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STRESZCZENIE
Neurologiczne zespoły paranowotworowe (NZP) obejmują objawy deficytu neurologicznego 
związanego z pośrednim wpływem choroby nowotworowej na struktury ośrodkowego, 
obwodowego układu nerwowego, złącza nerwowo-mięśniowego lub mięśni szkieletowych. 
Od 2004 r. obowiązują kryteria diagnostyczne NZP, w których wprowadzono pojęcia klasycz-
nych (typowych) zespołów oraz dokładnie określonych przeciwciał onkoneuronalnych. Kla-
syczne NZP obejmują: zapalenie układu limbicznego, paranowotworowe zwyrodnienie 
móżdżku, zespół opsoklonie-mioklonie, neuropatię czuciową, zespół miasteniczny Lamberta-
Eatona i zapalenie skórno-mięśniowe. Zakwalifikowanie zespołu objawów uszkodzenia ukła-
du nerwowego do klasycznej postaci NZP wiąże się z częstym ich skojarzeniem z chorobą 
nowotworową. Natomiast dokładnie określone przeciwciała onkoneuronalne (anty-Hu, anty-
Yo, anty-Ri, anty-CV2, anty-Ma/Ta oraz anty-amfifizyna) są identyfikowane w oparciu o reakcję 
z rekombinowanymi białkami stanowiącymi antygeny w autoimmunologicznej rozwijającej 
w przebiegu choroby nowotworowej. Ponadto w diagnostyce różnicowej neurologicznych 
zespołów paranowotworowych znaczenie mają neuroobrazowanie, badania neurofizjologicz-
ne i badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Rozpoznanie neurologicznych zespołów parano-
wotworowych ma znaczenie kliniczne przede wszystkim ze względu na ich występowanie we 
wczesnych stadiach choroby nowotworowej. Objawy NZP, wyprzedzając zwykle o kilka mie-
sięcy rozpoznanie pierwotnego nowotworu, umożliwiają podjęcie adekwatnego leczenia.

SŁOWA KLUCZOWE: neurologiczne zespoły paranowotworowe, układ nerwowy, nowotwory

ABSTRACT
Neurological paraneoplastic syndromes (NPS) are defined as indirect effects of systemic 
malignancy on central and/or peripheral nervous system, neuromuscular junction and skel-
etal muscles. Since 2004 NPS have been diagnosed basing on diagnostic criteria that intro-
duced the term of classical (typical) syndromes and well-defined onconeural antibodies. 
Classical NPS include: limbic encephalitis, paraneoplatic cerebellar degeneration, opsoclonus/
myoclonus syndrome, sensory neuropathy, Lambert-Eaton myasthenic syndrome and der-
matomyositis. The manifestation of classical NPS is associated with malignancy. Well-defined 
onconeural antibodies (anti-Hu, anti-Yo, anti-Ri, anti-CV2, anti-Ma/Ta and anti-amfiphysin) are 
detected by means of their reaction with recombinant proteins, that constitute antigens for 
autoimmune reaction triggered by neoplasm. Moreover, the differential diagnosis of NPS is 
based on neuroimaging, neurophysiological and cerebro-spinal fluid examination. NPS are 
associated with early stages of malignancy, thus their signs precede the diagnosis of growing 
tumor and enable initiation of proper treatment.
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WPROWADZENIE

Wpływ rozwijającej się choroby nowotworowej na układ 
nerwowy obserwowano już w XIX w., jednakże hipotezy zwią-
zane z etiologią neurologicznych zespołów paranowotworowych 
(NZP), obowiązujące obecnie kryteria diagnostyczne oraz 
zasady postępowania z chorymi opracowano w ostatnich latach 
[1]. Neurologiczne zespoły paranowotworowe stanowią objawy 
deficytu neurologicznego związanego z pośrednim wpływem 
choroby nowotworowej. Wyklucza się z tej grupy zespołów 
neurologicznych następstwa bezpośredniego oddziaływania 
nowotworu obejmujące przerzuty, naciek lub ucisk [2]. Od 2004 r. 
w praktyce klinicznej obowiązują kryteria diagnostyczne NZP, 
w których wprowadzono pojęcia klasycznych (typowych) zespo-
łów oraz dokładnie określonych przeciwciał onkoneuronalnych 
[3]. Klasyczne NZP obejmują: zapalenie układu limbicznego, 
paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku, zespół opsoklonie-
mioklonie, neuropatię czuciową, zespół miasteniczny Lamberta-
Eatona, zapalenie skórno-mięśniowe. Natomiast dokładnie okre-
ślone przeciwciała onkoneuronalne są identyfikowane w oparciu 
o reakcję z rekombinowanymi białkami – antygenami w autoim-
munologicznej odpowiedzi rozwijającej się w przebiegu choroby 
nowotworowej. Zaliczane są do tej grupy przeciwciała: anty-Hu, 
anty-Yo, anty-Ri, anty-CV2, anty-Ma/Ta oraz anty-amfifizyna.

Pewne rozpoznanie NZP możliwe jest w przypadku stwier-
dzenia:

–  klasycznego neurologicznego zespołu paranowotworowe-
go i nowotworu rozpoznanego w ciągu 5 lat,

–  nieklasycznego zespołu neurologicznego, który wycofuje 
się lub poprawia po leczeniu nowotworu bez jednoczesne-
go zastosowania immunoterapii, z wykluczeniem podejrze-
nia samoistnej remisji guza,

–  nieklasycznego zespołu neurologicznego z wykryciem (lub 
bez) obecności przeciwciał onkoneuronalnych i rozpozna-
niem nowotworu w ciągu 5 lat,

–  zespołu neurologicznego (klasycznego lub nieklasycznego) 
z dokładnie określonymi przeciwciałami onkoneuronalny-
mi (anty-Hu, anty-Yo, anty-CV2, anty-Ri, anty-Ma i anty-
amfifizyna), ale bez jawnego klinicznie nowotworu.

Możliwe rozpoznanie NZP dotyczy chorych z:
–  klasycznym zespołem neurologicznym bez rozpoznanego 

klinicznie nowotworu i stwierdzenia obecności przeciwciał 
onkoneuronalnych, przy wykazanym jednocześnie wyso-
kim ryzyku wystąpienia nowotworu,

–  zespołem neurologicznym (klasycznym lub nieklasycz-
nym) z jedynie częściowo scharakteryzowanymi przeciw-
ciałami onkoneuronalnymi i bez nowotworu,

–  nieklasycznym zespołem neurologicznym bez obecności 
przeciwciał i nowotworem rozpoznanym w ciągu 2 lat [3].

PATOFIZJOLOGIA I NEUROPATOLOGIA NEUROLOGICZNYCH 
ZESPOŁÓW PARANOWOTWOROWYCH

Rozwój neurologicznych zespołów paranowotworowych 
wiąże się z immunologiczną odpowiedzią skierowaną przeciw 
antygenom neuronalnym, które ulegają ektopowej ekspresji 
w komórkach nowotworu. Powstające przeciwciała onkoneuro-

nalne mają przede wszystkim znaczenie diagnostyczne, gdyż ich 
wykrycie pozwala na pewne rozpoznanie NZP nawet u chorych 
bez jawnego klinicznie nowotworu. Jednakże ich rola w patofizjo-
logii neurologicznych zespołów paranowotworowych nie została 
udokumentowana. Obserwowano również rozwój objawów NZP 
bez obecności przeciwciał onkoneuronalnych zarówno u ludzi, jak 
i w modelach doświadczalnych [4, 5]. Stwierdzano również udział 
odpowiedzi komórkowej w patogenezie NZP. W osadzie płynu 
mózgowo-rdzeniowego chorych z paranowotworowym zwyrod-
nieniem móżdżku 75% komórek stanowią limfocyty, a wśród 
nich zidentyfikowano limfocyty CD8+, CD4+, komórki NK oraz 
limfocyty B [6, 7]. Podobny profil komórek obserwowany jest 
w badaniach neuropatologicznych w naciekach struktur zajętych 
w przebiegu NZP [8, 9]. Współistnienie w badaniach neuropatolo-
gicznych zmian związanych z reakcją autoimmunologiczną oraz 
wykładników neurodegeneracji wskazuje na złożoność patome-
chanizmów prowadzących do rozwoju neurologicznych zespołów 
paranowotworowych.

POSTACIE KLINICZNE NEUROLOGICZNYCH ZESPOŁÓW 
PARANOWOTWOROWYCH

Objawy NZP są następstwem patologii rozwijającej się 
w ośrodkowym układzie nerwowym, obwodowym układzie ner-
wowym, w obrębie złącza nerwowo-mięśniowego oraz mięśni 
szkieletowych.

1.  Neurologiczne zespoły paranowotworowe przebiegające 
z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego

a) zapalenie układu limbicznego
Na objawy kliniczne zapalenia układu limbicznego składają 

się napady padaczkowe, zaburzenia pamięci świeżej i orientacji 
oraz zaburzenia psychiatryczne (depresja, omamy) [10]. Neu-
roobrazowanie wykazuje w obrębie przyśrodkowych obszarów 
płata skroniowego, w podwzgórzu i pniu mózgu hiperintensywne 
zmiany w sekwencjach T2 i FLAIR tomografii jądrowego rezo-
nansu magnetycznego (MRI) [10, 11]. W badaniu płynu mózgo-
wo-rdzeniowego stwierdza się pleocytozę, podwyższone stężenie 
białka i IgG oraz obecność prążków oligoklonalnych [10, 11]. 
Wykrywane są przeciwciała anty-Hu, anty-Ma/Ta, anty-CV2, 
anty-amfifizyna, anty-NMDA oraz przeciw kanałom potasowym 
bramkowanym napięciem [12]. Nowotwory związane z zapale-
niem układu limbicznego to najczęściej: rak drobnokomórkowy 
płuc, nowotwory jądra, rak piersi, grasiczak, chłoniak czy potwor-
niak jajnika [10, 11].

b) paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku
Paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku objawia się ataksją 

tułowia, chodu i kończyn, oczopląsem, nudnościami, zawrotami 
głowy i dyzartrią. Zwykle rozwija się podostro, chociaż obser-
wowano również przypadki o ostrym przebiegu [13, 14]. W MRI 
zwykle nie stwierdza się odchyleń, a cechy zaniku móżdżku 
występują dopiero w zaawansowanych stadiach choroby. W bada-
niu płynu mózgowo-rdzeniowego stwierdzana jest w ponad 
połowie przypadków pleocytoza, podwyższone stężenie białka 
lub obecność prążków oligoklonalnych [13]. Do przeciwciał onko-
neuronalnych wykrywanych u chorych z paranowotworowym 
zwyrodnieniem móżdżku należą: anty-Yo, anty-Hu, anty-CV2/
CRMP5, anty-Tr, anty-Ri, anty-mGluR1, anty-amfifizyna, anty-
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Ma/Ta lub anty-VGCC [3, 15]. U chorych najczęściej rozpoznaje 
się raka piersi, raka jajnika, raka drobnokomórkowego płuc lub 
ziarnicę złośliwą [16].

c) zespół opsoklonie-mioklonie
Na zespół opsoklonie-mioklonie składają się zaburzenia gał-

koruchowe pod postacią arytmicznych, skojarzonych, wielokie-
runkowych ruchów gałek ocznych oraz uogólnione lub ogniskowe 
mioklonie z towarzyszącymi innymi objawami uszkodzenia pnia 
mózgu i móżdżku [17]. U części chorych stwierdza się w MRI 
w pniu mózgu zmiany hiperintensywne w sekwencji T2, jednakże 
zazwyczaj wynik badania jest prawidłowy [18]. Badanie płynu 
mózgowo-rdzeniowego wykrywa niekiedy pleocytozę lub wzrost 
stężenia białka. Spośród przeciwciał onkoneuronalnych wykrywa-
nych u dorosłych chorych z zespołem opsoklonie-mioklonie opisy-
wano anty-Hu, anty-Ri i anty-amfifizyna [19]. U dzieci wykrycie 
przeciwciał anty-Hu występujących w 10% przypadków sugeruje 
obecność rdzeniaka zarodkowego [20]. Natomiast w około 20% 
zespołów opsoklonie-mioklonie u osób dorosłych wykrywa się 
nowotwór, którym najczęściej jest rak drobnokomórkowy płuc, rak 
piersi i jajników, a rzadziej nowotwory żołądka, nerek, tarczycy 
i pęcherza moczowego [19].

2.  Neurologiczne zespoły paranowotworowe przebiegające 
z zajęciem obwodowego układu nerwowego

Do zespołów przebiegających z uszkodzeniem obwodowego 
układu nerwowego, złącza nerwowo-mięśniowego i mięśni szkiele-
towych zaliczane są: zespoły rdzeniowe wynikające z uszkodzenia 
rogu przedniego rdzenia kręgowego i cechujące się bardzo rzadkim 
występowaniem, neuropatie, zespół miasteniczny Lamberta-Eatona 
(LEMS) i miopatie.

a) neuronopatia ruchowa
W neuronopatii ruchowej uszkodzenie dotyczy komórek rogu 

przedniego rdzenia kręgowego, co powoduje, że zarówno obrazem 
klinicznym, jak i w badaniu elektromiograficznym (EMG) bardzo 
przypomina ona stwardnienie zanikowe boczne. Badaniem neuro-
logicznym stwierdza się osłabienie siły mięśniowej, zanik mięśni 
odsiebnych i drobnych mięśni dłoni o początkowo asymetrycznym 
przebiegu. Odruchy ścięgniste są często osłabione lub zniesione, 
nie obserwuje się natomiast zaburzeń czucia. W badaniu EMG 
stwierdza się fascykulacje oraz potencjały odnerwienia, ampli-
tuda potencjałów jednostek ruchowych jest podwyższona, a czas 
ich trwania wydłużony. Neuronopatia ruchowa występuje u osób 
z rakiem drobnokomórkowym płuca, rakiem stercza, piersi, jajni-
ka, ziarnicą złośliwą i chłoniakami nieziarniczymi. Wykrywane są 
przeciwciała anty-Hu oraz anty-β IV spektryna [21, 22].

b) neuropatie paranowotworowe
Częstość występowania neuropatii u chorych z nowotworami 

ocenia się na około 1-5%, jednakże po uwzględnieniu wyników 
badań elektrofizjologicznych wzrasta ona do 30-40%. Zatem 
badanie neurofizjologiczne stanowi niezwykle ważny element 
oceny zaburzeń w obwodowym układzie nerwowym w przebiegu 
choroby nowotworowej.

– podostra neuronopatia czuciowa
W podostrej neuronopatii czuciowej proces chorobowy 

obejmuje komórki rdzeniowych zwojów czuciowych. W badaniu 
neurologicznym obserwuje się niedoczulicę, bolesność kończyn 
i zaburzenia czucia głębokiego. Niedowłady i zaniki mięśni obser-
wowane są niezwykle rzadko. Objawy są asymetryczne i bardziej 

nasilone w kończynach górnych. W badaniu neurofizjologicznym 
stwierdza się „szczątkowe” amplitudy odpowiedzi we włóknach 
czuciowych przy zwykle prawidłowej szybkości przewodzenia, 
co odpowiada zmianom aksonalnym. Najczęściej występuje ona 
u chorych z drobnokomórkowym rakiem płuca. Obecne są w tych 
przypadkach przeciwciała anty-Hu oraz anty-amfifizyna [23].

– neuropatia czuciowo-ruchowa
Jest to najczęstszy rodzaj neuropatii paranowotworowej. 

Towarzyszy ona różnym nowotworom, wśród których rozpoznaje 
się: drobnokomórkowego raka płuca, raka piersi, żołądka i jelita, 
szpiczaka pojedynczego i mnogiego. Bardzo charakterystyczny 
jest zespół POEMS (polyneuropathy, organomegaly, endocrinopa-
thy, M protein, skin changes) towarzyszący monoklonalnym gam-
mapatiom. W badaniu neurologicznym oprócz zaburzeń czucia 
powierzchniowego obserwuje się niedowłady wiotkie z towarzy-
szącymi nierzadko zanikami mięśni. W badaniu elektrofizjologicz-
nym najczęściej wykazywane są zmiany aksonalne: obniżenie lub 
brak amplitudy odpowiedzi czuciowych i ruchowych. Szybkość 
przewodzenia bywa prawidłowa lub nieznacznie zwolniona. 
Najczęstszymi przeciwciałami onkoneuronalnymi wykrywanymi 
u tych chorych są przeciwciała anty-Hu, czasem anty-CV2, prze-
ciwciała przeciw kanałom wapniowym [24, 25].

– neuropatie ogniskowe
Objawy kliniczne neuropatii ogniskowych są związane 

z zakresami unerwienia nerwów obwodowych (np. łokciowego, 
pośrodkowego, promieniowego, strzałkowego, piszczelowego lub 
kilku jednocześnie) zajętych procesem patologicznym. Nierzadko 
spotyka się uszkodzenia splotów ramiennego, czy lędźwiowo-
krzyżowego. W badaniu neurofizjologicznym najczęściej spotyka 
się obniżoną amplitudę odpowiedzi zarówno we włóknach rucho-
wych, jak i czuciowych, co odpowiada zmianom aksonalnym.

– neuropatie autonomiczne
Neuropatia autonomiczna występuje najczęściej u chorych 

z rakiem drobnokomórkowym płuca. Klinicznie objawia się ona 
gastroparezą, achalazją przełyku, dysfagią, rzekomą niedrożno-
ścią żołądka i jelit, suchością błon śluzowych i podciśnieniem 
ortostatycznym. Badanie EMG nie wykazuje odchyleń. Często 
neuropatie autonomiczne współwystępują z paranowotworowym 
zapaleniem mózgu i rdzenia, zespołem miastenicznym Lamber-
ta-Eatona i neuronopatią czuciową. Bardzo przydatnym w tym 
przypadku jest badanie współczulnych potencjałów skórnych, 
które wykazuje brak odpowiedzi przy kolejnych stymulacjach 
lub wydłużenie jej latencji. Spotyka się przeciwciała anty-Hu 
oraz czasem przeciwciała przeciw receptorom dla acetylocholiny 
w zwojach nerwowych [26].

3.  Neurologiczne zespoły paranowotworowe przebiegające 
z zajęciem złącza nerwowo-mięśniowego

a) zespół Lamberta-Eatona
Zespół Lamberta-Eatona (LEMS) jest często obserwowanym 

typowym NZP rozpoznawanym po 40 r.ż. Występuje u chorych 
z rakiem drobnokomórkowym płuc (85%), rakiem piersi, gruczołu 
krokowego, żołądka i jelita grubego. Autoimmunologiczna reakcja 
skierowana jest przeciw kanałom wapniowym bramkowanych 
napięciem na błonie presynaptycznej złącza nerwowo-mięśnio-
wego. Klinicznie objawia się nużliwością i osłabieniem mięśni. 
Początkowo dolegliwości dotyczą kończyn dolnych, a następnie 
również kończyn górnych i mięśni przykręgosłupowych, a niekiedy 
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mięśni twarzy. Objawy są zwykle wyraźniej zaznaczone w kończy-
nach dolnych i nasilone w godzinach porannych, a wysiłek związa-
ny z aktywnością w ciągu dnia przynosi poprawę. Towarzyszy im 
arefleksja oraz nasilone objawy autonomiczne (np. suchość w jamie 
ustnej). W badaniu elektrofizjologicznym obserwowana jest niska 
amplituda pierwszej odpowiedzi w próbie męczliwości, która 
wynosi zwykle około 1-2 mV. Swoistym zjawiskiem jest także 
torowanie wyrażające się wzrostem amplitudy kolejnych poten-
cjałów podczas stymulacji bodźcami o wysokiej częstotliwości. 
Zjawisko torowania uznawane jest za specyficzne dla LEMS, jeśli 
wzrost amplitudy przekracza 100% w kilku mięśniach lub 400%, 
choćby w jednym mięśniu, najczęściej odsiebnym. Wykrywane są 
przeciwciała onkoneuronalne: anty-CV2, anty-PCA2, a niekiedy 
anty-Hu. LEMS wymaga różnicowania z miastenią. Objawy 
miastenii związane są z nużliwością mięśni gałkoruchowych i/
lub opuszkowych. W badaniu neurofizjologicznym istotne jest 
badanie EMG (próba męczliwości), w przebiegu której znamienną 
i odróżniającą cechą jest niska amplituda pierwszej odpowiedzi 
i torowanie w LEMS. Dekrement miasteniczny oraz jitter nie róż-
nicuje tych chorób [26-28].

4.  Neurologiczne zespoły paranowotworowe związane z obja-
wami z mięśni szkieletowych

a) miopatie paranowotworowe
Do najczęstszych paranowotworowych zaburzeń mięśniowych 

zaliczane są: zapalenie wielomięśniowe i zapalenie skórno-mię-
śniowe. 

Zapalenie skórno-mięśniowe cechuje się zmianami skórnymi 
pod postacią: rumienia heliotropowego na twarzy w okolicy oczo-
dołów i nosa oraz na klatce piersiowej, objaw szala oraz Gottrona 
(zmiany rumieniowe nad stawami paliczkowymi wokół paznokci). 
Epidemiologicznie obserwuje się 2 szczyty zachorowań u dzieci 
– tzw. dermatomyositis juvenile oraz postać dorosłych. U osób po 
50 r.ż. w około 50% przypadków stwierdza się obecność nowotwo-
rów: raka płuca, piersi, jajnika, żołądka, jelita grubego oraz ziarnicę 
i chłoniaka. W badaniu neurologicznym obserwuje się symetrycz-
ne, ksobne osłabienie mięśni z towarzyszącymi bólami i uogólnio-
ną ich tkliwością. Często towarzyszą im zaburzenia kardiologiczne 
– zaburzenia rytmu serca i zapalenia mięśnia sercowego.

W zapaleniu wielomięśniowym obserwuje się jeden szczyt 
zachorowań około 35 r.ż. Nie występują w tych przypadkach 
zmiany skórne oraz rzadziej towarzyszą im nowotwory. W badaniu 
EMG obserwuje się cechy odnerwienia (fibrylacje, dodatnie fale 
ostre), polifazowe potencjały, małe, krótkie potencjały o niskiej 
amplitudzie oraz patologiczną interferencję w zapisie wysiłko-
wym. W badaniu przewodnictwa nerwów obwodowych nie obser-
wuje się patologii [29].

W leczeniu neurologicznych zespołów paranowotworowych 
stosuje się plazmaferezę lub dożylne immunoglobuliny. W zapa-
leniu układu limbicznego, podostrej neuropatii czuciowej, zespole 
opsoklonie-mioklonie i zespole miastenicznym Lamberta-Eatona 
zastosowanie znajdują steroidy. Ponadto w zespole opsoklonie-
mioklonie i paranowotworowym zwyrodnieniu móżdżku można 
stosować rituksimab [30].
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