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Nazal Ekstranodal Naturel Killer/
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Nasal Extranodal Natural Killer/
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ÖZET
Nazal ekstranodal tip NK/T-hücreli lenfoma (ENKTHL), önceleri letal midline lenfoma olarak bilinen, tipik olarak yüz orta hat yapılarında destrüksüyona
neden olan nadir bir lenfoma türüdür. Lezyon sıklıkla nazal kavitede kitle olarak başlar ve burun tıkanıklığı, burun akıntısı, burun kanaması ve damakta
ülser yakınmalarına neden olur. Bu olgu sunumunda 6 aydır burun tıkanıklığı ve damakta yara yakınması olan 52 yaşında erkek hasta değerlendirildi. Hastanın yapılan fizik muayenesinde sert damakta ülsere lezyonu ve nazal kaviteyi dolduran kitlesi mevcut idi. Nazal kaviteden ve sert damaktaki lezyondan
alınan biyopsi sonucu ENKTHL olarak raporlandı. Hastaya radyoterapi ve kemoterapi tedavisi uygulandı ve takibe alındı.
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ABSTRACT
Nasal type extranodal NK/T-cell lymphoma (ENKTCL), previously known as lethal midline granuloma is a rare type of lymphoma that typically causes
destruction of the midface. The lesion usually arises in the nasal cavity, and presenting symptoms often include nasal obstruction, rhinorrhea, epistaxis, and
ulcer of the palate. A 52-year-old man presented with a 6-month history of nasal obstruction and ulcer of the palate. Physical examination revealed ulcer
of the hard palate and mass in the nasal cavity. Biopsies were performed from the nasal cavity and palatal region were resulted as ENKTCL. Radiotherapy
and chemotherapy were performed and the patient was called follow-up.
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Bu olgu sunumu 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde
basılı poster olarak sunulmuştur. 8-12 Ekim 2008, Antalya.
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GİRİŞ

900’lü yılların başlarında ilk kez tanımlanan yüz
ve burunun destrüktif lezyonları Stewart sendromu olarak adlandırılmakta idi.1 Daha sonraları
öncelikli olarak nazal kaviteyi tutan ve komşu yapılara yayılım gösteren bu destrüktif lezyon “lethal midline granüloma” olarak adlandırılmıştır.1 Anjiyosentrik
lenfoma terimi ise tümör hücrelerinin damarlar etrafında gelişme eğiliminde olmasından dolayı aynı lezyonu tanımlamak için kullanılmıştır. İdiyopatik
midline destrüktif lezyon, psödolenfoma, polimorfik
retikülozis ve lenfomatoid granülomatozis bu lezyonu
tanımlamak için geçmişte kullanılan terimlerdir.2,3
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sınıflamasına göre
bu lezyon “nazal tip ekstranodal NK/T-hücreli lenfoma” (ENKTHL) olarak adlandırılmaktadır.4 Etiyopatogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte Epstein
Barr Virus (EBV) sorumlu tutulmakta olup tümör hücrelerinde EBV yüksek oranda gösterilebilmektedir.
ENKTHL’nın sıklıkla orta yaş erkeklerde görülmekte
olduğu bildirilmektedir. Lezyon sıklıkla nazal kavitede kitle olarak başlar ve burun tıkanıklığı, burun akıntısı, burun kanaması ve yüzde şişlik yakınmalarına
neden olur.1,2

Resim 1. Hastanın sert damağında, orta hatta ülsere lezyon görüntüsü.

Bu olgu sunumunda nazal kavite ve sert damak yayılımı gösteren ENKTHL tanısı alan hasta literatür bulguları ile sunulmuştur.
OLGU SUNUMU

52 yaşında erkek hasta yaklaşık 1 yıldır burunda
tıkanıklık, ara ara burun kanaması yakınması ile kliniğimize başvurdu. Son 6 aydır damakta şişlik ve kanama
yakınması başlayan hastanın yapılan fizik muayenesinde her iki nazal kaviteyi dolduran vejetan kitle ve sert
damakta ülsere kitle mevcut idi (Resim 1). Hastanın anteriyor rinoskopisinde her iki nasal pasajı tamamen dolduran vejetan kitle mevcut idi. Kitlenin nasal septumdan
kaynaklandığı düşünüldü. Yapılan paranasal sinüs bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde orta hatta nazal kaviteyi dolduran kitlesel lezyon görüldü (Resim 2). Nazal
kavite ve sert damaktan alınan biyopsi örneklerinde patolojik incelemede benzer morfolojik özellikler saptandı. Mukoza altında fokal nekroz alanları içeren solid
tümoral infiltrasyon mevcut idi. Bu hücrelerde sık mitoz
ve apoptozis izlenmekte, iri, hiperkromatik nükleusu belirgin nükleolus dikkati çekmektedir. İmmünohistoki-

Resim 2. Hastanın paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisinde koronal kesitte nazal kaviteyi dolduran kitlesel lezyon görüntüsü.

mayasal boyamalar ile LCA, CD3, CD56, CD30 ve
CD7 ile boyanma olmuştur. CD20, CD5, EMA ile boyanma olmamıştır. Bcl2 ile fokal boyanma mevcut idi.
Histopatolojik incelemeler sonucunda nazal kaviteden
ve sert damaktan alınan biyopsi sonucu ENKTHL olarak rapor edildi. Onkoloji bölümüne yönlendirilen hastaya diğer sistem taramaları yapıldı ve evre 1E olarak
kabul edildi. Hastaya radyoterapi ve sonrasında 4 kür
Siklofosfamid, Doksorubisin, Vinkristin, Prednizolon
protokolü uygulandı. Bir yıllık takibinde nüks görülmedi. Bu olgu sunumu için hastadan ayrıntılı onam formu alınmıştır.
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Ekstranodal lenfomalar arasında ENKTHL diğerlerine göre DSÖ’ne göre yeni bir tanımlamadır. Lenfomanın bu tipi Naturel killer (NK) hücrelerin malign
dönüşüm göstermesi sonucu meydana gelir ve CD56
(nöral hücre adezyon molekülü), TIA-1 (T-hücre intraselüler antijen) salınımı ve T-hücre reseptör gen yeniden
düzenlenim yokluğu ile diğer T-hücreli lenfomalardan
ayrılır.1,2 ENTKHL sıklıkla nasal kavite, paranasal sinüsler ve yüzün orta hat yapılarını, daha seyrek olarak da
deri, yumuşak dokular, gastrointestinal sistem ve diğer
bölgeleri tutabilen özel bir tür ekstranodal lenfomadır.
Aktive NK hücre ve daha seyrek olarak da sitotoksik T
hücre fenotipi taşıyan, sitomorfolojik özellikleri çeşitlilik gösteren hücre infiltrasyonu ile karakterlidir.4
ENTKHL Asya, Orta ve Güney Amerika’da sıktır. Bu
ülkelerde tüm lenfomaların %2-10’unu oluştururken batı ülkelerinde bu oran %1’in altındadır. Ortalama yaş 45–
50 arasındadır. Ancak geniş bir yaş dağılımı söz
konusudur (14-78 yaş). Belirgin bir erkek baskınlığı gözlenir.5,6 Bizim olgumuz 52 yaşında erkek hasta idi.

Bizim olgumuzda ilk seferde alınan biyopsiler ile
tanı konulmuş olmakla birlikte, ENKTHL’li vakalarda
biyopsi örneği büyük ölçüde nekroz ve iltihabi alanları
temsil etmesi nedeni ile spesifik tanı konulmasında sıkıntılar ile karşılaşılır ve biyopsi tekrarları gerekir.3,7 Olguların %80 kadarı NK, %20 kadarı T hücre fenotipi
gösterir. Tanının konulabilmesi ve diğer periferik T hücreli neoplazilerden ayrımın sağlanabilmesi için CD56
pozitifliği oldukça kritik öneme sahiptir. Ancak CD56,
vakaların tümünde değil bir bölümünde (%50-90’ınında) pozitiftir.2,3 EBV hastalığın etiyolojisinde sorumlu
tutulmaktadır. EBV nüklear antijen 1 (EBNA-1) ve latent mebran proteini 2 (LMP2) ekspresyonu göstermektedir. Etkilenen hastaların serumlarında EBV viral
kapsid antijeni (VCA) ve erken antijeni (EA) gibi EBV
antijenlerine karşı IgG antikorları yüksek olarak bulunmaktadır.3,4 Bizim olgumuzda CD56 pozitif, ancak EBV
antikorları negatif olarak bulunmuştur.
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Sinonazal bölge orta hat destrüktif lezyonları ayırıcı tanısı Tablo 1’de gösterilmiştir.2 Ayırıcı tanıda biyopsi önemli yer tutmaktadır. Biyopsinin küçük olması,
yüzeyel alınması, ezilme artefaktları içeriyor olmasına
bağlı olarak lenfoma infiltrasyonu nekroz olarak yorumlanabilir. Nadiren ülserasyon sınırındaki psödoepitelyomatöz hiperplazi nedeni ile yassı hücreli kanser ile
ayırıcı tanıda sorun yaşanabilir.8 Orta hat destrüktif lezyonlara neden olan bir diğer hastalık Wegener granülomatozudur. İnflamasyon granülomatöz karekterde ve
dev hücreler vardır. Klinik tabloya akciğer ve böbrek tutulumu eşlik eder. Klinik bulgulara dayanarak biyopsi
tekrarları yapılmalıdır.2

Kulak burun boğaz hekimlerinin sinonazal lenfomalar tedavisindeki esas rolü hastalığın erken dönemde
teşhisidir. Hastalar genellikle burun tıkanıklığı, burun
akıntısı gibi kronik rinosinüzit yakınmaları ile bulgu
vermeye başlarken ileri dönemlerde burun kanamaları,
yüzde şişlik, nazal kaviteyi dolduran ülsere vejetan kitle, komşu yapılara yayılım ile damakta kitle ile kendini
gösterebilmektedir.3,4,9,10 Ateş, gece terlemesi, kilo kaybı gibi sistemik belirtiler nadiren eşlik etmektedir ve olguların %15’inden azında görülmektedir.5 Boyunda
nadiren servikal lenfadenopatiye neden olmakla birlikte sıklıkla submandibuler lenf nodlarını tutmaktadır. Bizim olgumuzda sistemik yakınmalar ve boyunda
lenfadenopati yok idi. Hastalığın prognozu kötü olup 5
yıllık sağ kalım oranları için literatürde %37.9 ile %45.3
arasında oranlar verilmektedir.1,2,11 Özellikle erken evrede tanı konulup tedavisi başlanan hastaların sağ kalım
sürelerinin daha uzun olduğu bildirilmektedir. Tedavide radyoterapi ve kemoterapi protokolleri uygulanmakla birlikte radyoterapinin kemoterapiye göre daha etkili
olduğu bildirilmektedir. Cerrahi müdahalelerin tedavideki yeri ise biyopsi amaçlıdır.12,13
Sonuç olarak ENKTHL nadir görülen bir lezyon
olmakla birlikte yüz orta hat lezyonlarında, nazal kavite ve sert damak destrüktif lezyonlarında ayırıcı tanıda
düşünülmelidir.

Tablo 1. Sinonazal bölge orta hat destrüktif lezyonları.
1. Travmatik nedenler
2. Toksik nedenler
3. Enfeksiyöz nedenler

4. Enflamatuar nedenler
5. Neoplaziler

Kazalar, cerrahi travma
Kokain, krom tuzları
Bakteriyel: mycobacteria, sifiliz, rhinoskleroma, aktinomikozis
Fungal: aspergillozis, rhinomukormikozis
Sarkoidozis, Wegener granülomatozis, yabancı cisim granülomu, poliarteritis nodoza, sistemik lupus eritomatozis
Lenfomalar, Yassı hücreli kanser, bazal hücreli kanser, rabdomiyosarkoma, esteziyonöroblastoma
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