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zespoły
paraneoplastyczne
Zespołyparaneoplastycznetozmianyocharakterzepośrednimwywoływanenieprzezsamnowotwórczy
jego przerzuty, lecz przez czynniki
będącewynikiemnowotworu.Częstotliwośćwystępowaniazespołów
paraneoplastycznychuzwierzątnie
jestznana.Dotejporynajdokładniej
opisanezostałyzespołyparaneoplastyczneupsów.

Prawidłowerozpoznaniezespołuparaneoplastycznego jest ważne zróżnych powodów:
–zespołyparaneoplastycznemogąwystąpićwewczesnymstadiumchorobynowotworowej;ztegowzględurozpoznaniezespołuparaneoplastycznegomoże
pomócodpowiedniowcześniezdiagnozowaćnowotwór;
–leczeniezaburzeńmetabolicznychzwiązanychzzespołemparaneoplastycznym
możebyćkoniecznymwarunkiemskutecznegoleczenianowotworu;
–rodzajzaburzeńbędącychnastępstwem
zespołuparaneoplastycznegoczęstojest
powiązanyzestopniemciężkościchoroby nowotworowej; monitorowanie
owychzaburzeńmożewięcbyćpomocnewstwierdzeniu,czynowotwórodpowiadanazastosowaneleczenie,czyteż
doszło do nawrotu bądź rozprzestrzenieniasięprocesunowotworowego;
–samezespołyparaneoplastycznemogą
prowadzićdociężkichobjawówklinicznych,anawetpowodowaćbezpośrednie
zagrożeniedlażycia.

Zespołyustrojowe

Kacheksja
Uwieluzwierzątznowotworamiobserwujesięznacznyspadekwagiciała.Wprzebiegu tzw. kacheksji nowotworowej obserwuje się spadek masy mięśniowej
itłuszczowej,przyczymupsówmamiejscegłówniezaniktkankitłuszczowej.
Etiologia kacheksji nowotworowej
macharakterzłożony.Kluczowymiczynnikamisątuprzedewszystkimbrakłaknienia,upośledzenieprocesutrawiennego,
pobórsubstancjiodżywczychprzeztkankęnowotworowąorazichutratawwyni-
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kuwysiękówwywołanychnowotworem,
atakżecałyszeregzaburzeńmetabolicznychiendokrynologicznych.
Wiele czynników uwarunkowanych
gospodarką płynów ustrojowych, takich
jakpoziomcytokinczyhormonów,może
przyczynić się do wystąpienia kacheksji
nowotworowej.Zwiększenieliczbyprzyjmowanychkaloriiniepowodujecofnięcia
kacheksjinowotworowej.

endokrynopatie

Neoplazjetworzącesięwobrębietkanek
gruczołowych wytwarzają fizjologiczne
hormony tkanki pierwotnej. Ponieważ
zdolnośćorganizmudoregulacjiprodukcji
tychhormonówjestbardzoograniczona,
dochodzidonadprodukcjihormonów.
W tkankach gruczołowych zbudowanychzróżnychtypówkomórek(trzustka,
przysadka,nadnercza,tarczyca)procesnowotworowydotyczyzwyklekomórekjednegotypu.
Wweterynariiznanychjestkilkaistotnych rodzajów endokrynopatii paraneoplastycznych.
Donajczęstszychnależą:
–nadczynnośćtarczycyspowodowana
nowotworamigruczołówprzytarczycznychukotów;
–choroba Cushinga (nadczynność
kory nadnerczy)wywoływananowotworami przysadki lub nowotworami
nadnerczyuróżnychgatunkówzwierząt;
–hiperkalcemiabędącanastępstwemnowotworówgruczołówprzytarczycznych;
hiperkalcemiapowstajewwynikuektopicznejprodukcjihormonówwydzielanychprzezgruczołyprzytarczyczneoraz
białekzwiązanychzczynnościągruczołówprzytarczycznychwnastępstwieneoplazji;upsówhiperkalcemiawystępuje
najczęściejwpołączeniuzrakiemzatok
przyodbytowych, u kotów hiperkalcemiamożebyćzwiązanaz czerniakiem,
natomiast u koni może występować
równoleglezrakiemnabłonkapłaskiego;
objawami klinicznymi hiperkalcemii
są:osłabieniemięśni,arytmiaserca,brak
łaknienia,wymiotyorazniewydolność
nerekpołączonazwielomoczeminadmiernympragnieniem;
–hipoglikemiabędącanajczęściejskutkiem guzów insulinowych, a w rzadszych przypadkach również skutkiem

innych neoplazji, np. nowotworów
wątroby; objawy hipoglikemii mają
wszczególnościcharakterneurologiczny,ponieważukładnerwowywykazuje
znacznązależnośćodglukozy;
–hipergastrynemia i hiperhistaminoza związana z nowotworami komórek tucznych, czyli mastocytów,
a w szczególności z ustrojową mastocytozą (skórne postacie nowotworów
komórek tucznych rzadko wywołują
objawy ustrojowe); hipergastrynemia
możeprowadzićdoowrzodzeńżołądka
idwunastnicy,dolegliwościbrzusznych,
wymiotóworazspadkuwagiciała;hipergastrynemięokreślasięrównieżmianem
zespołuZollingera-Ellisona.

Zespołykostne

Wśródzespołówkostnychwweterynariinauwagęzasługująprzedewszystkim
takie schorzenia, jak hipertrofia kości
imielofibroza.
Hipertroficznaosteopatiawystępuje
upsówikotów.Jejobjawemklinicznym
jestporażenie.WobrazieRTGwidoczne
sąrozległeokostnowenaroślawobrębie
kości.Hipertroficznaosteopatiamożebyć
związanazcałymszeregiemnowotworów,
lecznajczęściejtowarzyszyrozległymprocesomneoplastycznyminieneoplastycznym w obrębie klatki piersiowej. Przypuszczasię,żejejprzyczynąsązaburzenia
wprodukcjihormonówwzrostu,lecznie
zostałotodokońcaudowodnione.
Mielofibrozacharakteryzujesięwzmożonym wzrostem fibroblastów w szpiku
kostnym.Możeonabyćzwiązanazchorobąmieloproliferacyjnąbądźnowotworami
winnychmiejscach.Patogenezamielofibrozyniezostaładotądwyjaśniona.

ZespołynacZyniowo-hematologicZne

Neoplazjetkanekniehematopoetycznych
mogąbyćprzyczynąwieluzespołównaczyniowychihematologicznych,np.eozynofiliiczyteżleukocytozyobojętnochłonnej. Nie ustalono do tej pory przyczyny
występowania tych zespołów, ale prawdopodobniemająonezwiązekzkrążącymicytokinami.
–Anemięobserwujesięczęstouzwierząt
cierpiącychnaschorzenianeoplastyczne. Przyczyn anemii może być wiele,
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zespoły
ustrojowe

objawy

nowotworytowarzyszące
danymobjawom

brakłaknienia,kacheksja

licznenowotworyzłośliwe

gorączka

licznenowotworyzłośliwe

hiperkalcemia

–chłoniakzłośliwy
–szpiczakmnogi
–rakzatokprzyodbytowych
–nowotworyzprzerzutamidokości
–nowotworygruczołówprzytarczycznych
–innenowotworyzłośliwe

hipoglikemia

–guzinsulinowy
–nowotworywątroby
–chłoniakzłośliwy
–białaczka

hipergastrynemia

–guzgastrynowy
–nowotworykomórektucznych

chorobacushinga

–nowotworyprzysadki
–nowotworykorynadnerczy

endokrynopatie

nadczynnośćtarczycy
hiperhistaminoza
hiperkatecholaminemia
hiperestrogenizm
zespoły
kostne

zespoły
naczyniowo-hematologiczne

hipertroficznaosteartropatia
(akropachia)

–nowotworypłuc(guzypierwotnebądźprzerzuty)
–rozległeprocesywobrębieklatkipiersiowej

mielofibroza
leokocytoza

licznenowotwory

trombocytopenia

licznenowotwory

erytrocytoza

nowotworynerek(guzypierwotnebądźprzerzuty)

anemia

licznenowotwory

gammopatiemonoklonalne

–szpiczakmnogi
–chłoniakzłośliwy
–białaczkalimfatyczna

krzepnięciewewnątrznaczyniowe

licznenowotwory,wszczególnościnowotworyhematopoetyczneizłośliwyśródbłoniakkrwionośny

leukopenia
trombocytoza
zespoły
neurologiczne

polineuropatia

guzinsulinowy

miasteniaciężkarzekomoporaźna

grasiczak

neuropatiaobwodowa
paraneoplastycznautratasierściukotów

zespołyskórne

złośliwenowotworytrzustkiiprzewodużółciowego

złuszczającezapalenieskóryukotów

grasiczak

guzkowezwłóknienieskóry

torbielowatenowotworynerek

feminizacja

nowotworyjąder

powierzchniowemartwiczezapalenieskóry

–schorzeniawątroby
–nowotworywydzielająceglukagon

pęcherzycaparaneoplastyczna

chłoniakśródpiersiowy

paraneoplastycznyzespółodtrzustkowy
ukotów

gronisatygruczolakoraktrzustki

atroficznezapalenieskóry
(chorobacushinga)

–nowotworyprzysadki
–nowotworykorynadnerczy

Tabela1.Zespołyparaneoplastyczneupsów
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m.in. przewlekłe choroby, nowotwory
szpiku kostnego, znaczna utrata krwi
czyhemoliza.
–Policytemiawystępujerzadziejiwpowiązaniuzektopicznąprodukcjąerytropoetyny,awszczególnościzłośliwymi
nowotworaminerek.
–Leukocytozę obserwuje się przede
wszystkimupsówzezłośliwyminowotworamipłuclubnerek.
–Hipergammaglobulinemiawystępujegłównieupsówikotówwpowiązaniu
zeszpiczakiemmnogim,pierwotnąmakroglobulinemiąorazchorobamilimfoproliferacyjnymi.
–Trombocytopeniaobjawiasięujednej
trzeciejpsówcierpiącychnanowotwory.Patogenezategozespołujestbardzo
złożona. Trombocytopenia może być
wywołanawszczególnościobecnością
złośliwegośródbłoniakakrwionośnego,
chłoniakalubczerniakaiczęstotowarzysząjejneutropeniaorazanemia.
–Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (DIC) może występować
wtórnieprzywielkościowodużychnowotworach,awszczególnościwpowiązaniuz nowotworamihematopoetycznymibądźzłośliwymiśródbłoniakami
krwionośnymi.
–Anemię oraz rozsiane krzepnięcie
wewnątrznaczynioweupsówobserwujesięczęstowpowiązaniuzezłośliwymśródbłoniakiemkrwionośnym.
–Zespół nadmiernej lepkości krwi
możebyćrezultatemwzmożonejprodukcji immunoglobuliny, na przykład
wskutekobecnościszpiczakamnogiego. Zespół nadmiernej lepkości krwi
możeprowadzićdozaburzeńczynnościukładunerwowego,niewydolności
sercabądźzaburzeńkrzepnięciakrwi.

ZespołyneurologicZne

Uzwierzątparaneoplastycznezespołyneurologicznewystępujązwyklewpołączeniu
zhiperkalcemią,hipoglikemiąlubzespołemnadmiernejlepkościkrwi.Zaburzenia neurologiczne często przejawiają się
skurczami.
Opisane zostały również pierwotne
schorzenia obwodowego układu nerwowego.Sąto:
–miasteniaciężkarzekomoporaźna
– może czasami towarzyszyć nowotworomśródpiersia,naprzykładgrasiczakom; przyczyną miastenii ciężkiej rzekomoporaźnej są zaburzenia
mechanizmuprzekazywaniabodźców
w obrębie zakończeń nerwowo-mięśniowych;
–neuropatiaobwodowa–częstowystępujeupsówwpowiązaniuzneoplazjami,przyczymobjawyklinicznewystępująrzadko;
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–polineuropatia–jestzespołemrzadkimiwystępujeupsówzguzamiinsulinowymi.
Wmedycynieludzkiejwielezespołów
neurologicznychzwiązanychjestzdziałaniemukładuodpornościowego.Przypuszczasię,żedotyczytorównieżzwierząt.

Zespołyskórne

Jakdotądopisanezostałyzaledwienieliczneprzypadkiparaneoplastycznychzespołówskórnychupsówikotów.
Nieswoiste objawy, takie jak rumień,
utrata sierści, skrobiawica, świąd, złuszczającezapalenieskóry,zapalenienaczyń,
zapalenie skórno-mięśniowe oraz martwicze zapalenia skóry, mogą występowaćwpowiązaniuzcałymszeregiemnowotworów.
Do najważniejszych paraneoplastycznychzespołówskórnychzaliczająsię:
–Paraneoplastyczna utrata sierści
u kotów – objawia się symetryczną
obustronną utratą sierści postępującąodbrzuchawkierunkugłowyoraz
przyśrodkowychpowierzchnikończyn.
Dotkniętechorobązwierzętaczęstowykazują chorobowe objawy ustrojowe.
Zespół ten obserwuje się w powiązaniuzezłośliwyminowotworamitrzustkiiprzewodużółciowego.
–Złuszczającezapalenieskóryukotów powiązane z grasiczakiem –
opisanosześćprzypadkówtegozespołu
ukotówzestwierdzonymguzemgrasicy.Zespółtenobjawiasięrozlanymrumieniempołączonymzłuszczeniemsię
skóry.Zmianyrozpoczynająsięwokolicygłowyinazakończeniachuszu,anastępnierozprzestrzeniająsięnainneczęściciała.Patogenezategoschorzenianie
zostaławyjaśniona.
–Guzkowe zwłóknienie skóry –jest
tozespółparaneoplastycznywystępujący
głównieuowczarków.Przypuszczasię,
żechorobatadziedziczonajestwsposóbautosomalniedominujący.Zmiany
mająpostaćrozsianychkolagenowych
guzkówskórnych.Guzkowezwłóknienieskórywystępujewpowiązaniuzgruczolakotorbielakiemlubtorbielowatym
gruczolakorakiemnerek.Zależnośćpomiędzyguzkowymzwłóknieniemskóry
a torbielowatymi nowotworami nerek
niezostałajakdotądwyjaśniona.
–Zespółfeminizacjizwiązanyznowotworami jąder – obserwuje się
jeu24-57%psówznowotworamikomórek Sertoliego. Czasami towarzysząonerównieżnowotworomkomórekLeydiga.Zespółfeminizacjiobjawia
sięginekomastią,atrakcyjnościądlainnychsamców,zwisającymnapletkiem,
atrofią penisa, metaplazją nabłonka
płaskiego prostaty bądź mielosupre-

sjąpołączonązezmianamiskórnymi.
Donajczęściejobserwowanychzmian
skórnych należą obustronna symetrycznautratasierściorazzmniejszeniegrubościnaskórka.Ponadtomoże
nastąpićzmianakolorusierści,możliwejestrównieżwystąpieniemelanozy
orazdermatozynapletkowej.
–Powierzchniowemartwiczezapalenieskóry–jesttomartwiczachoroba
skórywystępującaupsów,powiązana
zeschorzeniamiwewnętrznymi.Chorobatawystępujezwyklewpowiązaniu
zeschorzeniamiwątrobyidlategonazywanajestteżzespołemwątrobowo-
-skórnym.Powierzchniowemartwicze
zapalenie skóry może także towarzyszyćnowotworomwydzielającymglukagon. Do najważniejszych objawów
dermatologicznych zalicza: się nadżerkiiowrzodzenia,utratęsierści,wysięki, strupy, nadmierne rogowacenie
oraz pękającą skórę na wewnętrznej
powierzchniłap.
–Pęcherzyca paraneoplastyczna
–jakdotądzespółtenstwierdzonotylkoujednegopsazchłoniakiemśródpiersiowym.Upsawidocznebyłynadżerkiiowrzodzeniaorazpęcherzykowe
zmianyskórnenagłowie,kończynach
i tułowiu. Wśród zwierząt pęcherzyca
paraneoplastycznajestbardzorzadkim
schorzeniem.
–Odtrzustkowa utrata sierści u kotów–tozespółobserwowanyukotów
znowotworamitrzustki.Odtrzustkowa
utratasierściwystępujeprzedewszystkimukotówwśrednimorazzaawansowanymwiekuidotykagłównieokolic
podbrzuszaorazkończyn.Skórastajesię
cienkaiprzeźroczysta,asierśćwychodzi.Uzwierzątdotkniętychtymschorzeniemczęściejdochodzidozakażeń
grzybemMalassezia.
–Atroficznezapalenieskóry(choroba
Cushinga)–możewystępowaćuzwierzątznowotworamiprzysadkilubnowotworamikorynadnerczy.Udotkniętychnimzwierzątobserwujesięutratę
sierści,zmniejszonągrubośćskóryoraz
przebarwienia.
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