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Kanser; ülkelerin geliflmifllik düzeylerine göre
s›ras› de¤iflmekle beraber; tüm dünyada ölüme yol
açan ikinci ya da üçüncü hastal›k grubudur. Ame-
rika Birleflik Devletleri verilerine göre 35-64 yafl
aras› kifliler göz önüne al›n›rsa hastal›k birinci
ölüm nedeni haline gelmektedir. Kanserin nörolo-
jik komplikasyonlar› oldukça s›k görülür ve kanser
tedavisinin daha etkili hale gelip hastalar›n ömrü
uzad›kça görülme s›kl›¤› daha da artmaktad›r. Mer-
kezi sinir sistemi kan-beyin bariyeri nedeniyle
kanser hücreleri için bir rezervuar ve saklanma ye-
ri görevi görür. Bu nedenle kanser hücreleri hem
bedenin savunma sisteminden korunup ve hem
de antineoplastik tedavinin etkilerinden uzak ka-
l›rlar. Primer beyin tümörleri de özellikle yafll› ve
çocuklarda s›kl›k olarak artmakta olup, ço¤unluk-
la üretici yafltaki insanlar› etkiledi¤inden toplumsal
aç›dan da büyük bir yük oluflturmaktad›r. Ayr›ca
gerek primer ve gerekse metastatik tümörler has-
tan›n yaflam süresini k›saltt›klar› gibi, yaflad›¤› ha-

yat›n kalitesini de bozmaktad›r. Ço¤u hekim, has-
ta ve hasta yak›n›; kanserin sinir sistemi kompli-
kasyonlar› konusunda nihilistik bir yaklafl›m sergi-
lemekle beraber; erken tan› ömrü uzatt›¤› gibi has-
tan›n nörolojik durumunu düzeltmek ve ifllevlerini
sürdürmek aç›s›ndan oldukça yard›mc›d›r (1,2,3).

Primer Santral Sinir Sistemi Tümörleri

Primer Beyin Tümörleri:

Tüm primer beyin tümörlerinin insidensi 100
000’de 11.5 civar›ndad›r. Erkeklerde primer beyin
tümörlerinin s›kl›¤› kad›nlara göre daha yüksek
olup, meningiyomlar d›fl›nda di¤er tüm beyin tü-
mörü tipleri de erkek hastalarda daha s›k görülür. 

Ay›r›c› tan› yap›l›rken belli baz› ipuçlar› kullan›-
labilir. Belli baz› tümörler sinir sisteminin belli yer-
lerini daha çok tutar (örne¤in astrositomlar ve me-
ningiyomlar daha çok supratentoryaldir). Belirli tü-
mör tipleri belirli yafllarda daha s›kt›r (pilositik ast-
rositomlar çocuklarda s›kt›r). Ayr›ca belirli lokali-
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Abstract

The development of newer anti neoplastic agents and increased quality of supportive care cause
longer life span among cancer patients. However, with the increased life span, neurologic complications
of systemic cancer also became more frequent. This may simply be due to the utilization of more
sensitive investigation techniques or cancer and it’s treatment methods may have enough time to end
up with complications in a cancer patient who lives longer. 

The first part of this manuscript will be focused on the primary and secondary central nervous
system tumors and their symptoms and signs while the second part will mainly deal with the
complications of systemic cancer and try to review the topic in a practical way. 

Of the complications of systemic cancers; leptomeningeal metastasis, epidural spinal cord
compression, altered levels of consciousness, epileptic seizures, cerebrovascular events and headache
will be discussed in detail in separate sections.
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zasyonlarda belirli yafllarda ortaya ç›kan tümörler
de¤iflik prognoza sahiptir (çocukluktaki serebellar
astrositomlar eriflkin supratentoryal astrositomla-
r›ndan daha iyi prognozludur). 

Primer Medulla Spinalis Tümörleri: Medulla
spinalis ve etraf›ndaki yap›lar›na göre tümörün lo-
kalizasyonu tan› için ip uçlar› verir. Lokalizasyona
göre spinal tümörler; intramedüller, intradu-
ral/ekstramedüller ve ekstradural olmak üzere ay-
r›l›rlar. Primer spinal tümörler intramedüller yada
intradural/ekstramedüller yerleflimli iken; metasta-
tik tümörler s›kl›kla ekstradural yerleflimli olup
epidural medulla spinalis bas›s› ad› verilen ve nö-
ro-onkolojinin gerçek acil tablolar›ndan birini
oluflturur (3).

Metastatik Santral Sinir Sistemi
Tümörleri

Merkezi sinir sistemi metastazlar› kanser hasta-
s›nda nörolojik belirtilere yol açan en önemli ne-
denidir. Hastal›¤›n tüm süresince %30-40 oran›nda
metastaz görülürken, kanser hastalar›n›n %10 ka-
dar›nda ilk belirtinin nörolojik oldu¤u saptanm›fl-
t›r. Kanser; sinir sistemine do¤rudan invazyon, ba-
s› yada uzak metastazla do¤rudan etki yapar. Me-
tastatik yay›l›m s›kl›kla hematojen yolla olurken;
nadiren lenfatik yolla venöz sisteme ve dural si-
nüsler yoluyla da hücreler sinir sistemine varabilir. 

‹ntrakaraniyal metastazlar: 
Beyin metastazlar›: Zengin kanlanmas›yla

(kardiyak ç›kt›n›n %20’si) beyin, hematojen me-
tastazlar için çok uygun bir yatakt›r. Hemen tüm
kanserler bu yolla beyine yay›labilir ve beyin me-
tastaz› ortaya ç›kt›¤› anda gösterilemese de s›kl›k-
la birden çok organda özellikle de akci¤erde me-
tastaz vard›r. Beyin metastazlar› hemen tüm be-
yin bölgelerinde olabilmekle beraber; s›kl›kla ak-
gri madde birleflme yerinde özellikle de büyük
damarlar›n sulama alanlar›n›n kesiflti¤i s›n›rlarda
yerleflir. Beyin metastazlar› bafllang›çta ço¤unluk-
la mikroskopik boyutta olamalar›na karfl›n, bazen

bir tümör embolisi inme benzeri bir tabloyla da
karfl›m›za ç›kabilir. Hemen tüm tümörler beyine
metastaz yapabilirse de en s›k akci¤er, meme ve
melanom kaynakl›d›rlar. Metastazlar›n beyinde
yay›l›m› da kanlanma ile orant›l› olup serebrum-
da %90 iken, arka çukur metastazlar›n›n oran› ise
%10 civar›ndad›r. 

Yap›lan çal›flmalarda hastalar›n %50 kadar›nda
tek, %20 iki, %10 kadar›nda ise multipl metastaz
oldu¤u belirtilmiflir. Bununla beraber manyetik re-
zonans görüntülemenin (MRG) geliflmesi ve çift
doz kontrast kullan›m› ile multipl metastazlar›n
oran›n›n %75’leri bulabilece¤ini bildiren çal›flmalar
da vard›r. Pelvik tümörlerin daha çok arka çukura
metastaz yapt›¤› bidirilmifltir (uterus,prostat ve
gastrointestinal kanserlerin ele al›nt›¤› bir çal›flma-
da %53 arka çukur, %47 hemisfer). Kanser tedavi-
sindeki geliflmelerle yaflam süresi artt›kça, beyne
metastaz yapmas› al›fl›lmad›k olan prostat, over ve
tiroid kanserleri ve sarkomlar›n da beyin metastaz-
lar› gözlenir hale gelmifltir. 

Beyin metastaz› d›fl›nda dural, leptomeningiyal
ve kafatas›n›n kendisine ait metastazlar› da intrak-
raniyal metastastazlar aras›nda olup, dural metas-
tazlar bir subdural higroma gibi görünüm verirler.
Bu tür metastazlar korteks irritasyonu ile nöbete
yol açabilirler. Kafatas›n›n kalvaryum bölümüne
metastazlar s›k olmakla beraber büyük boyutlara
ulaflana kadar belirti vermezler. Kafa taban› metas-
tazlar› ise yak›n komfluluk dolay›s›yla kranyal si-
nirlere, beyin sap›na ve vasküler yap›lara yak›n
komfluluktan dolay› nörolojik belirti ve bulgulara
h›zla yol açabilirler. Leptomeningiyal metastazlar
(LM) klinik önemi nedeniyle daha ileride ayr›nt›l›
olarak ele al›nacakt›r.

Spinal metastazlar: Daha çok medulla spinalis
etraf›ndaki epidural boflluk tutulur (ileride ayr›nt›l›
ele al›nacak). Bunun %85 kadar› vertebra gövdesi-
nin do¤rudan tutulumunun bu bofllu¤a yay›l›m›;
%15’i ise paravertebral tümörlerin intervertebral
foramenlerden yay›lmas› ile gerçekleflir. Gerçek
hematojen yay›lma çok nadir görülüp daha çok
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lenforetiküler malignitelerde gözlenir. ‹ntramedül-
ler metastazlar oldukça ender (tüm sinir sistemi
metastazlar›n›n %1 kadar›) görülmekle beraber
s›kl›kla bir ay›r›c› tan› sorununa yol açmas› nede-
niyle önemlidir. Daha s›k akci¤er (özellikle küçük
hücreli), meme kanserleri, malign melanom ve
lenfoma nedeni ile ortaya ç›kar. 

Beyin tümörlerinin klinik bulgular›:
‹ntrakranyal bir kitle lezyonunun belirti ve bul-

gular› lokalize edici, genel ya da yanl›fl lokalizas-
yon veren tarzda ortaya ç›kabilir. Örne¤in bafla¤r›-
s› lokalize etmeyen bir genel belirtidir. Genelde
kitle lezyonunun belirti ve bulgular›; tümör cinsin-
den ba¤›ms›z olarak; lezyon lokalizasyonu, boyu-
tu ve geliflme h›z›na ba¤l›d›r. E¤er ilk bulguya yol
açan lezyon bir kanama de¤il ve hasta epilepsi nö-
beti ile baflvurmam›flsa belirti ve bulgular genelde
ilerleyici flekilde yerleflir. Primer sinir sistemi tü-
mörleri nadiren zay›flama, atefl, halsizlik ve gece
terlemesi gibi kanser belirtilerine neden olurken,
metastazlarda sistemik bulgular s›kl›kla nörolojik
bulgulara efllik eder.

Afla¤›daki iki tablonun ilkinde beyin metastaz-
lar›na ba¤l› bulgular s›kl›klar›na göre s›ralanm›fl-
ken (Tablo 1), di¤erinde (Tablo 2) lokalize edicili-
¤i göz önünde tutulmufltur. Belirti ve bulguar›n
s›kl›¤›n›n seriler göre de¤iflebilece¤i ve ayn› kiflide
birden ço¤unun ayn› anda bulunabilece¤i göz
önüne al›nmal›d›r. 

Genel olarak primer beyin tümörleri ve tek me-
tastazlar lokalize edici bulgularla bafllarken, mul-

tipl metastazlar genel bulgularla bafllar. Beyinde
belirli ifllevlerden sorumlu yerler tutulmufl (örn.
afazi, hemiparezi yapabilecek yerler) yada hastada
ilk bulgu epileptik nöbet ise tümörler küçükken
yakalanabilir. E¤er tümör yavafl geliflimli ve beynin
frontal lob bölgeleri gibi görece sessiz bölgelerin-
de ise yada bask›n olmayan hemisferin pariyeto-
oksipital bölgesinde yerleflip hastan›n semptomla-
r›na karfl› ilgisiz olmas›na yol açarsa oldukça bü-
yük boyutlara ulaflana kadar tan›s› konulmayabilir.
Serebral tümörlerin yol açt›¤› klinik tablolardan
pratik önemi olanlar› afla¤›da k›saca belirtilmifltir. 

Nöbet: ‹ntrakranyal tümörü olanlar›n %15-20
kadar›nda bafllang›ç belirtisi olarak parsiyel yada
jeneralize nöbet görüebilir. Melanom, oligodend-
rogliom ve hemorajik komponenti olan tümörler-
de nöbet görülme s›kl›¤› daha fazlad›r. Kortikal
yerleflim de nöbet s›kl›¤›n› art›ran bir etmendir. 

‹nme benzeri yerleflim: Daha çok tümör içine
kanamaya ba¤l› olarak ortaya ç›kan bu tablo bü-
yük tümör embolileri nedeniyle de oluflabilir. Tü-
mör içine kanama hemen her tip tümörde olabilir-
se de melanom, koryokarsinom ve tiroid kanseri
metastazlar›; primer tümörlerin içinde ise gliyob-
lastom ve oligodendrogliyom kanama e¤ilimi olan
tümörlerdir. ‹nme ile ay›r›c› tan›da kitle lezyonlar›-
n›n genellikle subakut yerleflime sahip olup ilerle-
yici özellik göstermesi kulan›labilir. 

Yeni bafllam›fl epilepsi nöbeti olan hastalar int-
rakraniyal bir tümörü ekarte etmek için tercihen
kontrastl› MRG, yap›lamazsa kompüterize tomog-

Tablo 1. Beyin Metastazlar›n›n ‹lk Semptomlar› 
(Cancer Neurology in Clinical Practice (2), sayfa 74’ten de¤ifltirilerek al›nm›flt›r)

Semptomlar Posner n=160 Le Chevalier n=120

Bafl a¤r›s› 53 64
Mental durum de¤iflimi 31 42
Epileptik nöbet 15 30
Parezi 40 50
Yürüme bozuklu¤u 15 30
Bulant›-kusma 10 18
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rafi ile incelenmelidir. Papilla ödeminin olmamas›
nörolojik muayenesi normal ya da hafif bozuk
olan hastada intrakraniyal kitleyi ekarte ettirmez.

Bafla¤r›s› olan hastaya hemen sinüzit tan›s› ko-
nulmas› s›k yap›lan bir tan› yanl›fl›d›r. E¤er berabe-
rinde nörolojik bulgu ve belirtiler varsa; bafla¤r›s›
fliddetli ise; atefl olmamas›na karfl›n ilerleyici veya
tekrarlayan nörolojik belirti ve bulgular varsa; an-
tibiyoterapi etkisizse ve son olarak sinüslere yöne-
lik görüntüleme (tercihen kompüterize tomografi)
negatifse tan›dan flüphe etmek gerekir. 

Bafla¤r›s› hastay› uykudan uyand›r›yorsa (küme
bafla¤r›s›n› da düflünmeli); sabahlar› uyan›nca ba-
fla¤r›s› varsa, bulant›s›z projektil kusmalar varsa ve
a¤r› valsalva gibi intarkraniyal bas›nc› art›racak ma-
nevralarla art›yorsa serebral tümör düflünülmelidir.
Ayr›ca ileri yaflta yeni ortaya ç›kan bafla¤r›s›, bili-
nen bafla¤r›s› hastal›¤› (örn. migren) olanlarda a¤r›
tipi, fliddeti, lokalizasyonu ve s›kl›¤›nda de¤ifliklik-
ler ve a¤r›n›n sürekli hale gelmesi, daha önce yan›t
verdi¤i a¤r› kesicilere ve hafif opioidlere cevaps›z
hale gelen a¤r›lar da bu tan›y› düflündürür. 

Genç bir hastada h›zla ortaya ç›kan demans ve-
ya davran›fl de¤ifliklileri ve yafll› hastada h›zl›ca or-
taya ç›kan apati, depresyon ve içe kapanma da ak-
la bir intrakraniyal kitle lezyonunu getirmelidir (3).

‹ntrakraniyal metastazlar›n parankim d›fl› tipleri
içinde klinik pratik aç›dan en önemlilerinden biri
LM’lard›r. Bu kanser hücrelerinin beyin omurilik
s›v›s›na (BOS) geçerek oluflturdu¤u diffüz veya
multifokal tutuluma verilen isimdir. LM hücreler
meninkslerde s›n›rl› kalabilir, yada beyin, medulla
spinalis veya köklere yay›l›p belirti ve bulgulara
neden olabilirler. Hastalarda çok y›k›c› sonuçlar›
olan bu komplikasyon, belirti ve bulgular›n k›s-
men de olsa kontrol edilebilece¤inin anlafl›lmas›n-
dan sonra erken tan›nmas›nda yarar olan nöroon-
koloji acillerinden biri haline gelmifltir. S›kl›¤› za-
man zaman asemptomatik olmas› dolay›s›yla çok
fazla bilinmese de, özellikle solid tümörlerdeki
beklenen yaflam süresi at›fl›, hastal›¤›n daha tan›n›r
olmas› ve tan› yöntemlerindeki geliflmeler ile bir-
likte art›fl göstermifltir. LM nadiren kanserin bafllan-
g›ç belirtisi olarak ortaya ç›ksa da, s›kl›kla hastal›-

Tablo 2. Lokalizasyon De¤erine Göre Beyin Tümörlü Hastalarda Görülen Belirti ve Bulgular 
(Practical Neuro-oncology (3)sayfa 20’den al›nm›flt›r)

Kategori

Lokalize Eden

Lokalize Etmeyen

Yanl›fl Lokalize Eden

Mekanizma

Fokal beyin irritasyonu
Fokal beyin disfonksiyonu 

Kafa içi bas›nç art›fl›
Dural sinüs t›kanmas›
Hidrosefali

Kafa içi bas›nç art›fl›                              

‹ki tarafl› frontal tutulum
Unkal herniasyon (Kernohan’›n çenti¤i)

Örnekler

Parsiyel nöbet
Afazi
Karfl› tarafta duyu kayb›
Karfl› tarafta güç kayb›
Görme alan› defekti

Bafl a¤r›s›
Bulant›/kusma
Konfüzyon stupor koma
Kiflilik/dikkat de¤iflikli¤i
Bellek kayb›
Denge kayb› 
Papila ödemi

Horizontal diplopi 
(VI. kr. sinir tutulumu)
Frontal ataksi
‹psilateral hemiparezi
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¤›n ileri dönemlerinde gözlenir. Beraberinde ço-
¤unlukla kafa kemiklerinde ve parenkimde de tu-
tulum vard›r. Bu yüzden hastada ortaya ç›kan be-
lirti ve bulgular daha çok bu tutulumlara ba¤lan›r
ve tedavi edilir. Bu ve benzer nedenlerden gerçek
s›kl›¤›na göre daha az tan› konulan bir hastal›kt›r.
Ayr›ca tablonun hastal›¤›n sistemik olarak da en
a¤›r döneminde ortaya ç›kmas› tan›y› zorlaflt›r›r.
Meme kanseri ve lösemi hastalar›nda bazen hasta-
l›k y›llar sonra sadece LM’ la ortaya ç›kabilir. Post
mortem incelemelerde %3-8 oran›nda bulunmas›-
na karfl›n, hastal›¤›n multifokal ve mikroskobik
düzeyde olabilmesi nedeniyle bu oran da gerçek
s›kl›¤› yans›tmayabilir. Bu oran› daha yüksek bildi-
rildi¤i meme ve akci¤er kanseri serileri de vard›r.
Hemen her kanser türü de¤iflik oranlarda neden
olabilirse de en s›k görülenler meme ve akci¤er
kanseri, non-Hodgkin lenfoma ve akut non-lenfo-
sitik lösemidir. Nadiren meninkslerin kendine ait
tümörleri (melanoma gibi) yada primer beyin tü-
mörleri de leptomeningiyal tutulum yapar. 

Klinik bulgu ve belirtiler serebral, medulla spi-
nalise ya da kranyal sinirlere ait olmak üzere ayr›-
labilir (Tablo 3).

Tabloda alt› çizili olarak verilen belirti ve bulgu-
lar karfl›m›za acil koflullar yaratacak flekilde ç›kabi-
lir. Bununla birlikte belirgin serebral belirti ve bul-
gular varsa daha çok parenkim tutulumunu düflün-
mek gereklidir. Bafl a¤r›s› ve eflik eden bilinç bo-
zuklu¤u, bulant›-kusma, epileptik nöbetler acil mü-
dahale gerektirir. Kranyal sinir tutulumlar› içinde
en s›k diplopi yak›nmas› gözlenir. S›kl›kla tutulan
sinir VI. sinir olup, beraberinde di¤er oküler motor
sinirler (III ve IV) ve fasiyal sinir (VII) de tutulabi-
lir. Medulla spinalise ait belirti ve bulgular leptome-
ningiyal hastal›¤›n en fazla gözlenen tipidir. S›rt,
boyun yada bel a¤r›s› gözlenebilir hastada berabe-
rinde ense sertli¤i saptanabilir. S›kl›kla tan› ve loka-
lizasyon için nöroonkoloji konsültasyonu istenen
bu tabloda en önemli yard›mc› dermatomal duyu
bozuklu¤unun iyi araflt›r›lmas› ve sorumlu nöro-
anatomik yap›lar›n do¤ru saptanmas› gereklidir.

Tablo 3. Leptomeningiyal metastazda klinik belirti ve bulgular

Serebral Belirti ve Bulgular

Kranyal Sinir Belirti ve Bulgular›

Medulla Spinalis ve Köklere Ait 
Belirti ve Bulgular

Belirtiler

Yürüme güçlü¤ü
Bafl a¤r›s›
Bulant› ve kusma
Bilinç kayb›
Dizziness
Disfaji

Diplopi
Görme kayb›
‹flitme kayb›
Yüzde hissizlik
Tinnitus
Disfaji
Ses k›s›lmas›, kal›nlaflmas›

S›rt/boyun a¤r›s›
Radiküler a¤r›
Güçsüzlük
Parestezi
‹drar kesesi/barsak boz.

Bulgular

Mental durum de¤iflikli¤i
Papilla ödemi
Nöbet
Hemiparezi
Diabet insipid
Oküler kas parezisi

Optik nöropati
Yüz felci
‹flitme kayb›
Trigeminal nöropati
Hipoglosal nöropati
Ö¤ürme refleksi kayb›

2. motor nöron güçsüzlü¤ü
Refleks asimetrisi
Dermatomal duyu bozuk
Düz bacak kald›rma (+)
Ense sertli¤i
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Leptomeningiyal tutulum hematojen yay›l›m
veya komfluluk yoluyla ortaya ç›kar. Hücreler su-
baraknoid mesafeye geçtikten sonra BOS dolan›m›
ile bu bofllukta yay›l›rlar. Cauda Equina ve civar›
gerek yerçekimi etkisi ve gerekse burada dolan›-
m›n yavafllamas› dolay›s›yla sekonder depozitlerin
oluflmas› için uygun bir yatakt›r. Tümör hücreleri
BOS dolan›m›n› ve emilimini etkileyip hidrosefali-
ye yol açarak; Virchow-Robin boflluklar›n› infiltre
edip enfarktlara neden olarak yada nöronlar›n
beslenmesini, BOS içindeki gerekli besleyici mad-
deleri kullanma yoluyla bozarak, klinik tabloyu or-
taya ç›kar›r. 

Tan›da en önemli tetkik BOS incelemesidir.
Aç›l›fl bas›nc›, glikoz ve protein miktar›, hücre sa-
y›s› ve patolojik inceleme yap›l›r. Aç›l›fl bas›nc›
hastalar›n %50 kadar›nda BOS dolan›m›n›n etki-
lenmesi ve eklenmifl hidrosefali nedeniyle artm›fl
durumdad›r. Kan-beyin bariyerinin y›k›lm›fl olmas›
ve haraplanan beyaz kürelerin ve tümör hücreleri-
nin varl›¤› BOS protein miktar›n›n artmas›na yol
açar. Kan BOS ve kan-beyin bariyerindeki aktif
transportun bozulmas› ve besleyici maddelerin tü-
mör hücreleri ve aktive olmufl piyal hücrelerce tü-
ketilmesi nedeniyle %30-40 hastada BOS glikozu
ayn› andaki kan glikoz düzeyine göre düflük bulu-
nur. Yine hastalar›n %50 kadar›nda ilk lomber
ponksiyon (LP) incelemesinde tümör hücreleri gö-
rülebilirken, üç kez tekrarlanan tetkik sonras› bu
oran %90’a kadar ç›kabilir. Bu tetkik s›ras›nda 10
cc kadar BOS al›nmas› ve sonras›nda materyalin
hemen patoloji laboratuar›na gönderilmesi, orada
hemen incelenmesi tümör hücresi görülebilme
flans›n› art›r›r. Patolojik hücre görülmemesi halin-
de, özellikle lenfoma araflt›r›l›rken, monoklonal
antikorlar›n kullan›lmas› yada çeflitli tümörler özel
baz› belirteçlerin aranmas› (örn. germ hücreli tü-
mörler için insan koryonik gonadotropini) tan›da
yard›mc› olabilir. 

Tan›da kullan›lacak bir di¤er tetkik ise krani-
yospinal aks›n tercihen kontrastl› MRG ile tetkik
edilmesidir. Beyin görüntülemesinde kontrastl›

kranyal tomografi de kullan›labilir. Kranyal görün-
tüleme LP öncesi kitle lezyonunu araflt›r›larak ola-
s› bir herniyasyona karfl› önlem al›nmas›n› da sa¤-
lar. Kontrastl› kranyal kompüterize tomografi LM’l›
hastalarda %25-60 oran›nda anormal bulunabilir.
Kontrastl› MRG ise özellikle spinal incelemede to-
mografiye göre belirgin üstünlük gösterir. 

Ayr›ca hastada BOS dolan›m›n›n durumunu
görmek için radyonüklid ak›m çal›flmalar› da yap›-
labilir ki özellikle tedaviyi yönlendirmede önemli
olup hastalar›n %30-40’›nda BOS ak›m bozuklu¤u
saptanmaktad›r. E¤er hastada BOS dolan›m bo-
zuklu¤u varsa ve bu radyoterapi ile giderilemezse,
intratekal tedavi için verilen ajanlar›n da¤›l›m› da
yeterli olmayaca¤›ndan tedavi etkisiz kalabilir. Bir
çal›flmada bu tür hastalarda yaflam süresinin düflük
oldu¤u saptanm›flt›r. 

Tedavisiz hastalarda prognoz kötü olup yaflam
süresi 4-6 haftad›r. Ölüm de s›kl›kla ilerleyici nö-
rolojik tabloya ba¤l›d›r. LM ortaya ç›kt›¤›nda hasta-
lar s›kl›kla kanserin ileri evresinde bulunduklar›n-
dan tedavi de palyatif olmaktad›r. Bununla bera-
ber sistemik hastal›¤› k›smen kontrol alt›nda olan
ve fokal nörolojik bulgulardan çok, ensefalopati
gibi k›smen kafa içi bas›nç artmas› ve hidrosefali-
ye ba¤l› belirtileri olan hastalarda oldukça iyi so-
nuçlar al›nabilmektedir. 

Radyoterapi en etkili tedavi olup en belirgin et-
kisi a¤r› üzerinedir. Görüntüleme sonuçlar› ve kli-
nik bulgularla saptanan, hastal›¤›n en yo¤un oldu-
¤u yerler önce tedavi edilir. Yo¤un tutulum olan
yerler asemptomatik bile olsalar, intratekal kemo-
terapinin da¤›l›m ve etkisini bozacaklar›ndan teda-
vi edilebilirler. S›kl›kla 3000 cGy dozun 10 seansta
verildi¤i flemalar kullan›l›r. Tüm kraniyospinal ak-
s›n ›fl›nlanmas› hem hastal›¤›n a¤›r tablosu nede-
niyle ve hem de, kemik ili¤i rezervlerini yok ede-
rek, daha sonra uygulanacak kemoterapiyi engel-
leyebilece¤i için kullan›lmaz. Fokal tedavinin de
radyosensitif olan lösemi, lenfoma ve daha az
oranda olmak üzere meme kanseri d›fl›nda nöro-
lojik tablonun düzelmesine etkisi olmaz. Bu hasta-
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l›klarda bile defisit yerlefltikten sonra tedavi için
uzun süre beklenirse, oluflabilecek demiyelinizas-
yon ve aksonal hasar dolay›s›yla klinik tablo dü-
zelmeyebilece¤inden LM acil tan› ve tedavi gerek-
tiren bir nöroonkolojik tablodur. 

Medikal tedavinin temelini ise intratekal kemo-
terapi oluflturmakta olup, ya tekrarlayan lomber
ponksiyonlarla yada bir ucu subkutan bir rezervu-
ara (Ommaya rezervuar›) ba¤l›, di¤er ucu ise late-
ral ventrikül içinde olan bir kateter yoluyla uygu-
lan›r. Yayg›n kullan›lan ajanlar s›ras›yla metotrek-
sat, sitarabin ve tiyotepa’d›r. Ayr›ca deneysel ola-
rak temozolamid, topotekan, interlökin-2 ve alfa
interferon da denenmektedir. Metotreksat en s›k
kullan›lan ajand›r. 12 mg dozunda verilir ve löse-
mi, lenfoma ve meme kanserinde kullan›labilir.
Dört doz haftada iki kez, iki doz haftada bir kez,
iki doz iki haftada bir ve iki doz ayda bir verilerek
toplamda 10 doza ulafl›l›r. Her ilaç veriliflte BOS
örne¤i al›narak sitolojik inceleme yap›l›r. LM’› olan
hastalarda kan-beyin bariyeri k›smen de olsa y›k›l-
m›fl oldu¤undan sistemik tedavinin de subarakno-
id bofllu¤a geçme flans› vard›r. Bu yüzden özellik-
le yüksek doz metotreksat ile yap›lan sistemik ke-
moterapi de özellikle hematojen yada lenfoid do-
ku kaynakl› tümörlerde kullan›lmaktad›r. 

Leptomeningiyal tutulumlu solid tümör hastala-
r›nda en yo¤un tedavi ile bile yaflam süresi 4-6 ay›
geçmez. A¤r› d›fl›nda nörolojik belirti ve bulgulara
çok etkin olmad›¤› halde hastalar›n %75 kadar›nda
klini¤i bir süre stabilize etti¤i için hastalara tedavi
önerilir. Solid tümörlerde en iyi cevap meme kan-
seri hastalar›nda gözlenmekte olup, bir çal›flmada
intraventriküler kateter ile tedavide 1 y›l yaflam sü-
resi %25 olarak bulunmufltur. Leptomeningiyal lö-
semi ve lenfoma hastalar› en iyi prognoza sahip
hastalard›r ve agresif bir flekilde tedavi edilmelidir-
ler. Lösemilerde aylar-y›llar süreli remisyonlar göz-
lenebilir. Akci¤er kanserleri içinde ise sadece kü-
çük hücreli tipi tedaviye k›smi yan›t verebilmekte-
dir. Melanoma ve di¤er akci¤er kanseri türleri s›k-
l›kla yan›ts›zd›r (4,5,6).

Spinal tümörlerin klinik bulgular›: 
Nörolojik prognozla çok yak›n zamansal iliflki-

si oldu¤undan spinal tümörlerin tan› ve tedavisi
nöroonkolojinin acil konular›ndan biridir. Klinik
bulgular tümörün ekstra ya da intradural veya
ekstra yada intramedüller olmas›na göre de¤iflir.
En s›k gözlenen tutulum tipi ekstradural olan›d›r.
Daha çok metastatik tümörler ile ortaya ç›kar. ‹nt-
ramedüller tümörler içinde en s›k görülen ikisi ast-
rositom ve ependimom iken, intradural-ekstrame-
düller tümörlere örnek olarak da meningiyom ve
nörofibrom verilebilir.

A¤r› özellikle epidural tümörlerde görülmekte
olup, nedenleri aras›nda medulla spinalis iskemisi,
periost gerilmesi, dura, yumuflak doku ve sinir kö-
kü bas›lar› say›labilir. A¤r›n›n özelli¤i yatmakla kö-
tüleflmesidir (disk herniasyon a¤r›s›n›n tersine).
E¤er spinal vertebralarda instabilite varsa dinlen-
mek a¤r›y› azaltabilir. A¤r› olmaks›z›n duyu kayb›
ve güçsüzlük medulla spinalis bas›s›nda nadir göz-
lenen bir bulgudur. Torasik düzeyde medulla spi-
nalis bas›s› olan hastalar gö¤üs kafeslerinde bant
tarz› bir duyumsamadan yak›nabilirler. Servikal lez-
yonu olan hastalarda ise boyun fleksiyonu ile ekst-
remitelerde elektriklenme hissi (L’hermitte bulgu-
su) olabilir. C2, C3 lezyonlar›n›n ayn› taraf yüzde
duyu kayb›na yol açabilece¤i unutulmamal›d›r (V.
Kranyal sinirin spinal çekirde¤i bu düzeylere kadar
iner). E¤er hastada bafllang›çtan itibaren sfinkter
sorunlar› bafllam›flsa s›kl›kla intramedüller bir pato-
loji söz konusudur. Epidural medulla spinalis bas›-
s› (EMSB) geç dönemde sfinkter kusuru yapar. 

Muayenede spinal duyarl›l›k, özellikle perküs-
yon ile uyand›r›lan a¤r› önemlidir. Bulunabilir ise
medüller duyu düzeyi, üst motor tipi güçsüzlü¤ün
bafllama düzeyi, varsa refleks kayb› ve bu refleksi
sa¤layan yap›lar›n düzeyinin saptanmas› bilgi veri-
cidir. Kauda equina sendromunda güçsüzlük ve
a¤r›n›n s›kl›kla asimetrik olaca¤›, güçsüzlü¤ün var-
sa alt motor nöron tipi olaca¤› ve derin tendon ref-
lekslerinin azalm›fl ya da kay›p olarak saptanabil-
ce¤i göz önüne al›nmal›d›r (3, 7). 



Kanser Hastas›na Nöro-onkoloji Prati¤i Aç›s›ndan Yaklafl›m

69

Nöro-onkolojik acillerin en h›zl› tan› ve tedavi
planamas› gerektireni olan EMSB ile iliflkili bilgi
afla¤›da daha ayr›nt›land›r›lm›flt›r.

Birçok kanser hastas›n›n otopsi çal›flmalar›yla
ortaya ç›kar›lm›fl asemptomatik olarak EMSB olma-
s›na karfl›n, bunlar›n az bir bölümünde klinik bul-
gular ortaya ç›kt›¤›ndan, gerçek görülme s›kl›¤› bi-
linmez. Bununla birlikte gerek otopsi çal›flmalar›n-
dan gerekse MRG’nin günlük prati¤e girmesiyle
%4.4 ile %6 aras›nda de¤iflen s›kl›klar bildirilmek-
tedir. Hemen tüm kanserler bu tabloya neden ola-
bilse de daha s›kl›kla gözlenen tümör tipleri; her
biri %15-20 lik bir bölümü oluflturmak üzere; pros-
tat, meme ve akci¤er kanseridir. Di¤er maligniteler
aras›nda ise renal hücreli kanser, non-Hodgkin
lenfoma ve multipl myelom %5-10’luk oranlarla
yer al›rlar. Çocuklarda bu da¤›l›m farkl› olup,
Ewing sarkomu baflta olmak üzere sarkomlar, nö-
roblastom, germ hücreli tümörler ve Hodgkin has-
tal›¤› ön s›ralar› al›r. 

Bu tablonun gerçek bir nöroonkoloji acili say›l-
mas›n›n en önemli nedenleri; hastal›¤›n daha tan›-
s› konmam›fl kanserlerde %20 oran›nda ilk bulgu
olarak ortaya ç›kabilmesi, s›kl›kla ilk belirti olarak
ortaya ç›kan a¤r›y› çok h›zl› bir biçimde hareket
kayb›n›n izleyebilmesi ve hastan›n tedaviye al›nd›-
¤› andaki nörolojik durumunun s›kl›kla tedavi son-
ras› da sürmesi nedeniyle, zaten k›s›tl› yaflam süre-
si olan hastan›n kalan yaflam süresi s›ras›nda kali-
teli yaflay›p yaflamamas›n› tablonun erken tan›n›p
tedavi edilmesinin belirleyebilecek olmas›d›r. 

EMSB vertebral kolonun belirli bölgelerini da-
ha seçici olarak tutmaktad›r. %60 olguda torasik
bölge tutulmaktayken, bunu s›ras›yla lumbosak-
ral bölge (%30) ve servikal bölge (%10) izlemek-
tedir. Baz› çal›flmalarda belli baz› kanserlerin bel-
li bölgeleri daha çok tutu¤u (örn. prostat kanseri
için lumbosakral ve akci¤er kanseri için torasik
bölge) belirtilmiflse de bu sonraki çal›flmalarla ye-
terince desteklenmemifltir. Hastalar›n %85-90 k›s-
m›nda vertebra gövdesi ve eklentilerindeki me-
tastazdan kaynaklanan bas›, kalan hastalarda pa-

ravertebral bölge tümörlerinin (s›kl›kla lenfoma)
intervertebral foramenlerden girmesiyle, do¤ru-
dan hematojen yolla yada kemiklerden kaynakla-
nan tümörler nedeniyle de ortaya ç›kabilir (sar-
komlarda oldu¤u gibi). 

Klinik bulgular: Hastal›¤›n klinik bulgular›n›n bi-
linip bu tablodan flüphelenmek tan› için gereklidir.
Yeni yap›lan çal›flmalarda dahi hastalara tedavi
bafllanmas› ile a¤r› bafllang›c› aras›nda 2-3 ay, güç-
süzlükle ise 14 gün gibi bir zaman olabildi¤i gös-
terilmifltir.

A¤r›: Tan› s›ras›nda hastalar›n %83-95 kadar›n-
da var olan, s›kl›kla bafllang›çta ortaya ç›kan bir
belirtidir. Nörolojik bulgulardan ortalama 7 hafta
önce görülür. S›kl›kla lokal bafllar ve sonra radikü-
ler hale gelir. Lumbosakral bölgede bu daha s›k
görülür. Torasik bölgede radiküler a¤r› ise önde
birleflen bir kemer tarz›ndad›r. Bununla beraber
bir kanser hastas›nda s›rt a¤r›s› ortaya ç›kt›¤›nda,
radiküler özellik olmasa ve efllik eden miyelopati
bulgusu olmasa da vertebra metastaz› ve EMSB
düflünülmelidir. 

Motor bulgular: Güçsüzlük tan› an›nda hastala-
r›n %60-85’inde bulunur. Konus medullarisin üze-
rindeki lezyonlarda klasik piramidal bulgularla
(refleks canl›l›¤› ve Babinski pozitifli¤i) birlikte ba-
cak fleksorlar›nda belirgin tarzda, e¤er lezyon to-
rasik medulla spinalisin üzerindeyse ek olarak kol
ekstansorlar›nda belirgin güçsüzlü¤ün de efllik et-
ti¤i tarzdad›r. E¤er EMSB kauda equina civar›nda
ise ikinci motor nöron tipi bir güçsüzlük vard›r ve
lateralize lezyonlarda asimetrik güçsüzlük ortaya
ç›kabilir. Hastalarda ortaya ç›kan bir di¤er güç
kayb› nedeni de kompresyon k›r›¤› sonras› uzun
süre hareketsiz kalmaya ba¤l› kas atrofisi ve güç-
süzlüktür.

Duyu bulgular›: ‹lk iki belirtiye göre daha az
gözlense de hastalar›n ço¤unda duyu bulgular› or-
taya ç›kabilir. Duyu kayb› s›kl›kla EMSB yaratan
lezyona göre daha afla¤›dan bafllar. Kauda equina
lezyonlar›nda e¤er tarz› duyu kayb› gözlenir. Ba-
zen radiküler da¤›l›mda bir duyu bozuklu¤u da
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olabilir. Buna karfl›n intramedüller lezyonlarda
sakral bölge duyusu korunmufltur.

Otonom tutulum: Hastalarda konus medullaris
ve iki tarafl› kauda equina tutulumlar›n›n d›fl›nda
oldukça geç bir bulgudur. S›kl›kla idrar retansiyo-
nu tarz›ndad›r. EMSB flüphesi olan hastalarda hiç
fark›nda olamadan çok büyük boyutlara ulaflabi-
len vezikal glob saptanabilir. Ek olarak kullan›labi-
lecek opiyoidler ve antikolinerjikler de bu tabloya
katk›da bulunabilirler.

Tan›: S›rt a¤r›s› olan her hastada istenebilecek
ilk tetkik düz vertebra grafisidir. Hastalar›n %75-83
kadar›nda ya vertebral çökme veya pedikül eroz-
yonu gösterilebilir. Bununla birlikte bu lezyonlar›n
varl›¤› EMSB için kesin bulgu de¤ildir. Daha önce
miyelografi ve kemik sintigrafisi tan›ya büyük öl-
çüde yard›mc› olmaktayd›. Ancak MRG sonras› dö-
nemde hem birden çok düzeyde olmas› olas›l›¤›
olan EMSB’n› daha iyi gösterebilmesi ve hem de
miyelografi kadar invazif bir tetkik olmamas› ne-
deniyle bu tetkik ön plana ç›km›flt›r. Ayr›ca yeni
kemik oluflumu ve kanlanman›n az oldu¤u multipl
myelom gibi tümörlerde yalanc› negatif sonuçlar
vermesi ya da kanser d›fl› lezyonlarda da aktif
madde tutulumu olabilmesi nedeniyle duyarl› olsa
da özgül olmayan bir tetkik olan kemik sintigrafi-
sinden de daha fazla tercih edilir. Ay›r›c› tan›da
disk hernisi gibi musküloskeletal bozukluklar, epi-
dural abse yada hemoraji (özellikle lomber ponk-
siyon yap›lm›flsa), arteriyovenöz malformasyon,
meningiyom, nörinom, intramedüller metastaz,
radyasyon miyelopatisi düflünülebilir.

Tedavi: EMSB hastas›n›n tedavisinde birkaç
amaç vard›r. Bunlardan biri a¤r›n›n giderilmesidir
ki, a¤r› bazen hastan›n muayene edilmesini bile
engelleyecek ölçüde yo¤un olabilir. Steroid uygu-
lamas› a¤r›y› birkaç saat azaltabilirse de bazen opi-
yoid analjezikler gerekli olabilir. Radiküler ve nö-
ropatik a¤r› varsa hastaya antiepileptikler (karba-
mazepin, gabapentin yada valproat) yada trisiklik
antidepresanlar (amitriptilin, imipramin) verilebilir
(anti kolinerjik etkiye dikkat!).

Bir di¤er amaç hastan›n halihaz›rdaki nörolojik
durumunun korunmas› ve yap›labilirse daha iyi
hale getirilmesidir. Bu amaçla tan› konur konmaz
hem hastan›n a¤r›s›n› gidermek ve hem de olas›
onkolitik ve anti ödem etkinli¤inden yararlanmak
için glukokortikoid tedavi bafllanmas›d›r. Onkoli-
tik etkinlik lenfoma, lösemi ve baz› meme kanseri
olgular› için söz konusu olabilir. E¤er tan›da lenfo-
ma düflünülüyorsa hastaya biyopsi öncesi steroid
verilmesi tümörü büyük oranda ortadan kald›r›p
tan›y› güçlefltirebilir. Steroidlerin gerek beyin me-
tastaz›nda gerekse EMSB’›nda optimal dozlar› ve
hangi tipinin kullan›laca¤› konusu tam olarak aç›k-
l›¤a kavuflmam›flsa da gerek mineralokortikoid et-
kisinin (su ve tuz tutulumu) olmamas›, daha az
davran›flsal ve kognitif etkilenmeye yol açmas›,
uzun yar› ömrü ve lökosit migrasyonunu di¤er ste-
roidlere göre daha az inhibe edip daha az enfek-
siyon riski yaratmas› nedeniyle deksametazon nö-
roonkolojide daha çok tercih edilmektedir. Florlu
bir steroid olmas› nedeniyle daha fazla miyopati
oluflturabilece¤i de ileri sürülmektedir. Hayvan de-
neylerinde medulla spinalis travmalar› üzerinde
yap›lan çal›flmalarda 100 mg/gün dozunda yararl›
oldu¤u gösterilen deksametazonun önceleri bu
yüksek dozunun kullan›lmas› düflünülmüflse de
sonradan yap›lan çal›flmalarda çok fazla a¤r›s› ol-
mayan ve nörolojik tablosu dura¤an olan hastalar-
da ikiye bölünmüfl oral dozlar halinde 16-32
mg/gün dozlar›n›n da etkin oldu¤u saptanm›flt›r.
EMSB’l› hastalarda yap›lan bir çal›flmada steroid
alan ve almayan hastalar standardize radyoterapi
ile tedavi edildiklerinde tedavi sonunda ve 6 ay
sonra steroid alan grup almayanlara oranla daha
fazla ambulatuvar halde kalm›flt›r (%81 vs 63 ve
%59 vs 33) 

EMSB hastas›n›n halihaz›rdaki en etkin tedavisi
radyoterapidir. Karfl›laflt›rmal› bir çal›flma yap›lma-
d›¤› için optimum doz belirlenmemifltir. Fakat bu-
gün kabul gören doz medulla spinalisin hem
EMSB’n›n zararl› etkilerinden hem de radyoterapi-
nin zararlar›ndan korunabilece¤inin düflünüldü¤ü
10 fraksiyonda 3000cGy dozudur. Hastal›¤›n bir-
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den çok lokalizasyonda varolmas› halinde bu doz
bile ciddi miyelosupresyona neden olabilir. Birçok
seride tedavi edildikleri s›rada ambulatuvar olan
hastalar›n %80-100 oran›nda ambulatuvar kald›kla-
r› gözlenmifltir. Paraparetik hastalar›n üçte biri, pa-
raplejik hastalar›n ise %2-6’s› tekrar yürür hale gel-
mifltir. Tedavi öncesi üriner kateteri olan hastalar›n
%20-40’› tedaviden sonra katetersiz hale gelmifltir.

Özellikle daha radyosensitif olan lenfoma, mul-
tipl miyelom, prostat ve meme kanserlerinde rad-
yoterapinin prognozu daha iyidir.

EMSB tedavisinde cerrahi:
Basit laminektomiden ciddi vertebra korpus ya-

da korpuslar›n›n ç›kar›lmas› ve vertebra stabilizas-
yon operasyonlar›na kadar uzayabilen cerrahi giri-
flimler seçilmifl hastalarda yüz güldürücü sonuçlar
verebilmektedir. Cerrahi giriflim endikasyonlar›
afla¤›da s›ralanm›flt›r:
1. Primer tümörün bilinmemesi.
2. Radyoterapi sonras›nda relaps.
3. Radyoterapi al›rken kötüleflme gözlenmesi.
4. Nörolojik belirtilerin h›zl› ilerlemesi.
5. Spinal stabilizasyon bozuklu¤u.
6. Radyorezistan tümör (renal hücreli tümör, ma-

lign melanom).
7. Cerrahi ile kür flans› (sistemik hastal›k kontrol

alt›nda) (4,5,6,7,8).

Kanser Hastas›nda Bilinç Bulan›kl›¤› 
ve Kayb›

Bilinç bozuklu¤u ve kayb› kanserli hastalarda
a¤r›dan sonra en s›k karfl›lafl›lan belirtidir. Bilincin
iki komponentinden uyan›kl›k ve fark›ndal›¤›n
kayb› daha çok somnolansdan komaya giden bir
spektrum gösterirken; içerik bozuklu¤u s›kl›kla
akut konfüzyonel durum, akut organik beyin
sendromu ya da deliryum olarak isimlendirilir. Da-
ha önce normal olan bir hastan›n, aniden uygun-
suz davran›fllar ve kognitif bozukluklar sergileme-
si ve muhakeme kusuru göstermesi gerek hastan›n
kendisi ve gerekse yak›nlar› aç›s›ndan oldukça
zorluk yaratan bir durumdur. Ayr›ca bu hasta gru-

buna uygun t›bbi hizmetin de verilmesi güçtür. Bu
hastalar s›kl›kla ciddi bir medikal hastal›¤›n ileri
döneminde bulunduklar› ve birden çok zararl› et-
kenin etkisinde olduklar› için deliryum ayn› za-
manda mortalitenin de yüksek oranda gözlendi¤i
bir klinik tablodur. Kanser hastas›nda da s›kl›kla
birden çok etken hastan›n hem uyan›kl›k ve far-
k›ndal›¤›n› ve hem de bilinç içeri¤ini etkileyerek
hastada koma ve öncüllerine yada deliryuma ne-
den olabilir. Bu etkenler afla¤›daki tabloda s›ralan-
m›flt›r.

Oldukça uzun olan bu listedeki etmenlerden
biri, yada bazen birkaç tanesi bir arada, hastadaki
bilinç bulan›kl›¤› yada kayb›na neden olabilir.
Hasta etiyolojiye yönelik olarak araflt›r›l›rken, kap-
saml› biyokimya incelemesi ve kan tablosunun in-
celenmesinin yan› s›ra, ald›¤› tüm ilaçlar›n gözden
geçirilmesi ve non-konvülsif bir status epileptiku-
su d›fllamak üzere EEG tetkikinin de eksik b›rak›l-
mamas› uygun olur. Ayr›ca bu tetkik metabolik
bozukluklar s›ras›nda da yayg›n yavafllama ve be-
raberinde bazen trifazik dalgalar›n varl›¤›n› göste-
rerek yard›mc› olur. Tercihen kontrastl› kranyal
MRG fleklinde bir görüntüleme tetkikine de bafl-
vurmak gereklidir. Klinik LM’› düflündürüyorsa ya-
da bir enfeksiyon düflünülüyorsa LP tetkik listesin-
de yer almal›d›r. Deliryum patogenezinde en fazla
suçlanan nörotransmitter sistemi kolinerjik sistem
oldu¤undan tedavide merkezi etkili kolin esteraz
inhibitörleri kullan›lmaktad›r. Beraberinde nöro-
leptikler özellikle ajite tablolarda uygulanabilir. Al-
kol kesilme sendromuna ba¤l› olanlar d›fl›nda de-
liryum tedavisinde benzodiyazepinlerin yeri yok-
tur. Bu arada özellikle anti kolinerjik özelli¤i olan
ilaçlar baflta olmak üzere deliryuma neden olabile-
cek ilaçlar›n kesilmesi, s›kl›kla kanserin son evre-
sinde oldu¤u için çoklu organ yetersizli¤i içindeki
hastaya, destekleyici tedavi ve uygun beslenme
uygulanmas› da yararl› olur. Hastalar›n az bir k›s-
m›nda (%4) deliryumun belirti ve bulgular›n›n or-
tadan kalkmas› hastanede yatarken olmaktayken
ancak %20 kadar›nda ilk 3 ay içinde tam iyileflme
gözlenir. Onkolojik populasyonda yap›lan bir ça-
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l›flmada ise daha iyi düzelme oranlar› (%67) göz-
lenmesine karfl›n, deliryum geliflmifl olan hastala-
r›n prognozlar› daha kötü olup, 1 ayl›k mortalite
%25 olarak bulunmufltur. 

Kanserli hasta göz önüne al›nd›¤›nda bilinç bu-
lan›kl›¤›na neden olan yukar›daki genifl kapsaml›
tablo içinde önemli yer tutan iki tanesi olan epi-
lepsi ve inme afla¤›da biraz daha ayr›nt›l› olarak
verilecektir (5, 6, 7).

Kanserli Hastalarda Epileptik Nöbet

Epilepsi nöbeti, gerek primer beyin tümörlü,
gerek serebral metastazl› ve gerekse leptomeningi-
yal metastazl› hastalarda hastal›¤›n tan›s›ndan ön-
ce yada gidifli s›ras›nda ortaya ç›kabilmektedir.
Eriflkinde primer serebral tümörler için tan› öncesi
nöbet geçirme oran› %20-40 iken hastal›¤›n gidifli
s›ras›nda da %20-45 oran›nda epileptik nöbet göz-

lenir. Uzun sürede geliflen daha selim serebral tü-
mörlerde nöbet oran› daha fazlad›r. Daha iyi huy-
lu olan çocukluk ça¤›n›n supratentoriyal primer
beyin tümörlerinde nöbet oran›n›n %50-80 düzeyi-
ne ulaflmas› da bunu destekler. Serebral parenkim
metastaz› olan hastalarda da nöbet, gerek hastal›-
¤›n bafllang›ç bulgusu olarak (%20), gerekse gidifl
s›ras›nda (%20) ortaya ç›kabilir. Multipl ve hemo-
rajik metastazlar ve daha çok gri maddeye metas-
taz yapt›¤› için melanoma daha fazla nöbete ne-
den olur. Leptomeningiyal metastaz da %15 ora-
n›nda epileptik nöbete yol açabilir. Yafl ilerledikçe
yeni ç›kan bir nöbetin alt›ndan bir tümör ç›kma
oran› artmaktad›r. Tümör nedeniyle ortaya ç›kan
nöbetlerin belli bafll› özellikleri; e¤er temporal lob
tutulmuflsa koku ve tat halusinasyonlar›n›n varl›¤›,
artan nöbet s›kl›¤› ve de¤iflen nöbet flekli, nöbet-
ler e¤er fokal bafll›yorsa s›kl›kla post-iktal bazen
de inter-iktal dönemde fokal nörolojik bulgular›n

Tablo 4.   Kanser Hastas›nda Deliryum Nedenleri

Primer Merkezi Sinir Sistemi (MSS) tümörü
Sekonder MSS tümörü

Beyin metastaz›
Leptomeningiyal metastaz

Kanserin metastaz d›fl› komplikasyonlar›
Hepatik, renal, pulmoner yetersizli¤e ba¤l› metabolik 
Ensefalopati
Enfeksiyonlar
Elektrolit anormallikleri
Glikoz anormallikleri
Hematolojik anormallikler
Paraneoplazik nörolojik sendromlar

Tiyamin ve B12 vitamini eksikli¤ini de içeren beslenme bozukluklar› 
Antineoplastik tedavilerin toksik etkileri

Kemoterapi (ifosfamid vs.)
Serebral radyoterapi

Di¤er ilaçlara ba¤l› toksik etkiler
Neoplazi ile iliflkisiz di¤er hastal›k ve durumlar

MSS hastal›¤› (inme, vaskülit, travma)
Kardiyak hastal›k 
Pulmoner hastal›k 
Endokrin hastal›k 

Alkol ya da ilaç kötü kullan›m›/b›rak›lmas›
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varl›¤› olarak s›ralanabilir. Kanser hastas›nda nöbet
ortaya ç›karan di¤er nedenler aras›nda; menenjit
ve serebral abse gibi enfeksiyonlar, hipokalsemi
ve hipoglisemi gibi metabolik sorunlar, radyasyon
nekrozu gibi tedavi sorunlar›, baz› kemoterapötik-
ler (ifosfamid, Sisplatin, IL-2 vs.) ve limbik ensefa-
lit gibi paraneoplazik sendromlar say›labilir. 

Nöbetler intrakranyal kitle lezyonu olan hasta-
larda hem kafa içi bas›nc›n› daha da art›rarak ve
hem de beyindeki eksitatör aminlerin dengesini
de¤ifltirerek bilinci bulan›k olan hastan›n daha da
kötüleflmesine neden olabilirler. Bu yüzden özel-
likle epilepsi statusu öncelikli olmak üzere acilen
tedavi gerektirirler. Tedavinin en önemli prensibi
mümkünse tek ilaçla tedavi yap›lmas›d›r. Hasta
ilac›n toksik etkilerine karfl› çok s›k› bir flekilde
izlenmeli ayr›ca hasta yak›nlar› da belirgin olma-
yan nöbetlerin de dikkatle gözlenmesi için uyar›l-
mal›d›r. Anti epileptik ilaç seçerken ilac›n etkinli-
¤inin yan› s›ra yan etki profiline de dikkat edil-
melidir. Topiramat alan hastalar›n %10 kadar›nda
dil bozukluklar› gözlenmekte, fenobarbital beyin
tümörü olan hastalarda %20 oran›nda omuz-el
sendromuna neden olmakta ve valproat da nadir
de olsa hastalarda parkinsonizm ve ensefalopati-
ye yol açmaktad›r. Özellikle radyoterapi ile birlik-
te kullan›ld›klar›nda daha s›k olmak üzere; karba-
mazepin, fenitoin ve fenobarbital %14-25 oran›n-
da k›zar›kl›k ve deri döküntüsünden Stevens
Johnson sendromuna uzanan bir spektrumda yan
etkiye yol açabilirler. Ayr›ca baflta karbamazepin
olmak üzere, okskarbazepin, fenitoin, fenobarbi-
tal ve felbamat gibi enzim indükleyen anti epilep-
tik ilaçlar sitokrom P-450 sistemi üzerinden gerek
kortikosteroidler ve gerekse metotreksat, irinote-
kan, topotekan, siklofosfamid, sisplatin gibi ke-
moterapötikler ile etkileflime girerek, bu ilaçlar›n
etkinliklerini etkileyebilmektedirler. Bu yüzden
valproik asid, gabapentin, vigabatrin, lamotrijin
gibi enzim indüklemeyen yada bu etkileri s›n›rl›
olan ilaçlar kullan›labilir. Fenitoin ve fenobarbital
özellikle parenteral formlar›n›n varl›¤› dolay›s›yla
yine de tercih edilebilir durumdad›rlar. Tedavide

bir di¤er yöntem de nöbete neden olan lezyo-
nun, tercihen MRG’ ye ek olarak gerekirse inva-
zif EEG yöntemleri de kullan›larak belirlenip, cer-
rahi olarak ç›kar›lmas›d›r. Bu yöntem daha selim
tümörlerde %65-80 oran›nda etin olmas›na karfl›n
gliyoblastoma multiforme gibi daha habis olanlar-
da baflar› oran› %30-60 aras› de¤iflmektedir. 

Bir di¤er tart›flmal› konu da primer yada metas-
tatik serebral tümörü olan hastalarda önleyivci an-
tiepileptik tedavi uygulamas›d›r. Henüz profilaktik
antiepileptik uygulanmas› konusunda yeterince
uygun çal›flma olmamas›na karfl›n, yap›lan çal›fl-
malara göre antiepileptik ilaçlar tümörlü hastan›n
ilk nöbetini önleyemezken tekrarlayan nöbetleri
engelleyebilmektedir. Bu olgunun aç›klamas› ha-
len bilinmemektedir. Bu yüzden daha çok gri
maddeye metastaz yapan malign melanoma d›fl›n-
da olas› potansiyel yan etkileri göz önüne al›narak
hastaya ilk nöbetine kadar antiepileptik ilaç bafl-
lanmamas› uygun olur (4,8). 

Kanserli Hastada ‹nme

Kanserli hastada inme normallerde oldu¤u gibi
enfarkt yada hemorajiye ba¤l› olmak üzere iki me-
kanizmayla ortaya ç›kar. Bununla beraber risk fak-
törleri oldukça farkl›d›r.

Enfarkt

Koagülopati: Kanser s›ras›nda s›kl›kla sistemik
bir hiperkoagülasyon gözlenir. Özellikle yayg›n
kanser hastal›¤› s›ras›nda daha fazlad›r. Kanser do-
kusunun ve konak damarlar›n›n salg›lad›¤› mad-
delere yada tedaviye ba¤l› olarak ortaya ç›kabilir.
Ayr›ca karaci¤erin yayg›n tutulumu hem koagülas-
yon faktörlerinin salg›lanmas›n› azaltarak koagü-
lasyon kusurlar›na ve hem de fibrinolitik sistemi
bozarak hiperkoagülopatiye yol açar. Tedaviye
ba¤l› olanlar›n önde geleni L-asparaginaza ba¤l›
venöz t›kanmalard›r ki hem enfarkt ve hem de he-
morajiye yol açabilir.

Non-bakteriyel trombotik endokardit (NBTE)
de sistemik hiperkoagülopatinin bir sonucu olup
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serebral enfarkta yol açabilir. Bazen kanserin ön-
cü bulgusu olarak ortaya ç›kabilen NBTE, adeno-
karsinom (özellikle müsin salg›layanlar) ve lenfo-
ma hastalar›nda s›kl›kla gözlenir. Allogenik kemik
ili¤i transplant hastalar›nda %7 gibi oldukça büyük
s›kl›kta gözlenir. Enfarktlar hem serebral damarlar-
da da efl zamanl› olarak t›kanmalar›n olmas› ve
kalpteki vejetasyonlar›n embolisine ba¤l›d›r. Tan›-
da vejetasyonlar›n transtorasik ekokardiyografi ile
görülmesi güç oldu¤undan, transösofagiyal eko-
kardiyografi daha etkilidir. Kranyal görüntüleme
için MRG ve t›kanm›fl damarlar›n gösterilmesi için
ise anjiyografi kullan›labilir.Tedavide as›l olan kan-
serin tedavisi olup, kontrollü çal›flmalar olmamas›-
na karfl›n intravenöz heparin de kullan›labilir.

Serebral intravasküler koagülasyon, s›kl›kla fo-
kal bulgudan çok genel ensefalopati tablosu ile or-
taya ç›kar ve s›kl›kla ilerleyerek komaya yol açar.
Bazen parsiyel nöbet tarz›nda fokal bulgular da efl-
lik edebilir. Meme kanseri, lösemi ve lenfoman›n
ileri evrelerinde daha s›k görülür. Bilinen bir tetkik
ve tedavi yöntemi yoktur.

Venöz oklüzyon, baflta lösemi olmak üzere s›k-
l›kla hematolojik malignitelerde ortaya ç›kar. En
s›k superiyor sagital sinüs etkilenir. Bafl a¤r›s› s›k-
l›kla ilk belirti olup, nöbet, fokal bulgular yada en-
sefalopati geliflebilir. MRG’ de tromboz yada ak›m
yoklu¤u saptan›r. MRG’de lezyon yoksa anjiyogra-
fi veya MR venografi tan›da yard›mc›d›r. Plasebo
kontrollü bir çal›flmada antikoagülasyonun bir üs-
tünlü¤ü gösterilememifl olsa da ço¤unlukla baflka
bir silah›m›z bulunmad›¤›ndan hasta baz›nda de-
¤erlendirilerek kullan›lmaktad›r. 

Tümörle iliflkili: Damar bas›s› yada infiltrasyo-
nu, s›kl›kla venöz sinüsler civar›nda görülür. S›k
neden olan maligniteler aras›nda nöroblastom,
lenfoma ve akci¤er kanseri say›labilir. Bafl a¤r›s›,
papilla ödemi ve kusma bafllang›ç bulgusu olup,
venöz enfarkt yada kanama geliflirse fokal bulgu-
lar eklenebilir. MRG’de venöz oklüzyon bulgular›-
na ek olarak dura yada kafa tas› metastaz› görüle-
bilir. Tedavide total beyin ›fl›nlamas› kullan›l›r.

Leptomeningiyal metastazlar da Virchow-Robin
boflluklar›n› infiltre ederek enfarkta yol açabilirler.
Tedavi intratekal kemoterapi veya radyoterapidir. 

Tümörler emboli yoluyla da beyne gelerek ge-
çici iskemik ataklara yada enfarkta yol açabilirler.
Akci¤er yada kalbin primer veya metastatik tümör-
leri en s›k görülen nedendir. Kardiyak tümörlerin
en fazla görüleni sarkomlard›r. Akci¤er kanseri
için torakotomi yap›lmas›ndan hemen sonra orta-
ya ç›kan iskemik inmelerde emboli olas›l›¤› bü-
yüktür. Ekokardiyografi ve MRG seçilecek tan›
yöntemleri olup, tedavi primer tümöre ve görülü-
yorsa serebral tümöre yönelik olmal›d›r.

Tedavi ile iliflkili: Kemoterapi uygulanmas›,
endotel hasar›, vaskülit yada vazospazm gibi çeflit-
li mekanizmalarla sistemik veya serebral tromboza
yol açabilir. Kimi zaman serebral arteriyel trombo-
za yol açsa da s›kl›kla venöz sinüs trombozuna yol
açarak venöz enfarkt yada kanama ortaya ç›karan
L-asparaginaz bu ilaçlar›n en bilinenidir. Venöz
oklüzyon MRG yard›m›yla gösterilebilir. Dikkat
edilmesi gereken bir özellik l-asparaginaza ba¤l›
oklüzyonlar›n s›kl›kla rekanalize olmas›d›r. Bu
yüzden konservatif davran›labilirse de seçilmifl
hastalarda koagülasyon faktörlerinde belirgin azal-
ma varsa tüketimin engellenmesi için antikoagülan
kullan›labilir. Klinik deneyim sonraki kürlerin ayn›
komplikasyona yol açmad›¤›n› göstermifltir. Sispla-
tin ve meme kanserinde kullan›lan kemoterapi ve
hormon terapisi kombinasyonlar›n›n da serebral
veya sistemik tromboza e¤ilimi art›rd›¤› bilinmek-
tedir.

Radyoterapinin tedavi alan› içerisindeki damar-
larda aterosklerozu h›zland›r›c› etkisi vard›r. Bafl
ve boyun tümörlerinin tedavisi s›ras›nda karotis ar-
ter sistemi s›kl›kla etkilenir. ‹leri yafl ve radyotera-
pinin üzerinden en az befl y›l geçmifl olmas› bu ris-
ki art›r›r. 367 hastada yap›lan bir çal›flmada sereb-
ral enfarkt rölatif riski 10.1 olarak bulunmufl ve
›fl›nlama ile enfarkt aras›ndaki medyan süre ise
10.9 y›l olarak saptanm›flt›r. Bilinen di¤er risk fak-
törlerinin ek kötüleflmeye yol aç›p açmad›¤› belli



Kanser Hastas›na Nöro-onkoloji Prati¤i Aç›s›ndan Yaklafl›m

75

olmayan bu klinik tabloda önleyici tedavi bilinme-
mekle birlikte endarterektomi ve stent uygulamas›
tedavide kullan›lm›flt›r.

Bafl ve boyun cerrahisi s›ras›nda karotis ligas-
yonu yada kesilmesi ile de enfarkt görülmektedir. 

Enfeksiyonlar özellikle fungal sepsis hastalarda
embolizasyona yol açabilir. En s›k Aspergillus ve
Candida sorumlu olup birincisi s›kl›kla nöbet ve
fokal bulguya yol açarken son etken s›kl›kla genel
bir ensefalopatiye yol açar.

Kanama

Koagülopati: Beyin kanamalar› kansere yada
tedavisine ba¤l› koagülopatiye ba¤l› olarak ortaya
ç›kabilir. Parenkim, ventrikül içi, subdural yada su-
baraknoid kanamalar görülebilir. Akut yayg›n da-
mar içi p›ht›laflma (DIC) trombositler, koagülasyon
faktörleri ve koagülasyon inhibitörlerini tüketerek
kanamaya yol açabilir. En s›k promiyelositer löse-
mi tedavisinin indüksiyon faz›nda gözlenir. DIC
d›fl›nda, kemik ili¤inin gerek metastaz ve gerekse
tedavi ile harabiyeti sonucu oluflmufl trombosito-

peni (< 50000/mm3) ve karaci¤erin yayg›n tutulu-
muna ba¤l› koagülasyon faktör yap›m› azalmas› da
kanamaya yol açabilir. Sagital sinüs trombozuna
ba¤l› venöz enfarkt alanlar›nda da kanama görüle-
bilir. Subdural kanamalara DIC, sepsis ve meningi-
yal lösemi neden olabilir. Klinik olarak akut yada
yavafl geliflen bafl a¤r›s›, kusma, ensefalopati
ve/veya fokal bulgular fleklinde olabilir ve hastada
h›zla bilinç kayb› yerleflebilir. Trombositopeni kü-
çük ve birden çok say›da kanamaya yol açarken
di¤er etmenler s›kl›kla tek ve büyük bir lober ka-
namaya neden olur. DIC tan›s› için fibrin y›k›m
ürünleri ve D-dimer düzeyleri, düflük trombosit,
uzun aktive parsiyel tromboplastin zaman› ve
uzun protrombin zaman›d›r. DIC’ da tedavi çelifl-
kilidir ve tüketim koagülopatisini engellemek için
antikoagülan kullan›m›n› da içerir. Büyük ve bilin-
ci etkileyen ulafl›labilir hematomlarda koagülasyon
faktörleri ve trombosit miktar› düzeltilebilirse cer-
rahi düflünülebilir.

Tümörle iliflkili: Solid tümörlü hastalarda en
s›k görülen kanama nedenidir. Kanaman›n meka-
nizmas› olarak h›zl› geliflen tümör nekrozu, yeni
oluflan ince çeperli tümör damarlanmas› ve bir da-
mar›n tümör invazyonu ile rüptürü ileri sürülmüfl-
tür. Altta yatan tümörlerin en s›k rastlananlar› ola-
rak; melanoma, germ hücreli tümörler, papiller ti-
roid kanseri, hepatoselüler kanser ve akci¤er kan-
seri say›labilir. S›kl›kla akut olarak geliflen, bafl a¤-
r›s›, bulant›, kusma bilinç de¤iflikliklerine zaman
zaman fokal bulgular efllik eder. Görüntülemede
kanaman›n daha çok lober karakterde olmas›, er-
ken dönemde kontrast tutmas› ve belirgin ödem
varl›¤› tümör kanamas›ndan flüphe ettirir. Akut ve
yaflam› tehdit eden kanamalarda cerrahi düflünüle-
bilir. Bazen tümör çok küçük olabilece¤inden, he-
matomun dikkatli patolojik incelenmesi önemlidir.
Klinik stabilse, steroidler ve radyoterapi düflünüle-
bilir. 

Dural metastazlar subdural hematoma neden
olabilirler. Solid tümörler olarak meme, prostat ve
gastrik kanserler hematolojik tümörler olarak akut
ve kronik lenfositik lösemi yada lenfoma s›kl›kla
görülen nedenlerdir. ‹ntraparenkimal kanamaya
göre daha az öldürücüdür. Bazen ilerleyici bilinç
bozuklu¤u yada fokal bulgular›n varl›¤›nda cerra-
hi drenaj› gerektirebilir. Ek olarak radyoterapi dü-
flünülebilir. 

Tedavi ile iliflkili: L-asparaginaz, uygulanan
hastalar›n küçük bir k›sm›nda venöz t›kanman›n
yan›nda kanamaya da yol açabilir. ‹laçla tetiklenen
fibrinolizis yada koagülasyon faktörlerinin tüketil-
mesi ileri sürülen mekanizmalard›r (4,5,6,7).

Kanserli Hastada Geliflen Bafl A¤r›s›

Acil odas›na yeni bafllam›fl fliddetli bir bafl a¤r›-
s› ile gelmifl hastada kitle lezyonunu düflündüre-
cek kesin bir bulgu yoktur. Bu yüzden bu hastala-
r›n tamam› dikkatle muayene edilmeli ve gerekir-
se kranyal görüntüleme istenmelidir. Bununla bir-
likte tümörlü hastada h›zl› büyüyen kitle, BOS do-
lan›m yollar›n›n t›kanmas›, akut ödem geliflimi ve
tümör içine kanama hastay› akut bafl a¤r›s› ile aci-
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le getirebilir. Kafa içi bas›nç art›fl› sonucu bafla¤r›-
s›na neden olacak bir durum da kranyal radyote-
rapi s›ras›nda ortaya ç›kabilecek ödemdir. Hasta
e¤er kortikosteroid alm›yorsa bafllanmal›, e¤er
kortikosteroid alt›nda geliflen bir ödem sözkonusu
ise dozu art›r›lmal›d›r. Hastan›n kortikosteroid do-
zunun radyoterapinin bitti¤i gün hemen kesilmesi
yada azalt›lmas› da bafla¤r›s›n› tetikleyebilir. Bu
yüzden özellikle hafta sonu tatiline girerken korti-
kosteroid dozu azalt›lmamal› yada kesilmemelidir.
Ödemi art›rabilecek bir di¤er olay da baz› kemo-
terapötiklerin (örn. sisplatin) sistemik toksisitesini
azalt›p diürez sa¤lamak için hipotonik hidratasyon
yapmakt›r. 

Bir çal›flmada acil birimine bafl a¤r›s› ile baflvu-
ran hastalar›n %4 kadar›nda intrakraniyal patoloji
saptanm›fl ve bu hastalarda öngörüde kullan›labi-
lecek iki özellik a¤r›n›n ense yada oksipital bölge-
de ve akut ortaya ç›kmas› olarak saptanm›flt›r. Efl-
lik eden nörolojik muayene bulgusu olmas› (%39)
ve hasta yafl›n›n 55 üzerinde olmas› da tan›da yar-
d›mc› olan bulgular olarak bulunmufltur. 

Kanserli hastada bir di¤er akut bafl a¤r›s› nede-
ni de venöz sinüs trombozudur. Büyük enfarktlar,
kanamalar, menenjit yada apse gibi enfeksiyonlar
ve hipoksi, hiperkarbi yada hipoglisemi gibi ne-
denler de akut tabloya neden olabilir. Tan›da ön-
celikle yap›sal lezyonlar için kontrastl› CT yada

MRG yap›lmal› sonras›nda gereklilik s›ras›na göre
LP dahil di¤er tetkikler eklenmelidir. A¤r›n›n teda-
visi s›kl›kla etiyolojik nedene göre yap›l›r. Bu ara-
da kanserli hastada da migren veya küme bafl a¤-
r›s› gibi fliddetli primer bafl a¤r›lar›n›n etiyolojik
neden olarak saptanmas› çok flafl›rt›c› olarak karfl›-
lanmamal›d›r (1,2,4). 
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