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RetinoPatia WsPółistniejąca z Rakiem

canceR-associateD RetinoPathy

Słowa kluczowe
Zespół paraneoplastyczny, schorzenie autoimmunologiczne, 
rak, rekoweryna, przeciwciała anty-rekowerynowe.

Streszczenie
Retinopatia współistniejąca z rakiem (CAR – can-

cer-associated retinopathy) jest rzadko występującym  
zespołem paraneoplastycznym, który prowadzi do po-
stępującej utraty widzenia. Występuje u chorych z ra- 
kiem drobnokomórkowym płuc, rakiem piersi, jajni- 
ków, macicy, grasiczakiem, rakiem żołądka, chłonia- 
kiem Hodgkina, rakiem z komórek wątrobowych i potwornia-
kami.

CAR należy do schorzeń autoimmunologicznych,  
w których dochodzi do krzyżowej reakcji pomiędzy  
antygenami siatkówki (głównie białkiem o masie cząs- 
teczkowej 23 kDa – rekoweryną) a przeciwciałami  
skierowanymi przeciw nim. Rekoweryna jest zaanga- 
żowana w proces adaptacji do światła i ciemności.  
Przeciwciała przeciw rekowerynie indukują apoptozę 
komórek fotoreceptorowych siatkówki. Surowica cho-
rych na CAR może zawierać również inne białka siat-
kówkowe będące potencjalnymi antygenami, m.in.:  
białko45 kDa, białko 46 kDa, białko 65 kDa, białko 
35 kDa, białko 40 kDa, enolazę.

Retinopatia może wystąpić przed zdiagnozowa- 
niem nowotworu u 30–50% pacjentów. Objawy oczne  
retinopatii to: bezbolesne i postępujące obuoczne ob- 
niżenie ostrości wzroku, wrażenie widzenia przez  
mgłę, pierścieniowate mroczki w polu widzenia, nyk-ta-
lopia (ślepota zmierzchowa), światłowstręt, zaburze-
nie widzenia barw i wrażenie migotania światła. Tyl- 
ny odcinek gałki ocznej jest początkowo prawidłowy,  
a następnie występuje zwężenie tętniczek siatkówki,  
a niekiedy zmiany w nabłonku barwnikowym siat- 
kówki oraz zblednięcie tarczy nerwu wzrokowego  
i łagodny odczyn zapalny w ciele szklistym. Elektro-
retinogram (ERG) ukazuje postępujące zaburzenie  
funkcji komórek fotoreceptorowych, objawiające się 
zmniejszeniem odpowiedzi pręcików i czopków. W ce- 
lu potwierdzenia rozpoznania powinno się oznaczyć  
poziom przeciwciał przeciw rekowerynie w surowicy.
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Summary
Cancer-associated retinopathy (CAR) is a rare  

paraneoplastic syndrome leading to progressive loss  
of vision. It is associated with small-cell lung car- 
cinoma, breast cancer, ovarian cancer, uterine can-
cer, thymoma, gastric cancer, Hodgkin lymphoma, he- 
patocellular carcinoma and teratoma.

CAR belongs to autoimmunological diseases 
with cross-reaction between retinal antigens (mainly  
the 23 kDa protein called recoverin) and antibodies  
targeted against them. Recoverin is involved in the  
process of adaptation to light and dark. Anti-reco- 
verin antibodies induce apoptosis of photoreceptor  
retinal cells. The serum of CAR patients may also  
contain other retinal proteins which are potential  
antigens, e.g. the 45 kDa protein, the 46 kDa protein,  
the 65 kDa protein, the 35 kDa protein, the 40 kDa  
protein, and enolase.

In 30-50% of patients, retinopathy may occur  
before a neoplasm is diagnosed. Ophthalmic symp- 
toms of retinopathy include: painless and progressi-
ve bilateral visual acuity deterioration, blurred vision,  
ring scotomata in the visual field, nyctalopia, photo- 
sensitivity, colour vision deficiency and a sensation  
of flashing lights. Initially, the posterior segment of  
the eyeball appears to be normal but retinal arterio- 
les narrow subsequently. Occasionally, the retinal pig-
ment epithelium changes, the optic disc turns pale  
and a mild inflammatory reaction occurs in the vitre- 
ous body. The electroretinogram (ERG) shows a pro- 
gressive disorder in the photoreceptor function ma- 
nifested by reduced rod and cone responses. Antire- 
coverin antibody count in patient serum should be  
determined to confirm diagnosis.
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