
Wytyczne EFNS dotyczące badań przesiewowych w kierunku 
guzów nowotworowych w neurologicznych zespołach 

paranowotworowych (NZP) 
 
 

Wybór onkologicznych testów przesiewowych  
 

• Ryzyko występowania określonego nowotworu należy oceniać na podstawie 
rodzaju wykrytych u pacjenta przeciwciał onkoneuronalnych i, w mniejszym 
stopniu, na podstawie obserwowanego u niego zespołu klinicznego 
 
Nature of antibody, and to a lesser extent the clinical syndrome, determine the risk 
and type of an underlying malignancy 
 

• Ze względu na brak ścisłego związku poszczególnych przeciwciał z określonym 
zespołem klinicznym lub nowotworem zaleca się równoczesne oznaczanie wielu 
przeciwciał onkoneuronalnych, co może zwiększyć wydajność diagnostyczną i 
przyspieszyć rozpoznanie nowotworu złośliwego 
 
As most PNS are not specifically related to one antibody, testing for several 
paraneoplastic antibodies simultaneously will improve the yield, avoiding loss of 
time before a malignancy is detected 
 

• Jeżeli u pacjenta nie wykryto przeciwciał onkoneuronalnych, ale rozpoznano 
klasyczny NZP i stwierdzono pogarszanie się stanu neurologicznego, zaleca się 
wykonanie standardowych badań przesiewowych zgodnie z najbardziej 
prawdopodobnym umiejscowieniem nowotworu na podstawie rodzaju NZP, a w 
razie ujemnego wyniku tych badań – obrazowanie PET całego ciała 
z zastosowaniem znakowanej fluorodeoksyglukozy (FDG-PET).  
 
If no paraneoplastic antibodies are found, the patient has a classical PNS and the 
neurological condition is deteriorating, screening according to the most likely site, 
guided by the type of PNS with conventional methods, and if negative by total 
body FDG-PET, is recommended 
 

• Oznaczenia dodatkowych wskaźników nowotworu może być szczególnie 
przydatne w diagnostyce nieklasycznych zespołów klinicznych (takich jak 
miastenia lub zespół miasteniczny Lamberta i Eatona), związanych z chorobą 
nowotworową w mniejszym odsetku przypadków. Za mało wiarygodne (i 
niezalecane) uznaje się zdjęcia przeglądowe RTG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Badania zalecane w celu wykluczenia poszczególnych nowotworów u chorych z 
podejrzeniem neurologicznych zespołów paranowotworowych (NZP)  

 
 

• Drobnokomórkowy rak płuc (SCLC): tomografii komputerowa (TK) klatki 
piersiowej, a następnie FDG-PET lub FDG-PET/TK 
 
Screen for SCLC by CT-thorax followed by FDG-PET or integrated FDG-PET/CT 
 

• Grasiczak: tomografii komputerowa klatki piersiowej, a następnie FDG-PET lub 
FDG-PET/TK 
 
Screen for thymoma by CT-thorax (followed by FDG-PET) or integrated 
FDGPET/CT. 
 

• Raka piersi: mammografia, a następnie MRI piersi, a w razie wyniku ujemnego 
FDG-PET/TK 
 
Screen for breast cancer by mammography, followed by MRI-breast. If negative 
followed by FDG-PET/CT. 
 

• Potworniaka jajnika: przezpochwowe USG, a następnie tomografia 
komputerowa lub MRI miednicy mniejszej/jamy brzusznej, a w razie wyniku 
ujemnego tomografia komputerowa klatki piersiowej 
 
Screen for ovarian teratoma by TV US, followed by CT/MRI-pelvis/abdomen. If 
negative, followed by CT-thorax. 
 

• Rak jajnika: przezpochwowe USG i CA-125 w surowicy, a następnie tomografia 
komputerowa miednicy mniejszej / jamy brzusznej lub FDG-PET/TK  
 
Screen for ovarian carcinoma by TV US and CA-125, followed by CT-pelvis/ 
abdomen or integrated FDG-PET/CT. 
 
  

• Guz jąder: USG jąder oraz β-HCG i APF w surowicy, a następnie tomografia 
komputerowa okolicy miednicy mniejszej. Biopsja jąder jest rekomendowana u 
mężczyzn poniżej 50 roku życia z klasycznym NZP i  mikrozwapnieniami w USG  
 
Screen for testicular tumour by US, β-HCG and AFP, followed by CT of the pelvic 
region. Biopsy is recommended in men under the age of 50 with classical PNS and 
microcalcifications on US. 

 
 
Badania zalecane u pacjentów z zapaleniem skórno-mięśniowym 

  
• U wszystkich dorosłych pacjentów z zapaleniem skórno-mięśniowym powinny 

być wykonane badania przesiewowe tomografią komputerową klatki piersiowej i 
jamy brzusznej. Dodatkowo kobiety powinny być mieć wykonane USG narządów 



miednicy mniejszej oraz mammografię, mężczyźni (< 50 r.ż.) USG jąder albo 
kolnooskopię (>50 r.ż.)  
 
Screen all adult patients with dermatomyositis by CT-thorax/abdomen. Women 
should be tested also by US of the pelvic region and mammography. Male patients 
under 50 years old should have US of the testes. Patients over 50 years old should 
have a colonoscopy 

 
Postępowanie w razie ujemnego wyniku diagnostyki przesiewowej 

 
• Jeżeli wynik początkowej onkologicznej diagnostyki przesiewowej u pacjenta z 

objawami zespołu paranowotworowego i przeciwciałami onkoneuronalnymi w 
surowicy jest prawidłowy, badania przesiewowe należy wykonać powtórnie po 3–
6 miesiącach, a następnie powtarzać regularnie co 6 miesięcy przez 4 lata. U 
pacjenta z zespołem miastenicznym Lamberta i Eatona okres ten można skrócić 
do 2 lat.  
 
If initial screening is negative in a patient with PNS and paraneoplastic antibodies, 
screening should be repeated after 3–6 months, followed by regular screening 
every 6 months for 4 years. In patients with LEMS, 2 years is sufficient. X-ray and 
tumour markers are not reliable 
 

• U kobiety po menopauzie z przeciwciałami anty-Yo, której stan neurologiczny się 
pogarsza mimo ujemnego wyniku diagnostyki przesiewowej, zalecono 
zwiadowczy zabieg operacyjny i rozważenie zapobiegawczego usunięcia 
jajników. 
 
If tumour screening is negative and the neurological condition is worsening, 
exploratory surgery and eventually preventive removal of the ovaries is warranted 
in post-menopausal women with an anti-Yo-associated PNS. 
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