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Do grupy neurologicznych zespołów paranowotworowych zalicza się zespoły, które występują jako 
powikłanie choroby nowotworowej niespowodowane występowaniem zmian/nacieków 
nowotworowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN), toksycznym działaniem leków 
przeciwnowotworowych, zmianami naczyniowymi ani współistniejącymi zakażeniami.  
Objawy neurologicznych zespołów paranowotworowych mogą być wywołane uszkodzeniem struktur 
OUN, obwodowego układu nerwowego, a także połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni. Wśród 
neurologicznych zespołów paranowotworowych wyróżniono zespoły "klasyczne" i "nieklasyczne". Do 
"klasycznych" zaliczono te zespoły, które bardzo rzadko występują w postaci nieparanowotworowej. 
Inne zespoły neurologiczne, które występują zarówno w postaci paranowotworowej, jak 
i nieparanowotworowej, zaliczono do grupy "nieklasycznych".  

 
Neurologiczne zespoły paranowotworowe występują rzadko. Ocenia się, że rozwijają się u około 1–
3% chorych na chorobę nowotworową (prawdopodobnie w różnych nowotworach powikłanie 
w postaci neurologicznego zespołu paranowotworowego występuje z różną częstością). Pierwsze 
doniesienie dotyczące neuropatii obwodowej towarzyszącej chorobie nowotworowej opublikowano 
w 1890 roku. W 1949 roku po raz pierwszy użyto terminu "paranowotworowa" w odniesieniu do 
polineuropatii rozpoznanej u kobiet z rakiem macicy, u których nie stwierdzono komórek 
nowotworowych w rdzeniu kręgowym ani korzeniach nerwowych. Od tamtej pory ukazało się wiele 
opisów przypadków i analiz większych grup chorych z różnymi neurologicznymi zespołami 
paranowotworowymi.  
 
Publikacje te pozwalają dokonać pewnej ogólnej charakterystyki klinicznej tych zespołów. Jedną 
z cech charakterystycznych wielu neurologicznych zespołów paranowotworowych jest stosunkowo 
szybko postępujące (w ciągu kilku tygodni lub miesięcy) pogarszanie się stanu neurologicznego (w 
późniejszym okresie może wystąpić stabilizacja objawów). Inną często obserwowaną cechą jest 
wieloogniskowość objawów. Opisywano również nakładanie się różnych zespołów neurologicznych, 
np. współwystępowanie paranowotworowego zwyrodnienia móżdżku i zespołu miastenicznego 
Lamberta i Eatona.  

http://www.mp.pl/ksiegarnia/infoczas.php?id=5721


 
Uważa się, że neurologiczny zespół paranowotworowy może wystąpić jako powikłanie niemal 
każdego nowotworu złośliwego z wyjątkiem guzów mózgu. Najczęściej zespoły te rozpoznawane są 
u chorych z drobnokomórkowym rakiem płuca, rakiem sutka, rakiem jajnika lub chłoniakiem 
Hodgkina. Opisano też chorych z neurologicznym zespołem paranowotworowym związanym 
z rakiem jądra, prostaty, nerki, pęcherza moczowego, przełyku, trzustki, żołądka, okrężnicy lub 
odbytnicy, a także stanowiącym powikłanie zwojaka współczulnego (neuroblastoma), czerniaka 
złośliwego lub szpiczaka.  
 
Neurologiczne zespoły paranowotworowe występują najczęściej osób w wieku 60–70 lat. Jeżeli 
rozwijają w młodszym wieku, towarzyszą zwykle rakowi sutka, rakowi jądra, chorobie Hodgkina lub 
zwojakowi współczulnemu (u dzieci).  
Ze względu na rzadkie występowanie neurologicznych zespołów paranowotworowych trudno ustalić 
kryteria dotyczące ich rozpoznawania. Standardowe badania diagnostyczne pomocne 
w rozpoznawaniu tych zespołów obejmują analizę płynu mózgowo-rdzeniowego, badania 
neurofizjologiczne i neuroobrazowe oraz wykrywanie przeciwciał onkoneuronalnych w surowicy. 
Analiza płynu mózgowo-rdzeniowego może wykazać niewielką pleocytozę, nieznacznie zwiększone 
stężenie białka, zwiększone stężenie IgG oraz występowanie prążków oligoklonalnych. U niektórych 
chorych wyniki analizy płynu mózgowo-rdzeniowego są prawidłowe. Spośród badań 
neuroobrazowych przydatne są nowe techniki rezonansu magnetycznego (RM) oraz badanie 
metodą pozytonowej tomografii emisyjnej z zastosowaniem glukozy znakowanej radioizotopem 
(FDG-PET; badanie to już we wczesnym okresie zespołu paranowotworowego może wykazać 
hipermetabolizm w ogniskach nowotworu, również u chorych z prawidłowym wynikiem badania 
RM). Z punktu widzenia diagnostyki bardzo ważne są wyniki oznaczeń na obecność przeciwciał 
onkoneuronalnych w surowicy. Wytwarzanie tych przeciwciał jest indukowane ekspresją antygenów 
neuronalnych w komórkach nowotworowych. Występowanie przeciwciał onkoneuronalnych 
w surowicy chorych na neurologiczne zespoły paranowotworowe zaobserwowano po raz pierwszy 
w 1948 roku. Odkrycie to stało się podstawą autoimmunologicznej teorii etiopatogenezy tych 
zespołów. Według tej koncepcji odpowiedź immunologiczna indukowana ektopową ekspresją 
antygenów neuronalnych w tkance nowotworowej powoduje wtórnie uszkodzenie struktur układu 
nerwowego wykazujących ekspresję tych samych antygenów.  
 
Większość znanych obecnie przeciwciał onkoneuronalnych można wykryć technikami 
immunohistochemii (imunohistochemistry – IHC) lub immunofluorescencji pośredniej (indirect 
immunofluorescence – IIF). Są to metody zalecane do stosowania w badaniach przesiewowych. 
W badaniach wykonywanych metodami IHC/IIF stosuje się umieszczone na szkiełku 
mikroskopowym skrawki móżdżku zwierzęcego (najczęściej małpy), na które nanosi się badaną 
surowicę. Po przeprowadzeniu serii dalszych reakcji obecność przeciwciał w surowicy ustala się na 
podstawie charakterystycznego wzoru zabarwienia lub fluorescencji widocznego w obrazie 
mikroskopowym. O czym należy pamiętać, interpretując wynik badania metodą IHC/IIF? Po 
pierwsze, ujemny wynik badania nie wyklucza rozpoznania zespołu paranowotworowego (nie 
wszystkie przeciwciała onkoneuronalne można wykryć tymi metodami). Po drugie, dodatni wynik 
badania wskazuje, że w surowicy występują przeciwciała reagujące z antygenami obecnymi 
w strukturach układu nerwowego, ale nie wiadomo, czy są przeciwciała onkoneuronalne, czy też 
inne przeciwciała, np. przeciwciała przeciwjądrowe niezwiązane z występowaniem nowotworu. Po 
trzecie, metody IHC/IIF zwykle nie pozwalają na dokładne określenie rodzaju przeciwciał 



onkoneuronalnych występujących w badanej surowicy. Z tego powodu w razie dodatniego wyniku 
badań metodami IHC/IIF zaleca się wykonanie dodatkowych oznaczeń, mających na celu 
potwierdzenie występowania przeciwciał onkoneuronalnych w surowicy oraz ustalenie rodzaju tych 
przeciwciał. Badania te wykonuje się metodą western blot. W technice tej stosuje się paski 
nitrocelulozowe z naniesionymi antygenami, przeciw którym skierowane są przeciwciała 
onkoneuronalne. Zanurzenie paska w badanej surowicy i przeprowadzenie serii dalszych reakcji 
pozwala zaobserwować charakterystyczny barwny prążek w miejscu lokalizacji antygenu, przeciw 
któremu są skierowane występujące w surowicy przeciwciała onkoneuronalne. Obecnie kilka 
laboratoriów w Polsce oferuje oznaczenia tych przeciwciał w surowicy, m.in. Pracownia 
Neuroimmunologii II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i Zakład 
Neurochemii Klinicznej przy Katedrze Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu.  
 
Dotychczas zidentyfikowano ponad 20 przeciwciał onkoneuronalnych. Dla wielu z nich nie 
opracowano jak dotąd jednolitego nazewnictwa. Początkowo w nazewnictwie tych przeciwciał 
stosowano nomenklaturę opisową, opartą na reaktywności przeciwciał obserwowanej w badaniach 
metodami IHC. Na przykład symbolem APCA określano przeciwciała reagujące z antygenem 
cytoplazmatycznym komórek Purkiniego (anti-Purkinje cell cytoplasmic antibodies). Identyfikacja 
antygenów, przeciw którym są skierowane przeciwciała onkoneuronalne, doprowadziła do rozwoju 
nazewnictwa PPN, którego podstawą są nazwy antygenów. Niektóre przeciwciała onkoneuronalne 
nazywano dwiema pierwszymi literami nazwiska pierwszego chorego, u którego zostały 
zidentyfikowane. W 2004 roku międzynarodowy zespół neurologów zaproponował podział 
przeciwciał onkoneuronalnych na "dobrze scharakteryzowane" i "słabo scharakteryzowane".  
Do grupy słabo scharakteryzowanych zaliczono wiele przeciwciał, które nie różnicują etiologii 
paranowotworowej i nieparanowotworowej zespołu neurologicznego. Do grupy dobrze 
scharakteryzowanych zaliczono przeciwciała anty-Hu, anty-Yo, anty-Ri, anty-Ma, anty-CV2 
i przeciwciała przeciw amfifizynie. Dobrze scharakteryzowane przeciwciała onkoneuronalne cechują 
się dużą swoistością, wynoszącą 95–100%; u większości chorych wykrycie tych przeciwciał 
w surowicy umożliwia ustalenie pewnego rozpoznania neurologicznego zespołu 
paranowotworowego. Jeżeli nie uda się wykryć tych przeciwciał w surowicy (czułość obecnie 
dostępnych metod diagnostycznych ocenia się na około 60%), ustalenie pewnego rozpoznania 
neurologicznego zespołu paranowotworowego jest trudniejsze i możliwe właściwie tylko u chorych, 
u których w okresie do 5 lat od ujawnienia się klasycznego zespołu, rozpoznana zostanie choroba 
nowotworowa; u chorego z zespołem nieklasycznym dodatkowym warunkiem ustalenia pewnego 
rozpoznania neurologicznego zespołu paranowotworowego jest występowanie w surowicy słabo 
scharakteryzowanych przeciwciał onkoneuronalnych i/lub istotna poprawa stanu neurologicznego 
po terapii przeciwnowotworowej.  
 
Rozpoznanie neurologicznego zespołu paranowotworowego jest ważne z wielu powodów. Po 
pierwsze, pozwala ustalić przyczynę obserwowanych objawów neurologicznych. Po drugie, 
umożliwia podjęcie próby leczenia, mającego na celu poprawę stanu neurologicznego chorego. Jest 
to istotne, ponieważ uszkodzenie poszczególnych struktur układu nerwowego często prowadzi do 
znacznego pogorszenia stanu funkcjonalnego, a nawet do zgonu chorego. W leczeniu niektórych 
neurologicznych zespołów paranowotworowych skuteczne bywa zastosowanie leków 
immunosupresyjnych i/lub plazmaferezy albo preparatów immunoglobulin podawanych dożylnie. 
Skuteczność leczenia jest tym większa, im wcześniej zostanie ono wdrożone. Po trzecie, u chorych, 
u których wystąpienie neurologicznego zespołu paranowotworowego poprzedza rozpoznanie 



choroby nowotworowej (sytuacja taka dotyczy około 60% chorych), objawy neurologiczne skłaniają 
do rozpoczęcia diagnostyki onkologicznej, co może przyspieszyć wykrycie nowotworu 
i zastosowanie swoistego leczenia przeciwnowotworowego, zwiększając szanse na wyleczenie 
nowotworu.  
 
Poszukiwanie nowotworu odpowiedzialnego za wystąpienie neurologicznego zespołu 
paranowotworowego jest często dla lekarzy poważnym wyzwaniem. Z punktu widzenia lekarza 
neurologa rozpoznanie choroby nowotworowej u chorego z neurologicznym zespołem 
paranowotworowym jest istotne, ponieważ często tylko leczenie onkologiczne pozwala uzyskać 
poprawę stanu neurologicznego. Autorzy jednej z komentowanych prac przeanalizowali 
opublikowane wyniki badań klinicznych i opisy przypadków, formułując na ich podstawie zalecenia 
dotyczące sposobu prowadzenia diagnostyki onkologicznej u chorych z neurologicznymi zespołami 
paranowotworowymi.  
Diagnostyka ta jest łatwiejsza, jeżeli badanie metodą western blot potwierdzi występowanie dobrze 
scharakteryzowanych przeciwciał onkoneuronalnych w surowicy chorego. Wykazano, że 
poszczególne rodzaje przeciwciał z tej grupy towarzyszą nowotworom o określonym 
umiejscowieniu. Wynik badania potwierdzający występowanie określonych przeciwciał w surowicy 
wskazuje jednocześnie na prawdopodobną lokalizację nowotworu. Zależność ta jest na tyle silna, że 
wykrycie w surowicy dobrze scharakteryzowanych przeciwciał typowych dla nowotworu 
o określonej lokalizacji u chorego z wcześniej rozpoznanym nowotworem o innym umiejscowieniu, 
uważa się za wskazanie do poszukiwania przerzutu. Jeżeli diagnostyka onkologiczna prowadzona 
już po rozpoznaniu neurologicznego zespołu paranowotworowego doprowadzi do rozpoznania 
nowotworu o innej lokalizacji niż ta, dla której swoiste są wykryte w surowicy chorego przeciwciała, 
należy rozważyć, czy nie jest to przerzut, a nowotwór pierwotny nie znajduje się w innym miejscu. 
W przypadku chorego z rozpoznaniem neurologicznego zespołu paranowotworowego, 
potwierdzonym dodatnim wynikiem oznaczeń na obecność dobrze scharakteryzowanych przeciwciał 
onkoneuronalnych w surowicy, decyzja dotycząca sposobu prowadzenia diagnostyki onkologicznej 
często dotyczy tylko wyboru właściwych i skutecznych metod laboratoryjnych, biopsyjnych lub 
obrazowych, pomocnych w rozpoznaniu zmiany nowotworowej o określonym umiejscowieniu.  
 
Diagnostyka onkologiczna jest trudniejsza w razie niewykrycia dobrze scharakteryzowanych 
przeciwciał onkoneuronalnych w surowicy. W takiej sytuacji sposób prowadzenia diagnostyki 
onkologicznej zależy od analizy wielu czynników, które mogą naprowadzić na możliwą lokalizację 
nowotworu. Wśród tych czynników istotne są: wiek i płeć chorego, narażenie na czynniki 
środowiskowe (np. palenie papierosów), a także obserwowany zespół neurologiczny, a nawet jego 
przebieg kliniczny, który może się nieco różnić od "typowego" (bardzo ważne jest w tym przypadku 
doświadczenie lekarza neurologa). Jeżeli u chorego z pewnym rozpoznaniem neurologicznego 
zespołu paranowotworowego nie uda się zlokalizować zmiany nowotworowej za pomocą żadnej 
z dostępnych metod, zaleca się powtarzanie badań kontrolnych co 6 miesięcy w okresie do 4 lat od 
rozpoznania zespołu neurologicznego.  
 
Wydaje się, że zagadnienie neurologicznych zespołów paranowotworowych jest w Polsce wciąż 
mało znane. Zarówno neurolodzy, jak i onkolodzy niezbyt często biorą pod uwagę takie 
rozpoznanie w diagnostyce różnicowej. Diagnostyka neurologicznych zespołów paranowotworowych 
nie jest łatwa, a rozpoznanie takiego zespołu jest często dopiero początkiem dalszego procesu 
diagnostycznego, mającego na celu rozpoznanie choroby nowotworowej. Proces ten wymaga 



zwykle współpracy specjalistów wielu dziedzin (neurologów, diagnostów, onkologów). Często wiąże 
się z dużymi kosztami. Doświadczenie własne II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie wskazuje jednak, że warto jest ten trud podejmować, ponieważ prawidłowe 
rozpoznanie i skuteczne poprowadzenie dalszej diagnostyki onkologicznej zwiększa szanse chorego 
na dobre rokowanie.  
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