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Patoloģijās lokalizācija 
(līmenis)

Klasiskie PNs Neklasiskie PNs

Galvas smadzenes,
kraniālie nervi un tīklene

Cerebellārā deģenerācija

Limbisks encefalīts

Opsoklonus, mioklonus

Ar neoplazmu asociētā 
retinopātija

Parciālā epilepsija 
(fokāls encefalīts)

Hipotalamisks encefalīts

Galvas smadzeņu 
stumbrā encefalīts

Horea

Parkinsonisms

Optiskāis neirīts

Muguras smadzenes -

Nekrotiskā mielopātija

Subakūta  motora 
neiropātija

Stiff-man sindroms

Muguras smadzeņu 
priekšējie ragi

- Motoneironu slimība
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Patoloģijās lokalizācija 
(līmenis)

Klasiskie PNs Neklasiskie PNs

Muguras smadzenēs 
mugurējie ragi

Subakūta sensora 
polineiropātija

Hroniska  sensora  
polineiropātija

Subakūta un hroniskā 
senso-motora
polineiropātija

Neiromuskulāra sinapse

LEMS

Neiromiotonija (Isaaka
sindroms)

MG

Perifērie nervi un muskuļi Dermatomiozīts

Polimiozīts

Nervu un muskuļu 
vaskulīti

Multipla lokalizācija Encefalomielīts -
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Antiviela
Asociēta
neoplazma

Sindroms
Imūnhistoķīmija un 
Western – blot

reakcija

Anti-Hu SŠPV

 Encefalomielīts

 Sensora polineiropātija

 Paraneoplastiskā cerebellārā 
deģenerācija

 Limbisks encefalīts

 Gastrointestinālā pseido-
obstrukcija

Receptori jebkurā 
neironu kodolā

35-40 kDa

Anti-Yo Ginekoloģisks/
krūts audzēji 

 Paraneoplastiskā cerebellārā 
deģenerācija

Purkiņje šūnu 
citoplazma

34,62 kDa

Anti-Ri
Ginekoloģisks/
krūts audzēji 

SPV 

 Cerebellāra ataksija

 Opsoklonusa – mioklonusa
sindr.

CNS neironu kodoli

55,80 kDa

Anti-Tr Hodžkina limfoma

 Paraneoplastiskā cerebellārā 
deģenerācija Purkinje šūnu 

citoplazma un dendrīti



Antiviela
Asociēta
neoplazma

Sindroms
Imūnhistoķīmija un 
Western – blot

reakcija

Anti-CV2
SŠPV, citi plaušu 
audzēji

 Encefalomielīts

 Paraneoplastiskā cerebellārā 
deģenerācija

Glijas šūnas 
citoplazmā 

66 kDa

Anti-Ma
proteīns

Sēklinieku Ca
 Limbisks encefalīts

 Encefalomielīts

Jebkurā neironu 
kodolā un citoplazmā 
37,40 kDa

Anti-
amfifizin

Krūts Ca Stiff-person sindroms
CNS presinsptisko
vezīkulu proteīns  
128 kDa

Anti -
VGKC

Timoma, prostatas
Ca, krūts Ca

Neiromiotonija (Isaaka sindroms)

Presinaptiskie VGKC

Anti -
VGCC

SŠPV LEMS
Presinaptiskie P/Q
un N tipa VGCC

Anti-
AchR

Timoma MG Postsinaptiskie AchR



Klasisks paraneoplastisks sindroms Antivielas Asociētā neoplazma

Paraneoplastiskā neiropātija    
(tipiski sensorā)

Anti-Hu
ANA
Anti-CV2/CRMP5
ANNA-3
Anti-synaptophysin

Multiplas (visbiežāk SŠPV)
Multiplas (visbiežāk ginekoloģiskas)
Plaušu audzējs
SŠPV
SŠPV

Cerebellārā deģenerācija

Anti- Hu
ANNA-3
Anti-Yo
Anti-Tr

SŠPV
SŠPV
Ginekol. vai krūts audzējs
Hodžkina limfoma

Opsoklonusa-mioklonusa sindroms
Anti-Ri
Anti-Hu/ atipiskās

Krūts vēzis/SŠPV
SŠPV/Neiroblastoma

Limbisks encefalīts

Anti-Hu
Anti-Ma
Anti-PCA-2
Anti-CV2/CRMP5
Anti-NMDA

SŠPV
Testikulārs audzējs
SŠPV
SŠPV
Ovariala teratoma

Encefalomielīts
Anti-Hu
Anti-Ma
Anti-PCA-2

SŠPV
Testikulārs audzējs
SŠPV

Cancer-asocietā retinopātija
Anti-recoverin
Anti- transducin
Anti-ὰ enolaze

SŠPV

Gastrointestinālā pseidoobstrukcija Anti-Hu SŠPV

LEMS
Anti-VGCC
Anti-SOX1

SŠPV



Diagnoze ir definējamā
• 5 gadu laikā kopš klasiskā PNs sākuma manifistējas neoplazma

• Neklasisks PNs, kas izzūd vai limitējas pēc onkoterapijas

• Pēc 5 gadu anamnēzes ar neklasisku sindromu un pozitīvām antineironālām Av
manifistējas neoplazma

• Klasisks vai neklasisks sindroms - klīniski bez neoplazmas, bet ar pozitīvām 
specifiskām antineironālām Av

Diagnoze ir iespējamā
• Klasisks sindroms ar augstu neoplazmas attīstības risku un negatīvām 

antineironālām Av

• Klasisks vai neklasisks sindroms bez neoplazmas ar daļēji specifiskām 
pozitīvām Av

• 2 gadus neklasiska sindroma anamnēze ar neoplazmu un negatīvām 
antineironālām Av

Stephen G. Waxman Molecular Neurology 2007 Elsevier Academic Press

Paraneoplastiskie sindromi neiroloģijā



Zināma 
neoplazma

Ja Av nav raksturīgas 
zināmai neoplazmai, tad 

meklē citu tumoru.

PNs diagnoze ir ticama

Cita etioloģija nav 
noteikta. Apstiprina 
PNs ar citām  
diagnostikas metodēm: 
LP

Citi etioloģiskie
faktori, kas var būt 
arī nesaistīti ar 
neoplazmu

Specifiskās Av

Tests negatīvs Tests pozitīvs

Nav datu par 
neoplazmu

Tests negatīvs Tests pozitīvs

Cita etioloģija nav 
noteikta. Apstiprina 
PNs ar citām  
diagnostikas metodēm: 
LP

Citi etioloģiskie
faktori, kas var būt 
arī nesaistīti ar 
neoplazmu Meklē tumoru, kas 

visbiežāk asociējās ar 
zināmām Av

PNs diagnoze ir ticama

Ja diagnosticētais 
tumor nav saistīts ar 
zināmām Av - meklē 
sekundāru neoplazmu

Papildus izmeklējumi: CT 
palušām un vēderam, 
USG vēdera dobumam, 
mazajam iegurnim, krūts 
dziedzeriem, sēkliniekiem, 
PET,

Neoplazma nav atrasta, turpināt 
skrīningu pēc 6-9 men

Neoplazma ir noteikta - uzsāk 
specifisku terapiju un imūnterapiju

Specifiskās Av



PNs Audzējs

Ķirurģija

Ķīmijterapija

Staru terapija

Simptomātiskā

Imunsupresīvā th

Plazmafarēze
i/v Ig

Eksperimentālā th
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Terapija

Imūnterapija

Imūnmodulējošā th



• Ārstēšanas efektivitāte ir atkarīga no savlaicīgas audzēja 
diagnostikas un terapijas

• Ja neoplazma ir diagnosticēta - jāuzsāk specifiskā terapija 
un paralēli, ja PNs strauji progresē, jāpievieno 
imūnmodulējošo terapiju (steroīdi, i/v Ig, PF)

• Ja pacientam ir definējams PNs, bet neoplazma nav 
diagnosticēta, imūnterapijai jābūt agresīvākai: steroīdi, 
ciklofosfamīds, ciklosporīns, i/v Ig ???
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