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ÖZET Kanserli hastaların klinik takibi sırasında % 15 oranında, postmortem dönemde ise % 3050’sinde tromboembolik olaylar (TEO) saptanmaktadır. Bu hastalarda paraneoplastik sendrom olarak görülen TEO, Trousseau sendromu olarak bilinmektedir. Yoğun sigara içicisi, 50 yaşındaki erkek
hasta 4 ay gibi kısa bir sürede, tekrarlayan TEO nedeniyle çok sayıda embolektomi ve amputasyonlar geçirmişti. Sağ hemitoraksta masif plevral efüzyon gelişmesi üzerine torasentez yapıldı ve malign sitoloji olarak rapor edildi. Sağ aksiller lenfadenopatinin eksizyonel biyopsisi histopatolojik
incelenme sonucunda akciğer adenokarsinom metastazı olarak rapor edildi. Sonuç olarak, kanser
hastalarında Trousseau sendromu sık görülen bir durum olmasına rağmen nadiren rapor edilmektedir. Olgumuz, antikoagülan tedaviye dirençli durumlarda altta yatan olası bir malignitenin araştırılmasının gerekliliğini ve hastalığa erken tanı koymanın önemini bir kez daha vurgulamak
amacıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Akciğer; adenokarsinom; tromboflebit; paraneoplastik sendromlar

ABSTRACT Thromboembolic events (TEE) may occur in cancer patients 15 % and 30-50 % in clinical and postmortem settings, respectively. Migrating TEE which may be seen as a paraneoplastic
syndrome in these patients are defined as Trousseau syndrome. A heavy smoker 50-years old man
experienced multiple embolectomies and amputations due to recurrent TEE in a period of 4 months.
A thoracentesis was done due to right-sided massive pleural effusion and it was reported as malignant cytology. Histopathologic examination of the excisional biopsy of the right axillary lymphadenopathy was reported as metastasis of the pulmonary adenocarcinoma. As a conclusion, Trousseau
syndrome is frequently seen in cancer patients, but is rarely reported. Our case is presented here
oncemore to emphasize the importance of early diagnosis and the necessity of investigating the underlying malign diseases in case of the failure of anticoagulant treatment.
Key Words: Lung; adenocarcinoma; thrombophlebitis; paraneoplastic syndromes
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anserli hastaların bir kısmında paraneoplastik bir sendrom olarak hiperkoagülabilite durumu mevcuttur. Kanser ve venöz tromboz ilişkisi ilk kez 1865 yılında Trousseau tarafından ortaya konmuştur.1,2
Gezici venöz tromboz olarak tanımlanan Trousseau sendromu tanımına,
daha sonradan malignite sürecinde görülen arteriyel sistemin tromboembolik olayları (TEO) da dahil edilmiştir.3 Burada tekrarlayan TEO zemininde sonradan tanı konan bir akciğer adenokarsinom olgusu, hastalığa erken
tanı konmasının önemini vurgulamak amacıyla sunulmaktadır.
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Elli yaşında, erkek hasta, nefes darlığı, kuru öksürük, halsizlik ve kilo kaybı yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Alınan öyküsünde başvurusundan
4 ay önce sol ayağında 1. ve 5. parmaklarında ağrı
geliştiği, periferik arter hastalığı tanısıyla sol
femoral ve tibialis anterior embolektomi uygulandığı, üç gün sonra yakınmalarının tekrarlaması üzerine yeniden sol femoral embolektomi
yapıldığı, Dorsalis Pedis ve Tibialis Posterior arterlerine Vena Safenica’dan bypass ameliyatı yapıldığı
öğrenildi. Bu arada göğüs hastalıkları tarafından değerlendirilen hastada halsizlik ve kilo kaybı yakınmaları tespit edilmiş, balgamda tüberküloz basilinin
araştırılması ve toraks BT incelemesi önerilmiş, ancak hasta tetkik sonuçlarını polikliniğimize getirmemişti. Son operasyondan 9 gün sonra sol popliteal
arter ve vende obstrüksiyonların tekrarlaması üzerine, sol ayak ampütasyonu ve bu operasyondan da
20 gün sonra sol dizüstü ampütasyonu uygulanmıştı. On beş gün sonra ampütasyon bölgesinde siyanoz ve ağrı şikayeti olması üzerine hasta sol bacak
kalça ekleminden ampüte edilmişti. Bu operasyondan iki ay sonra sağ bacağında, bize başvurusundan 10 gün önce de sağ kolunda derin ven trombozu
(DVT) saptanmıştı. Bu süre içinde 15 kg. zayıflaması olan, 20 gündür nefes darlığı ve non-prodüktif
öksürük yakınmaları başlayan hasta tetkik ve tedavi amacıyla kliniğimize yatırıldı. Özgeçmişinde periferik arter hastalığı tanısı nedeniyle çok sayıda
embolektomi ve amputasyon uygulamaları ve oral
antikoagülan kullanımı mevcuttu. Sigara içimi sorgulandığında 120 paket-yıl sigara tükettiği öğrenildi. Soygeçmişinde bir özellik yoktu. Yapılan fizik
muayenesinde kaşektik olduğu, genel durumunun
orta-kötü, şuurunun açık, vital fonksiyonlarının
normal olduğu saptandı. Solunum sistemi muayenesinde sağ hemitoraksta matite mevcuttu ve solunum sesleri alınmıyordu. Sağda alt ve üst
ekstremitelerin ödemli ve parmak uçlarının siyanotik olduğu (Resim 1), ancak periferik arteriyal nabızların alındığı tespit edildi. Sağ aksiller bölgede en
büyüğü 1.5 x 2 cm boyutunda birkaç adet lenfadenopati (LAP) saptandı. Diğer sistem muayeneleri
normaldi. PA akciğer grafisinde sağda apekse kadar
homojen dansite artışı mevcuttu (Resim 2). Başvu72

RESİM 1: Sağ el 3., 4. ve 5. parmak uçlarında periferik siyanoza ait görünüm.

RESİM 1: Sağ el 3., 4. ve 5. parmak uçlarında periferik siyanoza ait görünüm.

rusundan 4 ay önce çekilen akciğer grafisinde (Resim 3A) ve toraks BT’de sağ orta lobda 32 x 22 x
35mm boyutlarında plevra ile iştirakli kalın duvarlı kaviter lezyon ve mediastinal multipl lenfadenopati saptanmıştı (Resim 3B). Hastanın rutin
biyokimya tetkikleri normal sınırlar içindeydi. BK:
16.000/mm3, Hb: 9.2 g/dl, INR: 1.93, CRP: 153
mg/L, D-dimer: 1135 ng/ml (N: 69-232) bulundu.
Genetik ve edinsel koagülopati nedenleri (fibrinojen, protein C ve S, antirombin-III, aktive protein
C rezistansı, Faktör VIII ve homosistein düzeyleri)
daha önce opere edildiği kliniklerde, hasta düşük
molekül ağırlıklı heparin (DMAH) tedavisi altında
iken bakılmış, fakat bir patoloji tespit edilememişti. Yapılan terapotik torasentez ile alınan örnek maTurkiye Klinikleri Arch Lung 2009;10(2)
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leme ve 100.000 IU/saat idame dozunda streptokinaz ile trombolitik tedavi uygulandı. Ardından oral
antikoagülan ve DMAH ile tedaviye devam edilmesine rağmen nekroz gelişen sağ el 2.3.4.5. falaksların
distal uçlarına ampütasyon uygulandı. Aynı seansta aksiller LAP ve sol hemitoraks ön yüzde yeni ortaya çıkan 0,5x0,7mm boyutundaki subkutan nodül
eksize edildi. Alınan örneklerde genelde glandüler
yapılar oluşturan tümöral infiltrasyon saptandı (Resim 5A). İmünhistokimyasal incelemede tümör
hücrelerinde Pan CK ve CK7 pozitif, TTF-1 (Resim
5B) nükleer pozitif, CK20 negatif, PAS alcian mavisi ile musin pozitifliği izlenerek adenokarsinom
metastazı tanısı kondu. Olgu bu operasyondan 5
gün sonra kaybedildi.

TARTIŞMA

RESİM 3A, B: Başvurusundan 4 ay öncesine ait akciğer grafisi (A) ve toraks
bilgisayarlı tomografi aksiyel kesit görüntülerinde (B) plevra ile ilişkili düzensiz kenarlı kaviter lezyon görülüyor.

Armand Trousseau, kendi adıyla anılan sendromunu ilk kez 1865’te tanımlamış, 2 yıl sonra kendisinde de tespit ettiği bu sendromun sebeplerinden
biri olan gastrik karsinom nedeniyle ölmüştür.1,2
Trousseau, beklenmeyen, olağan olmayan ve gezici trombüsleri olan hastalarda daha sonra visseral
bir malignitenin geliştiğini gözlemledi.1,2 Bu tanımlama yıllar içinde genişletildi ve Sack ve ark.3 tarafından dissemine intravasküler koagülopati (DIC),
trombositten zengin mikrotrombüs, mikroanjiopatik hemolitik anemi, verrüköz endokardit ve bu
olaylarla sıklıkla ilişkili tromboembolik sorunlar
olarak tanımlandı. Literatürde “iç organ kanserleri
ile birlikte gezici tromboflebit”, “maligniteli bir
hastada, spontan, tekrarlayıcı veya gezici tromboz

lign sitoloji olarak rapor edildi (Resim 4). Çekilen
tüm vücut kemik sintigrafisinde solda 9. ve 12. kotlarda, sağda 9. kostovertebral eklemde, 5., 11. ve
12. vertebralarda osteoblastik aktivite artışları saptandı. Hastadaki yaygın trombozların varlığı ve nefes darlığının şiddetlenmesi üzerine çekilen akciğer
ventilasyon/perfüzyon sintigrafisinin sol akciğerde
yüksek olasılıklı pulmoner tromboembolizm ile
uyumlu olarak rapor edilmesi ve uygulanan DMAH
tedavisine (enoksaparin 100 IU/kg, 2 x 1) rağmen sol
el parmak uçlarındaki siyanozun gerilememesi nedenleriyle hastaya 2 gün boyunca 250.000 IU yük-

RESİM 4: Plevra sıvısında atipik tümör hücreleri (HE, x200).

B
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RESİM 5A, B: (A) Glandüler yapılar oluşturan tümör hücreleri (HE, x40), ile
(B) immünhistokimyasal incelemede TTF-1 nükleer pozitifliği görülmektedir
(DAB, x200).

ve/veya nonbakteriyal trombotik endokarditin neden olduğu arteriyel emboli”, “kanserin indüklediği koagülopati”, “kanser ilişkili hiperkoagülabilite
sendromu”, “malignite ilişkili tromboembolizm”,
“kanser ilişkili idiyopatik tromboembolizm” ve
“malignite ilişkili hiperkoagülabilite” bu sendrom
ile aynı anlamda kullanılan kavramlar olarak görülmektedir.4 Ancak Trousseau sendromu tanısının
gizli bir visseral maligniteye öncülük eden veya aynı anda görülen, açıklanamayan trombotik olaylar
yaşayan hastalar için sınırlandırılması önerilmektedir.4
Yapılan klinik çalışmalarda kanserli olgularda
görülen TEO’ların insidansı ortalama %11 olup,
kansere bağlı ikinci ölüm nedenidir.5,6 Postmortem
çalışmalarda ise bu insidans oranı daha yüksektir
74

(%30-50).6,7 Kanserli hastalarda venöz tromboz riski, kanserli olmayanlara göre 7 kat yüksek olup,
faktör V Leiden ve protrombin 20210A mutasyonlarını taşıyan kanser hastalarında en yüksek düzeye ulaştığı bildirilmektedir.8 Edinsel ve genetik risk
faktörlerine hasta antikoagülan tedavi aldığı sırada
bakılmış olması, sonuçların hatalı yorumlanmasına neden olabilir. Ancak, hastanın son dört aya kadar asemptomatik olması ve öyküsünde trombotik
olayların görülmemesi, altta yatan edinsel veya genetik bir bozukluğun olmadığını bize düşündürmüştür.
Kanser ile ilişkili TEO’lar sıklıkla akciğer, pankreas ve diğer gastrointestinal sistem tümörlerinde
meydana gelir. Tablo 1’de kanserle ilişkili TEO saptanan 541 olgunun hücre tiplerine göre dağılımı
verilmiştir.7 Histolojik olarak adenokarsinomların
müsin üreten formlarında daha sık karşılaşılmaktadır. Bu bilgi ile uyumlu olarak olgumuzda PAS
Alcian mavisi ile intrastoplazmik musin üretimi
gösterilmiştir. Akciğer kanserlerinde venöz tromboembolizm (VTE) riski küçük hücreli dışı akciğer
karsinomunda (KHDAK), küçük hücreli akciğer
karsinomuna göre 2 kat daha fazladır.9 Blom ve
ark.10 537 KHDAK hastasında VTE riskinin (%410), genel toplumdaki riske (%0.1-0.2) göre 20 kat
daha yüksek olduğunu, adenokarsinomu olan hastalarda VTE riskinin (%6.67), skuamöz hücreli karsinomu olanlara (%2.12) göre üç kat daha yüksek
olduğunu saptamıştır.10 İnsidansın fazla olmasına
rağmen bildirilen olguların az olması hastalığın tanı aşamasındaki yetersizliği düşündürmektedir.
Kanserle ilişkili tromboz, koagülasyon ve fibrinoliz arasındaki dengesizliği yansıtır. Koagülasyon sistemi kanser hücrelerinden salınan madde ve
sitokinler yoluyla aktive olur; endotel hasarı ve kan
akımı değişiklikleri ile tromboz meydana gelir.5
Gerçek mekanizma tam olarak bilinmemekle birlikte tümör hücrelerinden salınan müsin, P- ve Lselektinlerle etkileşir ve trombüsten zengin
mikrotrombüslerin oluşumunu indükler.4 Tümör
tarafından doku faktöründen (DF) zengin mikroveziküllerin salınımının fibrin oluşumunu ve trombin üretimiyle trombosit agregasyonunu indüklediği düşünülmektedir.4 Tümör hücrelerinden sekrete edilen sistein proteinazın Faktör VII yokluTurkiye Klinikleri Arch Lung 2009;10(2)
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ğunda trombin oluşturmak üzere direkt olarak Faktör X’u aktive ettiği gösterilmiştir. Trombosit ve endoteliyal P-selektin ile monositler üzerindeki
P-selektin glikoprotein ligand-1 arasındaki ilişkiler bu reaksiyonlara katkıda bulunur. Tümör içindeki hipoksik durumlar MET onkogen ekspresyonunu, DF ve plazminojen aktivatör inhibitörü gibi
prokoagülan faktörlerin üretimini artırabilir.4 Ayrıca tümörden salınan inflamatuar sitokinler endoteliyal ve trombosit adezyon moleküllerini aktive
edebilir. Bu mekanizmaların çoğunda etkili olması, heparinin Trousseau sendromunun tedavisinde
tercih edilmesini açıklamaktadır.4 Trousseau sendromu saptanan akciğer adenokarsinomu ve büyük hücreli akciğer karsinomu olan iki hastada
DF’nin, yineleyen VTE patogenezinde önemli bir
rol oynadığı gösterilmiştir.11-13 Bizim hastamızda olduğu gibi, Del Conde ve ark.13 tarafından bildirilen hastada da, güçlü antitrombotik tedaviye
rağmen, 5 aylık bir süre içinde, 11 arteriyel ve venöz trombotik atak gelişmiştir. Bu hastanın plazma
DF düzeyinin, 16 normal bireyde saptanan ortalama plazma DF konsantrasyonuna göre 41 kat daha
yüksek olduğu belirlenmiştir.13

Bizim olgumuzda olduğu gibi, idiyopatik TEO
araştırıldığı zaman altta yatan bir kanser tanısı ortaya konabilmektedir. Çeşitli retrospektif çalışmalarda idiyopatik venöz trombozlu hastalarda gizli
bir kanser olma riski geniş bir aralıkta verilmektedir.4,8 Prospektif bir çalışmada idiyopatik VTE olan
hastalarda, 2 yıllık bir takip süresinde, agresif tanısal işlemlerin uygulandığı grupta %13 (n= 13) gizli
kanser saptanmıştır. Agresif işlemlerin uygulanmadığı grupta 10 hastanın kanseri semptomatik hale gelmiştir. Agresif işlemlerle erken evrede tanı
konabilmesi ve kanser ilişkili mortalite oranının
daha düşük bulunmasına rağmen (%3.9’ye karşılık
%2), bu durumun hastaların prognozuna katkısı ortaya konamamıştır.14 Başvuru anına kadar asemptomatik olan olgumuzda ilk şikayet olarak sol ayak
parmaklarında siyanoz saptanmıştı. Giderek artan,
arteriyel ve pulmoner arterlerin dahil olduğu ve-
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nöz sistemde yaygın trombozlar gelişmişti. Klinik
seyrin ortalarında maligniteden şüphe edilmesine
rağmen, kanser tanısı hastalığının terminal evresinde dökümente edilebilmişti. Önceden kanser
öyküsü olmayan ve VTE saptanan olgular takip
edildiğinde, yaklaşık %5’inde bir yıl içinde kanser
tespit edilmektedir.8 Bizim olgumuzda ilk TEO dan
4 ay sonra tanı konulmuştur. Kırk yaşın üzerinde
tekrarlayan veya tedaviye dirençli trombozları olan
olguların altta yatan olası bir malignite açısından
incelenmesi gerektiği belirtilmektedir.15

Hastalığın esas tedavisi altta yatan malignitenin tedavisidir.4,16 Bizim olgumuzda ilk başvuru
anında multipl mediastinal LAP ve plevra ile iştirakli kaviter kitle varlığı saptanmış, o dönemde tanı ve evreleme çalışmalarının yapılmayışı, yaygın
trombozlar ve komplikasyonlar ile uğraşılması nedeniyle aradan geçen 4 ay gibi kısa bir sürede hasta terminal döneme girmiş, sadece palyatif tedavi
verilebilmiştir. Ancak Trousseau sendromunun
önemli bir özelliği de etkin antikoagulasyona rağmen tromboembolik olayların tekrarlamasıdır. Heparin tedavisinin kesilmesinden sonra sık rekürrenslerin görülmesi, uzun süreli heparin tedavisini
gerekli kılmış ve konvansiyonel heparine göre kullanımı daha kolay, etkili, güvenilir ve yan etkisi az
olan DMAH’lerin kullanılması gündeme gelmiştir.16-18 Hastanın erken dönemde tanı alamaması ve
perioperatif dönemler dışında sadece oral antikoagülan ile tedavi edilmesi tekrarlayan TEO’nun görülmesinde etkili faktörler olarak düşünülebilir.
Kliniğimizdeki takibi sırasında hasta DMAH’ler ve
trombolitik tedaviyi takiben DMAH veya warfarin
ile tedavi edilmiştir.

Sonuç olarak; TEO kanserli hastalarda sık görülen ve altta yatan malignitenin bir işareti olabilen
olaylardır. Bu tür olgularda başta akciğer kanseri
olmak üzere olası maligniteler akılda tutulmalı ve
istenmeyen olaylardan korunmak için erken dönemde tanısal işlemler yapılarak, olguların erken
dönemde etkin tedavi almaları sağlanmalıdır.
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