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Midfasial T hücreli
lenfoma (Olgu sunumu)
Midfacial T cell lymphomas
(Case report)
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Sinonazal malign lenfoma hakkında ilk ta
nım 1896'da McBriderıı tarafından yapılmıştır.
1933'de Stewad21 klinik ve histolojik özellikle
ri daha kapsamlı tarif etmiştir. Terminoloji ve
histolojideki karşıtlıklar daha fazla bilinmezli
ğe yol açmış ve hastalık Wegener Granüloma
tozuna benzetilmiştir. Bununla beraber günü
müzde sinonazal periferal T hücreli lenfoma
olarak bilinmektedir. Wegener Granülomato
zunda görülen renal ve pulmoner tutulum bu
hastalıkta görülmemektedir.r4ı
Sinonazal malign T hücreli lenfoma nazal
kaviteyi, damak ve yüzü tutar, ilerleyici nekroz
ve kemik erozyonuyla karakterizedir. Etyoloji
si belli değildir. Erkek/kadın oranı 2/l'dir. Has
talık altıncı ve yedinci dekadlarda daha sık gö
rülür.r31
"Lethal Midline Granüloma" olarak tarif
edildiği zamanlarda tedavide düşük doz radyo-
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Sinonazal T Hücreli Lenfoma {Midfasial granüloma)
nazal kavite, damak ve yüzü tutan anjioinvaziv geli
şim paterni gösteren nekroz, ülserasyon ve kemik
erozyonuyla karakterize, etyolojisi belli olmayan ne
oplastik bir hastalıktırY 1 Bu çalışmada kliniğimize
burunda yaygın nekroz, ülserasyon ve kötü kokulu
akıntıyla başvuran sinonazal T hücreli lenfoma ol
gusu sunulmuştur. Lezyonun çeşitli yerlerinden alı
nan biyopsinin histopatolojik incelemesi sonucu si
nonazal T hücreli lenfoma teşhisi konulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Lenfoma, T-hücreli/etyoloji/patoloji/
terapi; burun boşluğu; paranazal sinüsler; prognoz.

Sinonasal T cell lymphoma {midfacial granuloma) is
a neoplasm with unknown etyology. it originates
from nasal cavity, palatinum and the face, charac
terized with necrosis, ulceration and bone erosion
with the anjioinvasive development pattern. in this
study; a sinonasal T celi lymphoma case with a foul
smelling discharge is presented. Histopatological
examination of the multifocal biopsies from the
lesion revealed sinonasal T celi lymphoma.
Key Words: Lymphoma, T-cell/ethiology/pathology/thera
py; nasal cavity; paranasal sinuses; prognosis.

terapi kullanıldı. Bu tedaviye zaman zaman
dramatik yanıtlar alındı ancak uzun dönemde
kür sağlanamadı. Son zamanlarda bütün has
talara radikal doz radyoterapi önerilmektedir
4
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OLGU SUNUMU
İleri inceleme ve tedavi amacıyla 5 Mart
2003 tarihinde kliniğimize başvuran 62 yaşın
daki erkek hastanın öyküsünde yaklaşık altı
ay önce burun sırtında yara şikayetiyle başvur
duğu klinikte biyopsi yapıldığı ve nonspesifik
kronik iltihap tanısı konulduğu, verilen tedavi
ye rağmen lezyonun boyutlarında artma, kötü
koku ve ülserasyon meydana geldiği öğrenildi.
Fizik muayenesinde nazal kemiklerde sefalik
bölümden kaudal bölüme doğru uzanan, üst la
teral ve alar kartilajlarıda içine alan ülser ve
destrüktif kötü kokulu lezyon saptandı. Ayrıca
nazal kavitede, sağ lateral duvarda alt ve orta
konkanın ön ucu, sol lateral duvarda ise alt
konkanın ön ucu nekrotik görünümdeydi. Ön
etmoid hücrelerin bir kısmı açıkta ve destrük
te görünümdeydi. Lezyonun ciltle devam ettiği
her noktada nekroz mevcuttu (Şekil 1).
Hemogramında anemi, nötrofili, lenfopeni ve
anizositoz mevcuttu. VDRL, RPR, ANCA nega-

