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Demet Cekdemir1

ÖZET
Amaç

Gereç ve Yöntemler
-

nötrofillerin 

Bulgular: Toplam 18 refrakter anemi h
PNH klonu, 

Sonuç: Refrakter anemili hastalarda hemoliz için kli

Anahtar Kelimeler: Refrakter anemi; paroksismal noktürnal hemoglobinüri; miyelodisplastik 
sendrom; MDS; PNH.

TABLOLAR 

Tablo 1

(y 76.4±12.6 (50 - 85)

Cinsiyet ( /Erkek) 9/9

Platelet (×109/L) 180 (6-349)

Hemoglobin (g/dL) 10.7 (7.3-14.8)

Ortalama Korpüsküler Volüm (fL) 101.8 (63.5-118.2)

EPO (mU/L) 10,1±3,45 (4,8-27,1)

Ferritin (ng/ml) 122 (36-258)

Vitamin B12 (pg/ml) 724 (112-1617)

Folik acid (ng/ml) 8.32 (1.1-27.5)

P3



 ²,  

  







Zhong, Zhao-dong, et al. "Analysis of seizure risk factors after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a 8 case report and literature 
review." Journal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences] 33.5 (2013): 656-660.
Zhang, Xiao-hui, et al. "Epileptic seizures in patients following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a retrospective analysis of 
incidence, risk factors, and survival rates." Clinical transplantation 27.1 (2013): 80-89.
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Nadir Bir Olgu:  

Görüntülemenin Lenfoma Mumu Biyopsi Sonucu Çıkana Kadar Yanar. 

Alperen Karaçe me1, B.Yusuf Ketenci1, Özgür Meletli2, Öznur Aydın2, Mehmet Turgut2 

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ç Hastalıkları ABD; Samsun 

2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ç Hastalıkları ABD , Hematoloji Bilim Dalı; Samsun 

Giri

Yeti kinlerde ince barsak invajinasyonu nadir olarak görülür. Ço u durumda iyi 
huylu neoplastik lezyonlardan kaynaklanır, ancak kutanöz malign melanom metastazı
nadirde olsa görülen bir durumdur. Burada ince barsakta kitle nedeni ile 
görüntülemeleri lenfomaya benzeyen ve malign melanom tanısı alan bir olguyu nadir 
olması nedeni ile payla mayı uygun bulduk. 

Olgu:

Hipertansiyon dı ında bilinen kronik hastalık hastalık öyküsü olmayan altmı
dokuz ya ında erkek hasta Haziran 2019 de halsizlik, karın a rısı ve bulantı nedeniyle 
ba vurdu u dı  merkezde yapılan tetkiklerinde anemi ve splenomegali tespit edilmesi 
üzerine tarafımıza yönlendirilmi . Hastanın anamnezinde son 6 ayda yakla ık 8 kg kilo 
kaybı ,  2 aydır  karın a rısı ve siyah renkli dı kılamasının oldu u  ö renildi .Fizik 
muayenesinde; skleralar soluk , oral bakı ola an , servikal ve aksiller bölgede 
lenfadenopati (LAP) palpe edilmedi , dalak kot altı yakla ık 3-4 cm palpabl ve batında
sert kitle ele geliyordu. Rektal tu e de melena bula ı vardı.Hastanın kan tetkiklerinde 
demir eksikli i  anemisi dı ında bulgu tespit edilmedi. Görüntülemelerinde boyun ve 
toraks’ta lenfadenopati yok, abdomen tomografisin’de dalak 169 mm vertikal 
uzunlukta , distal ileal düzeyde yakla ık 72 mm’lik iliak ans duvarını tutan ve lümene 
uzanım gösteren kitle lezyonu , çölyak , portakaval , perikaval , paraaortik alanlarda 
yaygın , büyü ü 34*20 mm’lik çok sayıda LAP izlendi. Lenfoma ön tanısı ile hasta 
tanı amaçlı servise yatırıldı ve izlemde hastada ileus geli ti , genel cerrahi tarafından
operasyona alındı ve kitle boyunca ince barsak segmenti eksize edildi . Hastanın biopsi 
patolojisi malign melanom eklinde raporlandı.

Tartı ma
Malign melanomun yüksek metastatik potansiyeli olan bir kanserdir. 

Gastrointestinal sistem (GiS) uzak metastazların üçüncü sıklıkta görüldü ü bölgedir ve 
burada da ince barsaklar en sık etkilenir. Ayrıca rektum, kolon, mide ve duodenum’da 



etkilenebilir. Malign melanomalı hastaların sadece % 5-6'sında farklı klinik 
komplikasyonlar nedeniyle GiS metastazı te his edilebilmektedir.Bununla birlikte, 
hastaların % 60'ında, ya amları boyunca hiçbir zaman te his edilmeyen GiS metastazı
vardır. Bu yüksek sayıya ra men, ince barsak tıkanmasına neden olan metastatik 
melanom  tespiti güç bir durumdur. Bu gibi vakaların klinik sunumu sıklıkla
belirsizdir; karın a rısı, bulantı ve kusma en sık görülen semptomlardır. Kilo kaybı,
melena veya ili kili anemi eri kinlerde nadir görülen bir durumdur. 

Bizim olgumuz anemi , splenomegali , yaygın batın içi lenfadenopatiler, ince 
barsakta kitlesel tutulum ve ileus’la prezente olan nadir bir malign melanom vakası
olması nedeni ile payla mayı uygun bulduk. 
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