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::  Zespół miasteniczny Lamberta i Eatona (LEMS) 
 

Orpha number: ORPHA43393 

 

Definicja choroby: 
 
Zespół miasteniczny Lamberta i Eatona (LEMS) jest autoimmunologicznym, 

presynaptycznym zaburzeniem transmisji nerwowo-mięśniowej, charakteryzującym się 

zmiennym osłabieniem mięśni i dysfunkcją układu autonomicznego, często kojarzącym 

się z drobnokomórkowym rakiem płuc (SCLC). 

 

*Epidemiologia: 
 

Szacunkowa częstość występowania zespołu miastenicznego Lamberta i Eatona na 

świecie wynosi 1/250 000-1/330 000. 

 

*Obraz kliniczny: 
 
Choroba najczęściej rozpoczyna się po 40 roku życia, chociaż może ujawnić się w 

każdym wieku. Charakteryzuje się występowaniem triady objawów składającej się z 

osłabienia mięśni proksymalnych, zaburzeń autonomicznych i osłabionych odruchów 

ścięgnistych. Nowotwory, w większości przypadków drobnokomórkowy rak płuca 

(SCLC, zobacz to hasło), występują u 50-60% pacjentów z LEMS. Może się również 

pojawić ataksja móżdżkowa, która prawie zawsze współistnieje z SCLC. 

 
 

Etiologia: 
 
90% pacjentów z LEMS ma przeciwciała skierowane przeciwko presynaptycznym 

zależnym od potencjału kanałom wapniowym (VGCC). Dysfunkcja lub zmniejszenie 

ilości tych kanałów hamuje uwalnianie acetylocholiny do synapsy nerwowo mięśniowej, 

powodując zaburzenie przewodzenia i osłabienie mięśniowe. 

 

*Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie, poza stwierdzeniem klasycznej triady objawów klinicznych (chociaż nie 

wszystkie objawy muszą być obecne) opiera się na wykryciu przeciwciał VGCC w teście 
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radioimmunoprecypitacyjnym i(lub) typowych nieprawidłowości w elektrostymulacyjnej 

próbie nużliwości (RNS), polegających na tzw. dekremencie miastenicznym czyli 

zmniejszeniu amplitudy i pola kolejnych odpowiedzi podczas stymulacji. Nieprawidłowe 

wynik EMG pojedynczego włókna mięśniowego może potwierdzić chorobę złącza 

nerwowo-mięśniowego, ale jest niespecyficzne. Diagnoza LEMS prawie zawsze 

poprzedza wykrycie SCLC. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

U 60 % pacjentów przed rozpoznaniem zespołu miastenicznego Lamberta i Eatona 

stawiano inne rozpoznania – miastenię, wtrętowe zapalnie mięśni, zespół Guillaina i 

Barre’a, stwardnienie zanikowe boczne (ALS) (zobacz to hasło), stenozę kanału 

lędźwiowego, wczesną fazę choroby Parkinsona. 

 

*Postępowanie i leczenie: 

Nie ma możliwości wyleczenia LEMS, stosuje się leczenie objawowe i 

immunosupresyjne. Podaje się fosforan 3,4-diaminopirydyny (3,4-DAP), który jest 

skuteczny i dobrze tolerowany. U niektórych pacjentów, korzystne może być 

jednoczesne stosowanie pirydostygminy i 3,4 DAP. Jeżeli leczenie objawowe jest 

niewystarczające, leczenie immunosupresysjne prednizonem lub prednizonem w 

połczeniu z azatiopryna może przynieść wieloletnią kontrolę objawów choroby. 

Plazmaferaza i wysokie dawki dożylnych immunoglobulin (IVIG) przynoszą krótkotrwały 

efekt. Skuteczne leczenie guza poza kontrolą nowotworu przynosi również poprawę 

funkcjonowania pacjentów z LEMS. 

 

*Rokowanie: 

Zespół miasteniczny Lamberta i Eatona dobrze odpowiada na leczenie objawowe i 

immunosupresyjne. Jednakże, choroba może zaburzać codzienna aktywnośc i wpływać 

na jakość życia pacjentów. Oczekiwana długość życia zależy od obecności nowotworu, 

w przypadkach bez nowotworu pozostaje niezmieniona. Rokowanie dla pacjentów z 

rakiem drobnokomórkowym płuca jest niepomyślne, ze względu na bardzo agresywny 

charakter nowotworu. Średnie przeżycie wynosi 17-24 miesiące, chociaż u 20% 
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pacjentów stwierdza się wieloletnią remisję lub wyleczenie (w porównaniu z mniej niż 

2% u pacjentów z SCLC, a bez LEMS). 
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