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STRESZCZENIE
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie standardów dotyczących postępowa-
nia diagnostycznego w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci. 
Rekomendacje przygotowano na podstawie przeglądu aktualnych opublikowanych zaleceń 
międzynarodowych grup roboczych zajmujących się zagadnieniami z zakresu neuroonko-
logii oraz własnych doświadczeń. 
Słowa kluczowe: nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, dzieci, diagnostyka, 
nowotwory mózgu

ABSTRACT 
The aim of this paper is to present guidelines on the diagnosis of pediatric central nervous 
system tumors. The presented guidelines are based on the review of recent published rec-
ommendations of international neuro-oncology working groups, published literature and 
own experience.
Key words: CNS tumors, children, diagnosis, brain tumors

WPROWADZENIE

Nowotwory OUN stanowią po białaczkach drugą co 
do częstości występowania grupę nowotworów wieku 
dziecięcego. Są najczęściej pojawiającymi się guzami 
litymi w tej grupie wiekowej i mimo postępów, jakie 
dokonały się w neuroonkologii, stanowią pierwszą 
przyczynę zgonów pacjentów pediatrycznych z cho-
robą nowotworową. W Polsce rocznie rejestruje się 

u dzieci ok. 240 nowych zachorowań (dane Krajowe-
go Rejestru Nowotworów Dziecięcych za okres 2001-
-2014). Występują najczęściej u dzieci poniżej 10. r.ż., 
częściej u chłopców (wskaźnik M/F = 1,2).

Ponad 90% nowotworów jest pierwotnie zlokali-
zowanych w mózgu, pozostałe w rdzeniu kręgowym. 
Nowotwory OUN występują u dzieci najczęściej 
podnamiotowo, z wyjątkiem noworodków, młodych 
niemowląt i starszych nastolatków, u których, po-

praca oryginalna/original articlestandardy diagnostyczne/standards of diagnostic
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dobnie jak u dorosłych, przeważa lokalizacja nadna-
miotowa. Nowotwory OUN stanowią heterogenną 
grupę chorób o różnym przebiegu klinicznym i ob-
razie histopatologicznym. Zaobserwowano również, 
że nowotwory mózgu wieku dziecięcego różnią się 
od swoich odpowiedników u dorosłych w zakresie 
biologii i etiopatogenezy.

Najczęstszymi nowotworami dziecięcym OUN są 
glejaki o niższym stopniu złośliwości (41%). Wśród 
nowotworów złośliwych najczęstszy jest rdzeniak 
płodowy (15%), dalej w kolejności występują glejaki 
o wysokim stopniu złośliwości (13%), wyściółczaki 
(7%), czaszkogardlaki (7%), oponiaki (3%), nowotwo-
ry germinalne (2%) oraz inne rzadziej występujące 
nowotwory, w tym raki splotu naczyniówkowego, 
szyszyniak zarodkowy (pinealoblastoma) i guzy rab-
doidne [1-3].

Przyczyny powstawania guzów mózgu nie są 
w pełni poznane. Jednym z czynników związanym 
z tworzeniem się nowotworów OUN może być pro-
mieniowanie jonizujące zastosowane w dawkach 
leczniczych (białaczki, nowotwory okolic głowy). Ist-
nieją również zespoły genetyczne predysponujące do 
powstawania nowotworów OUN (tab. I). 

OBJAWY NOWOTWORU OUN

Objawy nowotworu OUN mogą być, zwłaszcza w po-
czątkowym okresie choroby, niecharakterystyczne 
i przypominać objawy innych, znacznie częściej wy-
stępujących schorzeń u dzieci, co przyczynia się do 
opóźnionego rozpoznania. Opóźnienie rozpoznania 
nowotworu mózgu może oznaczać konieczność wy-
konania rozleglejszego zabiegu operacyjnego, ogra-
niczenie możliwości radykalnego wycięcia, a tak-
że powikłania zabiegu. Wczesne rozpoznanie jest 
w przypadku nowotworów, w tym OUN, niezwykle 
istotne, ponieważ nie tylko może zwiększyć szanse 
pacjenta na wyleczenie, ale również często ma wpływ 
na jakość życia wyleczonego dziecka.

Objawy nowotworu OUN mogą być bardzo róż-
norodne w zależności od lokalizacji choroby, a tak-
że od wieku dziecka. Do niepokojących symptomów 
należą: 

■ objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszko-
wego (poranne bóle głowy, wymioty);

■ ogniskowe objawy neurologiczne (niedowła-
dy i porażenia kończyn, zaburzenia ze strony 
nerwów czaszkowych, zaburzenia czucia);

■ objawy móżdżkowe (zaburzenia równowagi, 
mowa skandowana, drżenie zamiarowe);

■ objawy zespołu pniowego (porażenie nerwów 
czaszkowych, zaburzenia równowagi, jedno-
stronny niedowład kończyn);

■ objawy zespołu opuszkowego (niewyraźna 
mowa, zaburzenia połykania, zaburzenia od-
krztuszania);

■ kręcz szyi – występujący bez wyraźnej przy-
czyny, nieustępujący po lekach przeciwzapal-
nych i przeciwbólowych;

■ zaburzenia intelektualne i zmiany usposobie-
nia;

■ napady padaczkowe (zwłaszcza pierwszy sa-
moistny napad padaczkowy, zmiana charak-
teru dotychczas występujących napadów, stan 
padaczkowy występujący jako pierwszy epi-
zod drgawkowy, przedłużający się ponapado-
wy niedowład lub porażenie, oporność na leki 
lub wystąpienie równoczasowe jakichkolwiek 
objawów neurologicznych);

■ zaburzenia endokrynologiczne (przede wszyst-
kim nagle występująca niedoczynność tarczy-
cy lub kory nadnerczy, polidypsja i poliuria, 
sugerujące rozpoznanie moczówki, zahamo-
wanie wzrostu u dziecka rozwijającego się do 
tej pory prawidłowo, przedwczesne dojrzewa-
nie);

Tabela I. Wybrane zespoły genetyczne predysponują-
ce do występowania nowotworów OUN
Table I. Selected genetic syndromes predisposing to the 
occurrence of CNS tumors

Zespół
Gen/region 
chromosomowy

Li-Fraumeni TP53
Nerwiakowłókniakowatość 
typu 1

NF1, SPRED1

Nerwiakowłókniakowatość 
typu 2

NF2

Ataksja- teleangiektazja ATM
Nijmegen NBN
Zespoły chromosomowe 
(zespół Downa, Klinefeltera)

trisomia 21, 47XXY

Noonan PTPN11, RAF1, BRAF, 
SOS1, NRAS, CBL 

von Hippla-Lindaua VHL
Gorlina PTCH1
Rubinsteina-Taybiego CREBBP
Turcota, FAP APC
DICER DICER1
Stwardnienie guzowate TSC1 i TSC2
CMMRD (constitutional mi-
smacth repair deficiency)

MSH2, MSH6, MLH1, 
PMS2

RTPS1 (rhabdoid tumor pre-
disposition syndrome 1)

SMARCB1

RTPS2 (rhabdoid tumor pre-
disposition syndrome 2)

SMARCA4

Pallister-Hall GLI3
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■ zaburzenia widzenia (zaburzenia ostrości wi-
dzenia, szczególnie występujące nagle i trud-
no poddające się korekcji oraz zaburzenia pola 
widzenia);

■ zaburzenia czucia, niedowłady, zaburzenia 
mikcji, defekacji, bóle kręgosłupa mogące su-
gerować rdzeniową lokalizację guza. 

U małych dzieci należy zwrócić uwagę na powięk-
szenie się obwodu głowy, niedostateczny przyrost 
masy ciała i wzrostu oraz zahamowanie rozwoju psy-
choruchowego. 

REKOMENDACJE 

W przypadku stwierdzenia powyższych objawów 
należy wykonać badanie obrazowe OUN. Badaniem 
z wyboru w przypadku diagnostyki nowotworów 
OUN u dzieci jest rezonans magnetyczny (MRI). Po-
winien być wykonany w ciągu 72 godz. od stwierdze-
nia którekolwiek z wymienionych powyżej objawów. 
W przypadku ciężkiego, zagrażającego życiu stanu 
pacjenta, wymagającego natychmiastowej diagno-
styki i braku możliwości wykonania badania MRI 
(brak dostępności, konieczność znieczulenia małe-
go dziecka) wskazane jest natychmiastowe wykona-
nie badania tomografii komputerowej mózgu (TK) – 
badanie dwufazowe z podaniem kontrastu. Ma ono 
na celu ewentualne rozpoznanie wodogłowia oraz 
wstępną diagnostykę nowotworu.

W przypadku konieczności leczenia operacyjnego 
to neurochirurg decyduje, czy i jakie należy wykonać 
dodatkowe badania obrazowe. Bardzo przydatne dla 
neurochirurgów są badania MRI (TK)-akwizycyj-
ne, cienkowarstwowe do neuronawigacji oraz funk-
cjonalne badania MRI służące do określenia położe-
nia obszarów elokwentnych, kontrolujących zmysły, 
czynność mowy, czynności ruchowo-czuciowe.

REZONANS MAGNETYCZNY

Jądrowy rezonans magnetyczny mózgu (badanie 
podstawowe) powinien być wykonywany zawsze 
wg następującego protokołu: płaszczyzna poprzecz-
na i strzałkowa SE obrazy T1-zależne, FSE obra-
zy T2-zależne, płaszczyzna poprzeczna FSE FLAIR 
obrazy T2-zależne oraz płaszczyzna poprzeczna 
i strzałkowa SE obrazy T1-zależne po podaniu gado-
liny. Grubość warstw 3-5 mm z przejściem 0,5-1 mm. 
Badanie wykonywane zawsze dwufazowo, środek 
kontrastowy podawany dożylnie w dawce standar-
dowej 0,1 mmol/kg m.c.

W przypadku podejrzenia nowotworu zlokalizo-
wanego w rdzeniu kręgowym oraz rozpoznania no-
wotworów mogących dawać przerzuty do rdzenia 
[medulloblastoma, guzy germinalne (OUN)] należy 
wykonać MRI rdzenia kręgowego.

W wybranych przypadkach konieczne jest wyko-
nanie: spektroskopii MRI, badania dyfuzyjnego, ba-
dania perfuzyjnego. W razie niemożności zróżnico-
wania nowotworu z malformacją naczyniową może 
być konieczne wykonanie arteriografii tętnic mózgo-
wych lub badanie „angio”-TK lub MRI. �W tabeli II 
przedstawiono proponowany przez IPCZD protokół 
badania zmian rozrostowych OUN w zależności od 
lokalizacji.

PRZEDMIOTOWE BADANIE KLINICZNE

Obejmuje dokładne, typowe badanie pacjenta, przy 
czym należy jeszcze uwzględnić następujące dane:

■ ocena stanu ogólnego pacjenta z chorobą no-
wotworową,

■ u dzieci do 12. r.ż. – wg skali Lansky’ego,
■ u pacjentów od 12. r.ż. – wg skali WHO (Kar-

nofsky’ego), 
■ dane pomiarowe: masa ciała, wzrost (długość), 

wysokość siedzeniowa, obwód głowy, po-
wierzchnia ciała.

Konieczne jest także: 
■ szczegółowe badanie neurologiczne, 
■ badanie okulistyczne – ruchomość gałek 

ocznych, reakcja źrenic, pole widzenia, dno 
oka (w przypadku klinicznych zaburzeń wi-
dzenia),

■ badanie psychologiczne (niezbędne w każdym 
przypadku, a szczególnie w przypadku guzów 
półkulowych z koniecznością określenia late-
ralizacji).

INNE BADANIA 

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego na obecność 
komórek nowotworowych (jeżeli jest zalecane w pro-
tokołach, np. w rdzeniaku płodowym).

W przypadku nowotworów położonych w linii 
środkowej mózgu (okolica nadsiodłowa, okolica III 
komory, guzy przysadki, guzy szyszynki) należy wy-
konać badanie markerów nowotworowych alfa-fe-
toproteina i betaHCG w surowicy krwi oraz badania 
endokrynologiczne oceniające funkcję przysadki.

EEG u pacjentów, u których wystąpiły objawy 
ogniskowe lub uogólnione napady padaczkowe.
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EKG i/lub ECHO w przypadku niedoboru hor-
monu wzrostu lub gdy planowana będzie chemiote-
rapia z antracyklinami.

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE 
I BADANIA MOLEKULARNE

W ostatnich latach uznano znaczenie wybranych 
markerów molekularnych w postępowaniu diagno-
stycznym i terapeutycznym, co zostało uwzględnio-
ne w ostatniej klasyfikacji WHO 2016 nowotworów 
centralnego układu nerwowego [4]. Współczesna 
diagnostyka tych guzów jest dość skomplikowana 

i wymaga korelacji obrazu histopatologicznego oraz 
wyników badań molekularnych.

Zastosowanie badań molekularnych umożliwia: 
■ ustalenie prawidłowego rozpoznania poprzez 

identyfikację markerów różnicujących nowo-
twory o zbliżonych cechach histologicznych; 

■ prognozowanie przebiegu choroby nowotwo-
rowej i optymalizację jej leczenia poprzez oce-
nę występowania molekularnych markerów 
predykcyjnych i prognostycznych oraz zmian 
umożliwiających kwalifikację pacjentów do te-
rapii celowanych; 

■ monitorowanie odpowiedzi na zastosowane 
terapie;

Tabela II. Protokół badania zmian rozrostowych OUN w zależności od lokalizacji
Table II. The MRI examination protocol for CNS cancer depending on the location

Płaszczyzna badania Sekwencja Gubość warstw Kontrast
Guzy nadnamiotowe
Poprzeczna FSE T2 5 mm
Poprzeczna FSE FLAIR 5 mm
Poprzeczna SE T1 5 mm
Wieńcowa SE T1 5 mm
Poprzeczna SE T1 5 mm Kontrast
Wieńcowa SE T1 5 mm Kontrast
Sekwencje dodatkowe
Strzałkowa SE T1 3 mm Kontrast
Wieńcowa SE T1 3 mm Kontrast
Guzy podnamiotowe
Poprzeczna FSE T2 5 mm
Poprzeczna FSE FLAIR 5 mm
Poprzeczna SE T1 5 mm
Strzałkowa FSE T2 3 mm
Strzałkowa SE T1 3 mm
Poprzeczna SE T1 5 mm Kontrast
Strzałkowa SE T1 3 mm Kontrast
Sekwencje dodatkowe
Wieńcowa FSE T2 3 mm
Wieńcowa SE T1 3 mm Kontrast
Guzy kanału kręgowego
Strzałkowa FSE T2 3 mm
Strzałkowa SE T1 3 mm
Poprzeczna (zmiana) SE T1 3 mm
Poprzeczna FSE T2 3 mm
Poprzeczna SE T1 3 mm Kontrast
Strzałkowa SE T1 3 mm Kontrast
Protokół badania akwizycyjnego przed zabiegiem operacyjnym z użyciem neuronawigacji
Poprzeczna T1 ~1 mm
Poprzeczna T1 ~1 mm Kontrast
Poprzeczna T2 ~2,5 mm
Poprzeczna FLAIR ~2,5 mm
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■ identyfikację osób z grupy wysokiego ryzyka 
rozwoju choroby nowotworowej poprzez iden-
tyfikację zmian predysponujących.

Rdzeniak (medulloblastoma) jest najczęstszym no-
wotworem złośliwym OUN u dzieci. Według klasy-
fikacji WHO 2016 nowotworów układu nerwowego 
wyodrębnia się 4 typy histopatologiczne tego nowo-
tworu:

■ klasyczny,
■ desmoplastyczno-guzkowy (desmoplastic/no-

dular – D/N),
■ z nasiloną guzkowością (medulloblastoma 

with extensive nodularity – MBEN),
■ wielkokomórkowo-anaplastyczny (large cell/ 

anaplastic – L/A) [4].

Typ histopatologiczny ma znaczenie prognostyczne. 
Pacjenci z nowotworami typu MBEN mają lepsze ro-
kowanie niż chorzy z typem anaplastycznym rdze-
niaka. Zintegrowana analiza genomu na poziomie 
DNA i ekspresji genów wykazała obecność dobrze 
scharakteryzowanych pod względem molekularnym, 
demograficznym, histopatologicznym i prognostycz-
nym 4 podgrup molekularnych: podgrupy z akty-
wacją szlaku WNT (ok. 10%), podgrupy z aktywacją 
szlaku SHH (ok. 30%) oraz grupy 3 i 4 (tab. III) [5-7]. 
Analiza krzywych przeżycia wykazała, że pacjenci 
należący do grupy WNT mają lepsze prognozy, nato-
miast gorzej rokują ci, u których zdiagnozowany no-
wotwór należy do grupy non-WNT/non-SHH. 

W rutynowej diagnostyce immunohistochemicz-
nej w celu identyfikacji podgrup molekularnych 

wskazane jest zastosowanie następującego zestawu 
przeciwciał: β-katenina, GAB-1, YAP-1, p53 (tab. IV).

W klasyfikacji WHO 2016 wśród nowotwór em-
brionalnych wyłoniono guz embrionalny z obec-
nością wielowarstwowych rozet (embryonal tumor 
with multilayered rosettes – ETMR), którego marke-
rem molekularnym jest amplifikacja w obrębie re-
gionu klastra microRNA C19MC. Immunohistoche-
micznie komórki nowotworowe wykazują ekspresję 
LIN-28.

Kolejnym nowotworem embrionalnym spra-
wiającym kłopoty diagnostyczne jest atypical tera-
toid/rhabdoid tumor (AT/RT). Markerem diagno-
stycznym tego guza są zaburzenia w obrębie genów 
SMARCB1 i SMARCA4 ocenianych na poziomie 
zmian molekularnych (sekwencjonowanie) oraz nie-
prawidłowości na poziomie ekspresji białka (metody 
immunohistochemiczne). Utrata ekspresji jądrowej 
produktów białkowych oraz występowanie patogen-
nych wariantów molekularnych w ww. genach po-
zwala na ustalenie prawidłowego rozpoznania [4].

Nowotwory astroglejowe wieku dziecięcego to 
głównie guzy o ograniczonym charakterze wzrostu. 
Zalicza się do nich gwiaździaka włosowatokomór-
kowego i jego formę pilomyksoidną (pilocytic astro-
cytoma, pilomyxoid variant), żółtakogwiaździaka 
pleomorficznego (pleomorphic xanthoastrocytoma – 
PXA) i wielkomokórkowego gwiaździaka podwy-
ściółkowego (subependymal giant cell astrocytoma 
– SEGA). Obowiązująca klasyfikacja WHO nowo-
tworów mózgu wprowadziła formę anaplastycz-
ną PXA w przypadkach ze zwiększoną aktywnością 
mitotyczną komórek nowotworowych i/lub obecno-

Tabela III. Medulloblastoma – podgrupy molekularne
Table III. Medulloblastoma – molecular subgroups

WNT SHH Grupa 3 Grupa 4
Wiek Dzieci Niemowlęta i młodzi 

dorośli
Dzieci Dzieci

Typ histopatologiczny Klasyczny D/N L/A; klasyczny Klasyczny; L/A
Rokowanie Korzystne Dobre/pośrednie Niekorzystne Pośrednie 
Markery molekularne  ■ Monosomia chro-

mosomu 6, 
 ■ Mutacja w genie 

CTNNB1

 ■ Mutacje genu 
PTCH1

 ■ Aberacje chromo-
somowe: 
9q-

 ■ Amplifikacja MYC  ■ Amplifikacja CDK6
 ■ Aberacje chromo-

somowe: 
i17q
X-

Markery immunohisto-
logiczne

Dodatnia reakcja ją-
drowa dla -kateniny,

GAB1 (+) 

Udział procentowy 7-8% 28-32% 26-27% 34-38%
Leczenie Redukcja dawki radio-

terapii 
Inhibitory szlaku SHH –

Źródło: Taylor M.D., Northcott P.A., Korshunov A. i wsp.: Molecular subgroups of medulloblastoma: the current consensus. Acta Neuro-
pathol 2012; 123 (4): 465-472 – modyfikacja [5].
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ścią obszarów martwicy. Najczęstszym nowotworem 
astroglejowym wieku dziecięcego jest gwiaździak 
włosowatokomórkowy zlokalizowany w półkulach 
móżdżku, w obrębie nerwów wzrokowych, w pod-
wzgórzu, we wzgórzu i w okolicy rdzenia kręgowe-
go. Najczęściej występującym markerem diagno-
stycznym dla tego nowotworu (ok. 95% przypadków) 
jest obecność fuzji z udziałem genu BRAF (BRAF-
-KIAA1549) oraz mutacji punktowych w obrębie ge-
nów regulujących szlak RAS/MAPK. Z kolei muta-
cja genu BRAF (p.V600E) jest wykrywana w utkaniu 
PXA, zwojakoglejaków (gangliogliomas) i glejaków 
angiocentrycznych (angiocentric gliomas).

Glejaki rozlane są nowotworami występującymi 
najczęściej u dorosłych, ale w niewielkim odsetku 
pojawiają się również u dzieci. Pomimo braku róż-
nic w obrazie histopatologicznym pomiędzy nowo-
tworami dziecięcymi i osób dorosłych, wykrywane 
zmiany molekularne wykazują najczęściej odmienny 
charakter, co implikuje inny przebieg kliniczny cho-
roby. 

Charakterystyczną lokalizacją glejaków rozla-
nych u dzieci jest linia środkowa ciała obejmują-
ca struktury pnia mózgu, wzgórze i rdzeń przedłu-
żony. Ostatnia klasyfikacja wyodrębniła rozlanego 
glejaka linii środkowej ciała (diffuse midline glioma) 
z obecną mutacją p.K27M w genach kodujących hi-
stony H3.3 (H3F3A) i H3.1 (HIST1H3B i HIST1H3C), 
obserwowaną w 34% przypadków rozlanych gleja-
ków złośliwych [4, 8]. Współczesna diagnostyka tych 
nowotworów u dorosłych wymaga określenia statu-
su genów IDH1 i IDH2, które są zarówno markerami 
diagnostycznymi, jak i prognostycznymi występu-
jącymi bardzo rzadko u dzieci. Uważa się, że muta-
cje w kodonie 132 genu IDH1 i w kodonie 172 genu 
IDH2 występują u dzieci tylko w ok. 5% przypadków. 
W 20% przypadków pediatrycznych rozlanych gleja-
ków złośliwych wykrywa się mutacje w p.V600E genu 
BRAF, a w 12% mutację p.G32R/V w genie H3F3A. 
W ok. 29% przypadków nie obserwuje się wyżej wy-
mienionych zmian.

Wyściółczaki to kolejna heterogenna grupa no-
wotworów glejowych. Obecna klasyfikacja guzów 
OUN WHO 2016 wyróżnia wyściółczaka klasyczne-
go i jego warianty (brodawkowaty, jasnokomórkowy 
i tanacytarny), formę anaplastyczną wyściółczaka 
i zdefiniowaną molekularnie nową jednostkę RELA-
-fusion positive ependymoma [4]. Wyściółczaki z fu-
zją genową C11orf95-RELA występują u dzieci w lo-
kalizacji nadnamiotowej i są związane z gorszym 
rokowaniem, w przeciwieństwie do wyściółcza-
ków z fuzją z genu YAP1, które lepiej prognozują [9]. 
U małych dzieci wyściółczaki są zlokalizowane czę-
sto w obrębie IV komory. Interpretacja ich obrazu 
histopatologicznego jest wyjątkowo trudna ze wzglę-
du na obecność ognisk anaplastycznych. Dotychczas 
nie ustalono jednoznacznych kryteriów dotyczących 
oceny stopnia złośliwości tych nowotworów. Dlate-
go też istnieje potrzeba identyfikacji molekularnych 
markerów prognostycznych. Wyściółczaki występu-
jące w tylnej jamie można podzielić na dwie grupy 
molekularne: EPN-A i EPN-B (o różnej prognozie), 
ale ze względu na brak jednoznacznych markerów 
do ich identyfikacji nie są one określane w rutynowej 
diagnostyce [10].

Zestaw standardowo stosowanych markerów 
molekularnych w diagnostyce nowotworów OUN 
u dzieci przedstawiono w tabeli V. 

Obowiązujące standardy dotyczące wykonywania 
diagnostycznych badań genetycznych w niehemato-
logicznych nowotworach nabytych zostały określo-
ne w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdro-
wia z dnia 13 września 2016 r. (poz. 1665). Zwraca się 
w nich uwagę m.in. na konieczność uzyskania zgody 
pacjenta lub opiekuna prawnego chorego na wyko-
nanie badania genetycznego, określenia odsetka ko-
mórek nowotworowych w materiale biologicznym 
przyjętym do badań, walidacji metod stosowanych 
do badań diagnostycznych oraz określa zasady spo-
rządzania dokumentacji i sprawozdań z badań labo-
ratoryjnych.

Kluczowym elementem procesu diagnostyczne-
go jest odpowiednie zabezpieczenie materiału bio-
logicznego do badań genetycznych. Badania mole-
kularne mogą być wykonywane z wykorzystaniem 
szerokiego spektrum materiału biologicznego pa-
cjenta, w tym krwi obwodowej, bioptatu tkanki no-
wotworowej utrwalonej w formalinie i zabezpieczo-
nej w postaci bloczka parafinowego oraz fragmentu 
świeżej tkanki zabezpieczonej metodą snap freezing 
(np. w ciekłym azocie lub na suchym lodzie) i prze-
chowywanej w temperaturze –80°C. Do badań mo-
lekularnych, ze względu na możliwość generowania 
przez utrwalacze (m.in. formalinę) artefaktów oraz 
inhibicji reakcji enzymatycznych, w tym PCR, prefe-

Tabela IV. Markery immunohistochemiczne podgrup 
molekularnych rdzeniaka
Table IV. Immunohistochemical markers of the molecu-
lar subtypes of medulloblastoma

WNT SHH
non-WNT/
non-SHH

β-katenina (reakcja 
jądrowa)

+ – –

GAB-1 – + –
YAP-1 + + –
p53 ±
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Tabela V. Standardowe markery molekularne stosowane w diagnostyce nowotworów OUN wieku dziecięcego
Table V. Standard molecular markers used during the diagnostic procedures of CNS tumors in childhood

Nowotwór Marker

Czynnik 
progno-
styczny

Czynnik 
predyk-
cyjny

Marker 
diagno-
styczny Uwagi

Rdzeniak 
(medulloblastoma)

Mutacje szlaku sygnałowe-
go Sonic hedgehog (SHH) 

+ + + Potencjalny cel dla inhibi-
torów szlaku SHH. Marker 
diagnostyczny dla podgrupy 
molekularnej SHH

Amplifikacja MYC + – – Niekorzystny czynnik ro-
kowniczy 

Współwystępowanie:
 ■ monosomii chr. 6 
 ■ mutacji somatycznej 

w genie CTNNB1 
 ■ dodatniej reakcji jądrowej 

dla -kateniny (IHC)

+ – + Marker diagnostyczny dla 
podgrupy molekularnej 
WNT. Korzystny czynnik 
rokowniczy

Mutacje w genie APC u pa-
cjentów z medulloblastoma 
typu WNT, w przypadku 
braku mutacji somatycznej 
w genie CTNNB1 

+ – – Korzystny czynnik rokow-
niczy

ETMR 
(embryonal tumor with 
multilayered rosettes) 

Amplifikacja w obrębie 
regionu klastra microRNA 
C19MC 
Fuzja TTYH1-C19MC

– – + Marker diagnostyczny dla tej 
grupy nowotworów

AT/RT (atypical tera-
toid rhabdoid tumor)

Mutacje w genie SMARCB1 + – + Marker diagnostyczny dla tej 
grupy nowotworów
Niekorzystny czynnik ro-
kowniczy

Mutacje w genie 
SMARCA4

+ – + Marker diagnostyczny dla tej 
grupy nowotworów. Czynnik 
rokowania standardowego

Glejaki o niższym 
stopniu złośliwości 
(low grade glioma)

Mutacja genu BRAF 
(p.V600E)

+ Terapia celowana – inhibito-
ry BRAF

Glejaki o wysokim 
stopniu złośliwości 
(high grade glioma)

Metylacja miejsca promoto-
rowego genu MGMT

+ + – Korzystny czynnik progno-
styczny związany z większą 
wrażliwością na temozolo-
mid

Mutacje w genach kodują-
cych histon H3.3 (H3F3A) 
i H3.1 (HIST1H3B i HI-
ST1H3C), mutacje p.K27M, 
p.G32R/V)

+ – – Niekorzystny czynnik ro-
kowniczy 

Gwiaździak włosowa-
tokomórkowy (pilocy-
tic astrocymoma)

Fuzja BRAF-KIAA1549 + – + Marker diagnostyczny dla 
tej grupy nowotworów. 
Korzystny czynnik progno-
styczny

Mutacja genu BRAF 
(p.V600E)

+ Terapia celowana – inhibito-
ry BRAF

Wyściółczak 
(ependymoma)

Fuzja z udziałem genu YAP 
(najczęstszy partner mole-
kularny MAMLD1)

+ – + Korzystny czynnik progno-
styczny (grupa molekularna 
ST-EPN-YAP1)

Fuzja C11orf95-RELA + – + Niekorzystny czynnik ro-
kowniczy (grupa molekularna 
ST-EPN-RELA)
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rowany jest materiał tkankowy zabezpieczony meto-
dą snap freezing.

W ocenie zmian genetycznych należy uwzględnić 
również identyfikację zmian germinalnych. 

Według kryteriów zaproponowanych przez Jong-
mansa [11] i wsp. analiza zmian germinalnych jest 
wskazana u pacjentów, u których zaobserwowano 
występowanie:

■ co najmniej 2 przypadków nowotworów 
wśród członków rodziny zdiagnozowanych do 
18. r.ż., włączając pacjenta;

■ nowotworów u rodziców lub rodzeństwa 
przed 45. r.ż.;

■ co najmniej 2 przypadków nowotworów wśród 
krewnych II° w tej samej linii przed 45. r.ż.;

■ pokrewieństwa między rodzicami;
■ dwóch niezależnych nowotworów u pacjenta;

■ nowotworu wrodzonego;
■ wzmożonych toksyczności podczas prowadzo-

nych terapii onkologicznych.

Wykonanie badań w kierunku występowania zmian 
germinalnych jest wskazane również w przypad-
ku identyfikacji zmiany somatycznej wskazującej na 
możliwości pojawienia się zmiany germinalnej pre-
dysponującej do powstania nowotworów. W przy-
padku jej identyfikacji u pacjenta wskazane jest obję-
cie badaniami molekularnymi wszystkich członków 
rodziny chorego w kierunku nosicielstwa wykrytej 
zmiany. Wszyscy członkowie rodziny, u których zi-
dentyfikowano zmianę germinalną predysponującą 
do występowania nowotworów, powinni zostać ob-
jęci opieką onkologiczną w celu wczesnego wykrycia 
ewentualnych zachorowań w rodzinie.
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