
 

PARANEOPLASTİK SENDROM 

Bulgu  Saptanan tümörler Ek bilgi  

Ateş  Hodgkin lenfoması 

Akut lösemi 

Renal karsinom (Grawitz) 

GIS kanserleri 

Karaciğer karsinomu 
Osteosarkom 

Tümörlerin ürettiği pirojen maddeler 

Tümörün büyüdüğünün göstergesi 

Kendiliğinden kaybolur 

Residivlerde yineler 

Anoreksi  Karsinomlar  İştahsızlık, sindirim ve emilim 

bozuklukları 

Artan enerji gereksiniminin 

karşılanamaması 

TNF ve çeşitli sitokinlerin varlığı 
Kilo yitirilmesi ve letarji 

Hormonal 
bozukluklar 
 

Parathormon etkili 

peptid 
 
 

 

Ektopik ACTH 

üretimi 

 
 

Andidiüretik hormon  
 

İnsülin üretimi 

Ektopik hormon üreten 

tümörler 
 

Akciğer ca (küçük hücreli) 

Renal ca, Pankreas adacık 

hücreli tümörü 
 
 

Akciğer küçük hücreli ca 
Medüller tiroid karsinomu 

Pankreas ca 
 

Akciğer ca (küçük hücreli) 
 

Mezotelyoma ve bazı 

sarkomlar 

Ektopik hormon üretimine bağlı 

bulgular 
 

Hiperkalsemi (*) 

 

 
 

 

Sürrenal hiperplazisi ve Cushing 
sendromu 
 

 

Hiponatremi 
 

Hiperinsülinemi sendromu 

Nörolojik 
sendromlar 
Subakut motor 

nöropati 
  
Amyotrofik lateral 

skleroz (ALS) 

  

 

Akiğer ve Over ca 
 
 

Tüm kanserlerde olabilir 
Gizli kanser aranmalı  

  

 

Kanserde tipik bir M. spinalis 
etkilenmesi 
 

Yavaş gelişen motor nöron 
güçsüzlüğü 

Bazı olgularda sensoryal 

bozukluklar  

Periferik nöropati (motor ve 

sensoryal) 

Artropatiler  
Romatizmal poliartrit 

  

  

  
 
  

Hipertrofik 
osteoartropati 

  
Karsinomlar (kolon, 

pankreas, prostat) 

Sarkomlar (beyin tümörleri) 

Hematolojik tümörler 

(lenfoma, lösemi, myeloma) 
  

Akciğer ca 

  
- 

 

 

 

 
 

- 

Deri lezyonları 
Skleroderma 

  
 

SLE, Acanthosis 

nigricans 

  

Karsinomlar (akciğer, 

meme, uterus) 
  

Karsinomlar (akciğer, 

gonadlar, meme, GIS) 

  

- 

 

 
- 



Madde birikmeleri 
Amiloidozis 

  
 

Sodyum ürat  

  

Multipl myeloma, Hodgkin 

lenfoması, Böbrek ca  
  

Lösemiler  

  

Nefrotik sendrom 

  

Gut hastalığı 

Nefropatiler  Lenfomalar, lösemiler, 

m.melanoma, karsinomlar 

(tiroid, akciğer, kolon, 
pankreas, meme, ovaryum) 

Nefrotik sendrom 

Hematolojik 
sendromlar 
Anemi 
  

 
Trombositoz  
 

Eritrositoz 
  

Lökemoid 
reaksiyonlar 
  

Pıhtılaşma 
eğiliminde artma(**) 

  

  

 
 

Kryoglobulinemi, 

Elektrolit yitirilmesi 

(diyare) 
  

Hipoproteinemi ve 

Ödem 

  
 

 
 

Tüm kanserlerde olabilir 
  

 

Karsinomlarda 
 

Renal ca 
  

Karsinomlar (akciğer, 

meme, mide), lenfomalar 
  

Müsin üreten 

adenokarsinomlarda 

(pankreas, akciğer, mide) 

Akciğer ca, plevra 

mezotelyoması 
  

Karsinomlar (kolon, tiroid, 

melanoma, myeloma, 
ovaryum) 
  

Hodgkin lenfoması 

  

 

Cachectin/TNF etkisi, düşük 

Eritropoietin 
  

- 
 

Eritropoietin üretimi, vizköz kan 

  

  
  

Bacaklarda derin ven trombozu 

(phlegmasia alba dolens), DIC 
  

  

  
 

Enteropatilere bağlı protein 

yitirilmesi 

 

 

- 

Renal etkiler 
İmmun kompleks GN 
  

Renal amiloidozis 
  

Nefrokalsinozis 

  

M. myeloma 
 

M. myeloma, Lenfoma 
 

Hiperkalsemi yapan 

tümörler(*) 

  

Tümör antijenleri+Antikorlar 
  

Nefrotik sendrom 
  

Böbrek yetmezliği bulguları 

  

(*) Malign tümörlerin önemli bir bölümünde saptanan hiperkalseminin nedenleri: 
(a) paratiroid tümöründe/hiperplazisinde üretilen parathormon,  
(b) paratiroid hormon gibi etki gösteren peptidler,  
(c) multipl myelomalardaki osteoklastik aktiviteyi uyaran faktörü (OAF) üretimi,  
(d) özgün bir osteolitik etkisi bulunan prostoglandin E2,  

(e) bir lenfotoksin olan TNF−  
(f) IL-1,  

(g) TGF- (transforming growth factor-). 
  

(**) Kanserlerde pıhtılaşma eğiliminin artmasına neden olan faktörler:  
(a) tümörlerin ürettiği ADP,  

(b) tümörlerin ürettiği trombin,  
(c) tümörlerin ürettiği prokoagüalanlar,  
(d) adenokarsinomların ürettiği müsinin trombojen etkisi,  

(e) tümörün tetiklediği makrofajların/monositlerin ürettiği doku faktörleri ve prokoagülanlar,  
(f) karaciğerin ürettiği antitrombin III ve C-proteini gibi antikoagülanların kanserli hastalarda yetersiz 
üretimi. 

 


