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STRESZCZENIE
Nerwiak zarodkowy współczulny (NBL) jest nowotworem złośliwym rozwijającym się 
z macierzystych komórek nerwowych. Jest jednym z najczęstszych nowotworów wieku 
dziecięcego (7-10%). Charakteryzuje się występowaniem wielu niespecyficznych objawów 
i pod względem obrazu klinicznego może upodabniać się zarówno do wielu chorób nowo-
tworowych, jak i nienowotworowych. U ok. 50% pacjentów z NBL w momencie rozpozna-
nia stwierdza się 4. stopień zaawansowania choroby. Rokowanie w NBL zależy nie tylko od 
wieku dziecka i stopnia zaawansowania choroby, lecz także od innych czynników, przede 
wszystkim różnorodnych nieprawidłowości genetycznych. Obecnie u 60-70% wszystkich 
dzieci z NBL można uzyskać wyleczenie. Wyniki terapii pacjentów pediatrycznych z NBL 
powyżej 1. r.ż. w 4. stopniu zaawansowania, pomimo intensyfikacji leczenia, są ciągle nie-
zadowalające (30-50% wyleczeń). Rozpoznanie tego nowotworu w mniej zaawansowanych 
stadiach może przyczynić się do zmniejszenia odsetka zaawansowania choroby i wpłynąć 
na poprawę wyników leczenia. Prawidłowe rozpoznanie choroby z dokładną oceną histo-
patologiczną, obrazową i genetyczną jest niezbędne do zastosowania właściwej terapii. 
Celem niniejszego opracowania jest wyznaczenie standardów dotyczących postępowania 
diagnostycznego w NBL u dzieci w Polsce. Rekomendacje przygotowano na podstawie 
przeglądu aktualnego piśmiennictwa oraz protokołów terapeutycznych i wytycznych Eu-
ropejskiej Grupy ds. Neuroblastoma (grupa SIOPEN). 
Słowa kluczowe: nerwiak zarodkowy współczulny, dzieci, diagnostyka

praca oryginalna/original articlestandardy diagnostyczne/standards of diagnostic



przegląd  pediatryczny
2019/Vol. 48/No. 3

Walentyna Balwierz, Aleksandra Wieczorek, Katarzyna Szewczyk i  wsp.

90

ABSTRACT 
Neuroblastoma (NBL) is one of the most common neoplastic diseases in children (8-10% 
of all cancers in children). It derives from the cells of sympathetic nervous system. In neu-
roblastoma many of non-specific symptoms occur, so it’s clinical course may be similar to 
many other cancer and non-neoplastic diseases. About 50% of patients are diagnosed in 
stage 4. The prognosis depends not only from the age of a child at diagnosis and stage of 
disease, but also from many additional factors, mainly genetical aberrations. At presence, 
60-70% of children in all stages may be cured. However, in children over 1 year of age with 
4 stage of NBL in spite of therapy intensification, treatment results are still poor (30-50% 
of curability). The diagnosis of disease in less advance stages may have effect on improve-
ment of treatment results. The correct diagnosis, with exact histopathological evaluation 
as well as with good imaging and genetic diagnosis are necessary for employment of cor-
rect therapy. The aim of the presented guidelines is to establish the standards concerning 
diagnostic procedures in NBL patients in Poland. The recommendations are prepared on 
the basis of current therapeutic protocols and guidelines of Neuroblastoma European So-
ciety of Pediatric Oncology (SIOPEN).
Key words: neuroblastoma, children, diagnostics 

WPROWADZENIE

Nerwiak zarodkowy współczulny (neuroblastoma – 
NBL) jest nowotworem złośliwym rozwijającym się 
z macierzystych komórek nerwowych. NBL jest jed-
nym z najczęstszych nowotworów wieku dziecięce-
go (7-10%). U ok. 50% pacjentów w momencie roz-
poznania stwierdza się 4. stopień zaawansowania 
choroby [1, 2]. Rocznie ustala się 6-11 zachorowań na 
1 mln dzieci w wieku 0-15 lat. W Polsce rocznie roz-
poznaje się ok. 70 nowych zachorowań [2]. 

Rokowanie w NBL zależy nie tylko od wieku 
dziecka i stopnia zaawansowania choroby, lecz tak-
że od innych czynników, przede wszystkim różno-
rodnych nieprawidłowości genetycznych. Obecnie 
u 60-70% wszystkich dzieci z NBL można uzyskać 
wyleczenie. Wyniki leczenia dzieci z NBL powyżej 
1. r.ż. pomimo jego intensyfikacji są ciągle niezado-
walające (30-50% wyleczeń) [3, 4]. Rozpoznanie tego 
nowotworu w mniej zaawansowanych stadiach może 
przyczynić się do zmniejszenia odsetka zaawansowa-
nia choroby i wpłynąć na poprawę wyników lecze-
nia. 

Prawidłowe rozpoznanie choroby z dokładną 
oceną histopatologiczną, obrazową i genetyczną jest 
niezbędne do zastosowania właściwego leczenia. Ce-
lem niniejszego opracowania jest wyznaczenie stan-
dardów dotyczących postępowania diagnostycznego 
w NBL u dzieci w Polsce. Rekomendacje przygoto-
wano na podstawie aktualnych protokołów terapeu-
tycznych i wytycznych diagnostycznych Europejskiej 
Grupy ds. Neuroblastoma (grupa SIOPEN) [5, 6].

WYWIAD I BADANIE PRZEDMIOTOWE

NBL jest nowotworem wieku dziecięcego, w którym 
występuje najwięcej niespecyficznych objawów, ta-
kich jak senność, brak łaknienia, bóle brzucha, bla-
dość, osłabienie i drażliwość, gorączka i bóle kostne, 
dlatego pod względem obrazu klinicznego upodob-
nia się do wielu chorób, zarówno nowotworowych, 
jak i nienowotworowych. Różnorodność prezentacji 
klinicznych NBL wynika z różnych lokalizacji guza 
pierwotnego, obecnych zaburzeń metabolicznych, 
a przede wszystkim z różnorodnych objawów spo-
wodowanych przerzutami [1, 2]. Objawy kliniczne 
występujące w zależności od lokalizacji guza przed-
stawiono w tabeli I. Wśród tych związanych z nad-
miernym wydzielaniem amin katecholowych wyróż-
nia się: napadowe pocenie i zaczerwienienie twarzy, 
bóle głowy, kołatanie serca, nadciśnienie [1, 2]. Obja-
wy spowodowane wydzielaniem jelitowego hormonu 
wazoaktywnego (vasoactive intestinal peptide – VIP) 
to wodniste biegunki, bóle brzucha i hipokaliemia. 
Na szczególną uwagę zasługuje ostra miokloniczna 
encefalopatia (Kinsbourne’a, zespół opsoklonii i mio-
klonii; opsoclonus-myoclonus syndrome – OMS), 
mogąca towarzyszyć NBL jako zespół paraneopla-
styczny. Charakteryzuje się występowaniem ataksji 
móżdżkowej, nieregularnych mimowolnych ruchów 
gałek ocznych (opsoklonii) oraz nieskoordynowa-
nych ruchów ciała (mioklonii). Ukierunkowane ba-
dania w celu wykluczenia guzów neuroblastycznych 
powinny zostać przeprowadzone u wszystkich dzie-
ci, u których występują objawy OMS, ponieważ u po-
nad 30% z nich stwierdza się guz neuralnego pocho-
dzenia [1, 2].
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Rekomendacje

Zaleca się staranne zebranie wywiadu, zwłasz-
cza w przypadku wielu niespecyficznych objawów. 
W badaniu fizykalnym i wywiadzie należy zwrócić 
uwagę zarówno na objawy spowodowane masą guza, 
jak i przerzutami oraz występowaniem zespołów pa-
raneoplastycznych. Na podstawie wywiadu i wyni-
ków badania fizykalnego ustalane są wskazania do 
wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych 
i obrazowych.

BADANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM 
LECZENIA

Zalecane badania przed rozpoczęciem leczenia 
przedstawiono w tabeli II. Jeśli ze wskazań życiowych 
konieczne jest natychmiastowe rozpoczęcie terapii, to 
kompletny proces diagnostyczny powinien się zakoń-
czyć w ciągu 7 dni od jej rozpoczęcia. Przed wdroże-
niem leczenia na podstawie wykonanych badań na-
leży określić stopień zaawansowania choroby i grupę 
ryzyka [5, 6]. Obecność zdefiniowanych w badaniach 
obrazowych czynników ryzyka (image defined risk 
factor – IDRF) w czasie wstępnego diagnozowania 
(tab. III) ma istotne znaczenie prognostyczne, wpły-
wające zarówno na wyniki leczenia, jak i na ryzyko 
wystąpienia powikłań okołooperacyjnych [7-8]. 

Stopień zaawansowania należy ocenić wg dwóch 
systemów: Międzynarodowej Grupy ds. Oceny Grup 
Ryzyka w NBL (International Neuroblastoma Risk 
Group Stage System – INRGSS) i Międzynarodowej 
Klasyfikacji Oceny Stopnia Zaawansowania Neuro-
blastoma (International Neuroblastoma Staging Sys-
tem – INSS) [7-9]. Definicje stopni zaawansowania 

wg INRGSS przedstawiono w tabeli IV, a wg INSS 
w tabeli V. 

W ocenie stopnia zaawansowania konieczne jest 
u wszystkich pacjentów, z wyjątkiem dzieci, ze zlo-
kalizowanym guzem nadnercza zdiagnozowanym 
<90. dnia życia wykonanie oceny szpiku kostne-
go. Zaleca się wykonanie biopsji aspiracyjnej szpi-
ku oraz trepanobiopsji z 2 miejsc (łącznie 4 badania). 
Ze względu na nowe zalecenia dotyczące interpreta-
cji zajęcia szpiku kostnego, z wprowadzeniem kate-
gorii jego minimalnego zajęcia, konieczna jest ilo-
ściowa ocena nacieku szpiku [9-11]. Chociaż badania 
immunocytologiczne oraz molekularne są zalecane, 
aktualnie na ich podstawie nie rozpoznaje się zajęcia 
szpiku kostnego.

Kolejnym badaniem obligatoryjnym w ocenie 
stopnia zaawansowania jest ocena układu kostne-
go z zastosowaniem scyntygrafii z użyciem metajo-
dobenzyloguanidyny (MIBG). Dla celów diagno-
stycznych MIBG znakowana jest najczęściej 123I 
ze względu na właściwości fizyczne tego izotopu, 
średnioenergetyczny emiter promieniowania gam-
ma, o czasie połowiczego zaniku T1/2 ok. 13 godz. 

MIBG znakowane 131I nie jest rekomendowanym 
znacznikiem dla dzieci ze względu na niekorzystne 
właściwości fizyczne izotopu jodu 131 (131I). 131I jako 
wysokoenergetyczny (364keV) emiter promienio-
wania gamma z czasem połowiczego zaniku T1/2 = 
8 dni, jest mniej przydatnym izotopem w diagnosty-
ce obrazowej, a szczególnie nieużytecznym w nowo-
czesnej diagnostyce tomografii emisyjnej pojedyn-
czego fotonu SPECT lub SPECT/TK. Ponadto 131I 
jako również emiter promieniowania beta znacząco 
zwiększa narażenie pacjenta na promieniowanie, co 
wymusza ograniczenie wysokości podawanej aktyw-
ności, a to z kolei niekorzystnie wpływa na jakość 

Tabela I. Objawy kliniczne w zwojaku zarodkowym a lokalizacja guza pierwotnego
Table I. Clinical manifestations in neuroblastoma according to localization of primary tumor

Lokalizacja guza 
pierwotnego Objawy kliniczne
Szyja Wyczuwalny guz, objaw Hornera
Oczodół i gałka 
oczna

Wytrzeszcz gałki ocznej, guz okolicy nadoczodołowej, obrzęk powiek, obrzęk tarczy nerwu 
wzrokowego, zanik nerwu wzrokowego, krwawienia do siatkówki, zez, krwiaki okularowe

Klatka piersiowa Guzy górnej części klatki piersiowej: duszność, kaszel, stridor, ból w klatce piersiowej, zaburze-
nia połykania, obrzęk szyi (ucisk na naczynia)
Guzy tylnej części klatki piersiowej najczęściej rozwijają się bezobjawowo

Jama brzuszna Brak łaknienia, wymioty, pogarszający się stan odżywienia, ból brzucha, stwierdzany palpacyj-
nie guz (twardy, nieruchomy) z objawami ogólnymi lub bez nich

Miednica Zaparcia, niepokój w czasie oddawania moczu, zastój moczu, masa guza wyczuwalna w badaniu 
per rectum

Okolica przykręgo-
słupowa

Zlokalizowany ból pleców, utykanie, osłabienie kończyn dolnych, zmniejszenie napięcia mię-
śniowego, zanik mięśni, osłabienie lub wzmożenie odruchów, porażenie kończyn, skolioza, 
zaburzenie funkcji pęcherza moczowego i zwieracza odbytu
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uzyskiwanych obrazów scyntygraficznych. Diagno-
styczne zastosowanie 131I-MIBG może być wyko-
nane tylko w przypadku rozważania zastosowania 
131I-mIBG terapii [12, 13].

Badanie scyntygraficzne z zastosowaniem zna-
kowanej jodem 123 metajodobenzyloguanidyny 
(123I-MIBG) jest wykonywane w technice planarnej, 
obejmującej badaniem całe ciało chorego oraz do-
datkowo w technice tomografii emisyjnej pojedyn-
czego fotonu (SPECT lub SPECT/CT), centrowanej 
na okolicę ciała wymagającej pogłębienia diagnosty-
ki. SPECT lub SPECT/CT ze względu na szeroką do-
stępność tego typu gamma kamer powinno stanowić 
integralną część badania z 123I-MIBG. Obrazowanie 
hybrydowe SPECT/CT poprawia lokalizację ognisk 
patologicznego wychwytu analogu amin biogennych 
oraz zwiększa czułość i specyficzność tej metody [1]. 
123I-MIBG jest skutecznym narzędziem w diagnosty-
ce NBL z czułością 88-92% i specyficznością 83-92% 
[12, 13]. 

Pojedyncza jednoznaczna zmiana gromadzą-
ca 123I-MIBG w miejscu odległym jest wystarcza-

jąca do rozpoznania obecności przerzutów (sto-
pień M wg INRGSS). Jedna wątpliwa odległa zmiana 
w badaniu z 123I-MIBG wymaga potwierdzenia in-
nym badaniem (MRI, TK) lub biopsją. W przypad-
ku niemowląt zmiany w MIBG powinny korelować 
ze zmianami części korowej kości w badaniach obra-
zowych [6, 12, 13].

The International Society of Peadiatric Oncolo-
gy Europe Neuroblastoma (SIOPEN) zaproponowa-
ło półilościową metodę oceny zmian w układzie ko-
stnym w badaniu scyntygrafii z 123I-MIBG w celu 
lepszej analizy rozległości choroby i odpowiedzi 
na leczenie. Ocena zmian MIBG na podstawie ska-
li SIOPEN jest obowiązkowa wg nowych kryteriów 
diagnostycznych NBL [13].

Około 10% chorych z NBL wykazuje brak wy-
chwytu 123I-MIBG w badaniu wyjściowym, w mo-
mencie rozpoznania. W przypadku gdy scyntygra-
fia z 123I-MIBG w niewystarczający i niekompletny 
sposób obrazuje rozległość i zakres choroby, należy 
wykorzystać inne badania z zakresu medycyny nu-
klearnej. Obecnie scyntygrafia kości z użyciem zna-

Tabela II. Badania diagnostyczne w nerwiaku zarodkowym współczulnym
Table II. Diagnostic investigations in neuroblastoma

Rodzaj badania Uwagi
Dokładny wywiad Szczególne uwzględnienie występowania: bladości, potów, utraty masy ciała, biegunki, rozdraż-

nienia oraz czasu trwania tych objawów
Badanie przedmio-
towe

Z uwzględnieniem pomiaru masy ciała, wzrostu oraz ciśnienia tętniczego i objawów ucisku na 
rdzeń kręgowy

Badania hematolo-
giczne

Morfologia krwi obejmująca stężenie hemoglobiny, liczbę erytrocytów, leukocytów i płytek 
krwi oraz obraz krwi obwodowej, a także badania układu krzepnięcia

Badania biochemicz-
ne surowicy krwi

Ocena funkcji nerek i wątroby, stężenie jonów, LDH, ferrytyna oraz NSE

Badania moczu Badanie ogólne, metabolity katecholamin: VMA, HVA i dopamina oraz testy paskowe wykrywa-
jące albuminę, glukozę, ciała ketonowe i krew

Badania obrazowe Scyntygrafia izotopowa; preferowane badanie z użyciem metajodoguanidyny znakowanej 
J123/131 (I-MIBG123/131), a w wypadku negatywnego wyniku należy wykonać scyntygrafię kości 
z użyciem technetu; inne badania to: zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej, TK lub MRI guza 
pierwotnego (z pomiarami 3D), z uwzględnieniem oceny ewentualnej penetracji guza do kanału 
kręgowego (poszukiwanie zmian klepsydrowatych), wykonanie badań obrazowych miejsc podej-
rzanych o obecność przerzutów

Ocena szpiku kost-
nego

Biopsja aspiracyjna i trepanobiopsja szpiku kostnego powinna być wykonana z lewego i prawego 
tylnego kolca talerza biodrowego

Badanie histopatolo-
giczne guza

U wszystkich dzieci należy pobierać materiał z guza pierwotnego, nawet przy obecności 
przerzutów, o ile pozwala na to stan ogólny pacjenta, a pobranie wycinka nie wiąże się ze zbyt 
dużym ryzykiem. W przypadku kiedy pobranie tkanek z guza jest zbyt ryzykowne ze względu 
na lokalizację guza lub stan dziecka, dopuszczalna jest diagnoza cytologiczna, pod warunkiem 
uzyskania wystarczającej ilości materiału z masywnie zajętego szpiku kostnego umożliwiającej 
identyfikację komórek nowotworowych i ocenę amplifikacji onkogenu N-Myc oraz innych mar-
kerów biologicznych i genetycznych

Badania biologiczne Bezwzględnie konieczne jest wykonanie badań w kierunku liczby kopii genu N-Myc oraz ploidii. 
Zalecane są również badania w kierunku delecji 1p36, ilości 17q oraz w kierunku poszukiwania 
nowych zmian

LDH (lactate dehydrogenase) – dehydrogenaza mleczanowa; NSE (neurospecyfic enolase) – enolaza neurospecyficzna; VMA (vanillyl-man-
delic acid) – kwas wanilinomigdałowy, HVA (homovanillic acid) – kwas homowanilinowy; TK – tomografia komputerowa; MRI – rezonans 
magnetyczny.
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kowanych 99mTc difosfonianów (99mTc-MDP) jako 
metoda wykrywania zmian przerzutowych w ko-
ściach straciła na znaczeniu i nie jest już rekomen-
dowana. W przypadku niejednoznacznego obrazu 
w badaniu 123I-MIBG zalecanie jest wykonanie ba-
dania 18-FDG PET-CT [14, 15]. 

Rekomendacje

U każdego pacjenta należy wykonać badania umoż-
liwiające pełną ocenę stopnia zaawansowania. Nale-
ży wykonać badania obrazowe (TK i/lub MRI) gło-
wy, klatki piersiowej oraz jamy brzusznej z miednicą. 
Dodatkowo w analizie przerzutów badaniami z wy-
boru jest ocena cytologiczna i histopatologiczna 
szpiku kostnego oraz układu kostnego z zastosowa-
niem scyntygrafii 123I-MIBG, a w razie potrzeby ba-
dania 18-FDG PET-CT.

ROZPOZNANIE NEUROBLASTOMA – 
BADANIA HISTOPATOLOGICZNE

Badaniem z wyboru w rozpoznaniu NBL jest bada-
nie histopatologiczne tkanki guza. Materiał do bada-
nia powinien zostać pobrany drogą biopsji otwartej 
z guza pierwotnego. Jeżeli nie jest to możliwe z po-
wodu lokalizacji guza lub stanu ogólnego pacjen-
ta, dopuszczalne jest pobranie materiału z miejsca 
przerzutu i/lub pobranie go drogą biopsji grubo-
igłowej. Ze względu na heterogenną budowę guza 
oraz powstawanie nowych mutacji, rekomendowa-
ne jest pobranie co najmniej dwóch wycinków, najle-
piej z miejsc różniących się od siebie morfologicznie 
w ocenie makroskopowej, a także ponowne pobie-
ranie wycinka do badań w przypadku stwierdzenia 
wznowy choroby [16-18].

Rozpoznanie NBL ustala się na podstawie [5, 6, 9]: 
■ jednoznacznego wyniku badania histopa-

tologicznego tkanki guza w mikroskopie 
świetlnym z lub bez potwierdzenia badania-
mi immunohistochemicznymi i zwiększo-
nym stę żeniem katecholamin lub ich metabo-
litów w surowicy krwi lub w moczu;

■ stwierdzenia w szpiku kostnym komórek 
nowotworowych typowych dla NBL (np. syn-
cytia lub skupiska komórek w obrazie 
cytologicznym, z pozytywnym badaniem 
immu nohistochemicznym w badaniu trepa-
nobiopsji), z równoczesnym stwierdzeniem 
podwyższonego stężenia katecholamin lub 
ich metabolitów w surowicy krwi lub w mo-
czu, w przypadku gdy stan kliniczny pacjenta 
uniemożliwia pobranie wycinka z guza lub nie 
stwierdza się obecności guza pierwotnego;

■ obecności bezobjawowego, izolowanego guza 
nadnercza, wykrytego prenatalnie lub przed 
90. dniem życia, z jednoczesnym stwierdze-
niem podwyższonego stężenia katecholamin 
i ich metabolitów w moczu, z dodatnim wy-
nikiem scyntygrafii z użyciem MIBG, wyko-

Tabela III. Czynniki ryzyka w zwojaku nerwowym 
współczulnym, zdefiniowane w badaniach obrazo-
wych (image defined risk factor – IDRF)
Table III. Image defined risk factor in neuroblastoma 
(IDRF)

IDRF
Szerzenie się guza do 2 przestrzeni po tej samej stronie:
Szyja-klatka piersiowa, klatka piersiowa-jama brzuszna, 
jama brzuszna-miednica
Szyja:
Guz otaczający tętnicę szyjną i/lub kręgową i/lub żyłę 
szyjną wewnętrzną
Guz szerzący się do podstawy czaszki
Guz uciskający tchawicę
Guz na granicy szyi i klatki piersiowej:
Guz otaczający gałęzie splotu ramiennego
Guz otaczający naczynia podobojczykowe i/lub kręgowe 
i/lub tętnicę wewnętrzną szyjną
Guz uciskający tchawicę
Klatka piersiowa:
Guz otaczający tchawicę i/lub jej główne odgałęzienia
Guz uciskający tchawicę i/lub główne oskrzela
Guz dolnego śródpiersia, naciekający połączenie żeber 
i kręgów pomiędzy T9 i T12
Guz okolicy klatki piersiowej i jamy brzusznej:
Guz otaczający aortę i/lub żyłę próżną 
Jama brzuszna/miednica:
Guz naciekający żyłę wrotną i/lub więzadło dwunastni-
czo-wątrobowe
Guz otaczający gałęzie tętnicy krezkowej górnej w okoli-
cy korzenia krezki
Guz otaczający odejście pnia trzewnego i/lub tętnicy 
krezkowej górnej
Guz naciekający jeden lub obie szypuły nerek
Guz otaczający aortę i/lub żyłę próżną
Guz otaczający naczynia biodrowe
Guz miednicy przekraczający wcięcie kulszowe
Wewnątrzkanałowe szerzenie się guza bez względu na 
lokalizację, o ile:
Nacieczone jest >1/3 kanału kręgowego w płaszczyźnie 
osiowej i/lub nie jest widoczna okołordzeniowa prze-
strzeń podoponowa i/lub obraz rdzenia kręgowego jest 
nieprawidłowy 
Naciek przyległych narządów/struktur:
Osierdzie, przepona, nerki, wątroba, obszar dwunastni-
czo-trzustkowy, krezka
Zmiany, które muszą być odnotowane, ale nie są IDFR:
Guz wieloogniskowy
Wysięk w opłucnej, z obecnością komórek nowotworo-
wych lub bez nich
Wodobrzusze, z obecnością komórek nowotworowych 
lub bez nich
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nanej po 14. dniu życia noworodka. W tych 
przypadkach nie jest wymagane badanie szpi-
ku kostnego ani pobranie materiału do badań 
genetycznych.

W ocenie histopatologicznej w najbardziej typowej 
niezróżnicowanej postaci jest to guz należący do tzw. 
grupy guzów drobnookrągłokomórkowych (blue 
small round cell tumor) – nowotworów o drobnej, 

Tabela IV. System ustalenia stopnia zaawansowania zwojaka nerwowego współczulnego wg Międzynarodowej 
Oceny Grup Ryzyka 
Table IV. International Neuroblastoma Risk Group Staging System

Stopień zaawanso-
wania wg INRGSS Definicja
L1 Guz zlokalizowany, bez obecności IDRF. Guz musi być ograniczony do jednej okolicy ciała: szyi, 

klatki piersiowej, jamy brzusznej lub miednicy. Izolowane szerzenie się guza do kanału kręgowego 
nie zmienia stopnia zaawansowania, o ile nie spełnia kryteriów IDFR

L2 Guz zlokalizowany, z obecnością ≥1 IDFR. Guz może szerzyć się do przyległej okolicy po tej samej 
stronie linii środkowej (np. lewostronny guz jamy brzusznej z lewostronnym guzem klatki pier-
siowej). Natomiast jeżeli guz występuje w przyległych regionach, ale po przeciwnej stronie linii 
środkowej, powinien być definiowany jako choroba rozsiana

M Obecność zmian rozsianych (tzn. przerzutów, zmian bez ciągłości z guzem pierwotnym), z wyjąt-
kiem zdefiniowanych jako stopień MS. Zajęcie odległych (nieregionalnych) węzłów chłonnych jest 
uznane jako przerzut, ale w przypadku guza zajmującego jamę brzuszną zajęcie węzłów chłonnych 
śródpiersia bądź węzłów chłonnych miednicy lub pachwinowych jest traktowane jako choroba 
regionalna. Wodobrzusze i wysięk do opłucnej, nawet jeżeli obecne są w płynie komórki nowo-
tworowe, nie są traktowane jako przerzuty, chyba że nie stanowią ciągłości z guzem pierwotnym

MS Obecność przerzutów odległych u dzieci <18. m.ż. z przerzutami ograniczonymi do skóry, wątroby 
i/lub szpiku kostnego. W badaniu cytologicznym lub histopatologicznym szpiku kostnego komórki 
nowotworowe nie powinny stanowić >10% wszystkich komórek jednojądrzastych. W scyntygrafii 
z użyciem MIBG nie może być stwierdzony zwiększony wychwyt zarówno w kościach, jak i w szpi-
ku kostnym. Guz pierwotny może być zdefiniowany jako L1 lub L2; nie ma wymogu dotyczącego 
nieprzekraczania linii środkowej

Pacjenci z wieloogniskową postacią NBL powinni być zakwalifikowani zgodnie z wymienionymi kryteriami dla najwięk-
szej zmiany
Uwagi do zmian szerzących się na więcej niż jeden region: jeżeli są zlokalizowane po tej samej stronie (np. lewa część 
jamy brzusznej i lewa część klatki piersiowej), to traktuje się to jako chorobę zlokalizowaną (ale zawsze L2, nie L1), a je-
żeli są po przeciwnych stronach – jako przerzut

IDRF (image defined risk factor) – czynniki ryzyka w badaniach obrazowych; MIBG – metajodobenzyloguanidyna.

Tabela V. Międzynarodowy system klasyfikacji nerwiaka zarodkowego współczulnego 
Table V. International Neuroblastoma Staging System (INSS)

Stopień 
zaawansowania Charakterystyka
Stopień 1 Guz zlokalizowany, całkowicie usunięty, z obecnością resztkowego guza w badaniu mikroskopowym 

lub bez niego; reprezentatywne, nieprzylegające węzły chłonne po tej samej stronie guza w badaniu 
mikroskopowym bez cech neuroblastoma (węzły chłonne przylegające do guza pierwotnego i wraz 
z nim usunięte mogą być zajęte)

Stopień 2A Guz zlokalizowany, niekompletnie usunięty; reprezentatywne nieprzylegające węzły chłonne po tej 
samej stronie mikroskopowo bez zmian

Stopień 2B Guz zlokalizowany, całkowicie lub niecałkowicie usunięty, z mikroskopowo zajętymi węzłami chłon-
nymi nieprzylegającymi do ogniska pierwotnego. Powiększone węzły chłonne po przeciwnej stronie 
muszą być mikroskopowo ujemne

Stopień 3 Nieoperacyjny guz jednostronny przekraczający linię środkową z zajęciem regionalnych węzłów 
chłonnych lub bez ich zajęcia albo zlokalizowany guz jednostronny z zajęciem węzłów chłonnych po 
stronie przeciwnej bądź guz w linii środkowej

Stopień 4 Każdy guz pierwotny z rozsiewem do odległych węzłów chłonnych, kości, szpiku kostnego, wątroby 
i/lub innych narządów (z wyjątkiem zmian zdefiniowanych jako stadium 4S)

Stopień 4S Zlokalizowany guz pierwotny (jak w definicji dla stadiów 1, 2A lub 2B) z rozsiewem do wątroby, 
skóry i/lub nieznacznym rozsiewem do szpiku kostnego, u dzieci <1. r.ż.
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okrągłej, niebieskiej komórce. Diagnostyka różni-
cowa w niezróżnicowanych i ubogozróżnicowanych 
guzach obejmuje (w zależności od ich umiejscowie-
nia) rozrosty układu chłonnego, mięsaka Ewinga, 
PNET, RMS. Stąd też diagnostyka różnicowa tego 
guza oprócz markerów różnicowania neuroepitelial-
nego: NSE, S-100P, Synaptophysin, Chromograni-
na A, PGP 9,5, GFAP, obejmuje także CD99, FLI-1, 
Vimentin, CK AE1/3, LCA, CD20, CD79, CD3, TdT, 
Desmin, Myo D1, Myogenin, Ki-67, WT1 [16-18].

Aktualnie do kwalifikacji histopatologicznej NBL 
stosuje się międzynarodową klasyfikację INPC (In-
ternational Neuroblastoma Pathological Classifi-
cation), będącą modyfikacją klasyfikacji Shimady 
i dzielącą guzy na te o korzystnej i niekorzystnej bu-
dowie histopatologicznej. Jest to podział patologicz-
no-kliniczny, ponieważ oprócz elementów oceny hi-
stopatologicznej uwzględnia także dane kliniczne. 
Klasyfikacja ta bierze pod uwagę stosunek komórek 
guza i ilość podścieliska, stopień zróżnicowania neu-
roblastów oraz stosunek liczby mitoz do liczby ją-
der komórkowych z cechami rozpadu (MKI, liczony 
w 5000 komórek utkania nowotworowego przy po-
większeniu  400). W aktualnej klasyfikacji INPC 
guzy neuroblastyczne zostały podzielone na 4 typy 
histologiczne [16, 17].

Korzystna lub niekorzystna budowa histologicz-
na guza stanowi ważny czynnik rokowniczy. Istnie-
je duża korelacja między amplifikacją genu MYCN 
a niekorzystną budową histologiczną nowotworu. 
Guzy NBL o niekorzystnej histologii, w których jed-
nak nie stwierdza się amplifikacji, również stano-
wią podgrupę o gorszym rokowaniu. Chociaż nie-
korzystna budowa histologiczna nie jest wskazaniem 
do intensyfikacji leczenia ani do włączenia terapii 

w przypadku zabiegu mikroskopowo nieradykalne-
go lub z pozostawieniem niewielkiej masy resztko-
wej, należy pamiętać, że większość wznów występuje 
w tej grupie pacjentów, wymagają więc oni bardziej 
uważnego monitorowania.

Rekomendacje

Złotym standardem w rozpoznaniu NBL jest bada-
nie histopatologiczne tkanki guza.

BADANIA GENETYCZNE

W NBL wyróżnia się postać sporadyczną (98%) 
i dziedziczną (2%). Postać rodzinna NBL charaktery-
zuje się autosomalnym dominującym modelem dzie-
dziczenia z niepełną penetracją genów i występuje 
bardzo rzadko (1-2%). Opisywanych jest kilka muta-
cji germinalnych mogących odpowiadać za rodzinne 
występowanie NBL, w tym gen PHOX2B i gen ALK, 
którego mutacje są stwierdzane u ponad połowy pa-
cjentów z rodzinnym występowaniem NBL. Opisy-
wane są również liczne polimorfizmy pojedynczych 
nukleotydów, które mogą przyczyniać się do powsta-
nia lub progresji NBL [19].

Choroby współwystępujące z NBL opisywane są 
rzadko. Zaliczamy do nich nerwiakowłókniakowa-
tość (NF1), stwierdzane są również przypadki wystę-
powania NBL w innych chorobach związanych z za-
burzeniami ścieżki RAS-MAP, jak zespoły Noonan 
i Costello. Predyspozycję do NBL opisuje się rów-
nież w chorobie Hirschsprunga i zespole ośrodkowej 
hipowentylacji („klątwa Ondyny”), które również 

Podejrzenie NBL

Ocena stopnia zaawansowania Pobranie wycinka z guza Badania laboratoryjne

LDH, NSE
katecholamin 

w moczu

Badania 
genetyczne

Ocena
histopatologiczna 

wg INPC

Badania 
obrazowe
(TK, MRI)

kostnego (123-MIBG 
lub PET)

Biopsja i trepanobiopsja 
szpiku kostnego Ocena SCA i NCA 

lub MLPAFISH

Ryc. 1. Schemat diagnostyki u pacjentów z neuroblastoma.
Fig. 1. Diagnostic algorithm in patients with neuroblastoma.
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związane są z zaburzeniami genu PHOX2B [19]. Pa-
cjentów tych należy ściśle monitorować pod wzglę-
dem możliwości wystąpienia ewentualnej choroby 
nowotworowej.

Aktualnie nie ma jednoznacznie określonych 
standardów diagnostycznych ani wskazań do oceny 
rodzinnego występowania. Należy ją rozważyć u pa-
cjentów, u których stwierdza się chorobę dwuogni-
skową lub wieloogniskową, obecność wad wrodzo-
nych lub dysmorfii, jedną z chorób współistniejących 
z NBL lub zdiagnozowano wcześniej NBL u członka 
rodziny, lub podobny rodzaj nowotworu u bliskiego 
krewnego.

Nieprawidłowości cytogenetyczne i molekularne

W NBL najsilniejszym niekorzystnym markerem 
genetycznym jest amplifikacja onkogenu MYCN. 
W 2001 r. zostały opracowane wytyczne dotyczą-
ce histopatologicznej i cytopatologicznej diagnosty-
ki dla pacjentów z NBL oraz zabezpieczenia i przy-
gotowania tkanki guza NBL pochodzącej zarówno 
z resekcji, jak i biopsji diagnostycznej w przypadku 
guzów nieresekcyjnych do badań genetycznych. Po-
nadto wspomniane wytyczne uwzględniają również 
pobranie materiału ze szpiku kostnego oraz węzłów 
chłonnych. Jednym z najważniejszych wymogów 
ustalonych dla badań genetycznych jest obecność co 
najmniej 60% komórek nowotworowych w badanym 
materiale biologicznym [18, 20].

Zgodnie z obowiązującymi programami terapeu-
tycznymi u każdego pacjenta z rozpoznaniem NBL 
powinna być wykonana ocena kopii onkogenu MYCN 
w komórkach tkanki guza. Rekomendowaną do tego 
celu techniką jest fluorescencyjna hybrydyzacja in 
situ na interfazowych jądrach komórkowych (inter-
phase fluoorescence in situ hybrydization – I-FISH). 
Materiałem do badania są preparaty odciskowe tkan-
ki guza wykonane zgodnie z wytycznymi z 2001 r. 
lub preparaty zabezpieczone w postaci bloczka para-
finowego [18, 20]. Amplifikacja genu MYCN powin-
na zawsze zostać oceniona metodą FISH, niezależnie 
od innych wykonanych badań.

Ponadto do celów genetycznej diagnostyki pa-
cjentów z NBL zalecane jest również wykorzystanie 
technik molekularnych, tj.: multipleksowej amplifi-
kacji sond zależnej od ich ligacji (multiplex ligation-
-dependent probe amplification – MLPA) oraz porów-
nawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy 
(array comparative genomic hybridization – aCGH), 
pozwalających na jednoczasową ocenę wielu re-
gionów w genomie komórek nowotworowych [20]. 
Techniki te są użyteczne w analizie strukturalnych 
i liczbowych aberracji chromosomowych, których 
rokownicza rola została podkreślona w badaniach 
naukowych, a na podstawie ich analizy oparte są 
protokoły terapeutyczne [5, 6]. Materiałem do ba-
dań jest DNA wyizolowane z tkanki guza NBL. Re-
komendowany jest materiał zabezpieczony w soli fi-
zjologicznej lub mrożony, natomiast w niektórych 
laboratoriach jest możliwa również analiza genomu 

Diagnoza NBL

Obecne przerzuty

Ryc. 2. Stratyfikacja pacjentów z neuroblastoma.
Fig. 2. Stratification of patients with neuroblastoma.
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z materiału zabezpieczonego w postaci bloczka para-
finowego.

Aberracje chromosomowe mogą dotyczyć liczby 
chromosomów (numerical chromosomal aberrations 
– NCA) lub zmian w ich strukturze (structural chro-
mosomal aberrations – SCA). SCA częściej występują 
w zaawansowanych postaciach choroby i w porów-
naniu z NCA łączą się z gorszą prognozą [18, 20]. 

Obok mutacji i diagnostyki na poziomie licz-
by i struktury chromosomów w komórkach NBL 
w ostatnich latach szczególną uwagę zwraca się rów-
nież na zaburzenia w sekwencji pojedynczych ge-
nów jako przyszłych celów terapeutycznych. Genem, 
w którym najczęściej stwierdzane są mutacje o cha-
rakterze somatycznym w NBL, jest ALK (anaplastic 
lymphoma kinase). Mutacje punktowe w sekwencji 
genu ALK stwierdzane są u ok. 10% pacjentów z NBL 
wysokiego ryzyka (najczęściej: F1174L, F1245C oraz 
R1275Q), a częstość ta wzrasta w nawrocie choroby. 
Technikami rekomendowanymi do analizy sekwen-
cji genu/genów są: sekwencjonowanie metodą Sange-
ra (diagnostyka celowana w wybrany fragment genu) 
oraz sekwencjonowanie nowej generacji (next gene-
ration sequencing – NGS) (diagnostyka przesiewowa 
na wiele fragmentów danego genu i/lub wiele genów). 
Materiałem do badań jest DNA wyizolowane z tkan-
ki guza NBL oraz w przypadku rozpoznania rodzin-
nej postaci nowotworu diagnostykę można posze-
rzyć o krew obwodową [18, 20].

Rekomendacje

Aktualnie jest wskazane wykonywanie badań obej-
mujących cały genom (np. CGH, MLPA), zarówno 
w momencie diagnozy, jak i we wznowach choroby 
w celu jednoznacznego określenia profilu SCA lub 
NCA, a także oceny zmian mogących stanowić po-
tencjalny punkt działania nowych leków, jak np. in-
hibitory ALK. Niezależnie zawsze należy wykonać 

ocenę amplifikacji MYCN z zastosowaniem metody 
FISH.

BADANIA BIOCHEMICZNE

Przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić stężenie 
katecholamin i ich metabolitów w dobowej zbiórce 
moczu (mocz do badania powinien być zakwaszany 
w trakcie zbiórki). Wydalanie katecholamin obser-
wuje się u ok. 90% pacjentów w momencie diagno-
zy. Należy również ocenić aktywność dehydrogenazy 
mleczanowej (LDH) oraz stężenie enolazy neurospe-
cyficznej (NSE), a także ferrytyny. Markery te są nie 
tylko pomocne diagnostycznie, ale również korelują 
ze stopniem zaawansowania choroby oraz są wyko-
rzystywane do monitorowania leczenia oraz ewentu-
alnego wczesnego wykrywania wznowy choroby.

RÓŻNICOWANIE

NBL jest nowotworem, w którym występuje najwię-
cej nietypowych objawów, dlatego upodobnia się ob-
razem klinicznym do wielu chorób, zarówno nowo-
tworowych, jak i nienowotworowych. Polimorfizm 
objawów NBL wynika z różnych pierwotnych umiej-
scowień choroby, występujących zaburzeń metabo-
licznych, a przede wszystkim z różnorodnych obja-
wów spowodowanych przerzutami. W przypadku 
występowania guza jamy brzusznej, oprócz badań 
radiologicznych, pomocne w ustaleniu rozpoznania 
są markery (stężenie katecholamin i ich metabolitów 
w moczu, enolaza neurospecyficzna). Należy rów-
nież pamiętać, że jeśli w obrazie klinicznym domi-
nuje nadciśnienie tętnicze, w diagnostyce różnicowej 
trzeba wziąć pod uwagę pheochromocytoma. Ważne 
jest także ustalenie prawidłowego rozpoznania przy 
zajęciu szpiku bez obecności guza pierwotnego. 
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