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            TTP 

 

Trombotik trombositopenik purpura (TTP), diğer 

adıyla Moschowitz sendromu küçük kan 

damarlarında tromboz  ile karakterize, düşük 

trombosit sayısıyla sonuçlanan nadir bir kan 

bozukluğudur.  Hastalık beş bileşenden oluşur. 

 

• Mikroanjiyopatik hemolitik anemi 

• Trombositopenik purpura 

• Nörolojik anormallikler 

• Ateş 

• Böbrek yetmezliği  

 

Gemsitabin, mitomisin, klopidogrel ve tiklopidin 

gibi  bazı ilaçların kullanımı ile sekonder TTP 

görülebilir.  

 

Trombotik trombositopenik purpura (TTP) olan 

hastalar tipik olarak merkezi sinir sistemi (CNS) 

disfonksiyonu, anemi veya trombositopeni ile 

ilgili aşağıdaki semptomların akut veya subakut 

başlangıcını bildirir: Nörolojik belirtiler arasında 

zihinsel durum değişikliği, nöbetler, hemipleji, 

paresteziler, görme bozukluğu ve afazi bulunur. 

Yorgunluk anemiye eşlik edebilir. Peteşiler yaygın 

olmasına rağmen, trombositopeniden şiddetli 

kanama nadirdir 

 

 

Epidemiyoloji 

 

TTP  nadir bir hastalıktır yaklaşık 1/50.000 

oranında görülür. 

 

Fizik Muayene Bulguları 

 

Karakteristik dahili muayene bulguları yoktur.  

Hemolitik anemi ve trombositopeni solgunluk, 

sarılık ve peteşiye neden olur. Nörolojik 

muayenedeki anormal bulgular zihinsel durum 

değişiklikleri ve / veya fokal nörolojik 

defisitlerden oluşur.  

 

Etiyoloji  

 

TTP’nin kesin etiyolojisi belli değildir, ancak 

bakteriyel toksinler, mitomisin, siklosporin, 

sisplatin, bleomisin, kinin ve tiklopidin gibi ilaçlar  

TTP 'ye neden olabilir. İlaçların ve / veya 

metabolitlerinin vasküler endotel üzerinde 

doğrudan bir etkisi olup olmadığı veya endotelyal 

hücrelerin değiştirilmesinin otoantikor oluşumuna 

yol açan bir neoantigen ile sonuçlanıp 

sonuçlanmadığı bilinmemektedir. Sporadik TTP 

vakalarının çoğu, otoantikorlara bağlı olarak ciddi 

ADAMTS13 aktivitesi eksikliği ile ilişkili 

görünmektedir.  Normal olarak, ADAMTS13, 

endotelyal hücrelerden salgılanan von Willebrand 

faktörünün büyük multimerlerini ayırır. Aktif 

TTP'li çoğu hastada plazmada alışılmadık 

derecede büyük von Willebrand multimerleri 

bulunur. Bu multimerler, fizyolojik uyaran 

yokluğunda trombositlere bağlanabilir ve bu 

mekanizma, TTP'li hastalardan patolojik 

örneklerde görülen beyaz pıhtıya dayanabilir. 

 

Konjenital TTP, ADAMTS13 genindeki 

mutasyonlardan kaynaklanır. Bu mutasyonları 

olan bireylerin neden her zaman klinik olarak 

belirgin TTP'si olmadığı bilinmemektedir. 

 

Hamilelik TTP'yi hızlandırabilir.  

 

Patofizyoloji 

 

TTP herhangi bir organ sistemini etkileyebilir, 

ancak periferik kanın, merkezi sinir sisteminin ve 

böbreklerin tutulumu klinik belirtilere neden olur. 

Klasik histolojik lezyon, etkilenen organların 

kılcal damarlarında  trombüs birikimdir.  TTP'li 

hastalar, plazmalarında alışılmadık derecede 

büyük von Willebrand faktörü (vWF) 

multimerlerine sahiptir ve bu ultralarge vWF 

multimerlerinin parçalanmasından sorumlu bir 

plazma proteazından yoksundurlar. Konjenital 

TTP formunda, bu proteazı kodlayan gendeki 

mutasyonlar tarif edilmiştir.  

 

Belirti ve bulgular 

 

TTP herhangi bir organ sistemini etkileyebilir, 

ancak periferik kanın, merkezi sinir sisteminin ve 

böbreklerin tutulumu klinik belirtilere neden olur. 

TTP'li hastalar tipik olarak nörolojik disfonksiyon 

(zihinsel durum değişikliği, nöbetler, hemipleji, 

paresteziler, görme bozukluğu ve afazi), anemi 

veya trombositopeni ile ilişkili akut veya subakut 

belirtiler ile başvururular. Peteşiler yaygın 
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olmasına rağmen, trombositopeniden şiddetli 

kanama nadirdir. 

 

 

Tanı 

Hastalık şu klinik komponentleri içerir. 

• Mikroanjiyopatik hemolitik anemi 

• Trombositopenik purpura 

• Nörolojik anormallikler 

• Ateş 

• Böbrek yetmezliği  

 

Tam kan sayımı, periferik kan yayması, 

koagulasyon testleri, LDH, böbrek ve karaciğer 

fonksiyon testleri mutlaka istenmelidir. 

Hemoglobin konsantrasyonu 8-9 g / dL'de orta 

derecede azalır. Trombosit sayısı genellikle 

20.000-50.000 / μL arasında değişir. Periferik kan 

yaymasında şistositoz izlenir. Başlangıcında, 

şistositler görülmeyebilir, ancak sonunda ortaya 

çıkacaklardır.  PT ve aPTT sonuçları tipik olarak 

hem TTP'de hem de HUS’te  normaldir, ancak 

bazı seriler her iki testte de hafif yükselmeleri 

olan hastaları bildirmektedir. D-dimer, fibrinoliz 

ve dolayısıyla TTP hastalarında genellikle normal 

veya hafif derecede yükselen trombin 

aktivasyonunun bir göstergesidir. Fibrinojen tipik 

olarak yüksek ila yüksek normal aralıktadır Bu 

testler, DiK, TTP / HUS'yi ayırmada faydalıdır. 

Kreatinin düzeyi  böbrek yetmezliğinin varlığını 

ve şiddetini belirlemek için gereklidir.  Laktat 

dehidrojenaz (LDH) ve direk ve indirekt bilirubin 

seviyeleri, hemoliz derecesinin dolaylı 

ölçümleridir. 1000 IU / L aralığında (normal, <200 

IU / L) bir LDH seviyesi olağandışı değildir. 

Genellikle, indirekt bilirubin 2.5-4 mg / dL 

aralığındadır. Direkt coombs testi, rbc üzerindeki 

antikor varlığını belirler. Varsa antikorlar, 

otoimmün hemolitik anemi düşünülmelidir. TTP / 

HUS'ın HIV enfeksiyonu ile ilişkisi nedeniyle, 

yeni başvuran tüm hastalarda HIV enfeksiyonu 

için serolojik değerlendirme yapılmalıdır. Her ne 

kadar rutin olarak mevcut olmasa da,  

ADAMTS13 aktivitesinin ölçümü, TTP'nin 

teşhisine daha kesin bir şekilde yön veririr. 

HUS'lu hastalarda enzimin anormalliği yoktur. 

 

Görüntüleme çalışmaları 

İnme şüphesi olan hastalarda, enfarktüsü ve / veya 

kanamayı ekarte etmek için BT taraması veya 

MRG yapılabilir. 

 

*** TTP teşhisi için görüntüleme çalışmaları ve 

biyopsiler gerekli değildir. 

 

Ayrıcı tanı 

HÜS, DİK, nakil ilişkili TMA, ilaç ilişkili 

TMA,ITP,Malign hipertansiyondur. 

 

Tedavi 

TTP tıbbi bir acil durumdur, ADAMTS13 aktivite 

testi sonuçları için uzun geri dönüş süreleri 

mevcut olduğundan TTP için tercih edilen tedavi, 

taze dondurulmuş plazma ile plazma değişimidir. 

Plazmaferez planlanan bir hastada tedavi hemen 

başlamalıdır. Plazma değişimi genellikle iyi tolere 

edilir, ancak bazı hastalarda intravenöz erişim 

problemleri, hipotansiyon ve plazmaya 

reaksiyonlar görülür. Caplacizumab plazma 

değişimi ve immünsüpresif tedavi ile birlikte 

edinilimiş TTP' de iyi sonuçlar vermektedir. Kan 

plazma ürünü olan Octaplas ,  birkaç donörden 

toplanmış insan plazmasının steril, dondurulmuş 

bir çözeltisidir ve tedavide plazmaferez 

aşamasında  kullanılabilir. Plazma değişimine 

refrakter olan hastalarda,yüksek moleküler 

ağırlıklı von Willebrand multimerlerden 

arındırılmış taze dondurulmuş plazma kriyo-

plazma plazma (veya kriyo-süpernatant) kullanımı 

düşünülmelidir. Refrakter TTP'de kortikosteroidler 

de kullanılabilir. Rituximab, TTP'de kullanım için 

onaylanmamış olmasına rağmen, refrakter 

vakalarda kullanılması giderek daha fazla 

önerilmektedir.  

 

Tam yanıt kriterleri araştırmacıya bağlı olarak 

değişir, ancak genellikle aşağıdakileri içerir: 

 

• Nörolojik semptomların düzelmesi 

 

• Hemoglobin, trombosit sayısı, LDH ve 

bilirubin düzeylerinin normalleşmesi 

 

• Kreatinin konsantrasyonunun 

normalleşmesi 

 

Nörolojik belirti ve bulgular kaybolursa, trombosit 

sayısı 50.000 / μL'nin üzerine çıkarsa ve LDH 

seviyesi düşerse yeterli başlangıç yanıtı sağlanır. 

Plazma değişimine yanıt veren hastalarda, 
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nörolojik değişikliklerin çözülme süresi ortalama 

3 gündür, normal LDH'ye 5 gündür, normal 

trombosit sayısına 10 gündür ve normal böbrek 

fonksiyonuna 15 gündür. 

 

Kortikosteroidler yaygın olarak TTP hastalarına 

verilir. Anti-CD20 monoklonal antikor rituksimab 

, plazma değişimine dirençli TTP vakalarında, 

kullanılmaktadır. 

 

 

*** Hayatı tehdit eden (genellikle merkezi sinir 

sistemi) kanama yoksa trombosit 

transfüzyonlarından kaçınılmalıdır. TTP'li 

hastalarda trombosit transfüzyonunu takiben 

miyokard enfarktüsü ve inmeyi gelişebilir. 

 

Altta yatan enfeksiyon tarafından tetiklenen 

TTP'de, enfeksiyonun tedavisi sonucun 

iyileştirilmesine yardımcı olabilir. 

 

 

Mortalite / Morbidite 

 

Tedavi edilmezse, TTP'nin ölüm oranı % 90'a 

kadar çıkmaktadır. Plazma değişimi ile mortalite 

oranı% 10-20'ye düşürülür. 

 

Akut morbiditeler arasında inme, geçici iskemik 

ataklar, miyokard enfarktüsü ve kardiyak aritmi, 

kanama ve azotemi gibi iskemik olaylar bulunur. 

Hamilelik sırasında TTP, fetal kaybı 

hızlandırabilir.  

 

Takip 

 

Hasta bir ay boyunca her  haftada bir görülmelidir. 

Bu süre zarfında, tam bir kan sayımı ve laktat 

dehidrojenazın (LDH) haftalık ölçümü yapılır. 

Trombosit sayısı düşerse veya LDH seviyesi 

yükselmeye başlarsa, beş plazma değişiminden 

oluşan başka bir rota yeniden başlatılır. Hasta bir 

ay boyunca stabil kalırsa, takip sıklığı azalır. Nüks 

oranı %30 ‘a ulaşabilir.  

 

Taburculuk kriterleri aşağıdakileri içerir: 

 

Stabil zihinsel durum 

Stabil trombosit sayısı 

Düşük LDH seviyesi 

Stabil hemoglobin seviyesi 

 

Yüksek mortalite ile ilişkili durumlar; 

 

Uzamış aPTT 

Yüksek fibrinojen seviyesi 

Yüksek LDH seviyesi 

Kompleman aktivasyon markerı  Bb artışı 

Kompleman aktivasyon markerı C5b-9 artışı 

Trombosit sayımlarının 7 gün içinde 

normalleşmemesi 

5. günde LDH'ın  düşmemesi 

Düşük  serum total  proteini veya albümin 

Toplam plazma değişiminden önce yüksek 

troponin seviyeleri 

 


