Araştırmalar / Researches

DOI: 10.5350/SEMB.20171130112516

Akut İmmün Trombositopenik Purpura Tedavisinde
Tek veya İki Doz Pulse Metilprednizolon Kullanımı
Ayşe Bozkurt Turhan1, Zeynep Canan Özdemir1, Özcan Bör1

ÖZET:

Akut immün trombositopenik purpura tedavisinde tek veya iki doz pulse
metilprednizolon kullanımı

Amaç: Akut İmmün Trombositopenik Purpura (İTP) tedavisinde hemostazı sağlayacak trombosit düzeyini
en hızlı şekilde elde etmek temel hedeftir ve bu amaçla ilk 48 saat içinde trombosit sayısında hızlı artış
yapması nedeni ile intravenöz (İV) pulse steroid kullanımı yaygındır. İntravenöz pulse steroid tedavisi, genellikle sabahları tek doz şekilde, metilprednizolon olarak uygulanmaktadır. Yarılanma ömrü nedeni ile oral
tedavilerde genellikle iki dozda kullanılan metilprednizolonun pulse tedavide iki dozda kullanımına dair bir
etkinlik çalışması bulunmamaktadır. Bu çalışmada, medikal tedavi gereken hastalarda, en etkili ve ekonomik
yönden en ucuz tedavi şekli olan pulse steroid tedavisinin, tek veya iki dozda verilmesinin trombosit sayısını
yükseltme hızı açısından farklı olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Akut ITP tanısı uygun klinik, laboratuvar ve kemik iliği bulguları ile trombosit sayısının
<100000/mm3 olması olarak belirlendi. Hastaların hepsi kemik iliği aspirasyonu ile tanı aldılar ve yatırılarak
izlendiler. Trombosit sayısı 20000/mm3 altında olan, ıslak purpura veya aktif kanama şikayeti bulunan tüm
hastalara tedavi verildi. Tedavi uygulanacak hastalar rastgele olarak, iki tedavi grubuna ayrıldı. Birinci gruba
iv pulse metilprednizolon (30 mg/kg/gün, üç gün ve 20 mg/kg/gün, dört gün) sabah erken saatte tek doz,
ikinci gruba aynı toplam doz sabah-akşam (12 saatte bir) olacak şekilde ikiye bölünerek verildi. Pulse steroid
tedavisinden önce ve tedavinin 1., 2., 3., 5., 7. gününde hemoglobin, beyaz küre ve trombosit sayıları incelendi
ve her iki grubun tedaviye cevap hızlarını belirlemek için trombosit sayısının 20000/mm3, 50000/mm3 ve
100000/mm3’ün üzerine çıkma süreleri, tedavinin 1., 2., 3., 5. ve 7. günlerinde karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya iv pulse steroid tedavisi alan toplam 60 ITP’li hasta dahil edildi. İki dozda pulse steroid
alan 2. gruptaki hastaların trombosit düzeylerinin 20000/mm3 ve üzerine ulaşma süresi [ortanca 2 (2-3)
gün], 50000/mm3 ve üzerine ulaşma süresi [ortanca 3 (2.7-3.5) gün], 100000/mm3 ve üzerine ulaşma süresi
[ortanca 5 (3-5) gün], tek doz alan 1. gruptaki hastalardan [sırasıyla ortanca 3 (2-5) gün, ortanca 5 (4-7) gün,
ortanca 7 (4-7) gün] anlamlı olarak daha kısaydı (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.004).
Sonuç: Bu çalışma, akut İTP’de trombosit sayısının 20000/mm3’den düşük ve intrakranial kanama riski olan,
trombosit sayısını hızla yükseltmek istediğimiz hastalarda, iv pulse steroid tedavisinin ilacın yarılanma ömrü
dikkate alınarak, oral tedavide olduğu gibi iki dozda verilmesinin trombosit sayısının erken dönemde daha
hızlı yükselmesinde etkili olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Çocuk, immün trombositopenik purpura, steroid
ABSTRACT:

Use of single or two-dose pulse methylprednisolone in the treatment of acute
immune thrombocytopenic purpura

Objective: In ITP treatment, achieving the most rapid thrombocyte level for hemostasis is the main goal
and pulse steroid use is common due to the rapid increase in thrombocyte count within the first 48 hours.
Intravenous (IV) pulse steroid therapy is usually administered as a single methylprednisolone dose in the
morning. Oral methylprednisolone is generally used as two divided doses due to half life, but there is no
efficacy study for the use of pulse methylprednisolone therapy in two doses. In this study, we aimed to
investigate whether the administration of single or double doses of pulse steroid treatment, which is the
cheapest and most economical way to treat patients, differs in terms of platelet count increase rate.
Material and Methods: The diagnosis of acute ITP was made with the appropriate clinical, laboratory and
bone marrow findings and platelet count <100000/mm3. All of the patients were diagnosed with bone marrow
aspiration and were admitted to the hospital. All patients with platelet counts below 20000/mm3 and who
had wet purpura or active bleeding were treated. Patients in need of treatment were randomly divided into
two treatment groups with closed envelope method. The first group was given iv pulse methylprednisolone
(30 mg/kg/day for three days and 20 mg/kg/day for four days) in the early morning hours and the second
group received the same daily dosages in two divided doses. Hemoglobin, white blood cell and platelet
counts were evaluated before and on the 1, 2, 3, 5, and 7 days of treatment and in order to evaluate the rate
of treatment response; platelet counts over 20000/mm3, 50000/mm3 and 100000/mm3 during the first,
second, third, and seventh days of treatment were compared.
Results: 60 patients with acute ITP diagnosis receiving pulse steroid therapy were included in the study.
Thrombocyte counts of patients in group 2, who received pulse steroids in two doses, reached ≥20000/mm3
on 2nd day [median, (2-3) days], ≥50000/mm3 on 3rd day [median, (2.7-3.5) days], ≥100000/mm3 on 5th day
[median, (3-5) days] were significantly lower than the 3rd day [median, (2-5) days], 5th day [median, (4-7)
days] and 7th day [median, (4-7) days] of 1st group, consecutively (p<0.001, p<0.001, p=0.004).
Conclusion: This study shows that administration of intravenous pulse steroid therapy in two doses is more
effective in increasing the platelet count in early period in acute ITP patients, especially whose platelet count
is less than 20000/mm3 and when we prefer the rapid increase of platelet count due to risk of intracranial
hemorrhage.
Keywords: Child, immune thrombocytopenic purpura, steroid
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Akut immün trombositopenik purpura tedavisinde tek veya iki doz pulse metilprednizolon kullanımı

GİRİŞ
Akut immün (idiopatik) trombositopenik purpura
(ITP), önceden sağlıklı olan çocuklarda dolaşımdaki
trombositlerin retiküloendoteliyal sistemde yıkımının artması ile karakterize, benign seyirli, kendini
sınırlayan, en sık görülen edinsel trombositopeni
nedenidir (1).
ITP’nin nedeni tam olarak bilinmemektedir, fakat
çocukların %50-%80’ninde saptanan antitrombosit
antikorlar sorumlu tutulmaktadır. Bu antikorlar
çoğunlukla IgG yapısında olup trombositlerin majör
membran antijenleri olan glikoprotein IIb/IIIa ve Ib/
IX’a karşı B lenfositlerden türemiş olan plazma hücreleri tarafından üretilirler. Trombosit–antikor
kompleksleri dalak ve karaciğerde makrofajlar tarafından dolaşımdan hızla uzaklaştırılırlar. Bununla
birlikte, trombositopeni patogenezinde anti-trombosit antikorlar dışında hücresel immünitenin de
rolü vardır (2-5).
Akut ITP çoğu hastada tedavisiz olarak kendiliğinden düzelir. Medikal tedavinin hastalığın doğal seyrini değiştirdiğine dair yeterli kanıt bulunmamakla
birlikte, birçok klinisyen tedavi verme eğilimindedir
ve hangi tedavi rejiminin seçilmesi gerektiği üzerine
tartışmalar halen devam etmektedir (6-8). Tedavinin
temel amacı yaklaşık %1 oranında görülen intrakranial hemoraji’yi (İKH) önlemektir. İKH gelişme riski
trombositopeninin ortaya çıktığı ilk günlerde daha
yüksek olmakla birlikte herhangi bir zamanda görülebilir. İKH gelişen vakaların trombosit sayıları genellikle 20000/mm3 altında olduğu için trombosit sayısı
20000/mm3’ün altında olan hastalara tedavi önerilmektedir. Tedavide genellikle kortikosteroid, intravenöz immünglobülin (IVIG), anti-D immünglobülin
kullanılmaktadır (9-11).
Pulse steroid; yüksek doz steroidlerin kısa süreli
infüzyonlar halinde uygulanması yöntemidir ve bu
tedavide farklı glukokortikoid türevleri kullanılabilir,
ancak genellikle antiinflamatuar ve immünsupresif
etkisi yüksek, hipotalomo-hipofizer adrenal aksı baskılama özelliği ve mineralokortikoid etkisi en az, eliminasyonu hızlı, yarı ömrü kısa olan türevler kullanılır. Metilprednizolon; eliminasyon yarı ömrünün üç
saat olması, farmakokinetik özelliklerinin dozla beraber değişmemesi nedeniyle ‘pulse’ uygulamasında
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tercih edilmektedir (12). Metilprednizolon ağız
yolundan genellikle günde iki kez alınır (13,14).
“Pulse metilprednizolon” tedavisi veya yüksek doz iv
steroid tedavisi olarak adlandırılan bu tedavi şekli
1965 yılından beri kullanılmaya başlanmış ve günümüzde çocukluk çağı hastalıklarının da bulunduğu
farklı hastalık gruplarının tedavisinde popüler hale
gelmiştir. İTP tedavisinde kortikosteroidler antikor
yapımını ve antikor-antijen bağlanmasını engellemenin yanında, fagositozu ve damar geçirgenliğini azaltarak etki gösterir (1,9,10).
Kortizolün biyosentez hızı, ona bağımlı olan
bazal salgılama hızı ve plazma düzeyi epizodik
değişmeler gösterir. Bu durum sırasıyla CRH ve
ACTH’nın bazal salgılanmasının gün içi ritim göstermesini bağlıdır. Günde 7-15 epizot meydana gelir.
Her bir epizottan sonra kortizol düzeyi, ACTH salgılanmasını süprese edecek düzeye çıkar, sonra düşmeye başlar, belirli bir noktadan sonra süpresyon
ortadan kalkar ve ACTH salgılanması tekrar stimule
edilir. Gün içi ritme uyan genel hız değişmesi profilinde ise sabah erken saatlerinde kortizol salgılanma
hızı ve plazma düzeyi doruğa çıkar. Plazmadaki
ACTH düzeyi kortizolünkine paralel bir seyir gösterir. Endojen ve ekzojen glukortikoitlerin ACTH salgısı üzerindeki negatif feedback inhibitör etkilerinin
derecesi de gün içi ritm gösterir (15-17). Günlük
dozun üçte ikisinin sabah kalan dozun da öğleden
sonra veya akşam verilmesi önerilir. Bunun iki nedeni vardır; birincisi sabah erken saatlerde ACTH salgılanma hızının yüksek olması ve bu nedenle ACTH
salgılanmasındaki istenmeyen azalmanın boyutlarının daha düşük olmasıdır, ikincisi ise plazma glukortikoid düzeyindeki doğal gün içi ritmi taklit eden ilaç
plazma profilini oluşturması ile ilgilidir.
İTP tedavisinde trombosit sayısını en hızlı sürede
yükseltmek temel hedeftir ve bu amaçla ilk 48 saat
içinde trombosit sayısında hızlı artış yapması nedeni
ile iv pulse steroid kullanımı yaygındır. Pulse steroid
tedavisi, yaygın olarak sabahları tek doz olacak şekilde metilprednizolon olarak uygulanmaktadır. Yarılanma ömrü nedeni ile oral tedavilerde genellikle iki
dozda kullanılan metilprednizolonun pulse tedavide
de iki dozda kullanımına dair bir etkinlik çalışması
bulunmamaktadır. Bu çalışmada, medikal tedavi
gereken hastalarda, en etkili ve ekonomik yönden en
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ucuz tedavi şekli olan pulse steroid tedavisinin, tek
veya iki dozda verilmesinin trombosit sayısını yükseltme hızı açısından farklı olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
GEREÇLER VE YÖNTEM
Bu çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bölümü tarafından akut İTP tanısı ile yatırılarak iv pulse steroid
tedavisi verilen 60 hastayı kapsamaktadır. Çalışma
için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yerel etik kurulundan onam alındı. Akut ITP tanısı uygun klinik,
laboratuvar ve kemik iliği bulguları ile trombosit sayısının <100000/mm3 olması olarak belirlendi. Trombositopeni yapabilecek diğer nedenler (yaygın intravasküler koagülasyon, trombotik trombositopenik
purpura, konnektif doku hastalığı veya hipersplenizm) dışlandı. Çalışmaya alınan her hastanın başvuru şikayetleri, başvuru öncesindeki enfeksiyon öyküsü (1-4 hafta öncesinden geçirilen ÜSYE, AGE,
döküntülü hastalık), ilaç kullanımı ve aşılama öyküleri sorgulandı. Başvuru sırasında tüm hastaların
detaylı sistemik fizik muayeneleri yapılarak kanama
bulguları, organomegali, lenfadenopati, kemik ağrısı
varlığı ve enfeksiyon odağı araştırıldı. Hastaların hepsi kemik iliği aspirasyonu ile tanı aldılar ve yatırılarak
izlendiler. Steroid tedavisi sırasında gelişen herhangi
bir komplikasyon kayıt edildi. Hastaların hiçbirinde
tanı anında herhangi bir viral enfeksiyon semptomu
yoktu. Çalışma öncesinde ebeveynlerden yazılı bilgilendirilmiş onam alındı.
Trombosit sayısı 20000/mm3 altında olan, ıslak
purpura veya aktif kanama şikayeti (burun kanaması,
diş eti kanaması, hematüri, melena, hematemez, subkonjuktival kanama) bulunan tüm hastalara tedavi
verildi. Tedavi uygulanan hastalar rastgele olarak iki
tedavi grubuna ayrıldı. Birinci gruba intravenöz pulse metilprednizolon (30 mg/kg/gün, üç gün ve 20 mg/
kg/gün, dört gün) sabah erken saatte tek doz, ikinci
gruba aynı toplam doz sabah-akşam (12 saatte bir)
olacak şekilde ikiye bölünerek verildi. Tedavi sırasında vital bulguların takibi (kan basıncı, nabız sayısı),
günlük kan şekeri ve elektrolit takibi yapıldı. Pulse
steroid tedavisinden önce ve tedavinin 1., 2., 3., 5.,
7. gününde hemoglobin, beyaz küre ve trombosit

sayıları incelendi ve her iki grubun tedaviye cevap
hızlarını belirlemek için trombosit sayısının 20000/
mm3, 50000/mm3 ve 100000/mm3’ün üzerine çıkma
süreleri, tedavinin 1., 2., 3., 5. ve 7. günlerinde karşılaştırıldı. Tedavi protokolünde standardizasyonu
sağlamak amacıyla, trombosit sayısındaki yükselmeye bakılmaksızın her iki grupta da tedavi 7 gün olarak
verildi.
Verilerin analizi SPSS Windows 18 (Statistical
Package for the Social Sciences, SPSS Inc. Chicago,
IL, USA) paket programında yapıldı. Tanımlayıcı istatistik analizinde normal dağılım gösteren değişkenler
için ortalama ± standart sapma (minimum-maksimum) değerleri verilerek One Way Anova testi ile
karşılaştırılırken, normal dağılım göstermeyen değişkenler için ortanca (%25-%75) değerleri verildi ve
sonuçlar Mann Whitney U testi ile karşılaştırıldı.
Kategorik verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare (χ 2)
testi ya da Fisher’s Exact testi, sürekli verilerin karşılaştırılmasında Student-t testi uygulandı. Tüm analizler için anlamlılık düzeyi p≤ 0.05 olarak kabul edildi.
BULGULAR
Çalışmaya iki yıllık dönemde akut İTP nedeni ile
tek doz (Grup 1, n=30) ve iki doz (Grup 2, n=30) pulse steroid tedavisi verilen 60 hasta dahil edildi. Tek
doz tedavi alan hastaların ortanca yaşı 6 (3-11) yıl, iki
doz tedavi alan hastaların ise 8 (4.8-11.3) yıl olarak
saptandı ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu
(p=0.436). Tek doz tedavi grubunda erkek cinsiyet
oranı %43.3 (n=13) iken iki doz tedavi grubunda
%50 (n=15)’ydi ve gruplar arasında istatistiksel farklılık yoktu (p=0.605, Tablo-1).
Her iki grupta üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü nedeni ile antibiyotik tedavisi alan hasta sayısı
3’tü. Tanı öncesi 2-8 hafta içinde aşı ile immünizasyon öyküsü 2 hastada vardı. Çalışmaya alınan hastaların tümü trombosit sayıları ve klinik bulguları göz
önüne alınarak, yatırılarak tedavi edildi. Çalışmaya
alınan hastaların hiçbirinde anlamlı hepatomegali,
splenomegali ve lenfadenopati yoktu. İntrakranial
kanama veya diğer ciddi kanama komplikasyonları
hiçbir hastamızda gözlenmedi. Hastalar tanı anındaki tam kan sayımı değerleri bakımından karşılaştırıldıklarında ortanca trombosit, ortalama hemoglobin,
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Tablo-1: Hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin karşılaştırılması

Yaş (yıl), ortanca (%25 – %75)
Cinsiyet, Erkek (n, %)
İlaç alma öyküsü (n, %)
Aşı olma öyküsü [(Son 2 – 8 haftada), (n, %)]
Trombosit sayısı (/mm3),
Ortanca (%25 – %75)
Hemoglobin (g/dl), ortalama ± SD,
(En düşük – en yüksek)
Beyaz küre hücre sayısı (/mm3),
Ortanca (%25 – %75)

Tek doz steroid Alanlar
Grup I (n: 30)

Bölünmüş dozda steroid alanlar
Grup II (n: 30)

6 (3 – 11)
13 (43.3)
1 (3.3)
1 (3.3)
3000
(2000 – 4000)
11.9±1.3
(9.6 – 14.6)
7750
(6400 – 10425)

8 (4.8 – 11.3)
15 (50)
2 (6.7)
1 (3.3)
3000
(2000 – 5000)
12.2±1.3
(9.1 – 14.2)
8600
(6575 – 11375)

P Değeri
0.436
0.605
0.554
1
0.526
0.368
0.455

ortanca lökosit sayıları istatistiksel olarak benzerdi
(Tablo-1). Pulse steroid tedavisi sonrasında, iki dozda
pulse steroid alan 2. gruptaki hastaların ortanca trombosit sayısının tedavinin 2., 3., 5., 7. günlerinde, tek
doz pulse steroid alan 1. gruptaki hastalardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001,
Şekil-1). Tedavinin ilk 24. saatinde ise istatistiksel
olarak anlamlı farklılık saptanmadı.
Her iki grubun tedaviye cevap hızlarını belirlemek için trombosit sayısının 20000/mm3, 50000/
mm3 ve 100000/mm3’ün üzerine çıkma süreleri,
tedavinin 1., 2., 3., 5. ve 7. günlerinde karşılaştırıldı.
İki dozda pulse steroid alan 2. gruptaki hastaların
trombosit düzeylerinin 20000/mm3 ve üzerine ulaşma süresi [ortanca 2 (2-3) gün], 50000/mm3 ve üzerine ulaşma süresi [ortanca 3 (2.7-3.5) gün], 100000/
mm3 ve üzerine ulaşma süresi [ortanca 5 (3-5) gün],
tek doz alan 1. gruptaki hastalardan [sırasıyla ortanca
3 (2-5) gün, ortanca 5 (4-7) gün, ortanca 7 (4-7) gün]
anlamlı olarak daha kısaydı (sırasıyla p<0.001,
p<0.001, p=0.004), (Şekil-2).

Tedavinin 7. gününde, bölünmüş dozda steroid
tedavisi alan hastaların tamamında trombosit sayısının 100000/mm3 üzerine çıktığı, ancak tek doz tedavi alan 1. gruptakilerden 11 hastada (%36.7) trombosit sayısının 100000/mm3 üzerine çıkamadığı saptandı (p<0.001).
Tedaviye başladıktan sonra trombosit sayısı
20000/mm3 üzerinde olan hastaların sayısı incelendiğinde, tek doz alan 1. grupta 24. Saatte: 0, 48. saatte %23.3 (n=7) ve 72. saatte %53.3 (n=16) iken, iki
doz pulse steroid alan 2.grupta ise 24. saatte %3.3
(n=1), 48. saatte %76.7 (n=23), 72. saatte %96.7
(n=29) olarak bulundu. 48. ve 72. Saatlerdeki farklılık gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlıydı
(sırasıyla p<0.001 ve p<0.001).
Hastalar tedavi komplikasyonları açısından değerlendirildiğinde, hiçbir hastada hipertansiyon, elektrolit bozukluğu saptanmadı. Hiperglisemi gelişen
hasta sayısı ise tek doz alan grupta 2 (%6.7), iki doz
alan grupta 5 (%16.7) olarak saptandı, ancak istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.228).
Ketonemi olmadan açlık kan şeker düzeylerinde art-

Şekil-1: Tedavi sonrası ortanca trombosit düzeylerinin
karşılaştırılması.

Şekil-2: Trombosit sayılarının 20000/mm3, 50000mm3,
100000mm3 ve üzerine ulaşma sürelerinin gruplara göre
değerlendirlmesi.
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ma olan hastalar uygulanan diyet tedavisi ile düzeldi
ve hiperglisemi kontrollerde devam etmedi.
TARTIŞMA
Bu çalışma akut İTP’li olguların tedavisinde kullanılan kısa süreli iv pulse metilprednizolon tedavisinin, tek doz yerine bölünmüş olarak iki dozda verilmesinin, trombosit sayısındaki artış hızı ve miktarını
farklı olarak etkilediğini göstermiştir.
İTP’de uygulanan medikal tedavilerin altta yatan
patolojiyi tedavi etmemesi, tam iyileşmenin her
zaman sağlanamaması ve uygulanan ilaçların olası
yan etkileri nedeniyle akut İTP’de medikal tedavi
uygulanması genellikle sorgulanmakta olup, güncel
tedavi yaklaşımı “bekle ve izle” prensibine dayanmaktadır (18). Akut İTP’de tedavi, nedene yönelik bir
tedavi olmaktan çok, trombosit sayısını kanamayı
önleyecek yeterli düzeye çıkartmayı ve trombositopenik kalma süresini mümkün olduğunca kısa tutmayı hedeflemektedir. Bu nedenle tedavinin hedefi normal trombosit sayısına ulaşmak değil, hemostazı sağlayacak trombosit düzeyini en hızlı şekilde elde
etmektir. Tedavinin temel amacı yaklaşık %1 oranında görülen İKH’yi önlemektir (9,19).
İKH gelişen vakalarda trombosit sayısı genellikle
20000/mm3’ün altında olduğu için, medikal tedavi
genellikle trombosit sayısı bu düzeyin altında olan
hastalara önerilmektedir (1,10,11,20,21). İTP’li
çocuk hastalarda pulse steroid tedavisinin bölünmüş
dozda verilmesi ile ilgili yapılmış bir etkinlik çalışması bulunmamakla birlikte, literatürde steroid tedavisinin farklı dozları, uygulanma şekli (ağızdan, damar
içi), immünoglobülin (IVIG) ve anti-D tedavileri ile
karşılaştırıldığı çalışmalar yer almaktadır (21,26).
Albayrak ve arkadaşları (27), IVIG (0.5 gr/kg/gün, 4
gün) ve metilprednizolon (30 mg/kg/gün veya 50 mg/
kg/gün, 7 gün, oral) tedavilerini karşılaştırdığı çalışmalarında trombosit sayısını yükseltme bakımından
fark olmadığını belirtmiştir. Tarantino ve arkadaşları
(28), IVIG ve anti-D tedavilerini karşılaştırmış ve benzer şekilde istatistiksel farklılık olmadığını bildirmiştir. Erduran ve arkadaşları (29), oral metilprednizolon
(30 mg/kg/gün, 3 gün ve 20 mg/kg/gün, 4 gün) ile
IVIG tedavilerini karşılaştırmış, akut tedavide benzer
etkilere sahip olduğunu saptamıştır. Çalışmamızda

steroid tedavisinin bölünmüş doz olarak verildiği
hastalarda, trombosit sayısının 20000/mm3’ün üzerine çıkma süresinin daha kısa olarak bulunmuş olması, tedavinin bu şekilde verilmesini destekler niteliktedir.
İTP nedeniyle başvuran hastalarda, klinik açıdan
önemli kanamaların vakaların %62’sinde ilk 48 saat
içinde ortaya çıktığı gösterilmiş (30), bu yüzden trombosit sayısında 24-48 saat içinde görülen yükselmenin hastanın prognozu açısından önemli bir kriter
olduğu bildirilmiştir (31,32). Bu nedenle tedavinin
ikinci gününde trombosit sayısını en hızlı ve en fazla
yükselten tedaviler önemlidir. Blanchette ve arkadaşları (22), trombosit sayıları 20000/mm3 altında olan
hastalarda IVIG (1 g/kg, 2 gün), prednizon tedavisi (4
mg/kg/gün, oral) sonrasında trombosit sayılarının
sırasıyla 2 ve 4 günde 50000/mm3 üzerine ulaştığı,
tedavi verilmeyen hastalarda ise bu sürenin 16 gün
olduğunu bildirmiştir. Çalışmamızda iv pulse steroidin iki doz olarak verildiği hastalarda, trombosit sayısının 50000/mm3 üzerine ulaştığı ortanca süre 3 gündü. Bununla birlikte, steroidin iki doz olarak verildiği
hastalarda ilk günden sonra trombosit sayısının
anlamlı şekilde daha yüksek olduğu özellikle 48 ve
72. saatteki trombosit sayısı iki doz tedavi verilen
hastalarda anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Dolayısıyla trombosit sayısını bu şekilde -en hızlı ve daha
fazla- yükselten tedavi şeklinin tercih edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Aynı zamanda çalışmamızda trombosit sayısının
48.-72. saatten sonra 20000/mm3 üzerinde olması
oranları açısından gruplara göre karşılaştırıldığında
anlamlı farklılık saptandı. Tedaviye başladıktan sonraki 48, 72. saatlerde trombosit sayısı 20000/mm 3
üzerinde olan hastaların sayısı tek doz alanlarda sırasıyla %23.3 (n=7) ve %53.3 (n=16) iken, bölünmüş
doz pulse steroid alanlarda ise %76.7 (n=23), %96.7
(n=29) olarak bulundu. Bu konuda daha önce yapılan çalışmalar farklı tedavi protokollerini karşılaştırmıştır. Blanchette ve arkadaşlarının çalışmada 72.
saatte trombosit sayısının 20000/mm3’ün altında seyreden hastalar karşılaştırıldığında; IVIG tedavisi alan
olguların anti-D alan olgulardan anlamlı derecede
daha düşük olduğu saptanmıştı (21).
Steroid kullanımına bağlı oluşan yan etkilerin
görülmesi uygulanan doz ve süre ile yakın ilişkilidir
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(1,9,10,12). Steroidlerin iştah artması, kilo artımı,
uykusuzluk, kan basıncında yükselme ve hiperglisemi gibi yan etkileri, çalışmamızdaki gibi kısa süreli
tedavilerde çok fazla beklenmemektedir. Hastalarımızda steroidlerin yan etkileri bakımından istatistiksel farklılık saptanmadı.
Steroid tedavisini bölünmüş olarak iki dozda vermek trombosit sayısının daha erken yükselmesini
sağlamakla birlikte, çalışmamızda her iki gruba da
tedavinin 7 gün verilmiş olmasından dolayı hastanedeki yatış süresinin göz önünde tutulduğu maliyet
analizinde bir fark oluşmayacaktır. Tedavinin bir doz

yerine iki dozda verilmesinin az da olsa hemşire iş
yükünü arttırması, kortizolün vücuttaki fizyolojik
salınımından farklı olacak şekilde uygulanmış olması
da çalışmanın handikapları arasında yer almaktadır.”
Bu sonuçlar bize, akut İTP’de trombosit sayısının
20000/mm3’den düşük ve intrakranial kanama riskinden dolayı trombosit sayısını hızla yükseltmek istediğimiz hastalarda, ilacın yarılanma ömrü dikkate alınarak, intravenöz pulse steroid tedavisinin -oral tedavide olduğu gibi- iki dozda verilmesinin trombosit
sayısının erken dönemde daha hızlı yükselmesine
etkili olduğunu göstermektedir.
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