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• HAKAN HALİLOĞLU 
8 yaşı da erkek hasta 

    Şikayet : Boyunda kitle 

                    Karı  ağrısı 
                    Kilo ka ı 
 



Öyküsü 

•  Bo u da kitle,karı  ağrısı ve kilo ka ı  şika eti le ,  a  ö e 
dış erkeze aşvur uşlar.  

• Boyun USG’si de sol servikal ölgede   ölçüle  apışık, 
sert kıva da ko glo ere LAP kitlesi sapta ış.  

• Karı  USG’si de pa kreas aşı düze i de KC ve ide arası da 
  o utları da heteroje  apıda kitle ve solda 

jejunum ve a ileu  köke li, e  kalı  eri de   ölçüle  
uzu  seg e t duvar kalı laş ası tespit edil esi üzeri e dış 

erkezde  tarafı ıza ö le dirildi. 

 



 

 

 

• Özgeç iş: özellik yok 



• Soygeç iş: 

Anne:  aş. İlkokul  terk. Ev ha ı ı. Sağ, 
sağlıklı. 

Baba:  aş. İlkokul ezu u. Ser est eslek. 
Sağ, sağlıklı. 

 Anne- a a arası da akra alık ok. 
             1. çocuk: hasta ız. 
             2. çocuk:  aş, erkek; sağ, sağlıklı. 
             3. çocuk:  a , erkek; sağ, sağlıklı. 



FİZİK MUAYENE 
Ateş: .  °C                      Na ız:  atm/dk 

TA: 100/60 mmHg            SS:26 /dk 

 

Genel durum: İ i, ili ç açık, oryante,koopere. 

Cilt: Turgor, tonus doğal. Öde , siyanoz yok. 

Baş-Boyun: Saç ve saçlı deri doğal, kafa apısı si etrik. 
Sol  anterior servikalden posteriora doğru uza a   

 çaplı sert kıva da, hareketsiz, ağrısız LAP pakesi 

KBB: Orofarenks, tonsiller doğal. 
Gözler: Bilateral IR doğal, pupiller izokorik, göz 

hareketleri normal. Konjonktiva ve skleralar doğal. 

 



• SS: Solu u  sesleri doğal; ral, ronküs yok. 

• KVS: S ,S  doğal. Ek ses, üfürü  ok.  
• GİS: Batı da deri  palpasyonla a gı  

hassasi et ev ut. Solda dalakla sı ırları a ırt 
edile ile  şüpheli, ağrısız kitle. Defa s, 
rebound yok. Hepatosplenomegali yok. 

• GÜS: Haricen erkek. Testisler bilateral normal 
boyutta,skrotumda. 

• NMS: Bili ç açık. E se sertliği ok. Patolojik 
refleks ok. Kas gü ü ua e esi doğal. 



LABORATUVAR 

BK: 5918 uL          Üre: 17   mg/dL              AST: 21 U/L 

Nöt: 2942  uL         Krea: 0.37 mg/dL           ALT: 9 U/L 

Hb: 11.37  uL        Ürik asit: 2.4 mg/dL       Tot.Bil: 0.23 

Plt: 370.000 uL        Glukoz: 106 mg/dL         D.Bil: 0.08 

                              Na: 142.8    mEq/L        Prot.: 6.3 g/dL 

                              Ca: 9.2  mEq/L               Alb: 4.1 g/dL 

                              K: 4.16  mEq/L              LDH: 434 U/L 

                              Cl: 107 mEq/L                CRP: 0.1mg/dL 

                              İ org.P: 4.4 mEq/L          ESR:74 mm/h 

                                







03.10.16 tarihinde sonuçlanan 
biyopsi raporu; 

• Sol servikal   çaplı kitlede  apıla  i opsi 
Diffüz B Hücreli Lenfoma olarak so uçla dı. 

• Yapıla  immünohistokimyasal incelemede; 
CD  ile dağı ık +  pozitif o a a izle di. 

    CD20 ile diffüz (+) pozitif boyanma izlendi. 

• Tü ör a gı  çizgili kas invazyonu 
ap aktadır. 

•  Nekroz izlenmektedir. 



NON-HODGKİN LENFOMALAR 
(NHL) 

     Hodgki  dışı le fo alar, i ü  siste  ve le foid dokuda  köke  
ala  alig  tü örlerdir. İ ü  siste i  ulaştığı her okta a a ıl a 
eğili i dedirler. Hızlı çoğala  ve saldırga  özellik taşı a  u hastalık 
gru u, u özellikleri de  dola ı ta ıda üksek tü ör ükü ile karşı ıza 
gelir. 

 

• Hodgki  le fo ada  daha sık görülür. Erkeklerde üç kat daha 
fazladır.  

• Sı ıfla ası şu şekildedir:   Burkitt Lenfoma (%40) 

                                                   2) Lenfoblastik T hücreli NHL (%30) 

                                                   3) Diffüz büyük B hücreli NHL (%20) 

                                                   4) Anaplastik büyük hücreli NHL (%10) 



Non-Hodgkin Lenfomalar 

B hücreli lenfomalar 

DSÖ sı ıfla ası da üksek dere eli B hü reli lenfoma, 
Burkitt ve non-Burkitt lenfomalar 

• Ço ukluk çağı NHL’ i  %40- ’si 
• İ ü fe otip Ig M yüzey antijeni ekspresyonu, 

CD19, CD20 ekspresyonu 

• c-myc onkogeni, t(8;14) (%75), t(8;22), t (2;8)  

 
 

 

 



Non-Hodgkin Lenfomalar 

Klinik bulgular 

• Histolojik alt tip 

• Primer tümör bölgesi 

• Hastalığı  yaygı lığı a ağlı 
• Tipik olarak ekstranodal tutulum 

• Büyü e hızı yüksek 

• / ’ü lokal ileri evre veya yaygı  hastalık 

• MSS ve ke ik iliği tutulu u 

 

 



Non-Hodgkin Lenfomalar 

Klinik bulgular (NHL infradiyafragmatik ölgeyi sever, e  sık a do e  
yerleşi li  

• Sporadik Burkitt Lenfoma; abdomen primerli  

• E  sık ileoçekal bölge 

– Karı  ağrısı 
– Batı da kitle/asid 

– Bula tı-kusma 

– İ testi al obstrüksiyon 

– İ vgi asyo  

– Ke ik iliği tutulu  sıklığı fazla 

• Endemik (Afrika tipi) Burkitt Lenfoma; çene yerleşimi tipik, 
orbita, paraspinal bölge 

•MSS tutulum sıklığı fazla 

Dikkat: 1. Laparotomi sadece 

acil durumlarda yapılmalı 

2. Tümör lizise dikkat 



Non-Hodgkin Lenfomada Evreleme (St. Jude) 

• Evre I: Tek bir nodal veya ekstranodal tutulum (mediasten 
ve a karı  hariç  

• Evre II: Di afrag a ı  tek tarafı a sı ırlı hastalık 
ölgesel a ılı  ve a rezeke edile ile  sı ırlı 

gastrointestinal kitle. 

• Evre III: Di afrag a ı  her iki tarafı da hastalık ve a 
ediasti al tutulu  ve a a gı  i traa do i al kitle. 

• Evre IV: Merkez si ir siste i ve a ke ik iliği tutulu u. 
 

 TANI: Hodgki  le fo ada  farklı olarak, tü ör dokusu da 
i opsi, ke ik iliği, BOS, plevral/perikardi al/asit 

sıvısı i ü ofe otiple dir e ve kar otip a alizi ile ko ur.  



Non-Hodgkin Lenfomalar 

Genel tedavi prensipleri 

• Pediatrik o koloji i  e  yoğu  protokolleri 
• Hücresel alt grup önemli 

• SSS yönelik tedavi (T hücre) 

• Tedavi süresi histolojiye göre değişir  hafta-24 ay) 

• Yoğu  ke oterapi primer tedavi şekli 
• Lokal tedavi yö te leri a iller dışı da yok VKSS, üreterik 

obst)/ lokalize rezidüel kitle 

• Laparotomi sade e ta ısal, ko plikasyo ları da errahi 
tedavi; intususepsiyon, perforasyon, kanama 



Non-Hodgkin Lenfomalar 

Genel tedavi prensipleri 

• Le fo lastik le fo a; uzu  süreli, az yoğu  KT, ileri evrelerde 
SSS profilaksisi 

• B hü reli le fo alar; kısa süreli çok yoğu  KT 

• A aplastik large ell  le fo a; B hü reli le fo a tedavileri 
• Siklofosfamid, metotreksat, Ara-C, vinkristin, adriamisin, 

prednisolon 

•  yıllık yaşa  ora ı; %70-80 

• Uzu  dö e de sekeller; reprodüktif fo ksiyo  ozukluğu, 
kardiyotoksisite, sekonder maliynensiler 



KLİNİK İZLEM 

• Non-Hodgkin lenfoma düşü üle  hasta a 
tümör lizis tedavisi aşla dı. 

• Hastaya Diffüz B hücreli lenfoma ta ısı 
konulduktan sonra VORPHASE 
(dexametazon+siklofosfamid) kemoterapisi 

aşla dı. 
• 11.10.16 tarihinde NHL-BFM protokolüne 

u gu  olarak AA ke oterapisi aşla dı. 



• AA ke oterapisi so rası çekile  karı  BT’de:  

. .  karı  BT: Çekum, çıka  kolo  ve tra svers 
kolo da öde li görü ü  ve duvar kalı lığı da artış. 
Enfeksiyöz ve inflamatuar süreçlerle uyumlu olarak 
değerle dirildi.             

           Mezenter orta hatta nekrotik özellikte 
lenfadenopati. 

           27.10.2016 tarihli BT ile karşılaştırıldığı da 
le fade opati o utları da azal a izle ektedir. 



 

• . . ’da BB protokolü e aşla dı. 
• BB ke oterapisi sırası da o u daki kitlede  

akı tısı oldu.  
• Akı tıda  ör ekle e apıldı, hasta a ampisilin 

sulbaktam aşla dı. 
• Boyun sürüntüsünden alı a  kültürde üre e 

sapta adı. İ pri t ör eği de az sa ıda 
lenfoblast, çok sa ıda PMNL sapta dı. 



 



• Bu süreçte boyundaki kitlede büyüme ve 
akı tısı ola  hasta a takip a a ı la i teri  
PET pla la dı. 
 

• PET görüntülemesinde; 

     Sol servikal veya juguler ala ı doldura  LAP 
pakesinin boyutu ve SUVu 20.09 tarihindekine 
göre hafif art ıştır. Abdomino-pelvik kitle 
izlenmedi. 



         

 

 

                  ÖN TANILARINIZ NELERDİR? 



PET- 01.12.16 (boyun) 



 PET- 20.09.16 (boyun) 



PET- . .  karı  



• Hasta bu sonuçlarla pediyatri tümör kurulunda 
PTK  tartışıldı.  

• Kitlenin avasküler nekrotik tümör dokusu ya 
da apse içeren enfekte tümöral apı 
ola ile eği düşü üldü ve o u  ultraso u 
apıldı. 

• Boyun USG’si de apse sapta adığı, kitle i  
solid kıva lı, ekrotik ir apı a sahip olduğu 
belirtildi.  

• Bunun üzerine hastaya CC kemoterapisi 
aşla dı. 



• CC ke oterapisi so rası da akı tısı e ide  
aşla a  ve kitlesi ü ü e e deva  ede  

hasta tekrar PTK’da tartışıldı. 
•  NHL tedavi prosedürlerinde cerrahi eksizyon 

er al a ası a rağ e , avasküler olduğu 
düşü üle  kitle i  kemoterapötiklere ve 
a ti i otiklere a ıt ver e esi ve ü ü e e 
devam etmesi sebebiyle plastik cerrahi 
a a ili  dalı ile görüşülerek eksizyonu 
pla la dı.  
 



• Hasta . . ’da opere edildi.  

• Kitle çıkarıldı ge iş eksizyon) 

• Sol bacak lateralinden boynuna flep apıldı.  
• Bo u da  alı a  parçada  patoloji ve 

mikrobiyolojiye örnekler gönderildi. 

• Mikro i olojik kültürlerde üre e ol adı. 
• Patolojik ater ali  % ’si i  tümöral, %50 

ekrotik özellikte olduğu elirtildi 
• Hasta ı  izle i sürü or.  





Olguda  öğre dikleri iz 

• Ço ukluk çağı da ü ük ve proliferasyon hızı üksek 
olan tümör kitleleri KT’ e hızlı a ıt vererek özellikle 
merkezlerinde nekroza gider. 

• Nekroza giden avasküler kitlelerde damar içine 
verile  tedaviler kitle e ulaşa adığı da  u ölgede 
tedavi aşarısız kalır. 

• Avasküler a lı/ölü tümöral kitle enfeksiyonlar 
apseleş e  içi  odaktır. 

• Bu olgularda NHL tedavisi de errahi çıkarı  
gerekebilir. 


