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Klinefelter Sendromlu Hastada Gelişen Trombotik
Trombositopenik Purpura
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura in a Patient with Klinefelter Syndrome
Öz / Abstract
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Trombotik trombositopenik purpura, mikroanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni, ateş, nörolojik bozukluklar ve böbrek yetmezliği
pentadı ile tanınan nadir görülen bir hastalıktır. Tedavi edilmezse ölümcül olan hematolojik acil durumdur. Plazma değişimi yapılabiliyorsa
tedavi oldukça kolay ve yüzgüldürücüdür. Bizim hastamızda olduğu gibi
konjenital tüm hastalıklarda edinsel olarak görülebileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Klinefelter sendromu, trombotik trombositopenik
purpura, plazma değişimi

Thrombotic thrombocytopenic purpura is a rare disease associated
with microangiopathic hemolytic anemia, thrombocytopenia, fever,
neurological disorders, and renal insufficiency pentad. It is a fatal hematologic emergency if left untreated. If plasma exchange is feasible,
treatment is easy and comfortable. It should be kept in mind that such
as in our patient may be acquired at all congenital illnesses.
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Giriş
Klinefelter sendromu primer hipogonadizme neden olan en yaygın konjenital anomalidir. Bin
canlı erkek doğumun yaklaşık 1’inde meydana gelir (1). En sık görülen genotipi 46, XXY'dir. Fakat
48, XXXY ve 46, XY / 46, XXY mozaikliği gibi karyotiplere yol açan daha büyük ve daha az sayıda
X kromozomu da rapor edilmiştir (2). Testosteron düzeyinin azalması, FSH-LH artması testislerde
atrofiye, infertiliteye ve azalmış virilizasyon bulgularına sebep olur (3). Yaşamın ileri dönemlerinde testosteron eksikliği ile ilişkisi olmayan morbiditeye neden olabilir (4). Bunlara kronik bronşit, bronşektazi ve amfizem gibi akciğer hastalıkları, germ hücreli tümörler, meme kanseri ve
non-Hodgkin lenfomayı da içeren kanserler; bacak ülserlerine yol açan variköz damarlar, ekstra
X kromozomuna bağlı sistemik lupus eritematosus ve diabetes mellitus dahildir (5-9). Bu olgu
sunumunda, Klinefelter sendromu tanısı ile izlenen hastada, edinsel trombotik trombositopenik
turpura (TTP) gelişimini bildirdik.
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Klinefelter sendromu tanılı 36 yaşında erkek hasta, 1 haftadır olan baş ağrısının şiddetlenmesi ve
bilinç değişikliği olması üzerine acil servise getirilmiş. Acil serviste değerlendirilen hastanın bilinci
kapalı, ağrılı uyarana yanıtı yoktu. Kan basıncı 90/60 mmHg, nabız 116/dk, ateş 36,7°C idi. Yapılan
tetkiklerinde wbc 10 900 /µL(4000-10000), hemoglobin 6,2 g/dL (13-17), trombosit sayısı (plt) 7000
/µL (150000-450000), retikülosit yüzdesi %17,2 (0,5-2), kreatinin 1,39 mg/dL (0,7-1,2), LDH: 1749
U/L (125-220), total bilirübin 1,99 mg/dL (0,2-1,2), indirekt bilirübin: 1,33 mg/dL (0,1-0,7), SGPT 33
U/L (0-55), SGOT: 68 U/L (5-34), direkt ve indirekt coombs testleri negatif, haptoglobulin <9 mg/
dL (40-240), B12: 291 pg/mL (195-961), folik asit 3,51 ng/mL (3,1-19,9), anti nükleer antikor negatif olarak saptandı. Periferik yaymasında her alanda yaygın şistositler ve trombositopeni izlendi
(Resim 1).
TTP düşünülerek ADAMTS13 için kan örneği alınıp metilprednizolon 1 mg/kg/gün başlandı ve 1
plazma volümü plazma değişimi yapıldı. İlk plazmaferezden sonra bilinci açıldı, LDH 377 U/L’ye
düştü, trombosit sayısı 47 000 /µL’ye yükseldi. Plazma değişimine devam edildi. Üçüncü plazmaferez sonrası platelet sayısı 164 000 /µL oldu. Tedaviye asetilsalisilik asit 100 mg/gün eklendi.
ADAMTS13 aktivitesi <%0,2 (40-1330), ADAMTS13 antijeni 0,06 µg/mL (0,6-1,6), ADAMTS13 inhibitör düzeyi 60,90 U/mL (<12) saptandı. Hasta kazanılmış TTP olarak kabul edildi. Toplam 11
kez plazma değişimi yapıldı, metilprednizolon azaltılarak 3 ayda kesildi. Hasta halen remisyonda
izlenmektedir. Hasta onamı alınarak sunulmuştur.
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Sonuç
TTP nadiren konjenital olabileceği gibi sıklıkla edinsel bir hastalıktır. Hastaların konjenital hastalıkları veya diğer komorbid durumları tanımızı geciktirebilir. Tedavi edilmezse ölümcül olduğu
için mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve trombositopeni birlikte
görülen tüm hastalara aksi ispat edilene kadar TTP gibi yaklaşmak
gerekir.
Hasta Onamı: Hasta onamı bu çalışmaya katılan hastadan alınmıştır.
Hakem Değerlendirmesi: Dış Bağımsız.

Resim 1. Yaygın şistosit ve trombositopeni

Tartışma
Trombotik trombositopenik purpura (TTP), von Willebrand faktörünü parçalayan ADAMTS13’ün ciddi derecede azalmış aktivitesinin neden olduğu bir trombotik mikroanjiyopatidir (10).
Trombositopeni, mikroanjiopatik hemolitik anemi ve organ
hasarına neden olan küçük damarların trombüs ile tıkanması
ile karakterizedir. TTP, uygun tedavinin derhal başlatılmaması
durumunda neredeyse daima ölümcül olan bir tıbbi acil durumdur (11). Uygun tedavi ile %90’nın üzerinde hayatta kalma oranları mümkündür. Görülme insidansı yılda ortalama milyonda
üçtür. TTP vakalarının %95’inden fazlasını ADAMTS13 enzimine
karşı inhibitör gelişmiş olan edinsel vakalar, %5’inden azını ise
ADAMTS13 yokluğu ile karakterize olan herediter vakalar oluşturur (12). Tedavi de uygulanan plazma değişimi ile hem donör
kaynaklı ADAMTS13 hastaya verilmekte, hem de ADAMTS13’e
karşı olan otoantikorlar temizlenmektedir. Bizim hastamızda
olduğu gibi genellikle plazma değişimi sonrası yanıtlar birkaç
seansla bile yüz güldürücüdür (12). Edinsel TTP, sistemik lupus
eritematosus (SLE) gibi otoimmün bozuklukları olan hastalarda
daha sık görülmektedir. Bu ilişkinin benzer demografik özelliklerin ve/veya benzer patofizyolojinin bir kombinasyonuna bağlı
olabileceği düşünülmektedir.
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Klinefelter sendromu ile TTP arasında literatürde birlikteliğe rastlamadık. Fakat SLE’nin görülme sıklığının Klinefelter sendromunda arttığına dair veriler bulunmaktadır. Scofield ve arkadaşları
SLE’nin normal karyotipe sahip 46 XY erkeklere göre 46 XXY karyotipine sahip olan Klinefelter sendromlu hastalarda 14 kat daha sık
görüldüğünü gösterdiler. Kadınlarda otoimmün hastalıkların daha
sık görülmesinden yola çıkarak, bu artışın ekstra X kromozomuna
bağlı olabileceği savunmuşlardır (9). Edinsel TTP’nin SLE de artmış
sıklıkta görülmesi ve SLE’nin Klinefelter sendromunda normal erkeklere göre daha sık görülmesi, Klinefelter sendromunda edinsel
TTP görülmesinin otoimmünite ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Fakat daha önce literatürde böyle bir çalışma veya vaka
sunumu olmaması nedeniyle bu ilişki hakkında yeterli veri yoktur.
Bizim hastamızda da bu hipotezi destekleyen, SLE gibi otoimmun
bir hastalığı düşündürecek klinik ve laboratuvar bulgu yoktu. Bu
ilişkinin ortaya konması için randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Sunduğumuz hasta, literatürde bildirilmiş edinsel TTP
gelişen ilk Klinefelter sendromu olgusudur.
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