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OLGU B‹LD‹R‹S‹ / CASE REPORT

Sinonazal bölgenin non-Hodgkin lenfomas›: olgu sunumu
A.N. Erkan, N. Bal, C. Y›lmazer, H. Yavuz, F. K›ro¤lu

Non-Hodgkin lymphoma of the sinonasal region:
a case report

Özet

Primary extranodal non-Hodgkin lymphoma of the sinonasal
region is rarely seen. This tumor includes maxillary sinus, ethmoid sinus and nasal cavity the most. Nasal obstruction is the
main symptom. Although radiological techniques are beneficial, biopsy is necessary in the diagnosis. Combination of
radiotherapy and chemotherapy is the best method for the
treatment of this tumor. A 72-year-old woman presented to
our clinic with complaint of swelling of the face and palate
and nasal obstruction. Computed tomography revealed
malign mass which invaded the left maxillary sinus and
destructed of the bilateral anteromedial part of the maxillary
bone, left lacrimal duct, bilateral inferior concha and left middle concha. Biopsy was performed from the left maxillary
region and was resulted as large diffuse B cell non-Hodgkin
lymphoma. Combination of radiotherapy and chemotherapy
was performed and the patient was called follow up.

Sinonazal bölgenin ekstra nodal non-Hodgkin lenfomalar›na
çok ender rastlan›r. Bu tümörler en s›k maksiller sinüsü, etmoid sinüsü ve nazal kaviteyi tutarlar. Hastalar›n en s›k baﬂvuru
nedeni burun t›kan›kl›¤›d›r. Tan›da radyolojik tetkiklerden faydalan›lmakla beraber esas olan biyopsidir. Bu tümörlerde radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu en iyi tedavi yöntemidir. Yetmiﬂ iki yaﬂ›nda bir bayan hasta burun t›kan›kl›¤›, yüzünde ve damakta ﬂiﬂlik ﬂikayeti ile klini¤imize baﬂvurdu. Bilgisayarl› tomografi sonucu, sol maksiller sinüsü tutan, her iki maksiller kemi¤in anteromedial bölümünü, sol lakrimal kanal, bilateral alt ve sol orta konkay› destrükte eden, malign özellikte
kitle olarak rapor edildi. Hastan›n sol maksiller bölgesinden biyopsi al›narak büyük, diffüz B hücreli non-Hodgkin lenfoma tan›s› kondu. Radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu uygulanan hasta takibe al›nd›.
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Baﬂ-boyun bölgesi, ekstranodal non-Hodgkin
lenfomalar›n (NHL) en s›k görüldü¤ü alanlardan birisidir. Bu bölgede burun ve paranazal sinüslerin
primer NHL’sine çok ender rastlan›r. Bunlar tüm
NHL olgular›n›n % 0.17-2’sini oluﬂtururlar.1 En s›k
olarak maksiller sinüs, etmoid sinüs ve nazal kavite
tutulumu görülür.2 Bu makalede maksiller sinüsten

Sinonazal bölgenin non-Hodgkin lenfomas›

kaynaklanan, nazal kavite ve dama¤a uzan›m gösteren bir NHL olgusu sunularak burun ve paranazal sinüs NHL’leri incelenmiﬂtir.

Olgu Sunumu
Yetmiﬂ iki yaﬂ›nda bayan hasta, yaklaﬂ›k 6 ayd›r
yüzünün sol taraf›nda ve damakta ﬂiﬂlik, ayr›ca burundan rahat nefes alamama yak›nmas› ile klini¤imize baﬂvurdu. Hastan›n öyküsünde herhangi bir sistemik hastal›¤› yoktu. Hastan›n sol maksiller bölgesinin ﬂiﬂ oldu¤u gözlendi (Resim 1). Yap›lan kulak burun bo¤az muayenesinde sol üst gingivadan baﬂlayan, arkaya do¤ru sert damak sol yar›s›n› kaplayan,
düzgün yüzeyli, submukozal ﬂiﬂlik ve her iki taraf
nazal kavite taban›nda, solda orta konkaya uzanan
yine düzgün yüzeyli ﬂiﬂlik mevcuttu. Hastan›n labo-

ratuar testleri normal idi. Çekilen paranazal sinüs ve
boyun tomografisinde; sol maksiller sinüsü tutan,
her iki maksiller kemi¤in anteromedial bölümünü,
sol lakrimal kanal, bilateral alt, sol orta konkay› destrükte eden ekspansil özellikte, yaklaﬂ›k 7x6 cm boyutlar›nda malign özellikte kitle ve sol I-B, II-A, II-B
ve III. seviyelerde, en büyü¤ünün k›sa aks› 1.5 cm ölçülen, çok say›da lenfadenomegali olarak rapor edildi (Resim 2A ve B). Hastadan, genel anestezi alt›nda
sol maksiller bölgedeki lezyonundan sublabial yak-

Resim 2A. Çekilen koronal plan paranazal sinüs tomografisinde, malign özellikte kitle görünümü.

Resim 1.

Hastan›n baﬂvuru s›ras›ndaki yüz görünümü. [Bu resim,
derginin www.turkarchotolaryngol.org adresindeki online
versiyonunda renkli görülebilir]

Resim 2B. Aksiyel plan paranazal sinüs tomografisinde, malign özellikte kitle görünümü.
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laﬂ›mla, insizyonel biyopsi al›nd›. Al›nan materyalin
histopatolojik incelemesinde subepitelyal alan› diffüz olarak infiltre eden, follikül veya germinal merkez oluﬂturmayan, monoton görünümlü, dar sitoplazmal›, belirgin nükleollü atipik özelliklere sahip
lenfositler izlendi. Mevcut biyopsi materyaline immünohistokimyasal yöntemle uygulanan LCA (Leucocyte Common Antigen), CD 45 ve Pan B (CD 20)
tariflenen atipik lenfositlerde membranöz pozitif,

Resim 3.

Histopatolojik incelemede; diffüz monoton atipik lenfositik
infiltrasyon (HE x100).
[Bu resim, derginin www.turkarchotolaryngol.org adresindeki online versiyonunda renkli görülebilir]

Resim 4.

Histopatolojik incelemede; atipik lenfositlerde CD 20 pozitif boyanma (CD 20 x 400).
[Bu resim, derginin www.turkarchotolaryngol.org adresindeki online versiyonunda renkli görülebilir]
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Resim 5.

Hastan›n tedavi sonras› yüz görünümü. [Bu resim, derginin
www.turkarchotolaryngol.org adresindeki online versiyonunda renkli görülebilir]

Resim 6.

Tedavi sonras› çekilen aksiyel plan paranazal sinüs tomografisi.
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Pan T (CD 45 RO) negatif boyand›. Mevcut morfolojik ve immünohistokimyasal bulgular ile olgu nonHodkgin lenfoma, diffüz büyük B (CD 20 pozitif)
hücreli tip olarak rapor edildi (Resim 3 ve 4). Di¤er
sistem taramalar› yap›lan ve evre 2E olarak kabul
edilen hastaya sosyal ﬂartlar› nedeni ile baﬂka bir
merkezde radyoterapi ve kemoterapi verildi. Yaklaﬂ›k 16 ayd›r takipte olan hastada herhangibir rekürrens görülmedi (Resim 5 ve 6).

Tart›ﬂma
Lenfomalar lenforetiküler sistemden köken alan
neoplazmlard›r. Tüm malign tümörlerin %3-5’ini
oluﬂtururlar. Bu tümörlerin %60’›n› NHL olgular›
oluﬂturur.3
Lenfomalar genellikle hayat›n 7.-8. dekad›nda görülürler ve cinsiyet ayr›m› göstermezler.4 Asya toplumunda nazal kavite ve paranazal sinüslerde, özellikle CD 56 pozitif, T hücreli natural-killer hüreli
(T/NK) lenfomalar daha s›k görülürken, bat› toplumunda büyük B hücreli lenfomalar daha s›kt›r. Bat›
toplumunda görülen primer NHL’lar daha yaﬂl› nüfusta ve paranazal sinüslerde saptan›rken, Asya toplumundaki primer NHL’lar daha genç nüfusta ve nazal kavitede saptan›rlar.4 Olgumuz, hastal›¤›n bat›
toplumu kriterleri ile uyumluluk göstermektedir.
Nazal kavite ve paranazal sinüs lenfomal› hastalar›n baﬂl›ca baﬂvuru semptomlar› burun t›kan›kl›¤›d›r. Bunu takiben yüzde ﬂiﬂlik, burun kanamas›, burun içinde kitle, baﬂ a¤r›s›, rinore, proptozis, görme
bozukluklar›, kranial sinir paralizileri, damakta ﬂiﬂlik
görülebilir.4,5 Kando¤an ve ark.6 nazal polip olarak
takip ettikleri ve nazal kaviteden 2 kez biyopsi almalar›na ra¤men tan› konulamayan ve en son maksiller
sinüsten ald›klar› biyopsi ile T/NK hücreli lenfoma
tan›s› koyduklar› bir olgu bildirmiﬂlerdir. Neves ve
ark.2 sol frontal bölgede ﬂiﬂlik ile gelen Human Immunodeficiency Virus (HIV) (+) bir olguda frontal
sinüs kaynakl› NHL bildirmiﬂlerdir. Yüksek evreli, B
hücreli lenfomalar genellikle kemik destrüksiyonuna sebep olurken, T hücreli lenfomalarda çok ender

kemik destrüksiyonu görülür.5 Lenfomalarda görülen kemik destrüksiyonu, periostun koruyuculu¤u
nedeni ile spinöz hücreli karsinomda görülen kemik destrüksiyonu kadar agresiv de¤ildir.7 Çok say›da sinüs tutulumunun kemik destrüksiyonundan
çok kemik geçirgenli¤i ile iliﬂkili oldu¤una inan›lmaktad›r.2 Olgumuzda, yüksek evreli olmamas›na
ra¤men her iki maksiller kemik anteromedial bölümü, sol lakrimal kanal, bilateral alt ve sol orta konkay› destrükte eden ekspansil özellikte kitle mevcuttu
Sinonazal lenfomalar›n kesin tan›s› histopatolojik olarak, hatta bir kaç kez tekrarlanma gereksinimi
olan biyopsilerle konulur. Yine tan›da klasik histopatolojik yöntemler kadar immünohistokimyasal
yöntemler de gereklidir. Genellikle bu tümörler yavaﬂ büyürler. Düzgün yüzeyli, submukozal kitle ﬂeklinde görülürler.4 Radyolojik incelemeler; bilgisayarl› tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile
tümörün köken ald›¤› yer ve yay›l›m› hakk›nda bilgi
edinilebilinir. Biyopsi ile lenfoma tan›s› konulduktan sonra di¤er sistemler taranarak evreleme yap›l›r.2
Histopatolojik ay›r›c› tan›da sinonazal bölgenin
lenfoid tümörleri ve tümör benzeri lezyonlar› düﬂünülmelidir. NK hücreli lenfomalarda CD 2 ve CD 56
pozitif olur. Periferal T hücreli lenfomalarda T hücre
belirleyicileri CD 45RO, CD 3 pozitif bulunur. Plazmositomalar LCA negatif, CD 38 pozitif boyan›rlar.
Hodgkin lenfomalar morfolojik görünümleri, ReedSternberg hücrelerinin varl›¤› ve bu hücrelerde CD
30 ila CD 15’in pozitifli¤i ile B hücreli NHL’dan ay›rdedilebilir. Ay›r›c› tan›da akla gelebilecek bir di¤er
lezyon lenfoid hiperplazidir. Bu lezyonda çok say›da ve farkl› boyutlarda germinal merkezleri belirgin
olarak izlenebilen lenfoid folliküller vard›r. Pan B ile
germinal merkezlerde bulunan, Pan T ile de parakortikal bölgede bulunan lenfositlerde membranöz
biklonal pozitif boyanma saptan›r.8
Bizim olgumuz, diffüz infiltrasyon paterni, LCA
ve Pan B ile pozitif, Pan T ile de negatif boyanmas›
sebebi ile NHL diffüz büyük B hücreli tip olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
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Sinonazal lenfomalarda tüm evrelerde en iyi tedavi yöntemi olarak radyoterapi ile kombine kemoterapi önerilmektedir.4,5,9 Yap›lan çal›ﬂmalar sadece
radyoterapi ya da sadece kemoterapi verilmesinin
lokal ya da uzak rekürrensi önleyemedi¤ini göstermiﬂtir.5,9,10 Bizim olgumuzda da hastan›n sosyal ﬂartlar› nedeni ile baﬂka bir merkezde radyoterapi ve
kemoterapi kombinasyonu uygulanm›ﬂt›r.
Sinonazal lenfomalar›n prognozunda bir çok faktör etkilidir. B hücreli tip olmas›, 60 yaﬂ alt›, Evre IE,
sistemik semptom olmamas›, düﬂük grade’li tümör
olmas›, paranazal sinüsten kaynaklanmas›, sinüslerden maksiller sinüs tutulumu, Epstein-Barr
virüsünün (EBV) negatif bulunmas› iyi prognoz lehinedir.2,9,11 Shima ve ark.12 14 sinonazal bölge NHL
olgusunda 5 y›ll›k hayatta kal›m oran›n› paranazal sinüs tümörleri için %85, nazal kavite tümörleri için
%25 olarak bulmuﬂlar ve hastalar›n %88’ini büyük B
hücreli alt tipinin oluﬂturdu¤unu bildirmiﬂlerdir. Nakamura ve ark.13 evre 1 ve 2 toplam 24 hastay› de¤erlendirmiﬂler ve 5 y›ll›k hayatta kal›m oran›n› nazal
kavite tümörleri için %64 ve paranazal sinüs tümörleri için %75 olarak bildirmiﬂlerdir. Bizim olgumuzda evre 2E ve yaﬂ kriteri d›ﬂ›ndaki (EBV bilinmiyor)
tüm faktörlerin yukarda belirtilen kriterlere uymas›
nedeni ile prognozunun iyi olmas› beklenmektedir.
16 ayl›k takibimizde herhangi bir rekürrens saptanmam›ﬂt›r.
Sonuç olarak lenfomalar erken evrede yakaland›klar›nda tedavileri yüz güldürücü sonuç veren,
prognozlar› iyi olan tümörlerdir. Burun ve paranazal sinüslerde kitle ile gelen hastalarda ay›r›c› tan›n›n iyi yap›larak erken tedaviye baﬂlanmas› önemlidir.
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