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Paraneoplastické anti-neuronální protilátky
• Tvorba těchto protilátek je spojena s expresí antigenů nervové tkáně
na nádorových buňkách
• Jsou namířeny proti antigenům
nádorové i nervové tkáně
(Purkyňovy buňky a další buňky NS).
• Jsou prokazovány v séru u významného podílu (až 50%) pacientů
s paraneoplastickými neurologickými syndromy (PNS)
• Mají zřetelnou asociaci především s malobuněčným karcinomem
plic, nádory prsu a nádory vaječníku.
• První popis případu průkazu protilátek proti cytoplazmě
Purkyňových buněk u paraneoplastické cerebelární degenerace
(PCD) v asociaci na gynekologické nádory pochází z r. 1983.
[Karim A.R. et al., in Autoantibodies, 2/e, Elsevier, 2007, 637-643]

Charakteristika nejdůležitějších
antineuronálních (onkoneuronálních
onkoneuronálních)) protilátek
Autoprotilátka

Antigen

Anti-Hu (ANNA-1)

Neuronspec. RNA
vážící proteiny

Tabulka 1a

Mol.hmot.

Imunofluorescence v NS

Tumor

Klinický obraz

35-40 kD

Jádra - CNS, PNS
neurony aj.

SCLC, prostata,
seminom,
neuroblastom

GIT příznaky

55 a 80 kD

Jádra - CNS

Ca prsu,
vejcovodu,
SCLC

Axiální ataxie,
opsoklonusmyoklonus

34 a 62 kD

Purkyňovy bb,
cytolazma

Ca ovaria, prsu,
adenoca plic

Akutní či subakut.
cerebelární
degenerace
Uveitida,
retinopatie,
encefalomyelitida
Stiff-man syndrom

Anti-Ri (ANNA-2)

Nova

Anti-Yo (PCA-1)

Intracelulání CDR
proteiny
(vážící c-myc)

Anti-CV2/CRMP-5

Collapsin
responsemediator protein-5

62 kD

Oligodendrocyty

SCLC, tymom,
sarkom dělohy

Panneuronální
GAD

65 a 67 kD

Ostrůvky
pankreatu

Ca prsu, SCLC

Anti-GAD

Zkratky: SCLC - malobuněčný karcinom plic
GAD - dekarboxyláza kyseliny glutamové

Charakteristika dalších antineuronálních
protilátek
Autoprotilátka

Mol.hmot.

Imunofluorescence v NS

VGCC

-

Ma, Ma2/Ta
Amfifyzin

Antigen

Tabulka 1b
Tumor

Klinický obraz

Neuromuskulární
junkce

SCLC, tymom

Lambert-Eatonův
syndrom

37 a 40 kD

Jadérka neuronů

Ca plic, prsu,
tl.střeva

Cerebelární
degenerace

128 kD

Neurofilamenta

SCLS, ca prsu

Stiff-man
syndrom

-

Cévy mozečku
(VirchowRobinovy
prostory)

Další onkoneurální protilátky
Anti-VGCC
Anti-Ma
Anti-amfifyzin

NMO-IgG

Aquaporin-4

Zkratky: SCLC - malobuněčný karcinom plic
VGCC - napěťově řízený kalciový kanál

Devikův sy
(neuromyelitida
optického nervu)

Antineuronální protilátky skupiny antianti-Yo
(imunofluorescence Purkyňových buněk)
Protilátka

Charakteristika
pacientů

Neurologické
postižení

ženy >> muži
průměrný věk 64 let
věkový rozsah 37-79 let

Paraneoplastická
cerebelární degenerace
(PCD),
senzorimotorická
neuropatie,
encefalopatie

Ovarium, prs

Progresívní multifokální
neurologický syndrom,
encefalomyelitida, PCD,
Lambert-Eatonův
myastenický syndrom

Malobuněčný
plicní
karcinom

Anti-Yo (PCA1)

PCA2

Anti-Tr

Tabulka 2

ženy > muži
průměrný věk 52 let
věkový rozsah 44-81 let

ženy >> muži
průměrný věk 61 let
věkový rozsah 14-75 let

PCD, cerebelární ataxie,
limbická encefalitida,
neuritida optického nervu

Nejčastější
tumory

Hodgkinův
lymfom
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1.etapa - vstupní dg. RS

Žena, nar. 1956, úřednice
První potíže 7/2006: vertigo, vomitus, roztřesený obraz
Likvorový obraz: serózní zánět v CNS (zvýšená permeabilita
hematolikvorové bariéry, přítomnost intratekální oligoklonální syntézy
IgG a mírná lymfocytární pleiocytóza)

Stanovena dg. roztroušené sklerózy (RS)
na základě průkazu oligoklonálních pásů IgG i přes negativitu nálezu na
MRI a EvP
Zahájena konvenční kombinovaná imunosupresivní léčba a doporučeno
sledování v RS centru v Teplicích.

Kazuistika

2

1.etapa - vstupní dg. RS

Žena, nar. 1956, úřednice
Vstupní vyšetření v RS centru (10/2006)
Diagnostikován progredující cerebelární syndrom, neprokázána
diseminace v prostoru CNS a v čase

Dg. RS nejistá
Doporučeno přešetření stavu: kontrolní MRI i lumbální punkce (LP)

Kontrolní LP 11/2006:
systémový ústup zánětu, v CNS přetrvávající serózní zánět, další zvýšení
permeability hematolikvorové bariéry, prohloubení lymfocytární
pleocytózy. Opětovný průkaz intratekální oligoklonální syntézy IgG, nově
známky tkáňové destrukce.

Kazuistika

3

2.etapa - pozitivita anti-Yo,
ale negativní klinická vyšetření

Žena, nar. 1956, úřednice
Pro klinické příznaky cerebelárního syndromu indikováno vyšetření antineuronálních protilátek, prokázána vysoká pozitivita anti-Yo (PCA1)
protilátek v séru i CSF (11/2006) a vysloveno podezření na

paraneoplastickou cerebelární degeneraci (PCD)
20x10

40x10

Diagnostikum Biochip MosaicTM (mozeček primáta), firma Euroimmun, SRN
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2.etapa - pozitivita anti-Yo,
ale negativní klinická vyšetření

Žena, nar. 1956, úřednice
Gynekologické vyšetření: negativní nález
cytologie, sonografie břicha, CT břicha a pánve, mamografie, tumorové
markery
Zahájena cílená vyšetření ke zjištění neoplázie, sumarizace dosud
negativních výsledků a kontrolní odběr krve ke konfirmaci výsledku
antineuronálních protilátek (1/2007).
Pozitivita anti-Yo protilátek v séru potvrzena v další laboratoři.
Následně až celotělový PET ukazuje na suspektní nádorové

ložisko v pravém ovariu a prevertebrálně v oblasti L3/4.
Navržena adnexektomie s revizí retroperitoneálních uzlin (1/2007).
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3.etapa - gynekologická
operace potvrzuje zhoubný nádor

Žena, nar. 1956, úřednice
3/2007 Nemocnice Na Homolce:
provedení kontrolní LP a MRI mozku.
Závěr: těžký, zvolna progredující mozečkový syndrom
zánět CNS – nejspíše paraneoplastické etiologie při susp. tumoru ovaria
4/2007 Gynekologický výkon :
histologicky adenocarcinoma ovarii l.dx stadium IIIc
vzhledem k vysoce malignímu vzhledu buněk nelze vyloučit ani metastázy
nejasného zdroje
Zahájena onkologická léčba (cisplatina, Taxol), ukončena 9/2007.
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3.etapa - gynekologická
operace potvrzuje zhoubný nádor

3/2008 MRI mozku: lamelární atrofie mozečku, bez patologie mening, bez
nových ložiskových změn
4/2008 kontrolní PET+CT: bez známek hypermetabolismu glukózy, bez
známek proliferace nádorových buněk. Pacientka bez onkologické
medikace a bez známek nádorového onemocnění.
4/2008 přetrvávající pozitivita anti-Yo protilátek (titr 1:160 v séru, 1:8 v CSF)

Klinický stav:
těžký cerebelární syndrom (ataxie očních bulbů, těžká porucha
chůze), depresivní syndrom

Závěr
• Pozitivní LP při odlišném klinickém průběhu, negativní
MRI, nemůže potvrzovat diagnózu RS, nutno hodnotit
všechna vyšetření komplexně
• paraneoplastické sy mohou často být jedinými
klinickými příznaky, které předchází a signalizují
nádorové onemocnění
• paraneoplastické sy předcházejí vlastní manifestaci
nádoru až v 50%, špatná prognóza
• prognóza přežití pacientů s mozečkovým syndromem
je udávána v průměru kolem 22m – 72m

C. Monet 1873

Děkuji za pozornost

