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SPLENECTOMY IN CHRONIC IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA (Abstract): 
Aim: Statement on the purpose of the study: to evaluate the particularities of onset of disease and results 
of multimodal treatment in childhood with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP). Methods: We 
performed a retroprospective study in the Emergency Childhood Hospital “ St. Mary” Iasi, during 1990 to 
2007 on 169 children with ITP, with age between 0 and 18 years. This period was divided in two groups: 
retrospective - I group (1990-1999) and prospective II group (2000-2007). It was analysed 6 parameters: 
sex, age, number of thrombocytes ( from hospitalize), response to corticotherapy and Immunoglobuline, 
number of thrombocytes before splenectomy , number of thrombocytes after splenectomy. There were 
used descriptive and inferential statistical methods (comparison tests – t Student and one- way Anova for 
unrelated scores, correlations, logistical regression). Results: the probability of relapse increased at non 
compliant patients opposite to those with a good compliance and decreased at corticosensitive children 
unlike corticoresistent. Conclusions: Splenectomy has positive effect in children with ITP, especially the 
long-term treatment with corticosteroids leads to complications. The age, the economic conditions are a 
important factors in evolution of disease.  
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INTRODUCERE 
Purpura trombocitopenică idiopatică (PTI) cronică este în mod arbritar definită 

ca fiind o perisistenţă a trombocitopeniei mediate peste 6 luni de la diagnostic. 
PTI cronică este o boală autoimună în care anticorpii antitrombocitari întreţin 

distrucţia continuă a trombocitelor. Proteinele membranare de la suprafaţa trombocitului 
devin antigenice, stimulând astfel sistemul imun în producerea de anticorpi şi în 
distrucţia lor primară prin fagocitoză. Cel mai important sediu de distrucţie al 
trombocitelor este la nivel splenic. La copil, splenectomia are indicaţii foarte precise, ce 
depind de lipsa de răspuns inadecvat la terapie timp de 6 luni, cât şi de vârsta peste 5 
ani. Indicaţia şi momentul splenectomiei la copil cu PTI cronică sunt influenţate de doi 
factori [1]: remisiunea spontană, care poate să apară la 1/3 din copiii care nu au 
prezentat remisiune completă la 6 luni de la diagnostic şi riscul infecţiilor severe post 
splenectomie în special sub vârsta de 5 ani. 

 

                                                 
* received date: 08.06.2009 
accepted date: 07.04.2010 



Articole originale                                                    Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2010, Vol. 6, Nr. 2 [ISSN 1584 – 9341] 
 

 161

MATERIAL ŞI METODĂ 
Am efectuat un studiu clinic retroprospectiv în Departamentul de Hemato-

Oncopediatrie al Spitalului Clinic Universitar de Pediatrie „Sf. Maria” Iaşi,  
în perioada 1990-2007, pe care i-am împărţit în 2 loturi: lotul I retrospectiv : 8 cazuri 
(ianuarie 1990 – decembrie 1999); lotul II prospectiv: 22 cazuri (ianuarie 2000 – 
decembrie 2007). 

Studiul este de tip analitic, descriptiv şi retrospectiv. Prelucrarea statistică a fost 
realizată prin intermediul programului S.P.S.S. 13.0.  

Criterii de includere au fost datele anamnestice referitoare la istoricul bolii şi 
antecedente heredocolaterale şi următorii parametri clinico-biologici: 

- nr. de plachete ( parametru biologic principal) 
- gravitatea simptomatologiei hemoragice ( “ + ‘ usoara, “ ++ “ medie, “ +++ “ 

grava) 
- tipul sângerarii : sângerari cutanate ( petesii, echimoze), sângerari mucoase, 

sângerari viscerale ( retiniene, intracraniene, gastrointestinale, meno-metroragii) 
- parametrii biologici complementari: leucocite, eozinofile, aspectul 

medulogramei, variaţiile hemoglobinei, teste imunologice clasice, control 
biologic pentru anticorpi antinucleari, celule lupice, anticorpi anti VHC, 
anticorpi anti HBs, anticorpi anti HIV, investigaţii ecografice şi scintigrafice 
înaintea momentului de splenectomie. 
La pacienţii splenectomizaţi au fost analizaţi vârsta şi numărul trombocitelor în 

momentul diagnosticului, tratamentul înainte de splenectomie, vârsta şi numărul de 
trombocite în momentul splenectomiei, prezenta splinelor accesorii intraoperator şi 
scintigrafia splenică, evoluţia trombocitelor postoperator şi complicaţiile postoperatorii. 

 
REZULTATE 
Dacă în Lotul I au fost internaţi cu diagnosticul de  PTI cronică un număr de 8 

pacienţi, 4 de sex masculin şi 4 de sex feminin, în Lotul II numărul cazurilor 
diagnosticate a fost în creştere (22 pacienţi) cu un raport între sexe favorabil celui 
masculin 1,75/1 (14 băieţi şi 8 fete).  

În lotul I media vârstei pacienţilor este de 103 luni (8 ani şi 6 luni), cu o mediană 
de 97 de luni (8 ani şi o lună). Vârsta cea mai mică la internare a fost de 36 luni (3 ani), 
iar vârsta maximă de 156 luni (13 ani).  

În privinţa lotului II, se observă că media vârstei la care aceştia au fost 
diagnosticaţi cu PTI este de 125,8 luni (10 ani şi 4 luni ), cu mediana de 124,5 luni (10 
ani şi 3 luni). Vârsta minimă de internare a fost mai mică de 40 luni (3 ani şi 3 luni), iar 
maximul vârstei avute la internare este de 208 luni (17 ani şi 3 luni).  

Din datele prezentate mai sus se observă creşterea vârstei pacienţilor 
diagnosticaţi la internare cu PTI cronică în perioada ianuarie 2000 – decembrie 2007. 

Purpura cutanată izolată sau asociată cu hemoragii ale mucoaselor şi/sau 
viscerelor a fost constant întâlnită, în momentul internărilor pentru controlul clinico-
biologic în vederea răspunsului la tratament (după cele 6 luni de corticoterapie) (Fig. 1). 

Din cei 22 de pacienţi, ce reprezintă lotul II de studiu pe perioada de studiu 
ianuarie 2000-decembrie 2007,10 au prezentat echimoze,7 au avut epistaxis,3 
gingivoragii, 2 hematurii microscopice,un pacient cu bule hemoragice bucale si 3 
pacienţi cu peteşii (Fig. 2). 
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Tratamentul medicamentos aplicat la pacientii cu PTI cronică este reprezentat 
mai jos. Se observă că, 6 pacienti au primit Metilprednisolon, iar 2 cazuri au primit 
Prednison (Fig. 3). 

Doar unul dintre pacienţii care au primit Metil-prednisolon, a primit şi 
Imunoglobuline intravenos, aşa cum recomandă unii autori [2,3]. 

Se observă că 9 pacienţi au primit Metil-prednisolon, 5 cazuri au primit 
Prednison şi 8 cazuri au primit Dexametazona, (Fig. 4). Cei 8 pacienţi care au primit 
Dexametazonă nu au înregistrat creşteri ale trombocitelor motiv pentru care s-a 
administrat imunoglobuline intravenos, ulterior ducând la creşterea acestora(pe o 
perioadă scurtă de timp). 

 

 

 
Trei pacienti care au primit Metil-prednisolon au primit şi AntiD realizandu-se o 

creştere a nivelului de trombocite la o valoare normală dar nu s-au înregistrat şi o 
menţinere la un nivel normal a trombocitelor, iar starea generală s-a agravat, aşa cum 
este descris şi în literatură [4].  
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Pentru eşantionul de subiecţi internaţi cu PTI cronic în perioada ianuarie 1990– 

decembrie 1999 nu se pot realiza nici un fel de legături între tratamentul urmat şi  
numărul de trombocite la internare, la 3 luni, la 6 luni, la un an şi la 3 zile după 
splenectomie.  

Se observă din tabel (Tabel 1) că, pentru toate corelaţiile între variabile pragul 
de semnificaţie p este mai mare de 0,05. Acest lucru se poate datora şi faptului că 
numărul de subiecţi folosit în cercetare este foarte mic. 

 

 
Se observă că între cele două metode medicale folosite – tratament 

medicamentos şi splenectomie există o legătură pozitivă şi uşor peste medie ca putere, 
luând în considerare efectele acestora prin numărul de trombocite la un an de tratament 
şi numărul de trombocite la trei zile după splenectomie.  

Factorul de corelaţie Pearson între cele două metode este r = 0,598, iar pragul de 
semnificaţie statstică p este mai mic de 0,01. 

 
Tabel 1 

Corelaţii între numărul de trombocite la internare, la 3 luni, 6 luni, la un an  
după tratament şi la 3 zile după splenectomie(lot I) 
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Se observă în tabelul 2, cele mai puternice legături se pot realiza între numărul 
de trombocite la un an de tratament şi numărul de trombocite la trei zile după 
splenectomie.  

Corelaţiile dintre cele două metode medicale sunt puternic pozitive (r = 0,598 ) 
şi există diferenţe semnificative statistic cu privire la rezultatele lor (p = 0,004). 

 
Tabel 2 

Corelaţii între numărul de trombocite la internare, la 3 luni, 6 luni, la un an  
după tratament şi la 3 zile după splenectomie(lot II) 

 
DISCUŢII 
Purpura trombocitopenică idiopatică cronică este o afecţiune cae se 

caracterizează prin persistenţa numărului scăzut de trombocite. Simptomele clinice 
constau din vărsături, peteşii, sângerări ale mucoaei, menoragii şi hemoragie 
intracraniană. Splenectomia la copii este indicată în cazul în care PTI cronică persistă 
mai mult de un an sau nu răspunde la tratamentul cu steroizi [1,4]. 

În literatura de specialitate se găsesc multe studii despre efectuarea 
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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diagnosticului a variat de la 6 luni la 16,4 ani (media-9 ani), iar vârsta splenectomiei a 
variat între 3,6-16,4 ani( media-11,8 ani). Nu am înregistrat nici un deces şi nicio 
complicaţie post splenectomie. În urma acestui studiu desfăşurat pe o perioadă de 20 de 
ani cercetătorii au constatat: 29 de pacienţi au avut un număr normal de trombocite, 4 
cazuri au avut valoarea trombocitelor cuprinse între 50000-150000/mmc, iar 2 cazuri au 
prezentat valori scăzute ale trombocitelor sub 50000/mmc [6]. 

CONCLUZII 
Splenectomia are efect pozitiv la copii cu PTI, mai ales că tratamentul de lungă 

durată cu corticoizi conduce la apariţia complicaţiilor. Mediul din care provin subiecţii, 
vârsta, cât şi gradul de dezvoltare socio-economic au o influenţă semnificativă în 
evoluţia PTI cronic şi mai ales în recăderi. 
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