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WYWIAD

• 39-letnia pacjentka skierowana do SOR z powodu występujących  od 2 
miesięcy objawów neurologicznych pod postacią zespołu móżdżkowego oraz 
piramidowo-pozapiramidowego.

• Od 2 miesięcy leczona psychiatrycznie-otrzymywała leki antydepresyjne

• Od kilku miesięcy parestezje i drętwienia lewostronne, zaburzenia funkcji 
poznawczych

• W wywiadzie nikotynizm, czynna zawodowo-praca w ogrodnictwie w Holandii



BADANIE NEUROLOGICZNE

• Przytomna w kontakcie utrudnionym

• Objawy oponowe nieobecne

• Nerwy czaszkowe bez cech uszkodzenia

• Tetrapareza wiotka II *Według Lovette‘a  z przewagą w kończynach lewych

• Odruchy ścięgniste zniesione 4-kończynowo 

• Nasilona ataksja w kończynach 

• Ruchy o charakterze atetotycznym, balizm

• 4-kończynowy zespół pozapiramidowy hiperkinetyczno-hipotoniczny

• Bez objawów patologicznych 



DIAGNOSTYKA• CRP 10,8 mg/L

• Wapń całkowity 9,9 mg/dL

• Wapń zjonizowany 1,12 mmol/L

• Magnez 2,08 mg/dL

• Kreatynina 0,63

• ALT 72 U/L

• AST  29 U/L

• Na 145 mmol/L

• K  3,59  mmol/L

• Morfologia L 7,61x10*3 E 3,8x10*6, PLT 293x10*3 Hb 11,7 mg%

• Ujemne markery nowotworowe (CEA, Ca 19,9, Ca-15-3, Ca 125)

• HIV Ag/Ab (combo) ujemny

• VDRL ujemny

• Proteinogram prawidłowy



DIAGNOSTYKA

• TK głowy

• MRI- zlewające się obszary o podwyższonej intensywności sygnału 
T2 w okolicy czołowo-ciemieniowej prawej i lewej z zajęciem 
hipokampa i podstawnej części płata czołowego lewego. Zmiany z 
przewagą prawostronną













PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY

• Cytoza 3 

• Białko 167,8 mg/dl 

• Glukoza 68 mg/dl 

• Odczyn Pandy‘ego dodatni 

• Posiew PMR-ujemny

• Ujemny poziom przeciwciał przeciw wirusowi opryszczki HSV IgM w PMR



• Podejrzenie glioma do różnicowania z zapaleniem OUN 



EEG

• Zapis złożony z nieregularnej czynności theta  o 
amplitudzie 10-80 uV z fragmentami polimorficznych fal 
wolnych o amplitudzie 100 uV, zespołami 
niskonapięciowymi fali ostrej z falą wolną oraz 
wierzchołkowatymi falami 1-2 Hz o amplitudzie 150 uV w 
przodogłowiu



TK KLATKI PIERSIOWEJ

• otorbiony zbiornik płynu w prawej jamie oplucnowej. Pogrubienie 
ścian oskrzelików segmentowych i subsegmentowych z drobnymi 
okołooskrzelowymi zmianami zapalnymi.  Zaznaczone węzły 
chłonne śródpiersiowe 



TK JAMY BRZUSZNEJ

• Bez patologii



• Chora zakwalifikowana do biopsji OUN



BIOPSJA OUN

Obraz mikroskopowy nie daje podstaw do rozpoznania 
nowotworu-przemawia za zmianami zwyrodnieniowo-
zapalnymi



P/C ONKONEURONALNE MET. IIF

• Anty-Yo ujemny

• Anty-SOX1  4,00

• Anty-PNM2Ta 1,0

• Anty-Amp 2,0

• Anty-Hu  202
• Anty-mielina ujemny

• Anty-GAD ujemny

• Anty Ri ujemny

• Anty-Cv2 2,0

• Anty-MAG ujemny



PET

• Badanie PET-TK przemawia za aktywną metabolicznie limfadenopatią 
śródpiersia o wysokim ryzyku procesu rozrostowego 

• Klatka piersiowa –aktywna metabolicznie zmiana tkankowa we wnęce płuca 
prawego o wym. 16x20x23mm-prawdopodobnie węzeł chłonny

• Aktywny metabolicznie pakiet węzłów chłonnych przytchawiczych prawych 
32x24x35mm

• Dykretnie obudzone metabolicznie nawarstwienia podopłucnowe przy tylnych 
ścianach obu płuc



DIAGNOSTYKA PULMONOLOGICZNA

• EBUS-TBNA: Cellulae carcinomatosae 
microcellulares



ROZPOZNANIE

• PARANOWOTWOROWE ZAPALENIE MÓZGU



LECZENIE ONKOLOGICZNE

• Zaplanowana chemioterapia nie odbyła się ze względu na 
pogorszenie stanu ogólnego z rozwinięciem zapalenia 
płuc, które w efekcie zakończyło się zgonem chorej



NEUROLOGICZNE ZESPOŁY PARANOWOTWOROWE

• Zróżnicowana grupa schorzeń neurozwyrodnieniowych

• Zaburzenia czynności ośrodkowego i/lub obwodowego układu nerwowego 
oraz złącza nerwowo-mięśniowego niebędące wynikiem przerzutów ani 
efektem bezpośredniego wpływu (naciek, ucisk)

• 1-10% wszystkich chorych na nowotwór

• U osób w średnim wieku

• W badaniach prowadzonych w Wielkiej Brytanii i w Polsce częściej dot. 
kobiet



MECHANIZM POWSTAWANIA 

• Mechanizmy immunologiczne

• Wyniki badań  doświadczalnych i klinicznych  sugerują  możliwość 
udziału zaburzeń metabolicznych, czynników toksycznych lub 
wirusów



• Paranowotworowe zapalenie mózgu i rdzenia

• Paranowotworowe limbiczne zapalenie mózgu

• Zespół opsoklonii-mioklonii

• Paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku

• Podostra neuropatia czuciowa

• Zespół miasteniczny Lamberta Eatona

• Przewlekła rzekoma niedrożność żołądkowo-jelitowa

• Zapalenie skórno-mięśniowe



P/C ONKONEURONALNE

• P/c anty-Hu czuciowa neuropatia, zapalenie układu limbicznego, paranowotworowe 
zwyrodnienie móżdżku, drobnokomórkowy rak płuca, nerwiak zarodkowy

• anty-YO paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku, Ca jajnika, Ca sutka

• anty CV-2 paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku, zapalenie układu limbicznego, 
zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, z. Lambera Eatona, rak drobnokomórkowy płuca, 
grasiczak, mięsak macicy

• anty-Ri z. psoklonii-mioklonii, ca mammae, rak drobnokomórkowy płuca

• anty-Ma/anty -Ta-zapalenie mózgu i pnia mózgu, rak jąder

• anty-amfilizyna rak jajnika, drobnokomórkowy rak płuca



LECZENIE

• Skuteczne leczenie choroby podstawowej (szybkie 
wykrycie i leczenie nowotworu)

• Leczenie immunomodulujące skuteczne tylko w przypadku 
PNS, w których antygeny onkoneuronalne stanowią 
element zewnętrznej powierzchni komórki



ZNACZENIE KLINICZNE

• Uwzględnienie w diagnostyce różnicowej zespołów móżdżkowych, 
neuropatii, zespołu miastenicznego, chorób mięśni szkieletowych

• Stwierdzenie objawów neurologicznego zespołu 
paranowotworowego, wyprzedzających rozpoznanie  pierwotnego 
nowotworu o  miesiące, a nawet lata ma istotne znaczenie 
kliniczne

• Uporządkowanie danych klinicznych i procesów diagnostycznych 
wraz z obowiązującymi kryteriami rozpoznania może stać się 
przydatne w praktyce neurologicznej



Dziękuję za uwagę


