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Prawidłowerozpoznaniezespołuparane-
oplastycznego jestważnez różnychpo-
wodów:
–zespołyparaneoplastycznemogąwystą-

pićwewczesnymstadiumchorobyno-
wotworowej;ztegowzględurozpozna-
niezespołuparaneoplastycznegomoże
pomócodpowiedniowcześniezdiagno-
zowaćnowotwór;

–leczeniezaburzeńmetabolicznychzwią-
zanychzzespołemparaneoplastycznym
możebyćkoniecznymwarunkiemsku-
tecznegoleczenianowotworu;

–rodzajzaburzeńbędącychnastępstwem
zespołuparaneoplastycznegoczęstojest
powiązanyzestopniemciężkościcho-
roby nowotworowej; monitorowanie
owychzaburzeńmożewięcbyćpomoc-
newstwierdzeniu,czynowotwórodpo-
wiadanazastosowaneleczenie,czyteż
doszłodonawrotubądźrozprzestrze-
nieniasięprocesunowotworowego;

–samezespołyparaneoplastycznemogą
prowadzićdociężkichobjawówklinicz-
nych,anawetpowodowaćbezpośrednie
zagrożeniedlażycia.

Zespołyustrojowe
Kacheksja
Uwieluzwierzątznowotworamiobserwu-
jesięznacznyspadekwagiciała.Wprze-
biegu tzw.kacheksjinowotworowejob-
serwuje się spadek masy mięśniowej
itłuszczowej,przyczymupsówmamiej-
scegłówniezaniktkankitłuszczowej.

Etiologia kacheksji nowotworowej
macharakterzłożony.Kluczowymiczyn-
nikamisątuprzedewszystkimbrakłak-
nienia,upośledzenieprocesutrawiennego,
pobórsubstancjiodżywczychprzeztkan-
kęnowotworowąorazichutratawwyni-
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Zespołyparaneoplastycznetozmia-
nyocharakterzepośrednimwywo-
ływanenieprzezsamnowotwórczy
jego przerzuty, lecz przez czynniki
będącewynikiemnowotworu.Czę-
stotliwośćwystępowaniazespołów
paraneoplastycznychuzwierzątnie
jestznana.Dotejporynajdokładniej
opisanezostałyzespołyparaneopla-
styczneupsów.

kuwysiękówwywołanychnowotworem,
atakżecałyszeregzaburzeńmetabolicz-
nychiendokrynologicznych.

Wiele czynników uwarunkowanych
gospodarkąpłynówustrojowych, takich
jakpoziomcytokinczyhormonów,może
przyczynićsiędowystąpieniakacheksji
nowotworowej.Zwiększenieliczbyprzyj-
mowanychkaloriiniepowodujecofnięcia
kacheksjinowotworowej.

endokrynopatie
Neoplazjetworzącesięwobrębietkanek
gruczołowych wytwarzają fizjologiczne
hormony tkanki pierwotnej. Ponieważ
zdolnośćorganizmudoregulacjiprodukcji
tychhormonówjestbardzoograniczona,
dochodzidonadprodukcjihormonów.

Wtkankachgruczołowychzbudowa-
nychzróżnychtypówkomórek(trzustka,
przysadka,nadnercza,tarczyca)procesno-
wotworowydotyczyzwyklekomórekjed-
negotypu.

Wweterynariiznanychjestkilkaistot-
nych rodzajów endokrynopatii parane-
oplastycznych.

Donajczęstszychnależą:
–nadczynnośćtarczycyspowodowana

nowotworamigruczołówprzytarczycz-
nychukotów;

–choroba Cushinga (nadczynność
korynadnerczy)wywoływananowo-
tworamiprzysadki lubnowotworami
nadnerczyuróżnychgatunkówzwierząt;

–hiperkalcemiabędącanastępstwemno-
wotworówgruczołówprzytarczycznych;
hiperkalcemiapowstajewwynikuekto-
picznejprodukcjihormonówwydziela-
nychprzezgruczołyprzytarczyczneoraz
białekzwiązanychzczynnościągruczo-
łówprzytarczycznychwnastępstwieneo-
plazji;upsówhiperkalcemiawystępuje
najczęściejwpołączeniuzrakiemzatok
przyodbytowych,ukotówhiperkalce-
miamożebyćzwiązanazczerniakiem,
natomiast u koni może występować
równoleglezrakiemnabłonkapłaskiego;
objawami klinicznymi hiperkalcemii
są:osłabieniemięśni,arytmiaserca,brak
łaknienia,wymiotyorazniewydolność
nerekpołączonazwielomoczeminad-
miernympragnieniem;

–hipoglikemiabędącanajczęściejskut-
kiemguzów insulinowych, aw rzad-
szychprzypadkachrównieżskutkiem

innych neoplazji, np. nowotworów
wątroby; objawy hipoglikemii mają
wszczególnościcharakterneurologicz-
ny,ponieważukładnerwowywykazuje
znacznązależnośćodglukozy;

–hipergastrynemia ihiperhistami-
noza związana z nowotworami ko-
mórek tucznych, czyli mastocytów,
awszczególnościzustrojowąmasto-
cytozą (skórnepostacienowotworów
komórek tucznych rzadko wywołują
objawyustrojowe);hipergastrynemia
możeprowadzićdoowrzodzeńżołądka
idwunastnicy,dolegliwościbrzusznych,
wymiotóworazspadkuwagiciała;hiper-
gastrynemięokreślasięrównieżmianem
zespołuZollingera-Ellisona.

Zespołykostne
Wśródzespołówkostnychwweteryna-
riinauwagęzasługująprzedewszystkim
takie schorzenia, jak hipertrofia kości
imielofibroza.

Hipertroficznaosteopatiawystępuje
upsówikotów.Jejobjawemklinicznym
jestporażenie.WobrazieRTGwidoczne
sąrozległeokostnowenaroślawobrębie
kości.Hipertroficznaosteopatiamożebyć
związanazcałymszeregiemnowotworów,
lecznajczęściejtowarzyszyrozległympro-
cesomneoplastycznyminieneoplastycz-
nymwobrębieklatkipiersiowej.Przy-
puszczasię,żejejprzyczynąsązaburzenia
wprodukcjihormonówwzrostu,lecznie
zostałotodokońcaudowodnione.

Mielofibrozacharakteryzujesięwzmo-
żonymwzrostemfibroblastówwszpiku
kostnym.Możeonabyćzwiązanazchoro-
bąmieloproliferacyjnąbądźnowotworami
winnychmiejscach.Patogenezamielofi-
brozyniezostaładotądwyjaśniona.

ZespołynacZyniowo-hemato-
logicZne
Neoplazjetkanekniehematopoetycznych
mogąbyćprzyczynąwieluzespołówna-
czyniowychihematologicznych,np.eozy-
nofiliiczyteżleukocytozyobojętnochłon-
nej.Nieustalonodo tejporyprzyczyny
występowania tychzespołów,alepraw-
dopodobniemająonezwiązekzkrążący-
micytokinami.
–Anemięobserwujesięczęstouzwierząt

cierpiącychnaschorzenianeoplastycz-
ne.Przyczynanemiimożebyćwiele,
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objawy
nowotworytowarzyszące

danymobjawom

zespoły
ustrojowe

brakłaknienia,kacheksja licznenowotworyzłośliwe

gorączka licznenowotworyzłośliwe

endokrynopatie

hiperkalcemia

–chłoniakzłośliwy
–szpiczakmnogi

–rakzatokprzyodbytowych
–nowotworyzprzerzutamidokości

–nowotworygruczołówprzytarczycznych
–innenowotworyzłośliwe

hipoglikemia

–guzinsulinowy
–nowotworywątroby

–chłoniakzłośliwy
–białaczka

hipergastrynemia
–guzgastrynowy

–nowotworykomórektucznych

chorobacushinga
–nowotworyprzysadki

–nowotworykorynadnerczy

nadczynnośćtarczycy

hiperhistaminoza

hiperkatecholaminemia

hiperestrogenizm

zespoły
kostne

hipertroficznaosteartropatia
(akropachia)

–nowotworypłuc(guzypierwotnebądźprzerzuty)
–rozległeprocesywobrębieklatkipiersiowej

mielofibroza

zespoły
naczyniowo-hema-

tologiczne

leokocytoza licznenowotwory

trombocytopenia licznenowotwory

erytrocytoza nowotworynerek(guzypierwotnebądźprzerzuty)

anemia licznenowotwory

gammopatiemonoklonalne
–szpiczakmnogi

–chłoniakzłośliwy
–białaczkalimfatyczna

krzepnięciewewnątrznaczyniowe
licznenowotwory,wszczególnościnowotworyhematopo-

etyczneizłośliwyśródbłoniakkrwionośny

leukopenia

trombocytoza

zespoły
neurologiczne

polineuropatia guzinsulinowy

miasteniaciężkarzekomoporaźna grasiczak

neuropatiaobwodowa

zespołyskórne

paraneoplastycznautratasierściukotów 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.przewlekłechoroby,nowotwory
szpikukostnego, znacznautratakrwi
czyhemoliza.

–Policytemiawystępujerzadziejiwpo-
wiązaniuzektopicznąprodukcjąerytro-
poetyny,awszczególnościzłośliwymi
nowotworaminerek.

–Leukocytozę obserwuje się przede
wszystkimupsówzezłośliwyminowo-
tworamipłuclubnerek.

–Hipergammaglobulinemiawystępu-
jegłównieupsówikotówwpowiązaniu
zeszpiczakiemmnogim,pierwotnąma-
kroglobulinemiąorazchorobamilimfo-
proliferacyjnymi.

–Trombocytopeniaobjawiasięujednej
trzeciejpsówcierpiącychnanowotwo-
ry.Patogenezategozespołujestbardzo
złożona. Trombocytopenia może być
wywołanawszczególnościobecnością
złośliwegośródbłoniakakrwionośnego,
chłoniakalubczerniakaiczęstotowa-
rzysząjejneutropeniaorazanemia.

–Rozsianekrzepnięciewewnątrzna-
czyniowe (DIC) może występować
wtórnieprzywielkościowodużychno-
wotworach,awszczególnościwpowią-
zaniuznowotworamihematopoetycz-
nymibądźzłośliwymiśródbłoniakami
krwionośnymi.

–Anemię orazrozsianekrzepnięcie
wewnątrznaczynioweupsówobser-
wujesięczęstowpowiązaniuzezłośli-
wymśródbłoniakiemkrwionośnym.

–Zespółnadmiernej lepkościkrwi
możebyćrezultatemwzmożonejpro-
dukcji immunoglobuliny,naprzykład
wskutekobecnościszpiczakamnogie-
go.Zespółnadmiernej lepkościkrwi
możeprowadzićdozaburzeńczynno-
ściukładunerwowego,niewydolności
sercabądźzaburzeńkrzepnięciakrwi.

ZespołyneurologicZne
Uzwierzątparaneoplastycznezespołyneu-
rologicznewystępujązwyklewpołączeniu
zhiperkalcemią,hipoglikemiąlubzespo-
łemnadmiernej lepkościkrwi.Zaburze-
nianeurologiczneczęstoprzejawiająsię
skurczami.

Opisane zostały również pierwotne
schorzeniaobwodowegoukładunerwo-
wego.Sąto:
–miasteniaciężkarzekomoporaźna

– może czasami towarzyszyć nowo-
tworomśródpiersia,naprzykładgra-
siczakom; przyczyną miastenii cięż-
kiej rzekomoporaźnej są zaburzenia
mechanizmuprzekazywaniabodźców
w obrębie zakończeń nerwowo-mię-
śniowych;

–neuropatiaobwodowa–częstowy-
stępujeupsówwpowiązaniuzneopla-
zjami,przyczymobjawyklinicznewy-
stępująrzadko;

–polineuropatia–jestzespołemrzad-
kimiwystępujeupsówzguzamiinsu-
linowymi.
Wmedycynie ludzkiejwielezespołów

neurologicznychzwiązanychjestzdziała-
niemukładuodpornościowego.Przypusz-
czasię,żedotyczytorównieżzwierząt.

Zespołyskórne
Jakdotądopisanezostałyzaledwienielicz-
neprzypadkiparaneoplastycznychzespo-
łówskórnychupsówikotów.

Nieswoisteobjawy, takie jak rumień,
utratasierści, skrobiawica,świąd,złusz-
czającezapalenieskóry,zapalenienaczyń,
zapalenie skórno-mięśnioweorazmar-
twicze zapalenia skóry,mogąwystępo-
waćwpowiązaniuzcałymszeregiemno-
wotworów.

Donajważniejszychparaneoplastycz-
nychzespołówskórnychzaliczająsię:
–Paraneoplastyczna utrata sierści

u kotów – objawia się symetryczną
obustronną utratą sierści postępują-
cąodbrzuchawkierunkugłowyoraz
przyśrodkowychpowierzchnikończyn.
Dotkniętechorobązwierzętaczęstowy-
kazują chorobowe objawy ustrojowe.
Zespół tenobserwujesięwpowiąza-
niuzezłośliwyminowotworamitrzust-
kiiprzewodużółciowego.

–Złuszczającezapalenieskóryuko-
tów powiązane z grasiczakiem –
opisanosześćprzypadkówtegozespołu
ukotówzestwierdzonymguzemgrasi-
cy.Zespółtenobjawiasięrozlanymru-
mieniempołączonymzłuszczeniemsię
skóry.Zmianyrozpoczynająsięwokoli-
cygłowyinazakończeniachuszu,ana-
stępnierozprzestrzeniająsięnainneczę-
ściciała.Patogenezategoschorzenianie
zostaławyjaśniona.

–Guzkowezwłóknienieskóry–jest
tozespółparaneoplastycznywystępujący
głównieuowczarków.Przypuszczasię,
żechorobatadziedziczonajestwspo-
sóbautosomalniedominujący.Zmiany
mająpostaćrozsianychkolagenowych
guzkówskórnych.Guzkowezwłóknie-
nieskórywystępujewpowiązaniuzgru-
czolakotorbielakiemlubtorbielowatym
gruczolakorakiemnerek.Zależnośćpo-
międzyguzkowymzwłóknieniemskóry
a torbielowatyminowotworaminerek
niezostałajakdotądwyjaśniona.

–Zespółfeminizacjizwiązanyzno-
wotworami jąder – obserwuje się
jeu24-57%psówznowotworamiko-
mórek Sertoliego. Czasami towarzy-
sząonerównieżnowotworomkomó-
rekLeydiga.Zespółfeminizacjiobjawia
sięginekomastią,atrakcyjnościądlain-
nychsamców,zwisającymnapletkiem,
atrofią penisa, metaplazją nabłonka
płaskiego prostaty bądź mielosupre-

sjąpołączonązezmianamiskórnymi.
Donajczęściejobserwowanychzmian
skórnych należą obustronna syme-
trycznautratasierściorazzmniejsze-
niegrubościnaskórka.Ponadtomoże
nastąpićzmianakolorusierści,możli-
wejestrównieżwystąpieniemelanozy
orazdermatozynapletkowej.

–Powierzchniowemartwiczezapale-
nieskóry–jesttomartwiczachoroba
skórywystępującaupsów,powiązana
zeschorzeniamiwewnętrznymi.Cho-
robatawystępujezwyklewpowiązaniu
zeschorzeniamiwątrobyidlategona-
zywanajestteżzespołemwątrobowo-
-skórnym.Powierzchniowemartwicze
zapalenie skórymoże także towarzy-
szyćnowotworomwydzielającymglu-
kagon. Donajważniejszych objawów
dermatologicznych zalicza: się nad-
żerkiiowrzodzenia,utratęsierści,wy-
sięki, strupy,nadmierne rogowacenie
oraz pękającą skórę na wewnętrznej
powierzchniłap.

–Pęcherzyca paraneoplastyczna
–jakdotądzespółtenstwierdzonotyl-
kou jednegopsazchłoniakiemśród-
piersiowym.Upsawidocznebyłynad-
żerkiiowrzodzeniaorazpęcherzykowe
zmianyskórnenagłowie,kończynach
i tułowiu.Wśródzwierzątpęcherzyca
paraneoplastycznajestbardzorzadkim
schorzeniem.

–Odtrzustkowautrata sierściuko-
tów–tozespółobserwowanyukotów
znowotworamitrzustki.Odtrzustkowa
utratasierściwystępujeprzedewszyst-
kimukotówwśrednimorazzaawanso-
wanymwiekuidotykagłównieokolic
podbrzuszaorazkończyn.Skórastajesię
cienkaiprzeźroczysta,asierśćwycho-
dzi.Uzwierzątdotkniętychtymscho-
rzeniemczęściejdochodzidozakażeń
grzybemMalassezia.

–Atroficznezapalenieskóry(choroba
Cushinga)–możewystępowaćuzwie-
rzątznowotworamiprzysadkilubno-
wotworamikorynadnerczy.Udotknię-
tychnimzwierzątobserwujesięutratę
sierści,zmniejszonągrubośćskóryoraz
przebarwienia. q
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