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Mukoza İlişkili Lenfoid Doku (MALT) 
Ekstranodal lenfomaların en sık görüldüğü yer gastrointestinal sistemdir. Burada görülen B hücreli lenfomaları 
incelemeden önce gastrointestinal sistemde normal lenfoid doku gelişimi, yerleşimi ve fonksiyonuyla ilgili 
bilgilerimizi hatırlamamız, lenfomların biyolojisini anlamamızda bize faydalı olacaktır.  
Gasrointestinal kanal tek sıralı epitele sahip ve çok fazla ve çok çeşitli besin kaynaklı antijenler, doğal florayı 
oluşturan mikroorganizmalar, eksojen patojenik mikroorganizmalar ile karşı karşıya olmak zorunda kalan 
organizmanın en geniş yüzeyidir.  Gastrointestinal mukozal homeostazis bu antijenik yapıların çoğuna tolerans 
göstermeyi gerektirmektedir. Mukozal immuniteyi oluşturan yapılar arasında intestinal epitel, intraepitelyal 
antijen sunan hücreler dışında başlıca organizmanın en büyük lenfoid dokusu olan Mukoza ilişkili lenfoid 
dokuyu (Mucosa associated lymphoid tissue = MALT) oluşturan farklı hücreler bulunur. Malt’ı oluşturan 
hücreler diffüz (D-MALT) veya payer plakları (PP) ve kolondaki lenfoid folliküller gibi organize yapılar (O-
MALT) şeklinde bulunurlar. O-MALT oluşumunda embriyonik dönemde barsak duvarındaki damarların 
endotelinde bulunan ve lenfositlerin bu adrese yerleşmesinde (homing) rol alan adhezyon molekülleri 
bulunmaktadır. Olgun B ve T lenfositlerinin O-MALT ı oluşturması burada bulunan dendritik hücrelerin ortaya 
çıkması doğum sonrasında gerçekleşmektedir. PP üzerini döşeyen epitel villusları örten epitelden farklı özellikler 
bulundurur. Bu epitele Follikül ilişkili epitel (FAE) denilmektedir. Bu bölgede epitel hücrelerinin daha düşük 
proliferasyon indeksi bulunur, goblet hücreleri daha az sayıdadır. Burada bulunan M hücreleri transsitoz yoluyla 
antijenleri lenfoid dokuya iletirler1, 2,3(Şekil 1) . Gastrointestinal O-MALT’ı oluşturan folliküller lenf 
nodüllerindeki folliküllerden farklı olarak bellek B hücrelerinin bulunduğu marginal zon alanları belirgin follikül 
yapıları bulundurur. Mezenterik lenf nodüllerinde de aynı şekilde marginal zon bölgeleri bulunur.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Primer Gastrointestinal Sistem Lenfomaları : 
Non-Hodgkin lenfomaların %40 ‘ı ekstranodal gelişmektedir ve gastrointestinal sistem, ekstranodal lenfomaların 
en sık geliştiği bölgedir.  Tüm Non-Hodgkin lenfomalar içerisinde batı ülkelerinde  %4-18 oranında, orta doğuda 
%25 oranında görülmektedir 4. Gastrointestinal sistemde primer olarak gelişen lenfomaları Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) Lenfoma sınıflaması içinde yer alan antiteler şeklinde sınıflanmaktadır5. Pek çok nodal lenfoma tipi 
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seyrek de olsa gastrointestinal sistemde primer olarak gelişebilmektedir. Ancak bunlar içinde bu sisteme özgü ve 
en sık görülen Malt tipi ekstranodal lenfomadır. Aşağıdaki sırasıyla bu neoplazilerin patogenez ve tanısal 
özelliklerinden söz edilecektir.  
 
B Hücreli Lenfomalar:  
- Malt tipi Ekstranodal Marginal Zon Lenfoma (E-MZL) 
 -IPSID 
- Mantle Hücreli Lenfoma (MCL) 
- Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DLBCL) 
- Burkitt Lenfoma  
 
T Hücreli Lenfomalar:  
- Enteropati ilişkili T hücreli Lenfoma (EATCL) 
 
Malt tipi Ekstranodal Marginal Zon Lenfoma 
Mukoza ilişkili lenfoid doku (MALT) lenfomaları Isaacson ve Wright tarafından 1983 yılında tanımanmıştır6.  
MALT lenfomaların çoğunluğu organize lenfoid doku bulunmayan mukozalarda görülür. Zeminde sıklıkla, O-
MALT oluşumunu sağlayan bir kronik inflamasyon ve buna sebep olan da genellikle bir mikroorganizma 
bulunmaktadır7, 8. Midede Helikobakter pylori, ince barsakta Campylobacter jejuni sorumlu mikroorganizmalar 
arasında bulunmaktadır 9, 10, 11, 12 . MALT lenfomadaki neoplastik B hücreleri, antijenle karşılaşıp, germinal 
merkezde prolifere olan ve daha sonra antijene karşı yüksek afiniteli yüzey immunglobulin reseptörü bulunduran 
bellek hücrelerinden gelişmektedir. Bu hücreler Follikül mantle zonu dışındaki marginal zon bölgesinde 
yerleşirler.  Bu hücrelerde immunglobulin genlerinde somatik hipermutasyon bulunması onların post germinal 
merkez dönemindeki hücreler olduğunun kanıtıdır. Normal bellek hücrelerine benzer şekülde neoplastik MALT 
lenfoma hücreleri de plazma hücrelerine dönüşebilmektedir. Bu nedenle neoplastik infiltrasyona zaman zaman 
beligin plazma hücresi infiltarasyonu da eşlik etmektedir.  
Burada normal O-MALT hücrelerinin sürekli dolaşıma geçmek ve gastrointestinal sisteme geri dönmek gibi bir 
alışkanlıkları bulunduğu hatırlanırsa, MALT tipi lenfoma hücreleri de köken aldıkları bellek hücrelerine benzer 
şekilde gastrointestinal sistem adreslerini bilerek burada lokalize kalma eğilimi gösterirler13, 14.  Klinik olarak iyi 
prognozlu olan bu lenfomalar, H. Pylori enfeksiyonu tedavisi, cerrahi ve radyoterapi gibi tedavilere yanıt verir.  
MALT lenfomalar için karakteristik bir grup kromozomal değişiklik tanımlanmıştır 15, 16, 17, 18, 19. Bu anomalilerle 
genlerde transkripsiyonel regülasyon bozukluğu veya füzyon protenlerinin oluşumu söz konusudur. Bu genetik 
anomaliler neoplastik hücrelerde morfolojik değişikliklere yol açmamaktadır, ancak tedaviye direnç ve 
prognostik değişiklikler ortaya çıkabilmektedir (Tablo1).  
 
Apoptoz inhibitör gen olan API2 ile 18q21 bölgesindeki MALT1 geninin füzyonuna yol açan t(11:18) (q21:q21) 
translokasyon şeklindeki mutasyon bu lenfomalar arasında %22-50 oranında bildirilmektedir 10, 12, 24 . Bu generik 
anomali ile oluşan füzyon proteini API2-MALT1 in hücreleri apoptozisten koruyarak yaşam süresini 
arttırmaktadır. Bu mekanizmanın lenfomagenezde ilk aşama olmadığı ancak hücreleri ölümden koruyarak daha 
kötü ilerleyici bir klinik seyire yol açtığı düşünülmektedir.  
 
Tablo 1. MALT lenfomalarda görülen kromozomal anomaliler 7.  
Genetik Anomali  Translokasyon 

bulunan genler 
Ortaya çıkan sonuç 

t(11;18)(q21;q21) API2 ve MALT1 Yeni bir füzyon gen ve proteini API2-MALT1  BCL10’un 
nükleer lokalizasyonu 

t(14;18)(q32;q21) IgH ve MALT 1 MALT1’in aşırı ekspresyonu 
t(1;14)(p22;q32) BCL10 ve IgH BCL10’un aşırı ekspresyonu 

BCL10’un nükleer lokalizasyonu 
t(1; 2)(p22; p12) BCL10 ve IgΚ BCL10’un aşırı ekspresyonu 

BCL10’un nükleer lokalizasyonu 
t(3;14)(p14.1;q32) FOXP1 ve IgH FOXP1’in aşırı ekspresyonu 
 
Farklı lokalizasyonlardaki MALT tipi ekstranodal lenfomalarda bu genetik anomaliler farklı oranda 
görülmektedir. Örneğin midede t(11;18) %22,  t(1;14) %1’in altına, t(14;18) %3 bildirilmekteyken, barsakta 
t(14;18) %15, t(1;14) %10 görüldüğü bildirilmektedir 7,17.   
Bu anomalilerin görüldüğü söz konusu genler antijen aracılı T ve B hücre aktivasyonu, çoğalması, ve immun 
yanıt oluşumu gibi olayların gerçekleşmesinde anahtar rol alan moleküllerden biri olan nükleer faktör κB (NF-
κB) transkripsiyon faktörüyle ilişkili genlerdir. Genetik anomaliler NF κB yolunun aktivasyonu şeklinde 
sonuçların ortaya çıkmasını sağlarlar.  
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Bu genetik anomalilerin klinik önemi araştırıldığında H pylori tedavisinde kullanılan antibiyotiklerle erken evre 
olgularda gerileme bulunduğu gözlenirken %25 hastada antibiyotik tedavisi ile iyileşme bulunmadığı 
saptanmıştır. Antibiyotiğe dirençli vakaların t(11;18)(q21;q21)(API2-MALT1) anomalisi taşıdığı saptanmıştır20, 

21. 
 
Malt Lenfomalarda progresyon veya transformasyon : 
Başlangıçta büyük çoğunlukla (%74) Gastrik MALT lenfoma antijen bağımlı bir proliferasyon şeklindedir. Bu 
nedenle bu aşamadaki olgular en belirgin sorumlu antijen olan H pylori enfeksiyonunun tedavisine yanıt verip 
gerilemektedirler. %26 olgu başlangıçta t(14:18), t(11:18), t(1:14) gibi genetik anomaliler bulunduran H pylori 
tedavisine yanıtsız olgulardır. Tüm bu olgularda ek bazı genetik anomalilerle ( p53, p16, Rb, Myc gibi) Büyük B 
hücreli lenfomaya transformasyon görülebilmektedir 32.  
 
Morfolojik özellikler, immunfenotip ve ayırıcı tanı özellikleri;  
MALT lenfoma hücreleri morfolojik olarak monositod B hücreleri olarak isimlendirilir.  Bunlar normal 
lenfositten daha geniş sitoplazmalı,  normal lenfosit boyutunda ancak monosit benzeri çentikli çekirdeğe sahip 
hücrelerdir. O-MALT içinde veya bu bölgeleri drene eden lenf nodüllerinde  marginal zon bölgelerinde yer 
alırlar. Neoplastik hücreler gerek mukozadaki bez epitelini (lenfoepitelyal lezyon: LEL) gerekse de follikül 
merkezini (folliküler kolonizasyon) infiltre ederler.  Reaktiften neoplastik lezyonlara doğru ayırıcı tanıda 
Wotherspoon tarafından tanımlanan morfolojik spektrum, rutin patolojik incelemelerde klinik yönlendirme 
açısından bizlere çok yardımcı olmaktadır (Tablo 2) .  
 
Tablo 2: Gastrit-MALT tipi lenfoma spektrumunda tanımlanan morfolojik özellikler: Wotherspoon skorlama 
kriterleri  
 Skor   Tanı   Histolojik özellik 

0 Normal Lamina propriada dağınık lenfoid hücreler.  Follikül oluşumu yok 

1 Kronik aktif gastrit Lamina propriada küçük lenfoid hücre grupları. Follikül ve LEL yok  

2 Beligin lenfoid follikül 
oluşumuyla karakterli kronik 
aktif gastrit.  

Marginal zonu belirgin lenfoid folliküller, LEL (-). 

3 Reaktif olma olasılıklı, şüpheli 
lenfoid infiltrasyon. 

Lenfoid folliküller ve lamina propriada diffüz infiltrasyon, çok 
seyrek LEL (+). 

4 Lenfoma olasılıklı şüpheli 
lenfoid infiltrasyon. 

Lenfoid folliküller ve lamina propriada diffüz infiltrasyon, küçük 
gruplar şeklinde LEL (+). 

5 MALT lenfoma  Lamina propriada marginal zon hücreleriyle yoğun  infiltrasyon ve 
belirgin LEL (+) 

 
MALT lenfomalarda neoplastik B hücrelerde yüzeyel IgM+, ve daha seyrek olarak IgA veya IgG bulunur IgD- 
dir. Plazma hücrelerinin belirgin olduğu durumlarda bu hücrelerde hafif zincir klonalitesi saptanabilir. Ancak ara 
ve şüpheli lezyonlarda bunun saptanması güç olabilir. Neoplastik hücreler CD20+, CD79a+, CD21+, CD35+, 
Bcl-2+ dir.  CD5-, CD10-, CD23-, Bcl-6 – dir. CD43 ve CD11c + / – bulunabilir. Diğer düşük dereceli 
lenfomalardan ayırıcı tanıda özellikle bu lenfomalara özgü immunfenotipik özelliklerin bulunmaması yardımcı 
olmaktadır. Folliküler lenfomadan ayırım eğer folliküler kolonizasyon belirgin ise Bcl-2 pozitifliği 
görüleceğinden ayırımda güçlük yaşanabilir.  
 
Reaktif-Neoplastik ayırımında hafif zincir klonalitesinin yetersiz kaldığı durumlarda PCR tekniği ile klonal ağır 
zincir gen düzenlenmesinin saptanması tanısal açıdan çok faydalı olabilmektedir22.  
 
Mide Malt lenfomalarında H pylori tedavisine yanıt olup olmadığının anlaşılabilmesi için yapılan kontrol 
biyopsilerinde remisyonla ilgili karar verilmesinde morfolojik ve moleküler yöntemlerin kullanılmasıyla da bazı 
güçlükler ortaya çıkabilmektedir. Burada lezyonların derinliğinin anlaşılmasında endoskopik ultrasonografi ile 
değerlendirmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Biyopsi ile yapılan remisyon değerlendirmelerinde sonradan opere 
edilen hastalarda rezidüel lenfoma bulunduğu görülmüştür33. Endoskopik, endosonografik ve histolojik 
remisyonda kabul edilen hastaların %45’inde moleküler klonalitenin devam ettiği görülmüştür33.   Mascarel ve 
arkadaşlarının çalışmasında H pylori eradikasyonu sonrasında 60 hastanın 21 tanesinde hastada (%47)  histolojik 
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remisyon görülmüştür. Bu hastaların tanı sırasında 8 tanesinde poliklonal PCR sonucu bulunmuştur (%13).  
Histolojik geç remisyona girenlerin normal görünümlü mukoza alanlarında da moleküler olarak neoplastik 
klonal hücrelerin olduğu saptanmıştır. Histolojik remisyon moleküler remisyondan daha önce 
gerçekleşmektedir33, 34.  
 
IPSID (Immun Proliferatif İnce Barsak Hastalığı) 
Bu da bir enfeksiyon ilişkili MALT tipi lenfomaya örnek bir klinikopatolojik antitedir. Antijenik uyarıyı 
oluşturan mikroorganizmanın Campylobacter jejuni olduğu saptanmıştır 8,23.  
Burada malabsorbsiyon klinik tablosu vardır.  İnce barsak mukozasında lamina propriada marginal zon 
hücrelerinin ve yaygın olarak plazma hücrelerinin oluşturduğu diffüz bir infiltrasyon bulunmaktadır. Bu plazma 
hücreleri arasında atipik, büyük, plazmablastik veya immunoblastik formların bulunduğu görülebilir. IPSID 
lerde 5-6 yıllık bir dönemde büyük hücreli lenfomaya transformasyon gelişebilir. Karaciğer, dalak ve lenfnodülü 
tutulumu genellikle hastalığın çok ileri dönemleri dışında yoktur. Kemik iliği tutulumu ve lösemik tablo çok 
seyrektir. Hastalık erken dönemlerinde tetrasiklinler gibi antibiyotiklerle gerileyebilmektedir.  
Kronik C jejeni enfeksiyonu mukozal immunite bozukluğu olanlarda gelişir. C jejuninin sitoletal toksini, çoğalan 
ve zaten mutasyonların çok bulunduğu follikül merkezi B hücrelerinde çift sarmallı DNA kırıklarına yol 
açmaktadır. Bu şekilde oluşan ve hafif zincir ve ağır zincirin V bölgesi bulunmayan hatalı, anormal IgA proteini 
yapan bir B hücre klonu ortaya çıkmaktadır.  Bu hücrelerden gelişen plazma hücreleri de hatalı anormal IgA 
yaparlar.  Bu hatalı IgA molekülleri plazmaya salınmaktadır. Bazı hastalarda Ig sekresyonuyla ilişkili 
bozukluklar da eklenirse serolojik olarak hastalığın tanınması imkansız hale gelmektedir. Bu durumda biyopside 
immunhistokimyasal inceleme ile tanı konulabilmektedir. Hastalarda barsak mukozasını infiltre eden plazma 
hücrelerinde kappa ve lamda hafif zinciri bulunmaması ve IgA ile pozitif boyanmanın izlenmesi tanısal açıdan 
önemli özelliklerdendir.  PCR ile incelendiğinde ise monoklonal Ig ağır ve hafif zincir klonalitesi 
saptanabilmektedir23. 
 
IPSID gelişimi yolunda hastaların humoral ve hücresel  immunolojik yetmezlikle karakterli bir tablo 
bulundurdukları, Ig düzeylerinin normal kişilerden daha düşük olduğu,  tüberkülin deri testi ve buna benzer 
uyaranlara karşı hücresel immun yanıtlarının normal kişilerden daha zayıf olduğu saptanmıştır. Bu kişilerde 
HLA AW19, A9, ve B12 tiplerinin bulunduğu saptanmıştır. Bu da bu kişilerin akrabalarında da hücresel ve 
humoral immun bozukluk bulunduğunu gösterilmiştir23.  
  
Mantle Zon Lenfoma 
Genellikle nodal görülen bu naive B lenfosit kökenli ağresif gidişli lenfomalar ekstranodal özellikle de 
gastrointestinal tutulum özelliği gösterebilirler.  
Diffüz veya nodüler, multiple polipoid lezyonlar oluşturacak şekilde bulunabilirler.  
Dar sitoplazmalı, çentikli hiperkromatik çekirdeğe sahip küçük hücrelerdir.  
İmmunfenotipik özellikleri ve bu lenfomalara özgü t(11:14) genetik anomalisi sonucu Bcl-1 (cyclin-D1) proteni 
ekspresyonu ile diğer lenfomalardan özellikle de MALT tipi lenfomalara göre daha rahat tanınırlar.   
Neoplastik hücreler arasında çok seyrek non neoplastik plazma hücreleri, tek tük epitelioid histiyositler 
bulunabilir. MCL da plazasitoid diferansiasyon görülmez. MCL nın blastoid varyantları tanımlanmıştır. 
Bunlarda çeşitli morfolojilerde blastik hücreler bulunabilir. Tipik büyük B hücreli lenfoma transformasyonu 
gözlenmez. Rekürren olgularda hücre morfolojisinin değiştiği, blastoid varyant olarak adlandırılan hücre 
özellikleri ortaya çıkabilir. 
Klasik blastoid varyantta lenfoblast benzeri yüksek mitotik aktivitede küçük hücreler izlenir.  
Pleomorfik varyantta: büyük heterojen çentikli nukleuslu hücreler  izlenir. MCL transformasyonunda büyük 
hücreli lenfoma patterni izlenmez. Blastoid varyantlarda daha kötü prognoz bulunduğu belirtilmiştir.   
İmmunfenotipik özellikler: Yüzeyel IgM ve IgD pozitifliği izlenir. CD5+, CD20+, CD19+, CD79a+ ile (cyclin 
D1)    Bcl-1 + ve Bcl-2 + izlenir Ayrıca FMC-7 + ve CD43+ izlenir. CD10-, CD23-, Bcl 6- dir. .  
Seyrek bazı olgularda CD5 – olabilir. Bunların mutlaka Bcl-1 + bulunduğu gözlenir. CD5 – olguların daha iyi 
prognozlu olduğu belirtilmektedir. Gastrointestinal infiltrasyon gösterenlerde α4β7 integrin (gastrointestinal 
homing reseptör) pozitifliği saptanır5.  
Ig hafif ve ağır zincir genleri rearanje olmuş ancak variable bölgede somatik mutasyon bulunmamaktadır. Bu 
nedenle pre germinal merkez hücreleri oldukları desteklenmektedir. Seyrek bazı olgularda somatik mutasyon 
saptanması az da olsa arada bazı formların post germinal merkez genotipinde bulunabildiğini desteklemektedir.  
Olguların büyük çoğunluğunda konvansiyonel sitogenetik veya moleküler yöntemlerle Ig ağır zincir genleri ile 
Cyclin D1( CCND1, PRAD1, BCL-1) genleri arasında translokasyon t(11:14)(q13:q32) bulunur. Bu 
tarnslokasyona paralel olarak tüm olgularda nükleer Bcl-1 proteini pozitifliği saptanır.  
Blastoid varyantlarda buna ek olarak p53, p16, p18 genlerinde nokta mutasyonlar ve delesyonlar gibi genetik 
anomaliler bulunabilmektedir5.  
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Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DLBCL): 
Bu lenfomalar en sık görülen nodal lenfomalardandır. Gastrointestinal sistemde de özellikle midede sık 
görülebilmektedirler. Burada tanıda hücre morfolojisi, ve immunfenotipik özellikler önemlidir. Bunlar Malt 
lenfomalardan transforme olabildikleri gibi de novo da gastrointestinal mukozalarda gelişebilmektedirler. 
Germinal merkez dönemindeki B lenfositlerden veya post germinal merkez dönemindeki B lenfositlere ait 
belirleyicileri bulundurabilmektedirler.  
DBBL genellikle CD45 ve pan-B antijenleri (CD19, CD20, CD79a) pozitiftir. CD20 B hücre dizisi için oldukça 
spesifik bir belirleyicidir. WHO sınıflamasında farklı fenotipik özelliğe sahip nadir bir morfolojik varyant olan 
plazmoblastik DBBL’da CD45 ve CD20(-), CD79a -/+ dir.  
Genellikle klinik özellikleri nodal tiplerle benzerlik gösterir ve agresiftir. Plazmablastik tiplerde MUM-1 
pozitifliği ve daha agresif gidiş bulunduğu belirtilmektedir24, 25, 26.  
 
Burkitt Lenfoma (BL):  
Agresif gidişli germinal merkez B hücrelerinden oluşan bu lenfomalar gastrointestinal yerleşim sıktır. BL tüm 
yaş grupları arasında %3-5 oranında görülmektedir, ancak görülme sıklığı coğrafik dağılım göstermektedir. En 
sık ilk iki dekatta görülmektedir 5, 27. 

BL  öncelikle klinik olarak anlam taşıyan ancak morfolojik ve biyolojik olarak da bazı farklılıklar 
gösteren 3 gruba sahiptir: 

1. Endemik BL: Ekvatoriyal Afrika’da ve büyük oranda çocuklukta görülür. Coğrafya, iklim koşulları ve 
endemik malarya bölgeleri ile ilişkilidir. Olguların tümüne yakınında (%95) neoplastik hücrelerde EBV ( 
Ebstein-Barr Virüsü) genomu saptanmaktadır. Endemik BL’de hastalar genellikle çene veya orbital tutulum ile 
kliniğe başvururlar. Paraspinal bölge, mezenter ve gonad tutulumu da sık olarak gözlenir. 

2. Sporadik BL:  Belli bir coğrafyaya özgü değildir. Genellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. 
Olguların %20 kadarında EBV saptanır. Sporadik BL genellikle abdomen (distal ileum, çekum ve/veya 
mezenter) tutulumu ile ortaya çıkar, nadiren çene tulumu gözlenir. Yaygın hastalık veya büyük tümör kitlesi 
olduğu zaman over, böbrek ve meme ve/veya santral sinir sisteminin ekstranodal tutulumu olabilir . 
 3. İmmun yetmezlik ilişkili BL: Bu varyant primer olarak human immunodeficiency virus (HIV) 
enfeksiyonu ilişkilidir, EBV genomu olgularda %25-40 oranlarında pozitif olarak saptanır. İmmun yetmezliğe 
eşlik eden BL’da lenf nodu ve kemik iliği tutulumu daha sıktır 5,27.  

 Makroskopik olarak BL, dokuları veya organları solid olarak infiltre eden büyük solid kitleler 
oluşturabilir. Tutulan bölgede normal yapıyı ortadan kaldıran, balık eti kıvamında, nekroz veya kanama alanları 
içeren kitle oluşumu görülür. Komşu organlar veya dokular tümör tarafından sıkıştırılmış veya infiltre 
edilmiştir5.  
Mikroskopik olarak ikiye ayrılır. Klasik BL: endemik ve sporadik BL’nın çoğunda görülür. Orta büyüklükteki 
hücrelerden oluşan ve monoton bir infiltrasyon görülebilir. Nükleus yuvarlak, kromatin ise kaba granülerdir. 
Nükleusta merkez çevresinde yerleşim gösteren, orta boyutlu bazofilik ve birden fazla nükleol bulunur. 
Sitoplazma koyu bazofilik ve genellikle lipid vakuolleri içerir. Sitoplazmik lipid vakuolleri sitolojik örneklerde 
daha kolay seçilirler. Tümör son derece yüksek proliferasyon indeksine sahip olduğundan mitoza çok sık 
rastlanır. Apoptozis çokluğu dikkat çekicidir. “Yıldızlı gökyüzü” diye tanımlanan görünüm, apoptotik hücreleri 
fagosite eden normal makrofajların tümör hücreleri içinde dağılmasıyla ortaya çıkan bir görünümdür, ancak bu 
patern sadece BL’ya özgü değildir 5. 
 BL varyantları: İki alt tipi vardır: 

a-Plazmositoid diferansiasyon gösteren BL: Tümörün bazı hücrelerinde ekzantrik bazofilik sitoplazma ve 
santralize tek bir nükleus bulunur. Monotipik intrasitoplazmik immünoglobulin (Ig) gösterilebilir. Nükleuslarda 
pleomorfizm bulunabilir. Bu varyant çocuklarda görülebilir, ancak daha sıklıkla immun yetmezlik durumlarında 
gözlenir. 
 b-Atipik BL/Burkitt benzeri lenfoma (BLL): Bu tip BL’da neoplastik hücreler klasik BL hücrelerinden 
bazı farklılıklar gösterebilir. Nükleuslarda boyut ve şekil olarak daha belirgin pleomorfizm görülür. Nükleoller 
daha belirgin ancak sayıca daha azdır. Kesin tanı için yukarıda belirtilen özelliklerin yanısıra tümör hücrelerinde 
büyüme hızının yüksek olduğunun gösterilmesi ve MYC translokasyonuna ait veri bulunmasına dikkat 
edilmelidir.  Tüm bunlara rağmen ayırıcı tanısında temel uyuşmazlık BL ile diffüz LBCL arasında çıkmaktadır.  
İmmunfenotipik özellikler: BL’de tümör hücreleri CD19, CD20, CD22 ve CD79a gibi pan B hücre antijenlerini, 
ayrıca hafif zincir klonalitesi gösteren membran IgM, CD10 ve Bcl6 pozitifliği gösteriler. CD10 ve Bcl6 
ekspresyonu bu hücrelerin follikül germinal merkezi kökenli olduğunu desteklemektedir. CD5, CD23, Tdt ve 
Bcl2 BL’de saptanmaz. Plazmositik  varyant BL’da intrasitoplazmik monotipik ımmunoglobulinler bulunabilir. 
Büyüme hızı çok yüksek olan bu tümörlerde Ki-67 ile %100’e yakın oranlarda pozitiftir. Lösemi tablosuyla 
seyreden olgularda blastlar diğer B-ALL’lardaki blastların aksine matür B hücre fenotipi gösterir ve Tdt, CD34 
pozitifliği sergilemezler5 .  

Hemen tüm BL’lerde c-myc geni immunglobulin loküslerinden birine translokasyon gösterir. C-myc’in 
immunoglobulin ağır zincirine olan tipik translokasyonu [t(8:14)(q24:q32)] BL’lerin %80’inde görülür. C-myc 
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translokasyon varyantı olarak lambda [t(8:22)(q24:q11)]  veya kappa [t(8:2)(q24:p11)]  hafif zincirine 
translokasyonu sırasıyla %5 ve %15 oranında görülür.  C-myc ve Ig genleri üzerindeki oldukça değişken kırılma 
noktalarının varlığı, c-myc/Ig füzyon genleri için sensitif polimeraz zincir bazlı testlerin tasarlanmasını 
güçleştirmektedir. Sonuç olarak c-myc translokasyonları sadece kromozomların metafaz karyotiplendirmesi veya 
gerekirse parafine gömülü dokulardan hazırlanan interfaz nükleuslara da uygulanabilen floresan in-situ 
hibridizasyon yöntemleriyle tanımlanabilir. Ayrıca c-myc translokasyonu DLBCL’larda, transforme folliküler 
lenfomalarda, prekürsör B ve T hücreli lenfomalarda, bazı plazma hücreli myelomalarda da izlenebilir 28,29, 30. 
 
Enteropati Tipi T hücreli Lenfoma: (EATCL) 
Çeşitli derecelerde transformasyon gösteren intraepitelyal T hücrelerinden köken alan genellikle büyük 
anaplastik görünümde neoplastik hücrelerle karakterli lenfomalardır. Seyrek gözlenen bir lenfomadır. Çölyak 
hastalığı zemininde gelişimi çok yüksek oranda bulunmaktadır. Bu da bir antijen ilişkili lenfoproliferatif 
spektrum gösteren hastalıktır. En sık olarak Jejenum ve ileumde görülür. Diğer gastrointestinal lokalizasyonlarda 
daha seyrektir. Hastaların bir kısmında çölyak öyküsünden söz edilmektedir. Ancak genellikle çölyak 
semptomlarının ortaya çıkışı ile lenfoma eş zamanlı gözlenebilir. Asemptomatik hastalarda da bu tümör 
görülebilir 5, 31.  
Histopatolojik özelllikler genellikle büyük, atipik hücrelerin oluşturduğu nekrotik tümörler şeklindenir. Çevre 
mukozada çölyak hastalığı ile uyumlu değişikliklere rastlanabilmektedir.  
Neoplastik hücrelerin CD3+, CD7+, CD8-/+, CD103+, CD4-, CD30-/+ olduğu, CD8+ olgularda CD56+ 
bulunduğu görülmektedir. Buradaki intraepitelyal lenfositlerin anormal immunfenotip bulundurduğu, CD3+, 
CD4-, CD8- bulundukları saptanmaktadir.  
Çölyak hastalığı spektrumunda glutensiz diyete yanıt vermeyen, refrakter şupru özelliğinde klinik tablosu 
bulunanlarda aşikar tümör bulunmasa da klonal T hücre porliferasyonu bulunduğu anlaşılmıştır (Şekil 2)31 . 
EATCL gelişen hastalarda prognoz çok kötüdür.  
Ayırıcı tanıda primer veya sekonder olarak gastrointestinal kanalı tutan Nazal tip T/NK hücreli lenfomalar 
bulunur. Bunlarda CD3ε+, CD56+, diğer T hücre antijenleri negatiftir. EBV gösterilmesi de  Nasal tip T/NK 
hücreli lenfoma lehinedir5.  
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Şekil 2: Çölyak hastalığı-Enteropati tipi T hücreli lenfoma gelişimi spektrumunda ortaya çıkan değişiklikler31.  
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