cum sunt peteşiile şi 

echimozele) pot fi doar urmăriţi, fără a fi necesar 
tratamentul medicamentos, indiferent de valoarea 
trombocitelor (10,11). Este o decizie dificil de luat 
într-un serviciu de urgenţă şi, ca în cazul deciziei de 
internare, este influenţată şi de alţi factori, nu doar 
de severitatea hemoragiilor sau valoarea tromboci-
telor. 

În studiul nostru, cei mai mulţi pacienţi cu PTI 
au primit tratament cu imunoglobuline G i.v., trata-
ment ce are ca avantaje un răspuns rapid în ceea ce 
priveşte creşterea numărului de trombocite, nu in-
terferă cu rezultatul analizei aspiratului/biopsiei 
medulare, dar costul acestui tratament este foarte 
ridicat. Ghiduri internaţionale recente recomandă 
ca administrarea imunoglobulinelor G i.v. să se 
facă doar în cazul în care există hemoragii ale mu-
coaselor (2,12). 

Limitele acestui studiu sunt date de caracterul 
său retrospectiv, datele fiind colectate din foile de 
observaţie ale pacienţilor. Un alt factor care afec-
tează acurateţea datelor este legat de dificultatea 
urmăririi în timp a acestor pacienţi, având în vedere 
că ei sunt orientaţi către alte unităţi medicale. De 
asemenea, medicii care lucrează în Unitatea de Pri-
mire a Urgenţelor sunt specialişti în pediatrie şi me-
dicină de urgenţă, experienţa în oncohematologie 
pediatrică fiind limitată.

Interpretarea rezultatelor acestui studiu şi revi-
zuirea ghidurilor internaţionale, a articolelor pri-
vind experienţa altor centre au dus la elaborarea 
unui protocol adaptat condiţiilor specifice ale Uni-
tăţii de Primire a Urgenţelor din cadrul spitalului 
nostru. Ca urmare a acestui studiu, s-a redus semni-
ficativ numărul de pacienţi la care s-a decis admi-
nistrarea de imunoglobuline G i.v., limitând această 
opţiune terapeutică în Unitatea de Primire a Urgen-
ţelor la acei pacienţi cu PTI care prezintă hemoragii 
ale mucoaselor moderate sau severe.

cOnclUZII

PTI şi sepsisul sunt cele mai frecvente cauze de 
trombocitopenie cu care se prezintă pacienţii în 
Unitatea de Primire a Urgenţelor din cadrul Spita-
lului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca. 
Suspiciunea hemopatiilor maligne a fost ridicată pe 
baza datelor anamnestice şi a modificărilor decela-
te la examenul obiectiv. Tratamentul cu imunoglo-
buline i.v. a fost administrat la un număr mare de 
pacienţi cu PTI, mulţi neavând hemoragii active.
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