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GİRİŞ VE AHAÇ 

Paraneoplastik sendromlar bugün üzerinde ençok araçt~r

ma yapılan konulardar biridir. Yerli, yabancı yayınlardan birin

de olmasa bile 1 diğerinde yeni tarif eailım bir :paraneoplastik 

sendror:ıa rastlanmaktadır. Bugün ulaF~ılan teknik imkanlarla pr.imer 

tümörden daha yıllar önceden( 31 ), elde eailen elektrofizyolojik 

bulgularla tanıyı tahmin etmek mümkün olrnaktadır(41-~4,24 ). 

Paraneoplastik sendromun ilk tarifi 1959 yılında olmuş

tur( 38
1
12 ) • Bu tarihten önce çok kapsamlı olr.ı&sn. bile ı!~arsi

nomatöz N~ropati 1 adı ile pek çok sempto~ tarif etlilı:ıeye çalışıl

mıştır( 44 ). Ogünden bugüne gelişen bilim ve teknik sayesinde 

sendromun ve tümörün haberini önceden alır.ak irnkıı.nına yaklaşmış 

bulunrr.&ktayız. Bu gelişmeler bize hasta ve tedavi eden hekim 

için da.ha ileri çalışmalar için fırsat tanımaktadır( 2,28 1ltl ). 

Günümüzde paraneoplastik sendromlar için spesifik bir 

test yoktur. Son yıllarda geliştirilen elektron~roroiyografi, 

elel:troensefnlografi ve bilgisayarlı t.omograf'i,non invaziv yak

laşımla değerleri kaydetme olanağı 5aglunmıı,~tır .. Elektronöromi;.; 

yogreı.fide hastadan alınan aksiyon potanuicl cevaplarla nöronal 

yapı hakkında bilgi sahibi olmaktayız( 8 135 1 91 18 1 10 ). Elde 

edilen bilgilerin dikkatli analizi ile o bölgedeki fonksiyon 

bozukluğunun lokalizasyonu ve şiddeti hakkında bilgi edinmek müm

kün olmaktadır( 9 1 18 , 10, 46 ) • Sessiz lezyonları ortaya çıkara

bilmek için bu çalışmaların katkısı açıktır( lt4). örnek verecek 

' 
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olarak: Bir hastanın g~z bulguları nedeni ile yapılmış bir EMG 

de aksonal potansiyelin azaldığı ve iletimin yavaşladıtı teabit 

e clilı:ıi:,; 1 vaka oniki yıl sonra Oat Cell akciğer kanseri olarak 

ortaya çıkmıştır(4,38,37,10 1 64,21). Paraneoplautik oendromların. 

etyolojiui 1 henüz kesin olarak aydınlunmıq detildir(31,l6 1 51 1 3). 

Bur.;ün :i.ınmünolojik rea.ksiyonların(13,41,22,43,17) 1 çapraz roaksi

yonlur·ın(l317), sitogenetiğin(45,16,51 1 3), hornional mckanizmala

rın(l9,ıt2,17,43), embiryolojik mezankirrıal yapınal bozuklukların 

(22 1 28) Duçlandı~ı pekçok teoriler vardır. Bu teoriler bir ta

raftun doğrulanmış(44,45 1 43,51 1 l8 1 13,3,.31), bir ti:.raftan yalan

ltı.nuıı:;•tır( 17 ) • Parnneoplastik sendromlu hı:.strıl.&-rın pekço[~unda 

tümBr metastazı tespit edilmediği halde bile, oksipitoparyetal 

b~lgelerde elektroensefalografik değişiklikler (diken veya ya

vaş Jalga) 1 elde eailmiştir. Elde edilen sonuçlarla birlikte 

bilgisayarlı ~eyin tomografisi sonuçları gözden geçirildiğinde, 

beyinde belirgin metastaz izlenmemiştir. Bu bize henüz metastaz 

yapmamış akciğer tümörlü hastalarda EEG, .öBT, Elil·'.G tetkikleri

nin gerekli olduğunu telkin etmektedir(51,1B,13 1 31). 

Bu çalışmada., 31 akciğer kanserli ı:.:ı.st~d;;.. motor akniyon 

potansiyelleri (Ulnar ve peroneal sinirlerae motor), Süral si

nir (duyusal dromik) ileti hızı çalışmaları, elektro ensefalog

rafi ve bilgisayarlı beyin tomografissonuçları doterlendirilmiş, 

paranepplastik akciğer kanserli hastalarda bu çalıçmaların yer.i 

tartı.şılmıştır. 
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GENEL BİLGİLER 

. priıner orijinli akciğer kanserleri inmı.nlarda ensık görü

len(l3,34,16 ,3), ençok ölüme neden .olnn bir kanser tipidir(51,2.· 

ı6). son yüzyıl içersinde büyük bir artış gösteren akçiğer kan

seri bugün, bütün diğer kanser grupları urasında birinci sırayı 

tutrwktadır(5l,2 ) • U1kemiz içinde bu böyledir( 51). genelde· 

40 _ 70 yaşları arasında görülür isede, .35 yagın altında 75 ya

şın üzerinde seyrek cörülürler( 51,1~· Yapılan incelemelerde 

bütün intrakranyal tümörlerin % 10 - 20 1 sini metastatik akci

ter tümörleri teşkil eder( 32 ). Bazılarına g~re bu oran ~ 46 

ya çıkar( 2 ), büyük nörorşirürji kliniklerinden bildirilen o

ranlar cuchinge göre %·42. Dandy % 10, Globus ve Meltzer•e göre 

% ı3.5 oranındadır. Çünkü, metastatik beyin tüm~rü olan hastalar 

açık nedenlerle ya n~rorşirürji kliniklerine baş vurmadan ölmek

te, yada nadiren başvurmaktadırlar( 32). ilkciter kanser mortali

tesi tüm kanser mortalitesinin % 20 1 sini, Erkekl~rde % 30 1 unu 

içerir(l6). 

Beyin metastatik tümörleri genellikle jeneralize metas

tazlar gösterirler(51,16,3). DiBer taraftan serebral semptom ver

mediği halde otopside beyinde kilçilk metastazların olması nadir 

değildir(32) 



Vücudun herhangi bir yerinde neoplazması olan hasta-

larda, metabolik ve kas hastalıklarıt santral veya periferik 

sinir sistemi bulguları görUlebilir~5,31,42 ). Bu bozukluk-

ıara paraneoplastik sendromlar denir •. Fırsatçı enfeksiyonlar 

meninksleri veya nöral parankimayı tutabilir. Bu enfeksiyon

lara yatkınlık, vücudun immün' aktivite~;inrleki azalmaya bağlan-

maktadır. Ayrıca kanser tedavisi olanların durumu dikkate alın-

malı, radyasyon ve kemoterapödik ajanların·benzer etkiler orta-

ya çıkardıf;ı unutulnıamalıdır0.6 ,44 ,13 ,3). 

Parruıeoplast ik sendromların tam insidensi bilinr:ıemekle 

birlikte, tümLlrlü hastaların% 5 inde g~rUlen bu tip bozukluk-

lar, genelde küçük hücreli akciğer kansL":rle:.rinde 1 meme, ever 

veya rııide kanserlerinde görülür. Veya he:r!ıfangibir sistemik ne-

oplazır.anın kor:ıplikasyonu olarak çıkabilirler. Semptomlar, malig-

niteden aylar veya yıllar önce ortaya çık<1bilirler. Bu semptomla-

rı gösteren hastalar risk altında sa.yılıııı.ı.lıılır. Purancloplastik 

'· sendromların nedeni bilinmemektedir. Bazı paraneoplastik sendrom-

lar büyünıekte olan bir tüınörün yaptıt>;ı, ıuetubolik bozukluklara 

ba~lun~aktadır. 1mmünolojik, viral veya difrer etkenler söz konu-

su olabilir. Beslenme yetersizliiinin paranuoplautik sendroma 

neden olduguda düşünülmektedir. Hatta bunun tümörle ilişkisi 

bile kesin desildir. Herzaman olmasa.da, uzun antineoplastik te-

daviden sonra nörolojik komplikasyonlarda düzelme olur. Nörolo-

jik semptomların, kanserin kendisi ortaya çıkmadan çok önce 

ortaya çıkması, tümör tedavisine cevap vermemesi, paraneoplas-

tik bozukluk ile tilmör bliyilmesi arasında direkt bir ilişki kurul-

mumnDına neden olmaktadır. 



periferik Sensorimotor nöropati yavaş ve distalde, nimet-

rik olı:ı.rak gelişir. Kuvvet kaybı, atrofi, duyu kusuru hastayı ye-

rinden kalkamaz hale getirir(31). Tenden refleksleri azalır veya 

kaybolur. Semptomlur ekstremitelerde öimetriktir. Bazen bu vaka-

ıarda klinik ve laboratuvar araştırrr.alc.u·ı, izole polinoropati o-

larak ır:.a.rşımıza çıl<ı:.ıı:ü:tadır. Periferik sinirlerdeki diffüz tııtu

lurn 5 ..:nsorirnotor nöropatiye yol açar(l,10,29). Bu yn.zarlar 1 ayrı-

ca lıu~taları üç gruba ayırarak incele~işlerdir(31). 

r- Hulign haı:ıtalıcı bilinen hastalarda seyir .sırasında 

ortaya çıkan ılımlı ve sıklıkla terırıinal tipte peri

ferik nöropati ~rubu. 

II- Sıklıkla malign hastalığın bulgulara çıkrnadnn önce 

subakut veya şiddetli periferik n~ropati, 

III- İldnci gruptakilere benzeyen fakat rer.1isyon ve relaps-

lar gösteren nöropati grubu. 

sensorimotor n~romiyelopatisi olan hastaların perifcrik 

sinirindeki antijenin, küçUk hücreli kıırsinomlt.da bulunan antijen-

ıo ortak real~siyon verdigi bulunmuçtur(46). Di~er imminolojik ça-

ıı 0malarda-scnsori motor nöropatilerde sinirlere !-:arşı antikor . 
bulunaırıamıt;;tır( 41,31). Fakat daha çok Elcktronöromiyografido(ENHG) 

miyopati bulgularına ranlanılmaktadır(8 1 9). 

periferik sinirlerde domiyelinizasyon oldugunu düşiindüren 

motor iletim hızında yavaşlama bildirilmişsede(lO), vakaların 
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ço~unda motor veya sensoriyal iletim normal veya yalnızca hafif 

bir ı.ı.zalma gösterir( l~6, 35, 1.8). Primer tümörün çıkartılmasından 

sonra bir remisyon gürülebilir(~·). Hastalarda polinöroputi te-

davi ile gerilese bile birkaç yıl içinde tümör ortaya çıkmaktadır 

( 31). 

sensoriyel Nöropati: Posteri:O.r kök ganglioniti adını ver-

dikleri C47,. ) • Bu tablo,. posterior ganglion hücrelerinin de jene-

rasyonu ile ilgilidir. Hastalarda genellikle subakut duyu bozuk-

luğu gelişir. Hem alt hem üst, tüm ekstremitelerde bütün duyular 

bozuk.tur. Buna sıklıkla rahatsız edici paresteziler ekleni:r(j?.0,.31). 

sensor~yel ataksi vardır. Tenden refleksleri azalmış yada kayıptır. 

Kaslarda erime ve güçsüz.lük olabilir. 

Kas Patolojisi: Kaslarda gürülen patolojik detişiklikler 

' 

kas güçsüzlüğünün derecesine oranla çok daha hafif orandadır(li-9-, 40). 

Miyopatiye işaret eden değişiklikler bildirilmiı;:tir. Kas çizgile-

rinde kayıp, flokküler ve granüler değişiklikler endoırıisiyel bağ 

dokusunda artış ile birlikte, pek çok vakada büyük vezikiller nilkle-

usları olan bazofilik lifler görülür. Kas rejenerasyonunun karakte-· 

ristigi olan belirgin nUkleuslar görü1Ur(5 ). lnflamatuar değişik-

likler her va.katla görülmez ve oldukça silik haldedir. Orta yaştan 

sonra gelişen polimiyozit ve dermatomiyozit sıklıkla gizli veya 

nıaıign. hastalık ile ilişkilidir.~ 36 11 49 ) ~ Karsinomatöz miyo-

patilerde polimiyozitik belirtiler izlenir. Uzell~kle pelvia kas

larında güçsüzlük, derin tendon reflekslerinde azalma veya kaybolma 
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ve periferik parestezi izlenir. Yulaf hücreli(Oat Cell) kanser

lerde izlenen miyopati insidansı % 50 <lir. Tü~ bronş kanserle

rinde nöromiyopati oranı % 10 dur. Karsinomatöz miyopatilerin 

etyolojisinde hormonal ve otoimmün bo:rnkluklar ileri ı:ıürülır.ek-

tedir( 16,51,13,3,31,33). 

Halign hastalıkların seyri esnasında ortaya çıkan k.:ı.rşi

nomatöz miyopati(7 ) küçük, skuamöz, büyUk hücreli kanserlerde 

ortaya çıkar. Ka~ güçsüzlüğü bulguları' bazen maligniteden yıllar

ca ~nce ortaya çıkar. Blitiln hastaların ortak yakınmaları-ayakta 

duraıııurııa, yürümede, otururken ayağa k~lkıııacia, merdi ven çıkmada 

zorluk çekmeleridir. Bacaklarda periforik parestezi ve ağrı ola

bilir. Vakaların çoğunda hem kaslar he~ periferik sinirler bir

likte tutulmuş olmasına karşın :nöromiyopati, (10_), genellikle 

miyopati belirtileri olan kaslarda güçsüzlük ve atrofi ön plan

du.dır. En sık tutulıın kas grubu proksiı:ıal kaslardır. Bulber kas

ların tutuluşu nadirdir. Tutulan kaslarda, derin tendon refleks

leri azalmış veya kayıptır. Çok nadiren fasikulasyon görülür. 

l~öromiyopati semptomlarına ilave olarak santral .sinir sistemi 

semptomlarda tabloya eşlik edebilir • 

. IJ?HG bulguları miyopati lehinedir. Aksiyon potansiyeli

nin süresi kısadır. Küçük polifazik potansiyellerin sayısında 

belirgin artış vardır. Hastaların çoğunda tabloya nöropatik bul

gularda katılabilir( 8 ). Nöromiyopatili hastalarda periferik 
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sinir antijenlerine karşı .sellüler sensitivite reaksiyonu konusun

da bazı bulgular elde etmişlerdir. Bu durumun sekestre olmuş nöraı 

antijenlere karşı sekonder bir reaksiyon n~deni ile geliştiği dü

şünülmt::ktedir. 

Miyelopati: Semptomları motor nöron hastalı~ına benzer. 

Hastalarda bulber paralizi, üst ekstremitelerinin birinde veya 

ikisinde birden yada alt ekstremitelerle güçsüzlük olur. Güçsüz

lük akut veya yaygın şekilde başlayabilir. Spinal kordda hızlı 

pro~rüsyon gösteren asendan senserimotor dc!fisitler görülür( 31 ) • 

Tutulan kaslarda erime veya faaikulasyonlar bulunmuştur. Derin . 

tenden reflekslerinde artma, babinski miinbetligi olabilir( 10 ). 

Karsinoır.atöz motor nöron h·astalığının klasik motor nöron hastalı

ğından çok daha benin seyrettiği ileri sürülmü~tUr. Patoloji~· de

ğişiklikler enflamasyon 9eklinde olmasına karşın, tablo subakut 

nekrotizan miyelopatiden tamamen farklıdır. 

subakut Nekrotizan Hiyelopati: Nudir bir bozukluktur. Spi-

na.l kordda parsiyal veya komple subakut başlangıçlı aaendan lezyon-

1 arın belirtileri olur. Genellikle birkac; gün yadu haftada fatali-

te ile sonlanır. Hastada bir miktar duyu kaybı ve Sfinkter kontrolü

nün kaybı ile birlikte parapleji gelişir. BOS,bu hastalıkta normaldir 

veya mono nükleer hücre artışı olur. Patolojik olarak tüm spinal 
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korddc.ı. yayılan veya ençok torasik bölı~eyi tutan ma.ssif ve simet-

rik nekroz vardır. Kan damarlarında ad.verıtiaiyada kalınlaşma,fib-

röz det:;iı;:iklikler hatta nekroz görülür(30). 

Ensofalitik Tip: Beyin, beyin e&pı spinal kordda, inflama

tuar bozukluk nadir olarak ortaya çıkar. Beyin tutuluou olduğunda 

önde 6elen semptomlar beynin etkileniş bölgesine göre değişir. 

seuıptor:ıların başlangıcı sıklıkla yava:;:tır. Demans, hafıza bozuk

luğu, depresyon, Onksiyete yada ajitasyon gibi effekt bozukluk

ları Qeklinde çok çeşitli psikiyatrik bozuklukları kapsar( 31 ). 

Ençok beyin sapı etkilendiğinden (beyin sapı ensefaliti)semptoma

toloji lezyonun oturduğu yere göre değişir, oftalmopleji, bulber 

paralizi, nist~ğmus, ataksi, bazan istemsiz hareketler ve bilate

ral piramidal traktus tutulumu gibi belirtiler gösterir. Nadiren 

serebellit görülür( 11 ). 

Ataksi bu tabloda akut gelişir, hipokar:ıpus ve amigdaller-

dede bazan sınırlı bir ansefalit halinde bulunabilir( 22 2ı· ) t 'T • 

Bazı hastalarda yakın bellekte korsakof sendromuna benzeyen 

tablolar, bazı hastalc:ırda, konvülziyonlar, hallisinasyonlar, 

demans tabloları ile karşımıza çıkabilmektedir. 

Limbik tiplerde EEG de bir veya her iki temporalde va

kalarda patolojik değişmeler belirgin olarak talamua veya tem-

poral lobların inframadiyal kıaımlarındadır. Bu lokalizaayon 



10 

bellek değişikliklerini açıklar. Hikroı:ıkopik olarak sinir hüc

relerinde aşırı kaybolma, astrositik proliferaöyon küçük nek

roz alanlarında belirgin perivasküler inflamatımr reaksiyonlar 

görülür( 23 ) o Bazı vakalarda belirgin dcır.ana olmasına karşın . 

beyinde patolojik detişme gözlenmemiştir(31). 

Miyastenik Sendrom: Sıklıkla bronkojenik karsinomde görü

len Ea.ton-Lambert sendromu çok nadir bir tııblodur(l3 ). Rektal, 

renal, gastrik ve deri kanserinde, lösemide, retikulum hücrel~ s

C,\rkoı;ıda ve ·malign timomada ·görülmektedir( 28 ) • Tümörler nörolo

jik öendroır.ların gelişmesine yol açar arna1
• tabloların gelişmesi 

için tümörün varlığı şart değildir( 41). En sık görülen tümör

ler nöroblastoma 1 Oat Cell, veya lenfoid sistem tümörleridir. 

Sendromların biri veya birkaçı birden görülebilir( lı-1 ,i ,31 ) • 

Hiper ve hipotroidizm, sjögren hastalığı ve sarkoidoz gibi 

otoimmün hastalıklarda'da görülmektedir. Bazı vakalarda ise 

tabloya eşlik eden hiçbir hastalık bulunamaz( 31,6) .. Günümüz-

de otoiınınün bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Başlaneıç 

semptomu olarak bacaklarda ve kollarda çabuk yorulmalar, genel 

bir güçsüzlük hali görüllir. Bazı hastnlarda görme bulanıklıcı 

ptoz olabilir. Tandan refleksleri daima kayıptır. Tutulmuş 

kaslarda kuvvetli· maksimal istemli kontraksiyon .. yapmak, uzun 

süre gerektirir. Ama uzun süreli ~areket ile eelen güçsüzlük, 

yorulma normal insanlardan daha çabuk gelişir. Edrofonyum•a 

veya neoatigmine hiç cevap görülmez yadn miynsteniye göre 

J ı 
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çok dnha az cevap verir. Buna karşın Elin içinde dört parçaya 

bölünmüş 30 40 mg/kg/gün dozunda guanitidin•e cevap verir. 

Bu ıha~taların çeşitli kas gevşeticilerin~ cevapları, miyastenia 

gravisli hastalarınkinden farklıdır( 1,18 16). Eu hastaların 

EMG bulguları karakteristiktir. Tek Lir .süpraır:aksimal stimu

lueun ~asta yarattı~ı kasılma ve aksiyon potansiyeli çok azal

mış olmasına karşılık, istemli kontraksiyon gücü normal veya 

normale çok yakındır. Yavaş hızda yapılan periferik sinir re

petetif supramaksimal stiınülasyonunda amplitüt dahada düşerken 

uyarılmış potansiyelinin.runplitüdünde progressif bir artışa yol 

açar (paradoksik güçlenme) EMG sıklıkla miyopati bulguları gös

terir. E[ter nöromüsküler iletim çalışmaları yapılmazsa kolayca 

yunlış tanı konabilir. 

subakut Serebeller Dejenerasyon: Subakut başlangıçlı bir 

tablodur( 22 ) • Bu sendrom pek çok araştırmacılar tarafından de

taylı biçimde araştırılmıştır(42,1 )o Başlangıcı genellikle 

subakuttur. screbeller fonksiyonlarda progronsif bir kayıp 

olur. Bu da hem alt, hem üst aktremitelerde ataksi ve dizart

riye neden olur. Nevarki vakaların yur:ı.sında nistugoıus görül

mez. vertigo, dizartri ve diplopi görülcbilir(25,19,50 )o A

takoi giderek o kadar şiddetli hale gelirki hasta dcstekniz otu

ramaz olur. Hiyoklonüs nadiren görülür. Tenden reflekleri azalır 

veya kaybolur, babinski pozitif olabilir. 
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subakut serebeller dejenerasyonun toksik yada metabolik 

olabileceği düşünülmüş( 48,l ), daha sonra yapılan araştırmalar 

sonucu purkinje hücrelerine karşı antikorların oluştuğu bulun

ınuçtur(41,25 ). Başka bir araştırmacı grup tarafından serebellar 

proteinlere karşı antikorlar bulunmuştur(42,31,22). 

Bütün bu saydığımız olaylar otoimmün mekanizmadan kay

naklanıyorsa, bu tür tepkinin temeli tümör, beyin ve Ginir hüc

resinuı:ki hedef dokunun aynı antijenleri 'taşıması, tümörü kont

rol· ir;in verilen antitümör tepkinin, nöral eleına.rı.larla çapraz 

reaksiyona girerek tablolara neden Olffiasıdır(41,25,42 ). Diffüz 

inflamatuar d~ğişikliklerin izole edilmemiş bir virusa ba~lı ola

bileceğini ileri sürenler( 48,1 ), de olmuştur. Bu cendrow primer 

tümörün eksizyonu ile haftalar içinde tamamen ortadan kalkabilir 

( 25). Bazan yenileyebilir.· .. 

serebellar dejenerasyonun etyopatogenezinde, hümoral 

immünitenin rolü olduğu gösterilmiş(22,43,17 ), ayrıcn buna kar

şı görüşlerde bildirilmiştir~ 

Nörolojik komplikasyonu olmayan karsinoidlerde bulunan 

antiserebeller antikorların tek baı;;ına nörolojik tablo oluştur

mada yeterli olmadıği gösterilmiştir(22,43,17 )o Yeterli olabil

mesi için santral sinir sistemi kan beyin bariyerinin bozulması 

veya antikor üreten hücrelerin santral sinir sistemine girmeai 

gerektiği vurgulanmaktadır: 
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Serebellar dejenerasyon insidenai akci~er kanserlerinde 

% ltlı- Gibi yüksek rakamlara ulaşmaktadır( 31). Semptamotoloji 

tünıürden çok daha önceden ortaya çıkmf.ktadır. 

segmentel Rijidite ve Spinal Miyokl~nus: Bazı hastalar-

da ult ekstremitede ikisinde veya birinde sürekli müsküler riji

dite, ve guadriseps kasında miyoklonik kasılmalar görülmektedir 

( 41t ) • Literatürde anlatılım vakaların EMG' sinde sol tibialis 

anterior, triseps ve süral kaslarda sürekli motor aktivite var

dır. Aksiyon potansiyelleri normal bulunmuştur. Dı:ınervasyon göz

lerımemiştir( 44 )o EEG v~ BBT normal bulunmuş nörolojik tablodan 

altı haf ta sonra akciğe1·lerde tümör tespit edilmiştir. Bu haa

talcı.rda. inhibitör internöronların sayıtıında azalmaya ba~lı ola

rak alfa. motor nöron deşarzlarında artına, subtotal yararlanma 

ve ekstabilite artışı, eri cevherin orta ve ventral b~lgelerinde 

nöronal destruksiyon, gamına lup sisteminde fizyolojik bozulduklar 

te~bit edilmiştir 
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MATERYAL VE HETOD 

Bu çalışmada 20 kontrol grubu ve 31 akci~er kanserli 

hasta grubu incelenmiştir. 

A) Normal kontrol grubu: 

Bu grupta n~rolojik veya sistemik herhangibir semptom 

ve bulgusu olmayan sağlıklı 20 kişi oluşturulmuçtur. Bu yirmi 

kişinin onu erkek, onu kadındır. Yaş sınırları 30 - 50 arasın

da ve yaş ortalaması 30.7 bulunmuştur. 

B) Hasta grubu: 

Bu gruba Ankara Universitesi tıp fakUltcsi Göğüs hasta

lıkları ve tüberküloz anabilim dalında primer akciğer kanseri 

teşhisini histopatolojik olarak alm~&, Onkoloji bilim dalı po

likliniğine baş vurmakta olan, ve göğüs cerrahisinde kitlesi 

nedeni ile opere edilmiş kesin histopatolojik tanı alan fakat 

Kemoterapi radyoterapi tedavisine başlanmamış 31 akciğer kanser

li hasta alındı. Akciğer kanseri dışında başka hastalığı olanlar 

incelemeye alınmadı. 

Hastalarımızın 28 i erkek, 3 ü kadındı. Yaş sınırları 

32 - 72 yaş ortalaması 55.~, hast~lık süresi 7.5 aydı. Yakalara 

ait diğer özellikler tablolar halinde gösterilmiştir. Her ince

leme vakasında ö~ce nörolojik muayene yapıldı, mevcut bozukluğu 

tespit edildi. ~u hastalarda ulnar ve peroneal sinirin motor 

iletim hızı ve distal latansları ölçüldü, süral sinir duyu hız

ları ve distal latansları ölçüldü ve kaydedildi. Ayrıca bu hasta-
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lar:ı.n hepsinin elektroensefalografik kayı:.ları yapıldı, bilgi

zuyarlı beyin tocografileri çekildi. 

H&staların tetkikleri için Disa 2000 c marka, EMG ay

gıtı, Nihan Kohden 16 kanal, EEG aygıtı~ Picker l200SX (4.Je

nerasyon) carka BET aygıtları kullanılmıştır. Hastalar normal 

oda sıcaldı[;ında oturur vaziyette EEG' le-ri çe::ilıniştir. h ormal 

ı:.ua.yı:ne L.w.sasında sırt üstü yatar pozisyonunda rahat, gürültü

den uzak bir orta~da ENHG incelenro~sine alinmı~lardır. Kayıtlar 

için sa3 kol, sol bacak kullanıldı. Llcktrot yerleri alkolle 

te~izlendikten scnra i~ne elektrotlar; Ust ektremitede avuç 

içir...e hipotenar bölgede ırı.abductor <litçiti minimi kasını bulacak 

:,;e::ilde ve el bileğinde, retinakulum cxtnnsöryuın düzeyinde ıala-

t ılnı~ toprak elektrik bantı sarılarak yerleştirildi. Kaput ul

nae •den 1 cm. kadar içten, stimulat~riln kablolu başı hasta başı

na b~ka.r ve koldo~rultusunda uygulandı. Stimülatörlo deri ara

sındn geçirgenliği sağlayacak normal au ile ıslaklık temin edil

di •. i:c.wtaya 30 - 90 mv arasında bir .stiuıulus v.:rildi ve yeri 

kolda işaretlendi. İkinci kez epikondilus medialisten uygulnn-

mu yapıldı. önce anlatılan işlemler bura.da tekrarlandı. 2.ati

r:ıuluı:; aygıtın 2.kanalı kullanılarak ekranda kaydedildi. Koldaki 

atimulatör uygulama yeri kalemle işaretlendi. İşaretlenen iki 

nokta arası flekabl bir metre ile ölçülerek kaydedildi. Ekranda 

bulunan iki eğrinin ilk defleksiyonlarından distal latans ölçümü 

alındı, ölçümü yapılan iki nokta arası aygıtın bilgisayarına yük

lendi al~nan sonuçlar kaydedildi. 
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Hasta yine sırt üstü yatar pozisyondu sol ayak bileği

ne nıalleolle~den geçecek şekilde ıslak topraklama bantı sarıl~ 

dıktan sonra, hastaya ayak baş parmaklarını ekstansiyon durumuna 

getirmesi söylenerek m.ekstansHr halluuis brevis ve diğitorum 

brevis kası palpabl hale getirildikten sonra, üst ekstremitede 

kullandığımız aynı iğne elektrotla tarif edilen kaslardan birine 

girildi. Topraklama bantından l - 2 cm. yukardan stimulus kolda 

uygulandığı şekilde uygulanarak aygıtın ı. kanalı kullanıldı, 

cevap eğrisi ekranda tespit edildi. İkinci stumulus, poplitea 

dış bölgesinden biceps femoris başı seviyesinden 2.kanal 

kullanılarak verildi, alınan cevap e~risi ekranda donduruldu. 

İki stimulus işaretlemesi aralıkları metre ile ölçüldü, aygıtın 

billisayarına yüklendi~ her iki eğrinin distal latans ve motor 

iletim hızları sonuçları kaydedildi. 

Hastanın toprak elektrotu çıkarılmadan yüzü koyun yatı

rıldı. Süral duyu iletimi için iğne elektrotlar ayuğın dış mal

leolUnUn arkasında 1 - 2 cm. aralıklarla yerle~tirildi. Stimulus 

topraklama bantından 5 cm. kadar yukardan verilerek elde edilen 

eğri aygıtın duyu kanalının 1. proğraınında ekranda tespit edildi. 

İkinci stimulus ı.stimulusun 10 - 12 cm prokuimalinden verildi. 

Elde edilen cevap eğrisi g. proğramda ekranda tespit edildi. iki 

stimulus verilme yerleri arası metre ile BlçüldU. Aygıtın bilgi

sayarına verildi. Alınan sonuçlar ve distal latans kaydedildi. 

Duyu ve iletim hızların, latanaların değerlendirilmesinde, 

N.ulnaris, N.peroneus ve sural sinir için verilen stimuluslardan 
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BULGULAR 

Kontrol grubunda incelenen sinirlerde motor iletim zamanı 

aritmetik .ortalaması: 

Ulnar sinir için 63.6;2.3 m/sn,distal latansı 2.3+0.5 m/an 

Peroneus siniri, 65.3+2.5 m/sn.distal latansı 3+1.ı m/sn · 

N. Süralia duyu iletimi 55 + 1.2 m/sn, distal latansı 

1.42 + 0 0 8 m/sn olarak bulundu, sağ ve sol taraf ekstremiteler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. 

Hasta grubunda bir vak.ada (vaka no 8). ulnar motor iletim, 

bir vakada (vaka 27), süral sinir duyu iletimi, bir vakada•da yay-

gın demiyelinizasyon nedeni ile incelenen sinirlerde cevap alına-

madı(vaka 20).Bu vakalar istatistik çalışmalara temel teşkil ede-

c e.k bir değere sahip olmaması nedeni ile çalı;;malnrımıza sokulma-

yıp vaka sayısı.i28 olarak değerlendirilmeye alındı. İncelemelerin

den belli bir değer elde edilerek çalı9maları taınamlruımış 28 vaka- , 

mızın sinir ileti hızları aritmetik ortalamaları aşağıdaki şekilde• 
. ' 

N.Ulnaris motor iletimi, 47.2+6.9 m/an,distal lataneı 4 0 3;1 0 1 m/sn 

NoPeroneus motor iletimi, 42.2+4.8 m/sn,distal latanaı 6+1.5 m/sn 

N .stiralia duyu iletimi, 38.4+9.7 m/sn, distal la tansı 4.3'+2.ı m/sn. 

olarak bulunduo Değerler ortak yada birleşik tablolar halinde ayrı 

ayrı verildi. 

Hasta grubu ile kontrol grubunun karşılaştırmasında hepsi 

anlamlı farklılık göstermiş P<o.ooı olarak bulunmuştur. 28 ak-

ciğer kanserli hastamızın incelenmesi 'Z' testi iatatistiki 
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. yöntemi ile yapıldığında hasta grubunda sinir iletiı:ılerinin 

oranları şöyle bulundu. Ulnar iletim zumnnı 28 vakıının hep

.sinde anormal yani (% 100), aynı a~nirin ~istal latansında 

28 vakanın 19'u yani (% 6 1 sı) anormnl, n.peroneusun motor 

iletiminde 28 vakanın tamamı (% 100) anormal bulunurken bu 

sinirin distal latansında toplam vaknnın 17 1 si (% 6) ornnın

da anormal, N.süralis duyu iletiminde 28 va.kanın 25'i, (% 8) 

distal latansı ise 20 vaka ile (% 7) anormal olarak bulundu. 

Hastalarımızın yaş ortalamaaı 55.8 yıl, haotalık yaşı 

aritmetik ortalaması ise ay olarak 7.5 olarak bulundu. Yaşla 

ilgili istatistiksel veriler karşılaştırıldıeında tek anlamlı 

korelasyon kişinin yaşı ile peroneus oinirinin iletim zamanı 

arasında bulunmuştur (r= -0.38 ı P ( 0.05). Haı:ıtalık aüresi art

t ıkca bu sinirde iletim zamanı azalmaktadır. 

Hastaların kesin tanılarının belli ol:ıu:..sı ve bu hasta

lıkta yaşam sürelerinin kısa olduğu daha önce belirtilmişti. 

Bu sebeple hastalarımızın birisi (vuka 13), BBT çektiremeden, 

üç hastamız EEG ran.devularına kadar yaı;ayamamışlardır(vaka 

3,11,23). Hastalarımızın ikisinin ileri derece kaşektik ve 

yoğun anemisi, hipoproteinemiden dolayı yaygın ödemi vardı 

(vaka 11)• Bu vakalarımızdan birinde beyin ve diğer organ 

metastasları vardı (vaka 23 ). Bu iki vakamız sekonder enfek•· 

aiyon ve metastazları nedeni ile kaybedildi. Bir vakamız('v.·13), 
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EEG incelemesini ve sinir iletimlerini yaptırmış fakat BBT 

randevu6una yetişemeden atriyal fibrilasyondan kaybedilmiş

tir. 

Hastalarımızın EEG ve BBT degerlendirilmesi şöyle bu-

1 undu. 28 hastanın 12 sinde EEG anormal tespit edildi. Bu 

hastalarımızın dördü yavaş dalga örneği veriyordu. Bunlardan 

ikisi yaygın yavaş dalga şeklinde bir tanesi posterior böl

gede, birisi sol temporoparyetalde tesbit edildi. Beş hasta

da, anormal paroksizmal dalgalar görüldü • .bu hastalardan iki 

tanesi yaygın anormal ve/veya yavaş yaygın dalga şeklinde, 

bir tanesi her iki temporoparyetalcie, bir tanesi sol teınporo-:. 

oksipitalde biride postuiqr bölgede· keskin dalga şeklinde fo

kal anormal paroksizmler veriyordu. Diğer üç hastamızdan birisi 

sağ temporoksipitalde keskin dalga ve teta, birinde yaygın kes

kin da16a ve ~ta, diğerinde ise posterior bölgeden ba9layan 

yayı;ın hale geçen keskin dalga aktiviteleri mevcuttu. 

Kontrol grubumuzun EEG'lerinin tümü normal bulundu. Has

talarımızın BBT'lerinde 22 hastada patolojik bulgu tespit edi

lemedi. İki vakada enfarkt, bir vakada serebellar ve screbral 

atrofi bir vakamızdada metastaz tespit edildi. Vakaların 11 ta

nesi normal BBT 1 ye karşı normal EEG, 7 birey normal BBT•ye, 

anormal EEG verirken, değerlendirmeye sokulmayan üçünde EEG, 

birin de BBT sonucu ·elde edilemedi. Elde edilen bulgular BBT·, 

Hiatopatolojik tanı, hastalık yaşı ve süresi tablo 2 de 

sütunlarında, tüm bulgular birleşik halde sunulmuştur. 
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T.r.BLO 1: Kontrol grubunda ENMG ueğerleri 

incelenen Yapılan· Bulunan de terler 
Sinirl~r İnceleme 

.Motor iletim Hızl. 63,6:;2,3 m/sn 
ı; • ülı~.:ı.ris Distal latans 2,55:;.o,5 m/sn 

Hotor iletim hızı 56,3 - 2,5 m/sn + 

N. Peroneua 
Dietal latans 3 + l,l m/::m 

' 

Duyu iletimi 55 -"" 1,2 m/sn 

N.Surulis -

Distal latans ı,42:;:0,8 m/sn 
.. 



Tablo: 2 Hastalarda elde edilen laboratuar sonuçları 

Histo- Hasta- Norolojik l!uayeİıe · - ELEr:TRONJ ROMİYOGP.AFİ 
Vaka Adı Cinsi Yaşı patolojik lık E"',.. EBT li .Ulnaris N.Peroneus N.Suralis 

Bulguları 
.... HJ 

}\O Tanı 
Yaşı İlet. D.Lat. İlet. D.lat ilet. D.lat. 

ı MMO E 58 Ana.plastik Vertigosu Dışında Normal i\ortlal 50 308 46.6 5.6 31.l 7.2 Small Cell 8 Normal 

2 GD E 55 Oat Cell 6 Flask Tetraparezi- N orrnal Normal 50 3.8 4o.4 8.9 40 4.4 
ca. li 

Bilinç kapalı, çekti- Yaygın 
3 OŞ K 40 Adeno Ca l Ağrılı uyaranla 54.5 4.4 41 5.2 43.6 1.2 

Sol tarafını hare- reme- . multi den. ket ettiriyor sağ met ast as üst eknt.plejik, öldü 
sağ alt ekst.pare-
zili· 

Sol 
.. çok düşkün ve Tempo-

4 SA E 60 Anaplastik 9 ro par- Normal 41.l 3.5 29.2 5.1 39.6 5.9 
c.a. 

Güçsüz, kaşeksi yataide 
Dışında Normal 

yavaş 

.dalr;a 

5 AO- 58 Small Cell 6 Normal 
Post. 

E bölgede Normal 3108 4.4 40.7 7.6 46.ı 5.2 
~- yavaş-

lama -
Bilateral Papil 

YayE;ın Mili er 
6 AE E 33 Yassı Hücre 7 anormal metastaz 4508 4~8 46.6 5.6 30.9 7 

GO... stazı dıçında par ok-
Normal sizmal 

keskin 
dalga 



Tablo :2 (Devam) 

Histo- Hasta- -- ELEKTRONOROMİYOGRAFİ 
. . oatolojik lık Norolojik Muayene- EEG BBT ·HoUlnaris N.Peroneus NoSuralis Vaka Adı Cınsı Yaşı ~ 

ıanı Yaşı 
Bulguları Na 1let.D.lat İlet.D.Lat 1let.D.Lat 

A.n:ıplastik Solda Horner send•omu 
7 HK E 38 

Yassı Hüc:::-e 12 DTR'ler Hipoaktif Normal Normal 56.6 6.2 40.3 2.4 53.1 2.ı 

ca. 

8 AK E 60 Yassı 1 Sağ Hemiparazizi var Yaygın Sol kapsula cevap yok 35.2 ıo.2 58.8 4.8 
Epitel Yavaş in temada 
c:a. Dalga Metastaz 

~ -~ -KUçUk "' -- . - - .. '-• - ---- ···-- -· . 
Sağ Tem-

9 i HE E 60 12 Normal ·porö -Occi:. Normal 54.5 4.4 ı+ı.ı 5 0·2- ·43;6--ı-~·2· 
Hücreli pital kes-
ca. kin ve 

teta dal. 
<·-; 

Küçük 
Poaterior 
keskin ve 

ıo HB E 51 Hücreli 12 Normal fokal, Normal 48.8 4.5 45.6 8.ı 39.2 2 
e,.:;ı,. Parok. 

Non·Small 
rleri derece anemik Çektire-

ll İG : . E 56 8 ve kaşektik hareketler meden Normal 54o7 ·4.2 46.6 6.3 40 3.2 
ceıı yavaş nörolojik muaye~ öldü c:l.. ne normal 

12 YG 'E 45 Epidermo.;. 8 Normal Normal Norr:ıal 46.ı 2.ı 44.2 7 20.3 5.3 
id az di-
ferensiye 

1.3 AFY E 54 oat-Cell 3 Normal Normal çektire- 50 3.5 43.4 4.8 65.ı 6 meden 
c~. öldü 

- .·23 -
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T·Y1EtEd--Sfe+Hi?/iQ5t--,~a-· ··w5e-'-i"fti7~~~..f;:~..-~-----------------------------------------~ 

Tablo :2 (Devam) 

Vaka Adı Cinsi Yaşı Hiato- Hasta- Norolojik 
, ELEKTROMOROHİYOGRAFİ 

patolojik lık Muayene N.Ulnaria N.Peroneus u.surali~ ·' No I EEG BBT Tanl. Yaşı Bulguları 
İlet.D.Lat İlet .D. Lat. :tıet. D .Lat 

5Lt 
Sp~stik ~etrapar~zi, Heriki tem- Yay~ın 

14 sç K Yassı 3 Funduslar stazlı para pariya- vetastaz- 38.5 2.5 45.5 4.6 30.5 3.7 
Hücre Serebeller Mua bozuk telde narok- ~ 
C~l 

• 4 ı 
sızın 

Pankoast 
Sa~ kolda Monoparazi Yayc;ın Anar-15 · HAK E 49 8 Normal 44.8 2.8 41.5 3.6 51.5 2 Tümörü 
His kusuru dışında ::ıal Keskin 

Normal Dalga 

Küçük Derin Duyu ve Serebel- Hafif anar- Serebral 44.8 4.9 45 8.9 41.6 3.6 16 OA E 67 Hücreli 7 lar bozukluk, Rombcrg mal Paroksiz- Serebel-
Müspet mal Dalga lar ca. Atrofi' 

Yassı Post.fossa 
17 AÖ E 67 epitel 5 Normal Sağ heı::ıisfer Normal 56.1 7.2 44 6.8 43.ı ı.2 

İyi dife- Metastazı 

rensfye -:ca. 
-

18 RY E 64 Small 8 Normal Normal Normal 5306 4.1 40 6.3 41.6 3.6 Celi c.a. 

19 BT s 61 Yassı 6 Noroal 
sol temporo 

Normal 50ol 3.5 43.2 5.6 48.8 6 
Hücreli occipital 
C~l tceskin daL;a 

Den8esizlik bulanık 
20 ~!O K 51 Oat-Cell 2 görme, İşitme kaybı ~-iormal Norı:al 

c.~, dışında Nör.Muayene 
·Normal 
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Tablo; 2 (D:ı.vaı:ı) 

Histo- Hasta- Norolojik ·Muayene ELEKTRON O ROM İYOGRA Fİ 
Vaka,Adı Cinsi Yaşı patolojik lık N.Ulnaris N.Peroneus N.Suralis 

No Tanı Yaşı Bulguları 
EEG BET Ilet.D.Lat İlet.D.Lat. !let.D.Lat 

Small- Doğuştan sol göz dışa şaşı sol temporo 
21 AÖ E 56 Cell ca. ıs Norolojik Mua.Nor~aı occipital Normal 50 3.9 42.2 6.5 43.3 7.ı 

Fokal farok. 
d~lga 

Küçük Yaygın 
: .. 22 HD E 60 Hücreli 2 Normal Yavaş Normal 56 4.2 ... 50.1 5.8 37.9 5.9 

ca, Dalga 

Small Tam kooperasyon sağlanamadı. çektireme- . Post.: - .. 
fosa 35.5 3.9 40 4.ı 25.6 3.6 23 AK E 66 Cell 18 Sağ Hemipareziai var. den 
sağ hemis- ~ 

c..a. öldü. 
. fer me-
tastazı 

24 MŞ E 60 Yas si 18 Epitel Cd.. 
Normal Normal Normal 55.8 4.3 34.5 9.0 22 2 

25 BT E 62 Yassı 
3 

Yoğun halsizliği dışında Normal Normal 42.2 5.6 44-.2 7 39.1 6 Hücreli Nör.Mua. Normal 
C,'.\ 

26 HO E 50 
Küqük 2 Normal Nor:::ıal Norı:ıal 46.2 6.1 50 5.2 38.4 3.ç Hücreli 
C._'.\. 

27 MO E 61 Yassı 
12 

Halsiz ve Güçsüzlüğü Normal Normal 43.8 5.7 41.2 8 cevap Yok Hücreli Dışında Normal 
c.~. 

- c.5 -
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T,<.bİo: 2. ( oeva.rn) 

Histo- Hasta- NÖrolojik Muayene 
Vaka Adı Cinsi Yaşı patolojik lık 

Eulc;uları 
No T.:ını Yaşı 

tndiferen- Bilateral İşitme 28 MNS E 72 siye Epi- 6 
der::ıoid c.~. 

Kaybı dışında 
Nör.Mua.Normal 

Küçük 
Alt ekst. Refleksler 29 HM E 62 4 Hücreli Canlı Di~er Mua.Normal 

ca..~ 

-
Adeno 

30 MÇ E 32 Ca 6 6 Normal. 

Epidermoid 30 yıl öncesine ait 
31 BB E 66 Ca 6 

Sol 6.sinir Sağ pe~fasial, 
Sol 9-10. sinir parezi-. 
leri dışında Nör.Mua.Nor. 
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ELEKTRONOROMİ YOG RA?İ 

ESG BET N.Ulnaris N.Peroneus N.Suralis 
Iıet.D.Lat Iıet.D.Lat tıet.D.Lat 

/ 

Normal Normaı 35.4 5.2 30.ı 6.3 33.3 ı.2 

Kapsüle 
Normal in.Arka kol 40.3 5.2· 20.1 5.6 . 29 7.ı '. 

İnfarktl 

Normal Normal 44.8 4.6 46.8- 6.4- 23.2 8.3 

Sağ Occip. 

Normal Enf arkt 44.4" 3.0 40.5 6.o 36.7 2.8 

' 



Tablo 3 

Hasta ve Kontrol Grubu Arasındaki Farklılıklar. 

Motor Distal 

N. Ulnaris p < o.ooı P <'OoOOl 

N. Peroneus P<o.ooı P <o.ooı 

N. Suralis P <o.ooı P < 0.001 

Hepsi anlamlı farklılık göstermiştir. 

Hastalarımızın Sinirlere Göre Nöromiyopati Oranları 

N.Ulnaris 

28 bireyin motor iletim zamanı anormal bulundu, 

28 bireyin 7 tanesinde diatal lotana zamanı anormal bulundu. 

N.Peroneua 

28 bireyin motor iletim zamanı anormal bulundu, 

28 bireyin distal iletim·zamanı 17'si anormal bulundu, 

N.Suralia 

28 bireyin duyu iletimi 25'i anormal bulundu, 

28 bireyin distal latansınden 20 1 si anorcal bulundu. 

l 
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'l.'ARTIŞMA 

Paraneoplastik sendromların oluşu hakkında bugün için 

görü~: birliği sağlayacak kesin temel bir r:.ekanizma sunulamamış-

tır( 51,32,13,45, 41,44,42,31,4~. Akciger kanserli hastalarda 

paraneoplastik sendromların oluşmasına sebep olarak viral, hümo-

ral veya immünolojik, bazı, biyolojik markerlerin, fötal protein-

ı~ rin, bl!slenrııe bozukluğunun, genetik dei.tişikliklerin kaynak 

gösterilmesi devam etmekte, tabloya zaman içinde yeni bir sebep. 

0.b:lt:ırnııektedir • İleri sürülen sebepler herzaman neoplaz:uala-

ra özgü olmadı.f;ı gibi, her ·olguda.da saptunamamaktadır( 13! 3lt". 

4, Lı9 ) J işte bu nedenlerle herzaman tanı kriteri olarak kulla-

nılması güç ve bazen imkansız olmaktadır •. 

Literatür çalışmasında· 1948 yılında kart.ıinoınaya bağlı 

sensoriyel nöropati ve müsküler değişiklikler tarif edilmeye 

buqlunmıştır(l4) 9 Bunu takip eden 229 vakalık bronş karsinomlu 

vakadn 5 adet periferik nöritis bildirilmiştir(29 ). Yine bronş 

karsinonılu subakut serebellar de jenerasyon i Brain •.s 1 Greenfield, 

Daniel tarafından( ıo,12,1), ayrıca 1965 yılında anatomik laka-

liznsyonuna göre yapılmıştır • ·Daha sonra bozuklukların, pa-

tolojik değişikliklerin şekline, tümörün tipi ile ilişkisine, 

eğer biliniyorsa pat6lojik mekanizm~lara göre sınıflandırması 

yapılmış, bugün hile yaygın olarak kullanılan tablolar ortaya 

konmuştur, Bugün literatür ışığında akciğer kanseri olduğu 

i' 
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histopatolojik tanısı ile bilinen ve izlenen bir hastanın 

uygun anamnez ve iyi bir nörolojik muayene ile puraneoplastik 

sendromlu olup olmadı[;ını aşağı .yuka~ı anlamak mümkündür. 

Non metastatik komplikasyonların X 50 1 den fazlasını 

akciter kanserine bağlayanlar olmuştur( l ). Akciğer kan-

serli hastaların % 15' i ise hiç semptom vermemt-ktedir .. Veren-

ler ise sadece akciğer kanserine özgü değildir. ~~ llt.2 1 sinin 

meme, % 16 .. ıp ü over, % 91 unun mide, kalan oranlar ise diğer 

k~nser türlerine bağlanmaktadırlar:· Akciğer kanser· tanısı 

almış hastaların % 15 1 inde nöromiyopatiler görülmekte, bunu 

sırayla küçük hücreli, skuamöz ve büyük hücreli, adeno kanser-

ler izlemektedirler( 51,i,49). Bu gruptaki hastalar, motor nö-

ropati, polinevrit, miyopati, polimiyozit veotonom sistem bo-

zuklukları göstermektedir. İlk defa '~Karsinomatöz miyopatiıı 

adı altındaki terim geniş, anlamda, tutulmuş, periferik nöropati 

ve miyopatinin birlikte olduğu bir sendrom için kullanılmış-

tır , aynı. · araştırmacıların 1472 va.kalık bir serisinde 

nöror:1iyopati insidansi % 6.6 olarak bildirilmiştir. Bizim 

çalı9mamızda nöromiyopati orani % 6.9 bulunmuş, literatür 

çalışmaları ile paralellik göstermiştir. 

Akciğer kanserlilerde nöromüsküler hastalık insidensiJ.ıin 

yüksek olduğu bildirilmiştir( 8 · ); ·bu araştırmacılar, ; hasta

larının yarısından fazlasında EMG bulguları bildirmişler, 
. '·.· 'i 
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miyopatik motor ünitlcrle birlikte spontan sinir lifi kaybıni 

gösteren aktivitelerin oluştuğunu, sinir iletim hızının 

normal oluşu ile inceledikleri hastalarda aksonal miyopatiyi 

Jii:;;ünn.Ü:,;lerdir. Buna karşılık akcigeı· kanserli hastalarda. eka-

trcmitelcrdo kas aksiyon potansiyelinin azolmaaının alfa m~tor. 

nöron hücrelerindeki az'almaya bağlayanlarda vardır( 22,44,31). 

Paraneoplastik sendromlu hastaların seruıı:larında; küçük 

hücreli akciger·kanser antijeninin, aynı zamanda sen.sorimotor 

nörocniyopatisi olan hastaların nöronal nukleuslarındaki antikor-

la reaksiyon verdiği gösterilmiştir( 1. b, ıo ,"2.0 ).Ayrıca. beyin anti

jenlerine karşı antikorlar oluştuğu( Jı 6 )1 serebeller de jenerasyon 

gösteren hastalarda purkinye hücrelerine karşı, retina ve tümör 

hücrelerinde mevcut, ortak antijenlerle reaksiyon veren antikor-

lar oluştuğu bildirilmiştir( 19,42). 

çalışma grubuna aldı~ımız hastaların tedaviye başlama-

dan incelenmeye alınmasına özen g~sterdik. Akciğer kanserli 

olupta, uyuşturucu ve alkol bağımlılarını, beslenme bozukluğu 

olarilarını çalışmamızın dışında tuttuk. 

Literatürde spinal miyoklonüs gHsteren hastalarda bizim 

çalışmamızda olduğu gibi elektrofizyolojik çalıçma yapılmış, 

süral ve peroneal kaslarda aksiyon potansiyeli normal bulunurken, 

denervasyon görülmemiş, sürekli motor aktiviteye raslanıl-

. . ,.• - ' 

mıştır. Denervasyonyn;.görülmediği. durumlarda sürekli motor· ak.ti-

vi teye rastlanılması halinde bu· durur.ı'da bacaklardaki spastisiteden 

r ) 
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ileri geldiği.düşi.i.nülmüştür. Bu hastalurda EEG, BET normn.l 

bulunmuş ve olaydan 6 hafta sonra a~ciğerlerinde küçük hüc

reli tümör tespit edilmiştir(44,19). Bu literatürde kanser-

den önce birtakım immün mekanizmalarla alfa motor nöronların 

deşarzlarında artma, ekstabilite artışına yol açacağı bildi-

rilmiştir. Son~çlar bizim çalışmamızı doğrulamıştır( ı ). 

Rayrnon<l, D.Adams•ın bir makalesinde benzeri bir çalışmada 

EEG'lerin patolojik olanların özellikle her iki temporal böl-

gelerde paroksizmal dalgaların·veya yavaş dalgaların görüle-

bileceği belirtilmiştir( ı ). Bizim vakalarımızda patolojik 

olarak değerlendirilen EEG'lerin % 75'i temporoparyetnlde pa-

roksizm ve yaygın yavaş dalga.elde edilmesi sonuçlarımızı bu 

konudada desteklemiştir. 

,,,, 



32 

SONUÇ 

nu çalışmamızda, akciğer kanseri tanısını histopatolojik 

olarak almış, henüz tedavisine geçilmemiş 31 hasta incelenrdştir. 

Hatitnlarımızın kaynatını Göğüs Haot. Anabilim dalı, GöBüs cerra

hiui Anabilim dalı ve Onkoloji Anabilin~ dalı polikliniklerine ._ 

lıa~,wuran ve kliniğimizde yatan hastalar te.!)kil etmi;;;tir. Hasta

ların EEG, EMG, BBT incelemeleri yapılmıq nörolojik muayene bul

guları ile birlikte sonuçlar incelenmiqtir. 

EHG incelemelerinde N.Ulnaris, N.Peroneus 1 da motor ile

t im ve distal latans 1 N .suralis• de duyu iletir.ı ve distal la tana 

çalı:;mnları yapılmış aksiyon potansiyellerin amplitüt ve sürele

rin kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı düşüşler göster

ıni::,>tir. Bunun yanında hastalık süreleri ile EMG belirtilerinin 

dereceleri arasındaki korelasyonlar anlamlı bulunmuşturo 

BBT incelemesinde bir hastamızda serabral serebcllar at

ro fi te sbit edilmiş, fakat hastanın yaşı dikkate alınarak sonuç 

anlarr.lı bulunmamıştır. 9 hastamızın BBT 1 leri normal olmasına rağ

men, EEG'lerinde keskin, yavaş veya pnroksizmal aktivite şeklinde 

çeşitli bozukluklara raslanmıştır. Bu grubun yaş ortalamauına 

uygun kontrol grubumuz karşılaştırıldığında sonuçun anlamlı oldu

gu ortaya çıkmıştır. 

çallışmalarımız sonucunda ortaya çıkan EMG bulgularıda dik

kat çekicidir. Hasta grubumuzun akciğerlerinde kanser olduğu mu

hakkakdır. çalışmamız anterograt bir inceleme olmadığı için bu 
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bulgularımızın ileride bir akciGer k.:ınaeri geli~ecec_';i konutıur.da 

işaret lrnbul edilmesi mümkün olamıyacaktır. Buna !'aGmerı risk 

grubu altındaki populasyonda. akciğer kruı.se:d olduğu bilinmeme-

sine rutrnen bu tür EHG, EEG sonuçlarının ortaya çıkması duru-

munda 1 h~stalara etyolojik yaklaşım yapılamıyorsa, incelemenin 

ı:ı.kcit;cr nı alit;ni tosi· yönünden ~deri~leştirilmesinde fayda. g~rüyorÜ.~o 
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0 Z E T 

Bu çalışmada, akciğer kanserli olup hiutopatolojik tanısı

nı yeni alır.ı:;_, henüz tedavisine geçilmemiş hastalar önce muayene e

dildi. bu hastalarda elektrofizyolojik EEG, EMG 1 .BBT çalışması ya

pıldı o çalışmamıza 31 vaka alındı. 

çalışmalarımız sonucunda: Hastalık süresi ile klinik bulgu-

1 arın anlamlı olduğu, risk grubu altındaki populasyonda izah edile

meyen ESG ve EMG bulguları ile karşılaştırıldıi~ında 1 tetkiklerin 

·akci[;er ıı:alicniteci yönünden derinle.ştirilıneei gereği vurgulandı. 
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