
 Streszczenie  U chorych z procesem nowotworowym zlokalizowanym poza układem nerwowym często obserwuje 
się różne objawy neurologiczne. W części przypadków są one wyrazem neurologicznego zespołu paranowotwo-
rowego (PNS), będącego odległą manifestacją choroby podstawowej. Przyjmuje się, że zasadniczą rolę w rozwoju 
PNS odgrywają reakcje immunologiczne inicjowane obecnością guza i skierowane przeciw antygenom wspólnym 
dla komórek nowotworowych oraz układu nerwowego. W zespołach tych mogą występować onkoneuronalne 
przeciwciała. Prezentowany artykuł obejmuje przegląd aktualnego stanu wiedzy dotyczącego obrazu klinicznego, 
diagnostyki, patofizjologii oraz leczenia PNS. 
Słowa kluczowe: neurologiczne zespoły paranowotworowe, zapalenie układu limbicznego, paranowotworowe zwy-
rodnienie móżdżku, zespół opsoklonii-mioklonii.

 Summary  In the patients with neoplastic disease localized in the organs other than nervous system different neu-
rological symptoms can be observed. Some of them constitute paraneoplastic neurological syndromes (PNS), which 
are distant manifestations of neoplasms. PNS are thought to be caused by autoimmune processes triggered by the 
cancer and directed against antigens common to both the cancer and nervous system. They can be associated with 
the presence of onconeural antibodies. This article provides an overview on the clinical presentation, diagnosis, 
pathophysiology and treatment of PNS. 
Key words: paraneoplastic neurological syndromes, limbic encephalitis, paraneoplastic cerebellar degeneration, 
opsoclonus-myoclonus syndrome.
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M. Ejma

Wstęp

Zespoły paranowotworowe są określane jako 
odległy efekt obecności nowotworu złośliwego [1]. 
Mogą obejmować różne narządy i układy, w tym 
obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy, mięśnie 
oraz siatkówkę oka [2, 3]. Aktualnie przyjmuje się, 
że zasadniczą funkcję w rozwoju zespołów parano-
wotworowych odgrywają reakcje immunologiczne 
inicjowane obecnością guza [3, 4]. 

Neurologiczne zespoły paranowotworowe (pa-
raneoplastic neurological syndromes, PNS) są zróż-
nicowaną grupą schorzeń neurozwyrodnieniowych 
[5]. Występują rzadko, zwykle w przypadkach 
guzów charakteryzujących się ekspresją neuroen-
dokrynnych białek (drobnokomórkowy rak płuca 
− SCLC, nerwiak zarodkowy), guzów narządów 
immunomodulujących (grasica) oraz w nowotwo-
rowym rozroście komórek produkujących immu-
noglobuliny (chłoniaki B-komórkowe, gammapatie 
monoklonalne) [6, 7]. W innych guzach, zazwyczaj 
rakach jajnika, piersi, jądra, potworniakach, czę-
stość PNS nie przekracza 1% [8]. 

PNS mają zwykle przebieg podostry i postę-
pujący. Mogą prowadzić do głębokiego kalectwa, 
a w około połowie przypadków są przyczyną zgonu 
[9]. Rzadziej mają charakter łagodny, przewlekły 
lub z nawrotami; wyjątkowo zdarza się szybka pro-
gresja objawów. W przypadkach tych rozpoznanie 
choroby nowotworowej może być trudne, gdyż 
PNS spowalniają i łagodzą jej przebieg. Rozmiary 
nowotworu są mniejsze niż zwykle, a jego rozrost 
często bywa ograniczony [10]. Zaburzenia neurolo-
giczne na miesiące, a nawet lata mogą wyprzedzać 
objawy złośliwego procesu rozrostowego, rzadziej 
ujawniają się jednocześnie z chorobą nowotworo-
wą lub już po jej rozpoznaniu. 

Teoria powstawania neurologicznych 
zespołów paranowotworowych

Prowadzone badania wskazują na zasadniczy 
udział reakcji immunologicznych, zarówno humo-
ralnych, jak i komórkowych, w patomechanizmie 
powstawania PNS oraz na ścisły związek ich genezy 
z odpowiedzią odpornościową skierowaną prze-
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ciw komórkom nowotworu. Dla zapoczątkowania 
procesów chorobowych konieczna jest ekspresja 
swoistych antygenów, tzw. antygenów onkoneuro-
nalnych na powierzchni komórek guza. Określenie 
„onkoneuronalne” oznacza, że antygeny te wystę-
pują zarówno w obrębie układu nerwowego, jak 
i nowotworu. Mogą być elementami struktur zewną-
trzkomórkowych neuroctyów (takich, jak receptory 
i kanały jonowe lub białka związane z pęcherzykami 
zakończeń nerwowych) lub też wnętrza komórki, 
będąc fragmentami sygnałowych białek cytoplazma-
tycznych czy też białek wiążących RNA i pełniących 
różne funkcje regulatorowe. Wykazano, że ekspresja 
antygenów onkoneuronalnych może pojawić się 
także u chorych bez PNS oraz że nie zawsze prowa-
dzi do uszkodzenia układu nerwowego [9]. 

Zgodnie z przyjętą obecnie hipotezą, antygeny 
onknoneuronalne rozpoznawane jako „obce”, akty-
wują układ odpornościowy. Powstała reakcja układu 
immunologicznego ogranicza rozwój choroby no-
wotworowej, równolegle może jednak prowadzić 
do uszkodzenia układu nerwowego. Zaktywowane, 
antygenowo specyficzne limfocyty przechodzą przez 
barierę krew–mózg, rozpoznają komórki eksponują-
ce onkoneuronalne białka i uruchamiają procesy 
prowadzące do destrukcji neuronów. U większości 
chorych z PNS można stwierdzić w surowicy krwi 
oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym (cerebro-spi-
nal fluid, CSF) onkoneuronalne przeciwciała (anti-
bodies, Abs), a w części przypadków również ich 
intratekalną produkcję [9, 10]. 

Obecność onkoneuronalnych przeciwciał wska-
zuje na duże prawdopodobieństwo istnienia cho-
roby nowotworowej, przez co stanowi istotny 
marker w praktyce klinicznej i ułatwia zaliczenie 
objawów neurologicznych do zespołów parano-
wotworowych. Ich wykrycie nie jest jednak jedno-
znaczne z rozpoznaniem nowotworu; u około 2% 
chorych z Abs anty-Hu i anty-Yo nie stwierdzono 
guza w ponad 5-letniej obserwacji. Nie wszystkie 
przeciwciała mają podobną swoistość, niektóre 
w niskich mianach (np. anty-Hu) można stwierdzić 
w surowicy chorych na raka bez PNS, podczas gdy 
inne (np. anty-Ma2) zawsze związane są z PNS. 
W części przypadków objawom PNS nie towa-
rzyszą przeciwciała onkoneuronalne, zatem ich 
wykrycie nie jest warunkiem niezbędnym do roz-
poznania zespołu paranowotworowego [11]. 

Aktualnie wyróżnia się dwie kategorie autoprze-
ciwciał – przeciwciała dobrze scharakteryzowane 
(np. anty-Hu − przeciw jądrom komórek nerwo-
wych, anty-Yo − przeciw cytoplazmie komórek 
Purkinjego, anty-Ma2 − przeciw białku Ma) oraz 
częściowo scharakteryzowane (np. anty-VGKC − 
przeciw napięciowo zależnym kanałom potaso-
wym, anty-NMDAR − przeciw podjednostkom 
receptora NMDA) [11]. Wraz z prowadzonymi 
badaniami, wciąż pojawiają się opisy nowych prze-
ciwciał onkoneuronalnych.

Kryteria rozpoznawania  
neurologicznych zespołów  
paranowotworowych 

Opierając się na analizie danych klinicznych 
i immunologicznych, zaproponowano podział PNS 
na dwie kategorie: zespoły pewne i prawdopodobne 
[5]. Podział ten uwzględnia klasyczne i nieklasyczne 
zespoły neurologiczne oraz dobrze i częściowo 
scharakteryzowane przeciwciała onkoneuronalne. 

Zespoły klasyczne to te, które często współ-
istnieją z rakiem, a ich rozpoznanie wymaga 
przeprowadzenia ukierunkowanych badań w celu 
wykrycia ewentualnego procesu rozrostowego. Na-
leżą do nich:

– zapalenie mózgu i rdzenia (paraneoplastic 
encephalomyelitis, PEM),

– zapalenie układu limbicznego (limbic ence-
phalitis, LE),

– paranowotworowe zwyrodnienie móżdż-
ku (paraneoplastic cerebellar degeneration, 
PCD),

– zespół opsoklonii-mioklonii (paraneoplastic 
opsoclonus-myoclonus, POM),

– podostra neuropatia czuciowa (subacute 
sensory neuropathy, SSN),

– przewlekła rzekoma niedrożność żołądko-
wo-jelitowa (neuropatia autonomiczna),

– zespół miasteniczny Lamberta-Eatona (Lam-
bert-Eaton miasthenic syndrome, LEMS),

– zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomy-
ositis, DM).

Do nieklasycznych paranowotworowych zespo-
łów neurologicznych należą:

– zespoły uszkodzenia ośrodkowego układu 
nerwowego: zapalenie pnia mózgu, martwi-
cza mielopatia, zespół uogólnionej sztywności, 
choroba neuronu ruchowego, zapalenie ner-
wu wzrokowego, retinopatia związana z ra-
kiem, retinopatia związana z czerniakiem;

– zespoły uszkodzenia obwodowego układu ner-
wowego: ostra neuropatia czuciowo-ruchowa, 
podostre/przewlekłe neuropatie czuciowo-ru-
chowe, neuropatia z paraproteinemią, neuro-
patia z objawami zapalenia naczyń; 

– zespoły uszkodzenia złącza nerwowo-mię-
śniowego i mięśni: miastenia, nabyta neuro-
miotonia, ostra martwicza miopatia.

Charakterystyka klasycznych 
neurologicznych zespołów 
paranowotworowych

Paranowotworowe zapalenie  
mózgu i rdzenia 

W paranowotworowym zapaleniu mózgu i rdze-
nia (PEM) stwierdza się wielopoziomowe uszko-
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dzenie układu nerwowego. U niektórych chorych 
obraz kliniczny sugeruje zajęcie tylko jednego 
poziomu, jednak w 75% przypadków lokalizacja 
zmian jest mnoga. 

Najczęstszą manifestacją PEM (w 20% przypad-
kach jedyną) jest podostra czuciowa neuropatia, dru-
gą z kolei (mogącą również występować w sposób 
izolowany) – limbiczne zapalenie mózgu. Rzadziej 
w obrazie klinicznym dominuje zapalenie pnia, ze-
spół móżdżkowy, osłabienie mięśni oraz zaburzenia 
autonomiczne. Objawy pniowe zwykle są wynikiem 
uszkodzenia dna komory IV oraz oliwek dolnych 
i obejmują: zawroty głowy, oczopląs, oscylopsje, 
niezborność, dwojenie, zaburzenia mowy (dyzartria) 
i połykania. Charakterystyczne są również zaburze-
nia pamięci świeżej, drgawki, zmącenie, nadmierna 
senność w ciągu dnia, dysfunkcja hormonów pod-
wzgórzowych, upośledzenie pionowego spoziera-
nia, niekiedy całkowita oftalmoplegia. Objawami 
towarzyszącymi mogą być zubożenie ruchowe lub 
parkinsonizm. Uszkodzenie układu autonomicznego 
występuje u około 30% chorych, najczęściej w posta-
ci niedociśnienia ortostatycznego, zatrzymania mo-
czu, impotencji, suchości w jamie ustnej, zaburzeń 
reaktywności źrenic, w nielicznych przypadkach  
− przewlekłej rzekomej niedrożności jelit. 

Paranowotworowe limbiczne  
zapalenie mózgu 

Paranowotworowe limbiczne zapalenie mózgu 
(LE) związane jest zwykle z SCLC i rakiem jądra, rza-
dziej grasiczakiem, chorobą Hodgkina, rakiem pier-
si, jajnika, żołądka, macicy lub krtani [12]. Schorze-
nie ma początek ostry lub podostry, a jego objawy 
wskazują na zajęcie układu limbicznego – zaburze-
nia pamięci świeżej i orientacji, zespół amnestyczny, 
zmiany osobowości, objawy psychotyczne z halucy-
nacjami wzrokowymi i słuchowymi, lęk i depresja. 
U około połowy chorych występują złożone lub 
wtórnie uogólnione napady padaczkowe. Uszko-
dzenie jednego lub obu płatów skroniowych można 
uwidocznić w badaniu MRI, ewentualnie w badaniu 
PET z użyciem fluorodezoksyglukozy. U około 60% 
chorych z LE stwierdza się zmiany zapalne w CSF – 
pleocytozę, wzrost stężenia białka i obecność prąż-
ków oligoklonalnych. W podobnym odsetku, w su-
rowicy i CSF występują Abs onkoneuronalne [13]. 
U większości pacjentów przebieg schorzenia jest 
progresywny. Czas trwania zapalenia mózgu zwykle 
nie przekracza dwóch lata (5−20 miesięcy).

 

Paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku

Paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku 
(PCD) obejmuje podostro postępujące zaburze-
nia móżdżkowe prowadzące do ciężkiego inwa-

lidztwa, mimo że po kilku miesiącach choroba 
zazwyczaj ulega stabilizacji. Niekiedy pełen obraz 
kliniczny może rozwinąć się w ciągu roku. Głów-
nym objawem jest niezborność tułowia i kończyn 
(w 40% początkowo asymetryczna) oraz dyzartria. 
U większości chorych występuje również dwojenie 
i oczopląs, w ciężkich postaciach obserwuje się za-
burzenia połykania. Badania MRI i TK w początko-
wym okresie PCD zazwyczaj nie wykazują zmian. 
W późniejszym stadium choroby obserwuje się 
zanik móżdżku. Stężenie białka i liczba limfocytów 
w CSF mogą być zwiększone. 

PCD najczęściej rozwija się w związku z no-
wotworami narządu rodnego, piersi, płuc (szcze-
gólnie SCLC) oraz w chorobie Hodgkina; rzadko 
w przebiegu raka żołądka, jelita grubego, krtani 
lub mięsaka wywodzącego się z limfocytów lub 
retikulocytów. 

Zespół opsoklonii–mioklonii 

Charakterystycznym objawem zespołu opsoklo-
nii-mioklonii (POM) są szybkie, nieregularne ruchy 
gałek ocznych, tułowia i kończyn oraz niezbor-
ność, przez co stan ten jest nazywany zespołem 
tańczących oczu i tańczących stóp. Opsoklonie są 
spontanicznymi, arytmicznymi, sprzężonymi saka-
dami o dużej amplitudzie, widocznymi przy spo-
glądaniu w każdym kierunku. Zwykle są związane 
z miokloniami kończyn i tułowia. Niezborność 
tułowia może powodować ciężkie zaburzenia 
chodu i częste upadki, zaś niezborność kończyn 
(w przeciwieństwie do PCD) jest niewielka. 
W większości przypadków chorzy mają również 
inne objawy uszkodzenia pnia mózgu – nadją-
drowe porażenie spozierania, dwojenie, osła-
bienie słuchu, parkinsonizm, sztywność mięśni, 
zawroty głowy, nudności, dyzartrię, zaburzenia 
połykania. CSF może wykazywać niewielkie 
zmiany zapalne oraz prążki oligoklonalne. MRI 
i TK głowy są zwykle prawidłowe. Schorzenie ma 
podostry początek, często obserwuje się fluktu-
acje objawów, a u niektórych chorych samoistne 
ich ustępowanie.

POM rozpoznawano u dzieci z nerwiakiem 
zarodkowym, u kobiet z Abs anty-Ri i zazwyczaj 
rakiem piersi oraz u dorosłych bez przeciwciał 
onkonalnych, jednak z obecnością guza, którym 
prawie zawsze jest SCLC [14, 15]. W zespole tym 
opisano również pojedyncze przypadki innych 
guzów nowotworowych – raka macicy, jajowodu, 
piersi, pęcherza, tarczycy oraz grasiczaka, chrzęst-
niako-mięsaka oraz chorobę Hodgkina. 

Zespół opsoklonii-mioklonii może rozwinąć się 
również bez związku z chorobą nowotworową; 
u dorosłych i u dzieci po przebytej infekcji lub im-
munizacji, również w encefalopatiach toksycznych 
i metabolicznych. 
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Podostra neuropatia czuciowa 

Podostra polineuropatia czuciowa (SSN) może 
rozwinąć się w przebiegu procesu nowotworowe-
go, zespołu Sjögrena, niekiedy po zastosowaniu 
talidomidu lub bortezomibu. Głównymi objawami 
są: ból, parestezje i drętwienia oraz deficyt czu-
cia, który dotyczy kończyn, tułowia oraz głowy. 
Najczęściej pierwszym objawem jest ból, po nim 
stopniowo pojawiają się: zdrętwienie i niezborność 
kończyn oraz pseudoatetotyczne ruchy rąk. Zabu-
rzenia czucia są asymetryczne i bardziej nasilone 
w kończynach górnych niż dolnych. Stwierdza się 
osłabienie lub zniesienie odruchów głębokich oraz 
zaburzenia wszystkich rodzajów czucia, z wyraźną 
przewagą zaburzeń czucia głębokiego i niezborno-
ścią. SSN może rozwijać się w sposób izolowany, 
lecz często poprzedza lub współwystępuje z PEM. 
Zwykle rozpoczyna się podostro, szybko postępu-
je, niekiedy z czasem ulega stabilizacji, chociaż 
w okresie 6–9 miesięcy może doprowadzić do 
unieruchomienia chorego z powodu niezborności. 
W około 10% przypadków przebiega łagodnie 
i przez lata chorzy pozostają samodzielni, mimo 
braku leczenia przeciwnowotworowego czy immu-
nosupresyjnego. 

W neurografii stwierdza się obniżenie lub brak 
potencjałów czuciowych przy prawidłowym lub 
bliskim normy przewodzeniu we włóknach rucho-
wych. CSF może wykazywać niewielką limfocyto-
wą pleocytozę. 

Przewlekła rzekoma niedrożność 
żołądkowo-jelitowa 

PNS może klinicznie objawiać się jedynie po-
stępującymi zaburzeniami czynności układu auto-
nomicznego, z których najbardziej typowe dotyczą 
przewodu pokarmowego i przyjmują postać prze-
wlekłej rzekomej niedrożności żołądkowo-jelito-
wej. Charakterystyczny jest wówczas spadek wagi 
ciała, bóle brzucha, zaburzenia wypróżniania oraz 
wzdęcia. U chorych mogą występować zaburzenia 
połykania, nudności i wymioty związane z upośle-
dzeniem perystaltyki przełyku, porażeniem żołądka 
lub często z uporczywymi zaparciami, spowodowa-
nymi uszkodzeniem neuronów splotów jelitowych. 
Badania radiologiczne wykazują poszerzenie jelita 
cienkiego, okrężnicy lub żołądka, a manometria − 
skurcz przełyku lub wpustu. Uszkodzeniu ulegają 
nerwy zewnętrzne jelit, sploty nerwów błony mię-
śniowej jelit oraz jelitowe komórki rozrusznikowe 
Cajala [16]. Obok dolegliwości ze strony przewodu 
pokarmowego mogą również pojawić się inne 
objawy dysautonomii – niedociśnienie ortostatycz-
ne, impotencja, zaburzenia czynności pęcherza 
moczowego, upośledzenie wydzielania gruczołów 
skóry i błon śluzowych, powodujące m.in. suchość 
w jamie ustnej i oku. Zaburzenia autonomiczne 

rzadko występują w sposób izolowany, zazwyczaj 
towarzyszą innym zespołom paranowotworowym. 

Zespół miasteniczny  
Lamberta-Eatona 

W 60−70% zespół miasteniczny Lamberta-
Eatona (LEMS) występuje u chorych z procesem 
nowotworowym, najczęściej SCLC (60%), rza-
dziej rakiem gruczołu krokowego, żołądka, jelita 
grubego, piersi, białaczką lub chłoniakiem [17]. 
W LEMS powstają specyficzne Abs, które działają 
na presynaptyczne kanały wapniowe, powodując 
blokowanie napływu wapnia do komórki, upośle-
dzenie uwalniania acetylocholiny w zakończeniach 
motoneuronów oraz odpowiednich komórek auto-
nomicznych [18]. Dodatkowo u części pacjentów 
z LEMS wykazano obecność Abs przeciw białku 
pęcherzyka synaptycznego – synaptotagminie.

Objawami charakterystycznymi dla LEMS są: 
osłabienie siły mięśniowej z cechami nużliwości 
(pierwotnie zazwyczaj mięśni obręczy miednicy 
i ud), osłabienie odruchów głębokich oraz zaburze-
nia autonomiczne. Zwykle uszkodzony jest układ 
przywspółczulny, powodując nieostre widzenie, 
suchość w jamie ustnej, impotencję, zaparcia, 
zmniejszoną potliwość. Częstym objawem są bóle 
ud i obwodowe parestezje, rzadkim − zaburzenia 
gałkoruchowe i objawy opuszkowe [19]. Test ten-
silonowy może być słabo dodatni. W EMG obser-
wuje się znamienny wzrost amplitudy potencjałów 
przy stymulacji o wysokiej częstotliwości (tzw. toro-
wanie potężcowe). 

Zapalenie skórno-mięśniowe 

Cechą charakterystyczną zapalenia skórno-mię-
śniowego (DM) są zmiany zapalne mięśni oraz 
zmiany skórne. Choroba dwukrotnie częściej wy-
stępuje u kobiet niż u mężczyzn. U kobiet jest 
związana najczęściej z nowotworami piersi i narzą-
du rodnego, a u mężczyzn − nowotworami płuc 
i przewodu pokarmowego [20, 21]. DM opisywano 
również w przypadkach nieziarniczych chłoniaków 
i raków jamy nosowo-gardłowej. 

Przebieg choroby może być ostry, podostry lub 
przewlekły, często ze spontanicznymi okresami 
poprawy i pogorszenia. Obraz kliniczny obejmuje 
symetryczne osłabienie mięśni ksobnych kończyn, 
któremu towarzyszy ból i tkliwość, a w okresie 
późniejszym − zanik mięśni. EMG wykazuje zapis 
miogenny, a badania biochemiczne krwi – podwyż-
szony poziom CPK i aldolazy. Charakterystycznymi 
objawami skórnymi są: świąd, symetryczny rumień 
oraz sinoczerwone grudki nad stawami paliczko-
wymi i śródręczno-paliczkowymi (objaw Gottrona), 
niekiedy martwicze owrzodzenia nad stawami (naj-
częściej łokciowymi i kolanowymi), obrzęk z za-
czerwieniem lub zasinieniem okolicy oczodołów 
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(objaw heliotropu), rumień na dekolcie (V-sign), 
na karku i zewnętrznych powierzchniach ramion 
(objaw szala) oraz w okolicach eksponowanych 
na światło, zmiany w obrębie wałów paznok-
ciowych oraz osutka pęcherzykowa lub pęche-
rzowa.

Leczenie neurologicznych zespołów 
paranowotworowych

Zasadniczym elementem terapii PNS jest sku-
teczne leczenie choroby nowotworowej. Szybkie 
wykrycie i natychmiastowe leczenie nowotworu 
stwarza szansę na poprawę, a przynajmniej na 
stabilizację stanu pacjenta i zapobieżenie dalszej 
progresji objawów neurologicznych [5].

Mimo niezaprzeczalnego udziału zaburzeń im-
munologicznych w patomechanizmie PNS efekty 
różnych form immunoterapii, poza pewnymi wy-
jątkami, okazały się zawodne. Jak wynika z analizy 
dotychczasowych danych, leczenie immunomodu-
lujące ma być pomocne w PNS, w których antyge-
ny onkoneuronalane stanowią element zewnętrz-
nej powierzchni komórki, a w patogenezie choroby 
główną rolę odgrywa odpowiedź humoralna. Do 
takich zespołów należy limbiczne zapalenie mózgu 
związane z Abs anty-VGKC i anty-NMDAR, zapale-
nie skórno-mięśniowe, LEMS, retinopatia związana 
z rakiem oraz zespół uogólnionej sztywności [1, 23]. 
W zespołach, w których antygeny onkoneuronalne 
umiejscowione są wewnątrz komórki, a w mechani-
zmach chorobowych przeważa odpowiedź komór-
kowa, immunoterapia jest mało skuteczna. 
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