
111

Marjinal Bölge ve MALT Lenfomalar›n›n
Hücre Kökeni

MALT lenfomas› hücrelerinin özelliklerinin an-
lafl›labilmesi için marjinal bölgenin (zone) (MB) iyi
bilinmesi gerekir. 

Marjinal bölgeden kaynaklanan tümörler flun-
lard›r. 

1. Primer nodal marjinal bölge lenfomas›
2. Primer splenik marjinal bölge lenfomas›
3. Extranodal marjinal bölge lenfomas› (MALT

lenfomas›) 

Bu lenfomalardaki malign lenfositler marjinal
bölge lenfositlerinin immünofenotipik özelliklerini
tafl›rlar. CD20+, CD21+, CD35+, IgM+, IgD - ‘dirler
(3). CD5 ve CD10 negatiftir. CD5 Kronik lenfositik
lösemi (KLL) ve mantle hücresi lenfomalar›nda po-
zitiftir. Foliküler lenfomalarda CD10 pozitiftir. Da-
lak marjinal bölge ve lenf bezi marjinal bölgesi len-
fositleri ile MALT lenfomas› hücreleri karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda aralar›nda fark MALT lenfomalar›nda
CD43’ün bazen pozitif olabilmesidir. 

Germinal merkezin ve mantle tabakas›n› d›fl
alan›nda yer alan marjinal bölge hücreleri önceleri
monositoid B lenfoistler olarak kabul adland›r›l-
maktayd›. Yine daha evvel "monositoid B hücre
lenfomas›" ya da "parafoliküler lenfoma" olarak ad-
land›r›lan lenfomalar›n marjinal bölge lenfositlerin-
den kaynakland›¤› anlafl›lm›flt›r. Marjinal bölge
lenfomalar›n›n nodal tiplerinin uzun zaman ekstra-
nodal marjinal bölge lenfomalar›n›n yay›lmas›yla
olufltu¤u düflünüldü. Ama daha sonra primer ola-
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Mukoza alt›nda yer alan lenfoid dokunun (Mu-
cosa Associated Lymphoid Tissue = MALT) lenfo-
malar› MALT lenfomas› (Maltoma) olarak adland›r›-
l›r. MALT lenfomalar› ilk kez 1983’de Isaacson ve
Wright taraf›ndan gastrointestinal sistemde tarif
edildiler (1). MALT lenfomalar› tüm Hodgkin D›fl›
Lenfomalar›n (NHL) yaklafl›k %8 ’ini olufltururlar
(diffüz büyük hücreli lenfomalar ve foliküler lenfo-
malar›n ard›ndan en s›k görülen lenfoma tipi). 

Maltomalar eriflkin yafl hastal›¤›d›r. Kad›nlarda
biraz daha daha s›kt›r. Hastalar›n ço¤unda Sjögren
sendromu, Hashimoto tiroiditi, Helicobakter pylori
gastriti, Borreliosis gibi otoimmün, enflamatuvar
veya enfeksiyöz hastal›klar vard›r. MALT lenfoma-
lar› genel olarak yavafl seyirli lokalize hastal›klar-
d›r. Baflvuru ve tan› s›ras›nda hastalar s›kl›kla kli-
nik olarak evre I veya evre II aflamas›ndad›rlar.
Seyrek olarak daha ileri evre olabilirler. Sistemik
semptomlar seyrektir. MALT lenfomalar›n›n en s›k
görüldü¤ü organ midedir. Tükrük bezleri, tirod, ti-
mus, konjunktiva, gözyafl› bezleri, orbita, akci¤er,
meme, böbrek, cilt, karaci¤er ve prostatta da rast-
lan›r (2).

Günümüzde MALT lenfomas› olarak bilinen pek
çok malign lenfoproliferatif hastal›k daha önceki
y›llarda benign hastal›klar olduklar› san›larak
"psödolenfoma" olarak adland›r›lm›flt›r. MALT len-
fomas› hücrelerinin kökeni marjinal bölge olarak
bilinen alandaki lenfositlerdir. MALT lenfomalar›
1994 tarihli REAL ve daha sonraki WHO s›n›flama-
lar›nda "ekstranodal marjinal bölge lenfomalar›"
içerisinde yer alm›flt›r.
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rak da nodal marjinal bölge lenfomas› (MBL) olufl-
tu¤u anlafl›ld›. Primer nodal MBL tan›s› alan has-
talarda ekstranodal yerleflim titizlikle aranmal›d›r.
Bu olgular›n bir k›sm› ekstranodal olan bir MALT
lenfomas›n›n nodal yay›l›m› olabilir. 

MALT Lenfomas› – Histolojik Özellikleri 

MALT lenfomalar›n›n histolojik özellikleri flu fle-
kilde s›ralanabilir (4): Hücreler santrositlere ben-
zer, küçük-orta boyda olup, çekirdek kenarlar› dü-
zensizdir. Sitoplazmalar› orta derecede genifltir.
De¤iflik oranlarda plazma hücreleri görülür. Ara-
larda büyük hücreler bulunabilir. Histolojik tan›da
önemli özellik lenfo-epitelyal lezyon ad›yla bilinen
de¤iflikliklerdir. Bunlar tümör hücrelerinin muko-
zadaki bezlere ve kriptlere invazyonu ve onlar› ze-
delemesiyle etmesiyle oluflan lezyonlard›r. 

MALT lenfomalar› MALT’›n do¤al olarak bulun-
du¤u bölgelerde (ör: barsaklar›n Peyer plaklar›) s›k
görülmez. ‹lginç bir flekilde MALT’›n bir hastal›k
nedeniyle kazan›ld›¤› yerlerde daha s›kt›r. Ör: Mi-
dede Helikobakter pilori kolonizasyonu, akci¤erler-
de foliküler bronflektazi, otoimmün hastal›klar ör:
Sjögren hastal›¤› ve Hashimoto tiroiditi, ve orbita-
n›n reaktif veya inflamatuvar hastal›klar› (5,6).

Sitogenetik ve Moleküler Genetik 

1989 y›l›nda 11 ve 18 numaral› kromozomlar
aras›nda gösterilen translokasyon, t(11;18)
(q21;q21), MALT lenfomalar›nda en s›k görülen ya-
p›sal kromozom bozuklu¤udur (7). Olgular›n yak-
lafl›k 1/3’ünde bulunur. 1999’da Dierlamm ve ar-
kadafllar› bu translokasyon sonucunda 11. kromo-
zomdaki API2 geni ile 18. kromozomdaki MLT geni-
nin füzyona girdi¤ini bildirdiler (8). Oluflan füzyon
proteini (API2-MLT) 11q21’de yer al›r ve MALT len-
fomalar›n›n oluflumunda rolü olabilir. 

API2 (cIAP2 olarak da adland›r›l›r), "inhibitors of
apoptosis" (IAPs) ailesine mensuptur. Bunlar akti-
ve olmufl "karpazlar›" inhibe ederler. Bu yolla da
apopitoz inhibisyonu yaparlar. 

MALT lenfomalar›nda ikinci s›kl›kta saptanan
sitogenetik yap›sal anomali 1. ve 14. kromozomlar
aras›ndaki translokasyondur: t(1;14)(p22;q32).
Seyrek görülür. Agresif biyolojik davran›fl ile birlik-
tedir. Bu translokasyon bir apopitoz modülatörü
gen olan BCL10 ile ilgili sonuç yarat›r. BCL10
CARD (caspase recruitment domains) içeren prote-

inlerin kodlamas›n› yapar. BCL10 proapopitotik ve
NF-kB aktive edici bir gendir. Proapopitotik oluflu
paradoks bir durum gibi gözükürse de afla¤›daki
mekanizmalarla lenfoma oluflumundaki rolü oldu-
¤u düflünülmektedir. 

- Mutasyona u¤rayan BCL10 pro-apoptotik iflle-
vini kaybeder ve MALT B hücrelerine ço¤alma
avantaj› sa¤lar. 

- NF- B aktivasyonu spesifik hedeflerin transk-
ripsiyonunu art›rarak anti-apoptotik ve proliferatif
uyaranlar› sa¤lar. 

Nodal MBL veya primer dalak MBL’da flimdiye
kadar t(11;18) veya t(1;14) bildirilmemifltir. Bu du-
rum bu tümörlerin MALT lenfomas›ndan biyolojik
farkl›l›¤›na iflaret eder. 

MALT lenfomalar›nda görülen en s›k say›sal si-
togenetik anomali trizomi 3’tür. Klasik sitogenetik
yöntemlerle olgular›n %60‘›nda saptanabilir, ama
MALT’a spesifik de¤ildir. Nodal MBL ve primer
splenik MBL dahil olmak üzere baflka lenfoma tip-
lerinde de görülür. 

M‹DE MALT LENFOMASI 

Gastrik MALT lenfomas››n oluflabilmesi için,
önce bu bölgede (midede) MALT oluflmas› gerekir.
Sa¤l›kl› kiflilerde midede MALT yoktur. Midede
MALT oluflmas› H. pylorinin antijenik uyar›s›yla
oluflur. H. Pylori non-neoplastik T lenfositlerini
uyararak sitokinlerin sal›n›m›na, bu da B lenfosit-
lerinin proliferasyona yol açar. Daha sonra devreye
girecek di¤er etkenlerle benign MALT dokusunda
MALT lenfomas›na dönüflüm olur. Ancak tüm H.
Pylori enfeksiyonlar›nda MALT lenfomas› geliflme-
di¤i için MALT’›n lenfomaya dönmesi için henüz bi-
linmeyen genetik veya çevresel di¤er faktörlerin ro-
lü olmal›d›r. 

Mide lenfomas› kanserlerde oldu¤u gibi en s›k
antrumu tutmakla beraber midenin her taraf›nda
görülebilir. 

Tümör hücreleri germinal merkez santrositleri-
ne benzetilerek CCL (centrocyte-like cells) (santro-
sit benzeri hücreler) olarak adland›r›l›r. Tümör
hücreleri bazen monositik görünüm veren orta de-
recede bol sitoplazmal› küçük lenfositlere benzer-
ler. Da¤›n›k olarak yerleflen transforme blastlar
vard›r. Bu hücreler lenfoman›n derecelendirilme-
sinde zorluk yaratabilir. 



XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi
Mezuniyet Sonras› E¤itim Kursu

113

YAMAÇ K.Malt Lenfomalar› (Ekstra-nodal Marjinal Bölge Lenfomalar›) 

Mide MALT lenfomalar› daha önceleri san›ld›¤›-
na göre daha fazla olarak lokal veya sistemik yay›-
l›m yapabilmektedir. Dalakta marjinal bölgeyi de
s›kl›kla tutan bu yay›lma klasik histopatolojik in-
celemelerle saptanamayabilir (9).

Ay›r›c› tan› 

Ayr›c› tan› öncelikle midedeki benign lenfoid ag-
regatlardan yap›lmal›d›r. H. Pylori gastriti olanlar-
da bu gastrite efllik eden reaktif lenfoid birikimler
(foliküler gastrit) ay›r›c› tan›da zorluk yaratabilir.
Benzer durum peptik ülseri olanlarda da görülür. 

Midedeki di¤er malign hastal›klarla ay›r›c›
tan› 

Mideyi tutan di¤er küçük hücreli B hücreli len-
foproliferatif hastal›klardan ay›r›m› yap›lmal›d›r.
Bunlar aras›nda mantle hücre lenfomas›, lenfositik
lenfoma (kronik lenfositik lösemi) ve foliküler lenfo-
ma (10) yer al›r.

� Sadece sitolojik incelemeyle yetinildi¤inde
Mantle hücresi lenfomalar› ile MALT lenfoma ay›r›-
m› bazen sorun olabilir. Hele mantle hücresi lenfo-
mas›nda seyrek de olsa rastlanabilen lenfoepitelyal
lezyonlar varsa durum iyice zordur ve di¤er tan›
araçlar›n› zorunlu k›lar. MALT lenfoma tan›s› ko-
nan olgularda uygun yöntemlerle mantle hücreli
lenfoma ekarte edilmelidir. Mantle hücresi lenfo-
mas›nda hücrelerde CD5 pozitiftir ve t(11;14) ile
oluflan intranükleer siklin-D1 pozitiftir. 

� Lenfositik lenfoma küçük lenfositlerle karak-
terizedir. Periferik kanda lenfositoz olabilir. CD5,
CD23 pozitiftir. 

� Foliküler lenfoma mideyi tutabilir. MALT len-
fomalar›n foliküler kolonizasyon gösteren tipleriyle
ay›r›m zordur. Foliküler kolonizayson yapan trans-
forme olmufl MALT lenfomas› hücreleri santroblas-
talara benzerler, ama bunlar CD10 ve BCL6 (nük-
leer) negatiftir. Oysa foliküler lenfoma hücrelerinde
CD10 ve bcl-6 pozitiftir. 

� Mantle hücresi lenfomas›n›n intestinal formu
olan gastrointestinal kanal›n lenfomatöz polipozisi
ile de ay›r›m yap›lmal›d›r. MALT lenfomalar›nda
epitelyal infiltrasyon vard›r, Gastrointestinal kana-
l›n lenfomatöz polipozisinde ise yoktur. Lenfomatöz
polipozisin endoskopik görünüflü ailesel adenoma-
töz polipozis gibidir. 

Mide MALT Lenfomas›nda transformasyon 

De Jong ve arkadafllar› gastrik MALT lenfoma-
lar›n› 4 kategoriye ay›r›rlar (11). 

Kategori A: Klasik düflük dereceli MALT lenfo-
mas›d›r. Transforme blastlar tüm hücrelerin
%5’inden fazla de¤ildir ve 10 taneden fazlas›n›n
oluflturaca¤› kümeler yoktur.  

Kategori B: Transforme hücreler hücrelerin
%10-20 kadar›n› oluflturur ve 20 hücreye kadar
kümeler yaparlar. 

Kategori C: Yayg›n olarak transforme hücrelerin
görüldü¤ü, düflük dereceli hastal›¤›n sadece küçük
bir alanda bulundu¤u hastal›k durumudur. Berli-
gin bir yüksek dereceli transformasyondur. 

Kategori D: MALT komoponenti görülmez. Bu
grup do¤rudan Diffüz Büyük Hücreli Lenfoma ola-
rak s›n›fland›r›l›r. 

Semptomlar 

Önde gelen semptomlar dispepsi ve epigastrik
a¤r›d›r. Atefl, kilo kayb›, terleme gibi sistemik
semptomlar çok seyrek olarak görülür. 

Tan›

Semptomlar non-spesifik oldu¤u için tan›da ge-
cikme ola¤and›r. Endoskopide nonspesifik gastrit
veya peptik ulser görülür, kitle lezyonu nadirdir. 

Laboratuvar bulgular›: Laktik dehidrogenaz
(LDH) ve ß2-mikroglobulin düzeyleri bazen yüksek
olabilir. 

Evreleme

Mide MALT lenfomalar›nda herkesin uygulad›¤›
standart bir evreleme sistemi henüz yoktur. Modi-
fiye Ann Arbor kullan›labilir. Endoskopik ultraso-
nografi olana¤› varsa ve mide duvar› tutulumu
saptanabiliyorsa mide kanserinde kullan›lan TNM
sistemi de kullan›labilir. 

Prognoz ölçütleri

� Mide duvar›na derin infiltrasyon prognozu
olumsuz etkilert. T›pk› mide kanserinde oldu¤u gi-
bi, lokal lenf bezlerine yay›lma ile yak›n iliflki gös-
terir. Dolay›s›yla mide MALT lenfomas› tan›s› belir-
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ten patoloji raporlar›nda mide duvar›na infiltras-
yon durumu hakk›nda bilgi bulunmal›d›r. 

� t(11;18) (q21;q21) ve BCL10 nükleer ekspres-
yonu olanlarda H. pylorinin antibiyotikle tedavisi-
ne yan›t al›namamaktad›r.

� Transformasyon olumsuz bir prognoz ölçütü-
dür. 

Mide MALT lenfomas› tedavisi

MALT lenfomalar›nda y›llar önce uygulanan
cerrahi tedaviler hemen hemen kalkm›fl ve günü-
müzde hastal›¤›n biyolojisine yönelik yeni bulgu-
larla tüm tedavi yöntemi çok de¤iflmifltir. 

H. pylori iliflkisi

Mide MALT lenfomas› ile H. pylori aras›ndaki
iliflki nedeniyle hastal›k hangi evrede olursa olsun
enfeksiyonun etkin tedavisi gerekir. Sadece H.
pylori tedavisi ile hastal›k tedavi edilebilir. Antibi-
yotikle erken evre olgularda kür sa¤lanabilece¤i
bildirilmektedir (12). Ancak henüz bu konuda
araflt›rmalar sürmektedir. Ancak baz› olgular bu
tedaviye yan›t vermezler (yaklafl›k 1/3 hasta teda-
viye yan›t vermez). Moleküler genetik çal›flmlar
göstermifltir ki t(11;18) (q21;q21) ve bcl-10 ekpres-
yonu apopitoz yoluna olan etkileriyle tedaviye yan›-
t› bozmaktad›r. 

Endoskopik ultrason çal›flmalar› göstermifltir ki
tümör submukozadan ileriye geçmiflse yan›t ver-
memektedir (13). Amerika kaynakl› bir araflt›rma-
ya göre de tümör mukoza ve submukozadaysa tam
remisyon oran› %75, lokal yay›l›m olmuflsa (mus-
külaris mukoza, seroza veya perigastrik lenf bezle-
ri tutulumu) bu oran %38’e inmektedir (14). 

Antibiyotik tedavisi sonras› tümör geriledi¤i
halde PCR ile yap›lan çal›flmalarda olgular›n %50-
70 kadar›nda monoklonal lenfositlerin sürdü¤ü bi-
linmektedir (10). Bu durum tedavi verilmesi gerek-
ti¤i anlam›na gelmemekte, ancak bu hücrelerin re-
lapsdaki sorumlulu¤u konusu kafalar› kar›flt›r-
maktad›r. 

H. pylori eradikasyonu için kullan›labilecek ilaçlar ve program:

Amoksisilin 500 mg 4 x 1 
Klaritromisin 500 mg 2 x 1 
Omeprazol 20 mg 2 x 1 

Bu üçlü tedavi 2 hafta uygulan›r. E¤er kemote-
rapi uygulanmayan, sadece antibiyotik tedavisi ve-
rilen Evre IE bir olgu söz konusuysa antibiyotik te-
davisi tamamland›ktan 4-6 hafta sonra hasta ilk
endoskopik kontrola ça¤r›l›r ve ard›ndan da 6-12
hafta aral›klarla histolojik remisyon gözlenene ka-
dar izlenir (15). 

Kemoterapi

Erken evre olgular radyoterapi veya tek ilaç te-
davisine de (ör: Klorambucil) çok iyi yan›t verirler.
Gastrik maltoma multifokal yerleflme özelli¤inde-
dir. Bu nedenle cerrahi rezeksiyona olan güven
azalm›flt›r. ‹leri evre hastalarda CHOP benzeri
kombine kemoterapi protokolleri uygulan›r. 

Monoklonal antikorlar 

Uluslararas› Ekstranodal Lenfoma Çal›flma
Grubunun faz II araflt›rmas›na göre anti-CD20 an-
tikoru (rituximab) relaps yapan veya H. pylori-ne-
gatif gastrik MALT lenfomalarda etkili olmaktad›r
(16). 

‹MMÜNOPROL‹FERAT‹F ‹NCE BARSAK HAS-
TALI⁄I (IPSID)

Düflük dereceli MALT lenfomas›n›n bir alt gru-
budur. Bu lenfoma için Akdeniz lenfomas› veya al-
fa a¤›r zincir hastal›¤› isimleri de kullan›l›r, ama
art›k immünoproliferatif ince barsak hastal›¤› (IP-
SID) bunlar›n da yerini alm›flt›r. Akdeniz lenfoma-
s› yerine IPSID denilmesinin nedeni hastal›¤›n sa-
dece Akdeniz bölgesine özgü bir hastal›k olmama-
s›d›r. Ayr›ca histolojik olarak heterojen bir hastal›k
grubu söz konusudur ve tüm olgular mutlaka len-
foma olarak de¤erlendirilemez. Akdeniz bölgesi ve
Asya’da s›k rastlan›r. Bu da¤›l›m dikkate al›nd›¤›n-
da, hastal›¤a üçüncü dünya ülkeleri ve düflük sos-
yo ekonomik gruplarda rastland›¤› söylenebilir. ‹n-
feksiyonlarla etyolojik iliflki olmas› olas›d›r. Genç
yafl hastal›¤›d›r, en s›k 10-30 yafl aras› görülür.
Önemli özelliklerinden birisi olgular›n bir k›sm›nda
plazmada alfa a¤›r zincir art›fl› saptanmas›d›r. Bu
özelli¤i nedeniyle alfa-a¤›r zincir hastal›¤› ad› da
verilmifltir. 

Patogenez: Erken evrede, barsak lümenindeki
antijenik uyaranlara karfl› oluflan bir immün yan›t
vard›r. Histolojik incelemede barsak mukozas›nda-
ki lenfoplazmositoid infiltrasyon görülür. Erken ev-
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rede bu infiltrasyon poliklonal karakterdedir, he-
nüz malign bir de¤iflim yoktur.

Patolojik bulgular: Mukozada lenfoplazmositoid
hücrelerin yo¤un infiltasyonu vard›r. Hastal›¤a tu-
tulan mezanterik lenf bezleri morfolojik olarak nor-
mal görünüflte olabilecekleri gibi büyük kitleler
oluflturabilirler. Lenfoma geliflen IPS‹D olgular›nda
duodenum ikinci, üçüncü ve dördüncü segmentle-
ri ile proksimal jejenumu tuttu¤u görülür. ‹leum
lenfomas› seyrektir. IPS‹D’in mide ve kal›n barsa¤a
yay›lmas› nadirdir. 

Semptomlar: Erken devrede intermitan diyare
vard›r. Kar›n a¤r›lar›, zamanla malabsorbsiyon ve
kilo kayb› olur. Parmaklarda çomaklaflma, ileri ol-
gularda atefl ve hepatosplenomagali saptanabilir.
Hastal›¤›n a¤›rl›¤› ve süresine ba¤l› olarak çocuk-
larda geliflim gerili¤i yapar. Emilim bozuklu¤u so-
nucu folik asit, vitamin B12 ve demir eksikli¤i ane-
mileri olur. 

Tedavi: Lenfoplazmositoid infiltasyonun henüz
poliklonal karakterede oldu¤u evrede antibiyotik
tedavisine yan›t al›nabilir. Bu amaçla en s›k tetra-
siklin önerilir (1 g/gün, 6 ay). Ampisilin ve metra-
nidazol de verilebilir. Malign dönüflüm geliflenlerde
kemoterapi verilmelidir. Toksik etkileri nedeniyle
radyoterapi önerilmez.

M‹DE-DIfiI MALT LENFOMALARI 

MALT lenfomalar›n›n en s›k görüldü¤ü organ
mide olmakla beraber tükrük bezleri, tirod, timus,
konjunctiva, gözyafl› bezleri, orbita, akci¤er, meme,
böbrek, cilt, karaci¤er ve prostatta da rastlan›r.

PULMONER MALT (BALT) LENFOMASI 

Sadece pulmoner parankim dokusunu tutan
lenfomalara primer pulmoner lenfoma denir.
Primer pulmoner lenfomalar›n yaklafl›k %70
kadar› MALT lenfomas›d›r. Akci¤erlerde viral en-
feksiyonlar, konnektif doku hastal›klar›, obstrüktif
pnömoniler gibi durumlarda peribronfliyal lenfoid
aggregatlar oluflabilir. Barsaklardaki peyer plak-
lar›na benzetilebilecek bu oluflumlarda B ve T len-
fositler, foliküler dentritik hücreler bulunur. Bu
agregatlar kazan›lm›fl BALT (Bronchus Associated
Lymphoid Tissue) olup MALT diye adland›r›lan
dokunlar›n bir örne¤idir. 

BALT lenfomalar›nda hastalar tan› s›ras›nda
s›kl›kla asemptomatiktir. Bir baflka amaçla çekilen
akci¤er grafilerinde soliter nodül, kitle veya infilt-
rasyon görülerek tan›ya gidilir. Semptomatik olan-
larda öksürük, nefes darl›¤›, hemoptizi vard›r. B
semptomu nadiren görülür. Kesin tan› için bron-
koskopi, torakoskopi veya aç›k akci¤er biyopisisi
yap›l›r. Tümör hücrelerinin histolojik özellikleri,
lenfoepitelyal lezyonlar ve immünofenotipik özellik-
ler ile tan› konur. BALT lenfomalar› yavafl seyir-
lidir. Uzun zaman sadece akci¤erde lokalize kal›r-
lar. GIS MALT lenfomalar›nda oldu¤u gibi büyük
hücreli transformasyon olas›d›r. 

TÜKRÜK BEZ‹ MALT LENFOMASI 

Sjögren sendromu gibi baz› hastal›klar tükrük
bezinde lenfoma geliflimine zemin yarat›r. Sjögren
sendromu kronik otoimmün bir hastal›k olup göz
ve a¤›z kurulu¤u ile gider. Primer olabilece¤i gibi
romatoid artrit, skleroderma, lupus gibi hastal›k-

Tablo 1. Mide-d›fl› MALT lenfomalar›n›n en s›k görüldü¤ü yerler.
Kyn. Uluslararas› Ekstranodal Lenfoma Çal›flma Grubu  [IELSG]
(17). 

Bölge %

Bafl-Boyun 30
Oküler adneks 24
Akci¤er 12
Cilt 12
‹nce barsak 8
Tiroid 7
Meme 2
Genito-üriner sistem 1

Tablo 2. Mide-d›fl› MALT lenfomalar›nda hasta özellikleri. Kyn.
Uluslararas› Ekstranodal Lenfoma Çal›flma Grubu [IELSG] (17). 

Özellik

Medyan yafl 60 
Erkek %39
PS (ECOG) > 0 %35
Evre IV %26
Birden fazla MALT alan› %13
Lenf bezi tutulumu %16
Kemik ‹li¤i tutulumu %13
Serum LDH art›fl› %23
ß-2 mikroglobulin art›fl› %36
Hepatitis C infeksiyonu %16
B-semptomlar› %7
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larda sekonder olarak da görülebilir. Sjögren send-
romu olan hastalar›n MESA (myoepitelyal
sialadenit) geliflir. MESA’da tükrük bezi lenfositler-
le infiltredir. Normalde ve do¤al olarak lenfoid doku
bulunmayan tükrük bezleri, bu yolla, GIS ‘deki
MALT’ a benzer flekilde lenfoid doku kazanm›fl
olur. Sjögren sendromu olan hastalarda sa¤l›kl›
kiflilere göre NHL görülme riski 43.8 kat daha yük-
sektir. Tükrük bezi lenfomas› en s›k parotis bezin-
de görülür (%80 oran›nda). Hastalarda a¤r›s›z tük-
rük bezi fliflmesi vard›r. Çok yavafl seyirli ve lokal
kalma e¤ilimi gösterir. Seyrek de olsa lokal lenf
bezlerine yay›labilir. 

Tedavisinde RT, veya duruma göre RT+ KT uy-
gulan›r. 

ORB‹TA, KONJUNKT‹VA VE GÖZ KAPA⁄I
MALT LENFOMALARI 

Oküler adneks lenfomlar› (Orbita, konjunktiva
ve göz kapa¤›) ile intra-öküler lenfomalar birbirine
kar›flt›r›lmamal›d›r. Primer oküler lenfomada do¤-
rudan göz küresi tutulumu vard›r ve görme bozuk-
luklar›, fotofobi, retina dekolman› gibi sorunlar
olur. 

Oküler adneks lenfomalar›nda MALT’a benzer
flekilde önceden bir lenfoid doku geliflir. Örne¤in
viral konjunktivitler konjunktivada lenfoid folikül-
ler sonras› oluflur. 

Oküler adneks MALT lenfomalar›nda hastal›k
tek veya iki tarafl› olabilir. Konjunktivada flifllik
görülür. Tedavisi evreye göre RT, kemoterapi veya
kombine tedavi fleklinde yap›labilir. 
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