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NADIR BIR KRONIK DIYARE NEDENI: MANTLE CELL LENFOMA VE EŞLIK EDEN MULTIPLE MYELOM OLGUSU
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Giriş:
Kolon ve rektumda malign lenfomaların görülme sıklığı, adenokarsinom ve karsinoid tümörlerden sonra üçüncü sırada yer alır. Tüm
gastrointestinal sistemde malign lenfomaların oranı %1-4 iken, bu oran kolonda %0.05’dir. Bu makalede sunacağımız olgu kronik diyare
nedeni ile yapılan kolonoskopi sonucu mantle cell lenfoma (MHL) tanısı almış olup daha sonra kemik iliği biyopsisi ile de eş zamanlı
multiple myeloma (MM) tanısı konulan ilginç bir vakadır.
Olgu:
Altmışdokuz yaşında kadın hasta on aydır günde 6-7 kez olan ishal, karın ağrısı ve gaz şikayetiyle gastroenteroloji polikliniğine başvurdu.
Son 4 ayda 10 kilo kaybı olan hasta ishalinin aralıklı olarak kanlı olduğunu ve ateşinin 37 dereceye çıktığını ifade etti. Fizik muayenesinde
38 ºC derece ateşi saptandı. Laboratuvar incelemelerinde Hgb: 10g/dl, albumin: 2.8 g/dl, sedim: 78mm/h ve CRP: 96 mg/L ile patolojik
değerlerde saptandı. Kronik diyaresine yönelik yapılan gaita mikroskopisi, gaitada parazit incelemeleri normal saptandı. Bir yıl önce
tarama amacı ile kolonoskopi yapılan ve normal olduğu öğrenilen hastaya tekrar yapılan total kolonoskopide rektum ve sigmoid kolonda
ödemli, yaygın hiperemik ve dokunmakla frajil mukoza izlendi. Ayrıca sigmoid kolonda mukozadan kabarık 1 cm çaplı polipoid lezyon ve
bu lezyonun proksimalinde üzeri eksuda ile kaplı 1.5 cm çaplı ülsere lezyon izlendi (Resim 1). Lezyonlardan alınan biyopside atipik lenfoid
infiltratlar saptandı. İmmünhistokimyasal incelemede CD5, CD20, Ig M, CD 22, siklin D1 ile pozitif boyandı (Resim 2,3). Bu bulgular ile
mantle cell lenfoma tanısı konulan hasta hematoloji ile konsülte edildi. Periferik LAP olmayan hastaya hematoloji kliniğinde evreleme
amaçlı kemik iliği biyopsisi ve pozitron emisyon tomografi (PET-CT) yapıldı. Kemik iliğinde lenfoma infiltrasyonu izlenmezken,%30
oranında monoclonal plazma hücresi artışı tespit edildi. Olguya MHL ile birliktelik gösteren MM tanısı konuldu.
Tartışma:
Primer kolon lenfoması nadir bir durumdur. Kolonda polipoid ya da infiltratif ve kaviter lezyon olarak görülür. En yaygın klinik bulgular
karın ağrısı (%90), abdominal kitle (%80), kilo kaybı (%45), diyare, ateş, iştahsızlık olarak sayılabilir. Klinik olarak inflamatuvar barsak
hastalığını taklit
edebilir, hatta birlikte bulunabilir . Bizim hastamız karın ağrısı, subfebril ateş ve kronik diyare ile başvurmuş olup, kolonoskopide aktif
kolit düşünüldü. Biyopside atipik lenfoid
infiltrat görülmesi üzerine immünhistokimya ile MHL tanısı aldı.
MHL, non Hodgkin lenfomaların %7’sini ve gastrointestinal lenfomaların %20’sini oluşturur. CD5, CD20, siklin D1 eksprese eden küçük-
orta çaplı lenfosit proliferasyonu ile karekterizedir. Hematolojik evreleme amacıyla yapılan kemik iliği biyopsisinde ise MM saptanmıştır.
Kronik ishal nedeniyle başvuran hastamızda kolonoskopik biyopside MHL tanısı konulması ve birlikte MM’nın eşlik etmesi nedeniyle
vakamız ilginç olup sunuma uygun bulunmuştur.


