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‹mmünoloji, moleküler genetik gibi alanlarda
son y›llarda kaydedilen büyük geliﬂmelere karﬂ›n
malign lenfomalar›n s›n›fland›r›lmas› hala histopatolojinin en tart›ﬂmal› konular›ndan birisi olarak
kalmaktad›r. Aﬂa¤›da yak›n dönemlerde malign
lenfomalar› s›n›fland›rmada önerilen sistemlerin
baz›lar› verilmiﬂtir:

S›n›fland›rman›n Gerekçeleri: Lenfomalar klinik ve patolojik olarak çok heterojen olduklar›ndan
histopatolojik s›n›fland›rma biyolojik davran›ﬂlar›,
prognozlar› ve tedavi yaklaﬂ›mlar› için ipuçlar› sa¤layabilir. Onkologlar için tedavi protokollerinin
standardizasyonunu kolaylaﬂt›rabilir. Patologlar
için tan› kriterlerinin uygulanabilmesine yard›mc›
olur.
S›n›fland›rman›n ‹lkeleri: S›n›fland›rma genellikle günün geçerli yöntemleri temel alarak geliﬂtirilir. Dolay›s›yla ilk s›n›flama çabalar›nda histoloji-sitoloji, daha sonralar› ek olarak immünoloji,
son y›llarda ise ek olarak moleküler genetik yöntemler s›n›flamalarda yer almaktad›r.
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‹deal S›n›fland›rma Sistemi: ‹deal bir s›n›fland›rma basit, uygulay›c›lar›n büyük bölümü taraf›ndan kolayca kullan›labilecek nitelikte, yinelenebilir
ve klinik bak›mdan anlaml› olmal›d›r. Vakalar› klinik, biyolojik ve prognostik olarak iyi tan›mlanm›ﬂ
kategorilere ay›rabilmelidir. Yaln›z seçkin uzmanlarca uygulanabilen ve yüksek teknolojiye gereksinim gösteren bir s›n›flaman›n yararlar› k›s›tl› olacakt›r. ‹yi bir s›n›fland›rma yeni çal›ﬂmalara yön
gösterebilir, hastal›¤›n biyolojisini aç›klamaya yard›mc› olabilir ve klinikopatolojik korrelasyonlara
olanak sa¤layabilir.
Tüm S›n›fland›rma Sistemlerinin Ortak Özellikleri: En eski sistemlerden (Rappaport gibi) en
yeni sistemlere (REAL,WHO) kadar bütün s›n›flamalarda baz› ortak bulgular›n klinikopatolojik anlamlar› oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Örne¤in, nodüler veya folliküler pattern genellikle yavaﬂ geliﬂen hastal›k, düﬂük proliferasyon h›z› ve uzun yaﬂama iﬂaret
etmektedir. Küçük lenfoid hücreler veya plazmasitik farkl›laﬂma gene düﬂük tümör derecesi belirleyicisidir. Di¤er yönden blastik hücreler veya büyük
hücreler kötü prognozu gösterir. Ancak histopatolojik s›n›flar›n prognozu belirleyen tek faktör olmad›¤› da bilinmelidir. Tutulum yerleri, büyük tümör
kitlesi ve serum laktik dehidrogenaz düzeyi gibi parametrelerin prognoza etkisi önemlidir.

●

S›n›fland›rma Sistemleri
Rappaport S›n›flamas› : 1970 ortalar›na kadar özellikle A.B.D.’nde oldukça popüler olan
bu s›n›flamada baﬂl›ca 2 parametre göz önüne
al›nmaktayd› :
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‹nfiltrasyon paterni, nodüler veya diffüz
Hücrelerin sitolojik özellikleri, küçük, orta
veya büyük
Basit ve yinelenebilir olan Rappaport s›n›flamas› klinik ile de iyi korrelasyon vermesine karﬂ›n
70’li y›llarda belirlenen immünolojik hücre kökenleri ile çeliﬂti¤inden terkedildi
● Lukes ve Collins S›n›flamas› : Hücrelerin sitolojik özellikleri ve immünolojik kökenlerine
dayanan bu s›n›flama uygulamadaki zorluklar
ve her tümör için geçerli olamayaca¤› düﬂünceleriyle k›sa sürede terkedildi.
● Kiel (Lennert) S›n›flamas› : Temelde histopatoloji ve sitolojiye dayanan bu sistem Avrupa’da oldukça popüler oldu. 1988’de modifiye
edilerek T ve B fenotiplere göre yeniden düzenlendi.Kiel s›n›flamas›n›n son ﬂekli Tablo 2’de
verilmektedir:
● Working Formulation for Clinical Usage :
Lenfoma s›n›flamas›ndaki büyük karmaﬂay›
düzeltmek amac›yla 1982 y›l›nda A.B.D. Ulusal Kanser Enstitüsü bu alandaki uzmanlar›
bir araya getirerek ortak bir terminolojide birleﬂmelerini istedi. Sonuçta ortaya ç›kan “Working Formulation” asl›nda bir s›n›flama sistemi olarak önerilmemekle birlikte uzun y›llar
bu amaçla kullan›ld›. Tümüyle sito-histopatolojik bir dayana¤› olan bu sistem asl›nda de¤iﬂik kategorilerin ortak ve ay›r›c› özellikleri göz
önüne al›nmadan sadece s›ralanmas›n› getiriyordu. 1990’l› y›llar›n sonlar›na do¤ru eksiklikleri görülerek yeni s›n›flamalar›n getirilmesinin kaç›n›lmaz oldu¤u ortaya ç›kt›
● Yenilenmiﬂ Avrupa-Amerikan Lenfoid Neoplazm S›n›flamas› (Revised European-American Classification of Lymphoid Neoplasms
(REAL) : ‹lk kez 1994’de yay›nlanan bu yeni
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s›n›flama, Uluslararas› Lenfoma Çal›ﬂma Grubu (International Lymphoma Study Group) ad›
verilen bir uzmanlar grubunun ortak çal›ﬂmas› olarak ortaya ç›kt›. Çal›ﬂman›n temeli Kiel
(Lennert) s›n›flamas›na dayanmakla birlikte
baz› farklar› hemen göze çarp›yordu. Öncelikle ilk kez bir s›n›flama sisteminde lenfomalar,
lenfoid lösemiler, plazma hücresi neoplazmlar›, Hodgkin lenfoma, ekstranodal lenfomalar
tümüyle ayn› hücre dizisinin neoplastik hastal›klar› olarak birlikte yer al›yordu. REAL
yaklaﬂ›m›nda immünoloji, moleküler genetik,
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●

sitogenetik, klinik ve prognostik bilgilerin tümü kullan›lm›ﬂt›. Neoplazmlar B ve T hücre
kökenine göre ve öncül (blastik-prekürsör) veya matür (periferik) hücre komponentlerine
göre ayr›lmaktayd›. Nodal ve ekstranodal neoplazmlar aras›ndaki fark belirlenmiﬂti. Ancak
de¤iﬂik kategorilerin derecelendirilmesi (grade)
bilinçli olarak s›n›flama d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›. REAL s›n›flamas› genelde oldukça yinelenebilir ve
uygulanmas› kolay bir sistem olmakla birlikte
klinisyenler taraf›ndan baz› bak›mlardan eleﬂtiriler getirildi. Bunlar hastal›k kategorilerinin
artt›r›lm›ﬂ olmas›, derece ile ilgili bilgi içermemesi ve lenfoma, lösemi, plazma hücresi neoplazmlar› gibi farkl› hastal›klar›n ayn› s›n›flamaya sokulmas› yönünde oldu.
Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) S›nflamas›: REAL s›n›flamas›na getirilen eleﬂtirilerin ›ﬂ›¤›nda
Dünya Sa¤l›k Örgütü 1998 y›l›nda baz› düzeltme ve de¤iﬂikliklerle yeni s›n›flamas›n› yay›nlad›. Temelde REAL s›n›flamas›n› esas alan bu
s›n›flama Tablo 3’de verilmiﬂtir:

Malign lenfomalar›n s›n›fland›r›lmas› çabalar›n›n bu giriﬂimle de sona ermeyece¤i ve giderek biriken klinik ve laboratuvar bulgular›n›n yeni önerilere yol açaca¤›n› söylemek yanl›ﬂ bir öngörü olmaz.
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