Burkitt Lenfoma Patolojisi
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Gülhane Askeri T›p Akademisi, Patoloji Anabilim Dal›

Tan›m ve Adland›rma
‹lk kez 1958 y›l›nda Afrika’l› çocuklarda Dennis
Parsons Burkitt taraf›ndan tan›mlanan Burkitt
Lenfoma (BL), Hodgkin d›ﬂ› lenfomalar›n agresiv
davran›ﬂ gösterenlerinden biridir. S›kl›kla ekstranodal tutulum gösterir ve bazende akut lösemik bir
tablo ile seyreder. BL’y› oluﬂturan hücreler monomorfik görünümlü, basofilik sitoplazmal›, orta büyüklükteki B kökenli hücrelerdir. Tümörün yüksek
proliferasyon indeksine ba¤l› olarak çok say›da mitotik figür içerir. MYC geninde translokasyon ve
disregülasyon görülmesi BL’da saptanan di¤er
önemli bir özelliktir. Epstein-Barr virusu (EBV) genomu ise BL olgular›n›n bir k›sm›nda saptanmaktad›r.
BL, önceki s›n›flamalarda farkl› adlarla tan›mlanm›ﬂt›r. Kronolojik olarak bu adland›rmalara k›saca göz atmak gerekirse ;
S›n›flama

Adland›rma

Rappaport
Lukess-Collins

: Andiferansiye lenfoma, Burkitt tipi
: Küçük çentiksiz follikül merkez hücreli
lenfoma
Kiel
: Burkit lenfoma ve ‹ntrasitoplazmik
Ig içeren BL
Working Formulation : Küçük çentiksiz hücreli, Burkitt tip lenfoma
REAL
: Burkitt lenfoma ve Burkitt benzeri lenfoma
(BBL)
FAB
: L3 ALL
WHO
: Burkitt lenfoma / lösemi ve BBL

Epidemiyoloji
BL öncelikle klinik olarak anlam taﬂ›yan ancak
morfolojik ve biyolojik olarak da baz› farkl›l›klar
gösteren 3 varyanta sahiptir.
1. Endemik BL : Ekvatoriyal Afrika’da ve büyük oranda çocuklukta görülür. Co¤rafya, iklim
koﬂullar› ve endemik malarya bölgeleri ile iliﬂkilidir. Olgular›n tümüne yak›n›nda (%95) neoplastik
hücrelerde EBV genomu saptanmaktad›r.

2. Sporadik BL : Belli bir co¤rafyaya özgü de¤ildir. Genellikle çocukluklarda ve genç eriﬂkinlerde görülür. Olgular›n %30’undan az›nda EBV saptanmaktad›r. Düﬂük sosyoekonomik koﬂullar ve
erken yaﬂta geçirilen (EBV) enfeksiyonlar›n›n bu
tip BL görülme ihtimalini art›rd›¤› bilinmektedir.
3. ‹mmünyetmezli¤e eﬂlik eden BL : ‹mmünyetmezlikler içinde özellikle HIV enfeksiyonuna
ba¤l› oluﬂan immünyetmezlik durumlar›nda (AIDS)
daha yüksek oranlarda BL görülür. Olgular›n %2540 kadar›nda EBV genomu bulunur.
Etyoloji-Patogenez
Etyolojik olarak EBV özellikle endemik BL’da
önemli bir role sahiptir ve EBV ilk kez bir BL hücresinde keﬂfedilmiﬂtir. BL’n›n bir çok kez geçirilen
bakteriyel, viral (EBV,HIV) ve parazitik (özellikle
malarya) enfeksiyonlar sonucu oluﬂan uzun süreli poliklonal B hücre aktivasyonu ile iliﬂkili oldu¤u
düﬂünülmektedir. Bu duruma EBV ile enfekte B
hücrelerin T hücre regülasyonunu bozmas›da
önemli bir katk› yapmaktad›r. EBV genomunun
saptand›¤› BL olgular›nda tümör hücre nükleuslar›ndaki viral DNA konfigürasyonunun o tümörün
tüm hücrelerinde ayn› yap›da olmas›, EBV enfeksiyonunun hücresel transformasyona yol açt›¤›n›
düﬂündürmektedir. Endemik BL olgular›n›n EBV
genomu saptanan %25-40 kadar›n›n AIDS ile de
iliﬂkili oldu¤u bilinmektedir.
Sporadik olgular›n ço¤unda EBV genomunun
saptanmamas› ise virusun böyle bir etkiyi tek baﬂ›na yapmad›¤›n› ancak bir ko-faktör olarak etkili
olabilece¤ini düﬂündürmektedir. Di¤er çevresel
faktörlerin de (immünsupresyon, antijenik uyar›m
gibi) BL oluﬂumuna katk›s›n›n oldu¤u kabul edilmektedir.
8q24 nolu kromozomda yerleﬂmiﬂ olan MYC genindeki anormalliklerin patogenezde önemli bir rol
oynamaktad›r. MYC genindeki de¤iﬂiklikler, mole-
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küler ve sitogenetik bulgular bölümünde ele al›nacakt›r.
EBV’nin MYC üzerindeki etkisinin ne oldu¤u
konusunda ise birbiriyle çeliﬂen çal›ﬂmalar mevcuttur ve tam olarak ayd›nlat›lamam›ﬂt›r.
Tutulum Bölgeleri
BL’da ekstranodal alanlar s›kl›kla tutulurlar.
Her üç klinik varyantta da santral sinir sistemi tutulum riski mevcuttur.
Endemik BL’da çene kemi¤i ve yüz kemikleri
(orbita) s›kl›kla tutulur.
Sporadik olgularda çene kemi¤i tutulumu seyrektir ve s›kl›kla ileoçekal bölge tutulumuna ba¤l›
abdominal kitle ile karﬂ›m›za ç›karlar. Lenf nodu
tutulumu seyrektir ve ço¤unlukla eriﬂkinlerdedir.
Tabloya lösemik faz›n ve kemik ili¤i tutulumunun
eklenmesi genellikle yayg›n tutulum gösteren
BL’larda olur.
‹mmünyetmezli¤e eﬂlik eden BL’da lenf nodu ve
kemik ili¤i tutulumu daha s›kt›r.
Morfoloji
Makroskopik görünüm : BL ve BBL’da dokular›
veya organlar› diffüz olarak infiltre eden büyük solid kitleler oluﬂabilir. Tutulan bölgede normal yap›y› ortadan kald›ran, bal›k eti k›vam›nda, nekroz ve
kanama alanlar› içeren kitle oluﬂumu görülür.
Mikroskopik görünümüne göre BL y› iki farkl›
guruba ay›rmak mümkündür.
1. Klasik BL : Bu morfolojik tip endemik BL ve
sporadik BL nin ço¤unda (özellikle çocuklar) görülür.
Orta büyüklükteki (çap›10-25 m) hücrelerden
oluﬂan ve monoton bir infiltrasyon paternine sahip tümörde bazen tesbit sonras› oluﬂan sitoplazmik çekilmelere ba¤l› hücrelerde köﬂelenmeler görülebilir. Nukleus yuvarlak, kromatin ise kaba ve
granülerdir. Nükleusta merkez çevresinde yerleﬂim
gösteren, orta boyutlu, basofilik ve birden fazla
nükleol bulunur. Sitoplazma koyu basofilik veya
amfofilik olup genellikle lipid vakuolleri içerir. Sitoplazmik lipid vakuolleri taze dokudan haz›rlanan
dokundurma preparatlarda daha kolay seçilirler.
Tümör son derece yüksek bir proliferasyon endeksine sahip oldu¤undan mitotik figürlere çok s›k
rastlan›r ayr›ca spontan hücre ölümlerinin (apotozis) çoklu¤u dikkat çekicidir. “Y›ld›zl› gökyüzü” diye tan›mlanan patern apototik hücreleri fagosite
eden normal makrofajlar›n tümör hücreleri içinde
da¤›lmas›yla ortaya ç›kan bir görünümdür ancak
bu patern sadece BL’ya özgü de¤ildir.
2. BL varyantlar›: ‹ki alt tipi vard›r.
a) Plasmositoid diferansiyasyon gösteren BL:
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Tümörün baz› hücrelerinde eksentirik basofilik sitoplazma ve santralize tek bir nukleolus bulunur.
Monotipik intrasitoplazmik immünglobulin (Ig)
gösterilebilir. Nukleuslarda pleomorfizm bulunabilir. Bu varyant çocuklarda ve daha çok da immünyetmezlik durumlar›nda (X’e ba¤l› geçiﬂ gösteren
lenfoproliferatif hastal›k ve Ataksi telanjiektazi) görülür.
b) Burkitt benzeri lenfoma (BBL) / Atipik BL:
Bu tip BL’da neoplastik hücreler klasik BL hücrelerinden baz› farkl›l›klar gösterebilir.Nukleuslarda
boyut ve ﬂekil olarak daha belirgin bir pleomorfizm
görülür. Nükleoller daha belirgin ancak say›ca daha azd›r. “Y›ld›zl› gökyüzü” görünümüne ise daha
az rastlan›r. Görülme yaﬂ› ortalamas› (34-56 yaﬂ)
klasik tipe göre daha yüksektir. Ekstranodal tutulum daha az, periferal lenf nodu tutulumu ise daha s›kt›r. Kesin tan› için yukar›da belirtilen özelliklerin yan›s›ra tümör hücrelerinde büyüme h›z›n›n
yüksek oldu¤unun gösterilmesi ve MYC translokasyonuna ait veri bulunmas›na dikkat edilmelidir. Tüm bunlara ra¤men Bu varyant ile klasik BL
aras›na kesin bir hat koymak ço¤u kez mümkün
de¤ildir. BBL tan›s›n›n tekrarlanabilirli¤i oldukça
düﬂüktür (%50 den az). Ay›r›c› tan›s›nda temel
uyuﬂmazl›k BL ile Diffüz büyük B hücreli lenfoma
(DBBHL) aras›nda ç›kmaktad›r. BBL’n›n DBBHL
nin agresiv bir varyant› oldu¤unu öne süren yaklaﬂ›mlar da mevcuttur.

Resim 1: Burkitt Lenfomada “y›ld›zl› gökyüzü” paterni gösteren diffüz
infiltrasyon.

‹mmünfenotipleme
BL’da tümör hücreleri CD19, CD20, CD22,
Cd79a gibi pan B hücre antijenlerini, hafif zincir
k›s›tlamas› gösteren membran IgM’sini, CD10 ve
BCL6’y› eksprese ederler. CD10 ve BCL6 ekspresyonu bu hücrelerinin follikül germinal merkezi kökenli oldu¤unu düﬂündürmektedir.
CD5, CD23, TdT ve BCL2 ekspresyonu ise
BL’da saptanmaz. Plasmositik varyant BL’da intra-
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2. Büyük B hücreli lenfoma : Özellikle BBL’dan
ay›r›m› büyük sorun yaratabilir.
3. Küçük B hücreli lenfoma : ‹yi tesbit edilememiﬂ olgularda görülen hücresel büzüﬂme BL’n›n
küçük hücreli veya lenfoplazmositik lenfomalarla
kar›ﬂmas›na neden olabilir.

Resim 2 : Burkitt Lenfomada ilk resmin daha yak›n görünümünde orta boyutlu, monoton görünümlü, köﬂelenmeler gösteren hücrelerden
oluﬂan tümörde çok say›da mitoz ve apototik cisimler.

sitoplazmik monotipik Ig’ler bulunabilir.
Büyüme h›z› çok yüksek olan bu tümörlerde
Ki-67 ile %100’e yak›n oranlarda (+) lik (Ki-67 proliferasyon endeksi) saptan›r. Baz› olgularda ise
BCL6 proteini pozitifli¤i görülebilir Bu pozitiflik
BCL6 gen rearanjmanlar›ndan ba¤›ms›zd›r.
EBV genomu taﬂ›d›¤› gösterilmiﬂ BL’lar EBV
LMP-1 ekprese etmezler. EBNA1 ekpresyonu saptanabilir (EBV gen ekspresyon paterni Tip I dir).
BL’da CD21 (C3d/EBV reseptörü) ekspresyonu
de¤iﬂkenlik gösterir ve daha çok endemik olgularda (+) dir. BBL’n›n fenotipi BL’ya benzer, farkl› olarak BCL2 gen rearanjmanlar› saptanabilir. CD10
(+) li¤i de¤iﬂkenlik gösterebilir ve yüzey Ig’i olarak
IgM veya IgG eksprese edebilirler.
Lösemi tablosuyla seyreden olgularda blastlar
di¤er B-ALL’lardaki blastlar›n aksine matür B hücre fenotipi gösterir ve TdT, CD34 (+) sergilemezler.
Ay›r›c› Tan› (Morfolojik)
Bu bölümde ay›r›c› tan›da önemli olan klinik
özelliklere (yaﬂ,cins, tutulum bölgeleri vs.) de¤inilmemiﬂ, sadece morfolojik belli baﬂl› özellikler s›ralanm›ﬂt›r. Asl›nda ay›r›c› tan› listesini olgu baz›nda
yapmak daha do¤ru bir yaklaﬂ›md›r ve bu liste olgudan olguya büyük farkl›l›k gösterebilir. Örne¤in
Afrika’da endemik BL lar ile u¤raﬂan bir patolo¤un
ekstramedüller granülositik sarkomay› bile orbital
kemikleri ve overi de tutabildi¤inden ay›r›c› tan›
listesine almas›na gerekebilir. Ancak lenfoblastik
lenfoma ay›r›c› tan› listesinde her zaman en baﬂlarda olmal›d›r.
1: Lenfoblastik lenfoma : Nükleus yuvarlak veya çentikli olabilir. Kromatin ince ve toz gibidir.
Nükleol belirgin de¤ildir. Sitoplazma dard›r ve zorlukla seçilir. Genellikle T hücre kökenlidir. Ki-67
indeksi yüksek olmas›na ra¤men ço¤unlukla %80
nin alt›ndad›r.
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Moleküler ve Sitogenetik Bulgular
BL olgular›nda saptanan en s›k ve en önemli genetik anomali 8 nolu kromozomun q24 band›na lokalize MYC geninin, 14 nolu kromozom q32 band›na lokalize Ig a¤›r zincir bölgesine translokasyonu
t(8;14) dur. Bu translokasyon d›ﬂ›nda daha az s›kl›kla da olsa görülen translokasyonlar MYC geni ile
Ig hafif zincir bölgesini ilgilendiren 2q11 lokusu
aras›ndaki translokasyon t(2;8) ve yine MYC geni
ile 22q11 lokusu aras›ndaki translokasyondur
t(8;22).
Endemik BL’da görülen translokasyonda14 nolu kromozomdaki k›r›lma noktas› a¤›r zincir bölgesinde iken (erken B hücresi), sporadik olgularda
translokasyon Ig kontrol ve yönlendirme bölgesindedir (geç dönem B hücresi).
MYC proteini bir nükleer transkripsiyon proteinidir. ve DNA transkripsiyonunda görev al›r. MYC
geni ise bir protoonkogendir. MYC proonkogeninin
görevlerinden biriside MYC proteinin sal›n›m›n›
kontrol etmektir.
MYC geninin onkogenik etkisini anlayabilmek
için öncelikle normal hücre büyümesindeki fonksiyonunu hat›rlamak gereklidir. Ço¤unlukla büyüme
faktörlerinin tetiklemesi ile baﬂlayan ço¤alma uyar›s›nda ilk basamak büyüme faktörlerinin hücre
membran›ndaki büyüme reseptörlerine ba¤lanmas›d›r. Bu yolla oluﬂan sinyal, sinyal taﬂ›yan proteinlerle önce sitoplazmaya ve sonra ikinci bir mesaj
(Ca2+ gibi) üretimi ile nukleusa kadar ulaﬂt›r›l›r.
Nukleustaki regulatör protenler ve transkripsiyon
faktörleri (myc, jun, fos, myb protonkogenlerinin
ürünleri) ile DNA transkripsiyonu baﬂlat›l›r ve hücreler mitotik siklusa yönelirler.
MYC protoonkogeni hemen tüm ökaryotik hücrelerde bulunur. Dinlenme halindeki bir hücre büyüme sinyali ald›¤›nda uyar›l›r ve MYC protenini
üretirler. MYC proteini MAX adl› baﬂka bir proteinle ba¤lan›r ve MYC-MAX heterodimer yap›s›n› oluﬂturur. MYC-MAX potent bir transkripsiyon faktörüdür ve spesifik DNA sekanslar›na ba¤lanarak
hücre ço¤almas›n› destekler. MAX adl› protein yine
MYC ailesinden olan baﬂka bir proteine olan
MAD’e de ayr›ca ba¤lan›r. Oluﬂan MAD-MAX heterodimer yap›s› ise transkripsiyon reseptörü olarak
iﬂlev görür ve hücre büyümesini inhibe edici etki
gösterir (antionkojenik etki veya tümör supresör
gen iﬂlevi).
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Normal koﬂullarda yukar›da k›saca özetlendi¤i
gibi çal›ﬂan MYC genindeki baz› insitu de¤iﬂiklikler (translokasyon gibi) bu genin protein üretimi ve
di¤er fonksiyonlar› üzerinde etkili olarak de¤iﬂikli¤e u¤ramas›na yani onkogene (c-onkogen , ‘’hücresel onkogen’’) dönüﬂmesine yol açar. Sonuçta da
MYC proteinin sürekli veya fazla sal›n›m›na neden
olur. MYC geninde ortaya ç›kan bu de¤iﬂiklikler
farkl› mekanizmalarla farkl› tümörlerin oluﬂumuna etki ederler:
Protoonkogen Mekanizma

‹lgili tümör

MYC

translokasyon

BL

N-MYC

amplifikasyon

Nöroblastom
Akci¤erin küçük hücreli karsinomu

L-MYC

amplifikasyon

Akci¤erin küçük hücreli karsinomu

MYC geni, kromozom 14, 2 veya 22 üzerindeki
Ig genlerinin ( Ig a¤›r zincirini ve hafif zincirlerini
kodlar) “promotor” etkisiyle MYC proteinlerini
eksprese ederler. Bu kromozomlardaki translokasyona ba¤l› olarak MYC regülasyonunun bozulmas› da lenfoma oluﬂumuna etki yapan bir baﬂka durumdur.
MYC geni bu durumda etkisini hücreleri hücre
siklusuna sokarak gösterir. Hücre siklusundan ç›kamayan hücreler hem sürekli proliferasyon halinde kal›rlar hem de daha fazla diferansiye olamazlar. BL’da tümör hücrelerinde görülen üniformitenin ve yüksek proliferasyon endeksinin bu durumla iliﬂkili oldu¤u düﬂünülmektedir. MYC’in bilinen
di¤er bir etkisi ise yaﬂam›n devam etmesini sa¤layan sinyallerin kesildi¤i durumlarda apotoziste
görev alan genleri aktive etmesidir.
Tümörde apototik hücrelerin çoklu¤unun da
bununla iliﬂkili oldu¤u düﬂünülmektedir. MYC regülasyonunun bozulmas›n›n yaratt›¤› bu etkilerin
yan›s›ra MYC de oluﬂacak mutasyonlar da tümor

oluﬂumuna ek katk› yapar. MYC genindeki bu de¤iﬂikliklerden d›ﬂ›nda TP53 geninde çeﬂitli mutasyonlara sekonder oluﬂan inaktivasyon da (endemik
ve sporadik BL’da %30 oran›nda saptan›r) tümör
oluﬂumunu destekler ve tümörün kemoterapiye ve
radyoterapiye verdi¤i cevab›n kötü olmas›na yol
açar. Asl›nda MYC translokasyonu tümüyle BL’ye
özgü de¤ildir. Örne¤in folliküler lenfomay› takiben
ortaya ç›kan prekürsör B-lenfoblastik lösemi / lenfomada da benzer bir durum oluﬂabilir.
MYC genindeki bu de¤iﬂikliklerin d›ﬂ›nda tümör
hücrelerinde Ig a¤›r ve hafif zincir genlerine ait klonal rearanjmanlar saptanabilir. Ayr›ca yine Ig genlerinde germinal merkez dönemine ait somatik mutasyonlar bulunabilir. Bu mutasyonlar›nda tümör
oluﬂumu ile iliﬂkili oldu¤u bilinmektedir. Ayr›ca BL
olgular›n›n %25-50 kadar›nda, daha çok
DBBHL’da görülen BCL6 geni 5’ kodsuz bölgesi
mutasyonu da saptanmaktad›r.
Sonuç: Az görülen bir neoplazi olmas›na ra¤men insanlarda görülen tümörlerin en h›zl› büyüyenlerinden ve en agresivlerinden biri olan BL genotipik, virolojik, morfolojik ve klinik özellikleriyle
Hodgkin d›ﬂ› lenfomalar içinde önemli bir yer tutar.
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