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STRESZCZENIE 

 

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (OUN), po białaczkach, są 

najczęstszą grupą nowotworów rozpoznawanych u dzieci i pierwszą przyczyną zgonów 

z powodu choroby nowotworowej w tym wieku. Lokalizacja w OUN powoduje, 

że rejestracją powinny być objęte wszystkie rodzaje guzów, zarówno histopatologicznie 

złośliwych, jak i o łagodnym i niepewnym charakterze. Specyfika choroby 

nowotworowej u dzieci wymaga gromadzenia danych w rejestrach w taki sposób, 

aby ich analiza mogła być prowadzona w oparciu o odrębną klasyfikację dostosowaną 

dla tej grupy pacjentów, tj. w oparciu o klasyfikację ICCC-3. Populacyjne rejestry raka, 

które obejmują całą populację kraju oraz gromadzą dane bez uwzględnienia 

przedstawionych postulatów, nie są źródłem pełnej informacji o zachorowalności 

na nowotwory wśród dzieci, szczególnie dotyczy to nowotworów OUN.  

Cel pracy: 

1. Określenie zachorowalności na nowotwory OUN wśród dzieci w Polsce. 

2. Identyfikacja występujących tendencji oraz trendów. 

3. Szczegółowa analiza zachorowalności ze względu na rozpoznanie 

histopatologiczne. 

Uzyskane w pracy wyniki odniesione zostały do danych pochodzących z innych 

rejestrów populacyjnych w Europie i Stanach Zjednoczonych 

Materiał i Metody: 

Źródłem danych o nowych zachorowaniach na nowotwory u dzieci w Polsce był 

Krajowy Rejestr Nowotworów Dziecięcych (KRND). Analiza zachorowalności została 

przeprowadzona w oparciu o klasyfikację ICCC-3. W pracy wykorzystano metody 

epidemiologii opisowej (analiza współczynników i wskaźników epidemiologicznych), 

a także metody analizy trendów zachorowalności (modele trendu dla standaryzowanego  

współczynnika zachorowalności ASR, analiza joint-point, modele trendu 

zachorowalności w przedziałach wieku). 



3 

 

Wyniki: 

W latach 1995-2014 w KRND zarejestrowano 21 455 nowych zachorowań 

na chorobę nowotworową u dzieci w Polsce w wieku 0-17 lat. Nowotwory OUN 

klasyfikowane w grupie III ICCC-3 (4 416 rozpoznań) stanowią drugą, co do 

liczebności grupę nowotworów u dzieci. Częstość względna zachorowań na te 

nowotwory wśród dzieci w Polsce w okresie poddanym szczegółowej analizie 

(2001-2014) wyniosła 22,3% w populacji 0-17 lat, oraz 23,7%  u dzieci w wieku 0-14 

lat. Jest to wartość porównywalna z danymi z największych europejskich rejestrów 

populacyjnych (Francja, Niemcy, Anglia i Walia). W analizowanym materiale 

stwierdzono zwiększoną częstość względną zachorowań na nowotwory OUN wśród 

dzieci w przedziale wieku 6-11 lat (około 30%).  

Standaryzowany współczynnik zachorowalności ASR (w odniesieniu 

do populacji standardowej świata wg Segi) na nowotwory OUN wśród dzieci w Polsce 

w wieku 0-14 lat w okresie 2001-2014 wyniósł 34,1 [CI: 32,8 – 35,4] i jest 

porównywalny z danymi dla innych krajów Europy. W okresie 2001-2014 występowała 

istotna statystycznie zwiększona zachorowalność wśród chłopców (wartość wskaźnika 

M/K wyniosła 1,1). Wartości surowych współczynników zachorowalności per mln 

w okresie 2001-2014 wyznaczonych w trzyletnich przedziałach wieku: 0-2, 3-5, 6-8, 

9-11, 12-14, 15-17 wyniosły odpowiednio: 37,7; 36,7; 32,9; 26,3; 24,8; 21,6 w grupie 

dziewcząt oraz 40,1; 41,2; 35,3; 30,1; 27,7; 24,1 w grupie chłopców. 

Analiza trendu dla standaryzowanego współczynnika zachorowalności ASR 

na nowotwory OUN u dzieci w Polsce w wieku 0-14 lat w okresie 2001-2014 

nie wykazała istotnego statystycznie wzrostu zachorowalności. Ocena parametru APC 

wyrażającego roczny procentowy wzrost wartości tego współczynnika wyniosła 1,73% 

[CI: -0,01% – 3,50%]. Uzyskany wynik jest zbieżny z wynikami dla innych populacji 

w porównywalnym okresie. Wykazano natomiast istotny statystycznie wzrost wartości 

współczynnika ASR wśród chłopców: APC 2,39% [CI: 0,23% – 4,59%]. Szczegółowa 

analiza ze względu na wiek wykazała, że istotny statystycznie wzrost zachorowalności 

występował jedynie u chłopców w przedziałach wieku 0-2 lat (APC 3,34% 

[CI: 0,57 % – 6,18 %]) oraz 3-5 lat (APC 4,19% [CI: 1,53 % – 6,92 %]).  

Analiza współczynnika ASR w okresach cztero/pięcioletnich w podgrupach 

grupy III ICCC-3 wykazała, że istotny statystycznie wzrost wartości tego 
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współczynnika wystąpił w przypadku nowotworów gleju gwiaździstego (podgrupa 

III (b) ICCC-3) zarówno u chłopców, jak i dziewcząt, a także w przypadku rzadkich 

nowotworów klasyfikowanych w podgrupie III (e) ICCC-3 wśród chłopców.  

Analiza zachorowalności na nowotwory OUN ze względu na rozpoznanie 

histopatologiczne wykazała porównywalne wartości standaryzowanego współczynnika 

zachorowalności ASR dla Polski z innymi rejestrami europejskimi. Porównano wartości 

współczynnika w okresie 2001-2014  u dzieci w wieku 0-14 lat wyznaczone 

w odniesieniu do populacji standardowej świata wg Segi. Wartości te w kolejnych 

podgrupach grupy III klasyfikacji ICCC-3 wyniosły: III (a) 3,6; III (b) 12,9; III (c) 6,0; 

III (d) 3,2; III (e) 3,1. W podgrupie III (f) współczynnik ASR (5,4) był wyższy niż w 

przypadku innych dużych rejestrów Europy Zachodniej, jednak porównywalny 

z innymi krajami Europy Wschodniej i Północnej.  

W okresie 2001-2014 w Polsce wśród dzieci w wieku 0-14 lat najczęściej 

rozpoznawanymi nowotworami OUN były nowotwory gleju gwiaździstego (37,7%)  

oraz wewnątrzczaszkowe i wewnątrzrdzeniowe guzy zarodkowe (17,4%) stanowiące 

łącznie ponad połowę rozpoznań grupy III ICCC-3 (55,1%). W dalszej kolejności były 

to: wyściółczaki i guzy splotu naczyniówkowego (9,9%), inne określone 

wewnątrzczaszkowe i wewnątrzrdzeniowe nowotwory (9,7%) oraz inne glejaki (9,5%). 

Nieokreślone wewnątrzczaszkowe i wewnątrzrdzeniowe nowotwory klasyfikowane 

w podgrupie III (f) ICCC-3 stanowiły 15,7%. W analizowanym materiale udział 

nowotworów w tej podgrupie stopniowo się zmniejszał (1995-2000: 27,0%; 2001-2007: 

16,6%; 2008-2014: 15,2%).  

Wśród wyściółczaków i guzów splotu naczyniówkowego (III (a) ICCC-3) 

stwierdzono zwiększoną zachorowalność u dzieci najmłodszych (0-2 lat) – była ona 

ponad dwukrotnie większa niż w pozostałych trzyletnich przedziałach wieku. Wartość 

wskaźnika M/K 1,2 wskazuje na zwiększoną zachorowalność u chłopców, jest to jednak 

różnica nieistotna statystycznie. W podgrupie tej przeważają  wyściółczaki 

(około 75%). 

W przypadku nowotworów gleju gwiaździstego (III(b) ICCC-3) przeważają 

guzy o niskim stopniu złośliwości histologicznej (około 80%), gdzie zwiększoną 

zachorowalność obserwuje się w grupie dzieci młodszych (0-5 lat). W przypadku 

guzów o wysokim stopniu złośliwości histologicznej zwiększona zachorowalność 
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występuje w grupie dzieci starszych (6-11 lat). Zachorowalność w grupie dziewcząt 

i chłopców jest porównywalna (M/K 1,0).  

W przypadku wewnątrzczaszkowych i wewnątrzrdzeniowych guzów 

zarodkowych (III (c) ICCC-3) statystycznie większa zachorowalność występuje 

u chłopców (wskaźnik M/K 1,5). Zwiększona zachorowalność dotyczy dzieci 

młodszych (0-8 lat), ze szczytem u dziewcząt w przedziale wieku 0-2 lat, a u chłopców 

w przedziale wieku 3-5 lat. W podgrupie tej przeważają rdzeniaki – 80% rozpoznań.   

W podgrupie innych określonych i nieokreślonych glejaków (III (d) ICCC-3) 

przeważają mieszane i nieokreślone glejaki (88%). W analizowanym materiale 

stwierdzono nieistotną statystycznie zwiększoną zachorowalność w grupie dziewcząt 

(M/K 0,8). Stwierdzono również nieznaczny wzrost zachorowalności w grupie dzieci 

młodszych, szczególnie w grupie chłopców w wieku 3-5 lat.  

Wśród innych określonych wewnątrzczaszkowych i wewnątrzrdzeniowych 

nowotworów (III (e) ICCC-3) występuje nieistotna statystycznie zwiększona 

zachorowalność w grupie dziewcząt (M/K 0,8). Zwiększona zachorowalność dotyczy 

dzieci starszych, ze szczytem zachorowalności u dziewcząt w wieku 12-14 lat; 

chłopców w wieku 15-17 lat. W podgrupie tej przeważają guzy okolicy siodła 

tureckiego (37%) oraz neuronalne i mieszane neuronalno-glejowe guzy (36%).  

W podgrupie III (f) ICCC-3 obejmującej nieokreślone wewnątrzczaszkowe 

i wewnątrzrdzeniowe nowotwory OUN stwierdza się nieistotny statystycznie 

nieznaczny spadek wartości współczynnika ASR w siedmioletnich okresach 2001-2007 

oraz 2008-2014.  

Wnioski: 

Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano następujące wnioski: 

1. Zachorowalność na nowotwory OUN wśród dzieci w Polsce, częstość względna 

ich występowania oraz zróżnicowanie zachorowalności ze względu na wiek oraz 

płeć dziecka jest porównywalne z danymi pochodzącymi z innych rejestrów 

europejskich. Zwiększona zachorowalność występuje wśród dzieci młodszych 

(0-5 lat) i jest istotnie statystycznie wyższa w grupie chłopców. 

2. W analizowanym okresie 2001-2014 nie stwierdzono istotnego statystycznie trendu 

wzrostowego zachorowalności na nowotwory OUN wśród dzieci w Polsce (0-14 lat). 
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Stwierdzono jednak istotny statystycznie trend wzrostowy w grupie chłopców 

w przedziale wieku 0-5 lat. 

3. W wyniku szczegółowej analizy zachorowalności na nowotwory OUN wśród dzieci 

w Polsce ze względu na rozpoznanie histopatologiczne stwierdza się:  

a) Wyściółczaki i guzy splotu naczyniówkowego (III (a) ICCC-3) są ponad 

dwukrotnie częściej rozpoznawane wśród dzieci najmłodszych (0-2 lat), niż 

w pozostałych przedziałach wieku, a szczyt zachorowalności przypada 

w pierwszym roku życia. 

b) Wśród nowotworów gleju gwiaździstego (III (b) ICCC-3) obserwuje się, 

zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców, istotny statystycznie wzrost wartości 

współczynnika ASR pomiędzy wyszczególnionymi w latach 2001-2014 

cztero/pięcioletnimi okresami, co może świadczyć o wzroście zachorowalności. 

W przypadku dziewcząt wzrost ten obserwuje się w grupie dzieci starszych 

(6-14 lat), w przypadku chłopców w grupie dzieci młodszych (0-8 lat).  

c) W okresie 2001-2014 stwierdza się statystycznie istotny wzrost  wartości 

współczynnika ASR wśród chłopców z rozpoznaniem rzadkich nowotworów 

OUN klasyfikowanych w podgrupie III (e) ICCC-3. Szczególnie widoczny jest 

wzrost zachorowalności w grupie chłopców młodszych (0-5 lat).  

d) W okresie 2001-2014 stwierdza się niewielki spadek wartości współczynnika 

ASR dotyczącego nowotworów OUN klasyfikowanych w podgrupie 

III (f) ICCC-3. Można więc wnioskować, iż wzrost zachorowalności w innych 

podgrupach nowotworów OUN nie był spowodowany zwiększeniem 

skuteczności metod diagnostycznych.  
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SUMMARY 
 

Central Nervous System (CNS) neoplasms are the most common (after 

leukaemia’s) group diagnosed in children and the first cause of death due to neoplasm at 

this age. Due to CNS location the registry should include all the neoplasms either 

histopathology malignant or benign and uncertain. The distinctive character of the 

neoplastic disease in children, compares to adults, means that the data should be 

recorded according to classification adjusted for this age – ICCC3 classification. The 

registers (records) which include all the population, and do not follow the above 

postulate, do not provide the full information about cancer morbidity at young age, 

especially regarding the CNS neoplasms.  

The Aim of the study:  

1. To establish the CNS neoplasms morbidity in children in Poland; 

2. To identify the CNS neoplasms morbidity trends; 

3. To analyse the data according to histopathology diagnosis.  

The obtained results will be compared to data from the population registers from Europe 

and the United States.  

Material and Methods:  

The source of the number of  the new diagnosis of the neoplasms in children  

was The National Register of Children Neoplasms (Krajowy Rejestr Nowotworów 

Dziecięcych KRND). Morbidity analysis was made according to classification ICCC-3. 

Statistical analysis include the descriptive statistics (analysis of coefficients and 

statistical indicators), as well as the morbidity trends analysis  (trend model for standard 

morbidity coefficient ASR, joint-point analysis, trends model in the age ranges)  

Results: 

From 1995 to 2014 in KRND records there were 21 455 newly diagnosed 

neoplasms in children aged 1 – 17 in Poland. CNS neoplasm classified in group III 

ICCC-3 (4 416 diagnosis) were the second largest group of neoplasms in children.  The 

relative frequency of morbidity in the period of time which was analysed in detail 

(2001-2014)  was 22,3% among children aged 0 – 17y.o, and 23,7% in children aged 0 – 

14y.o. This value is comparable to data from the largest population records from the 
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other countries (France, Germany, England and Wales). The increased relative 

frequency of the morbidity due to CNS neoplasms was noted in children aged between 

6 and 11 years (circa 30%).  

The value of CNS neoplasms Morbidity Coefficient ASR (standardized to 

worlds standard population according to Sega)  in children aged 0 – 14 in years 2001-

2014  in Poland was 34,1 [CI: 32,8 – 35,4] and is comparable to the data obtained from 

other European countries. In this period of time there was increased morbidity  among 

boys (M/F ratio was 1,1). The value of the raw morbidity coefficient per million in years 

2001-2014 in three-years age periods (0-2, 3-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-17) were: 37,7; 

36,7; 32,9; 26,3; 24,8; 21,6 in girls and 40,1; 41,2; 35,3; 30,1; 27,7; 24,1 in boys. 

Analysed morbidity trend for ASR in Poland in children aged 0 – 14 in years 2001- 

2014 was not statistically significant.  The value of APC parameter (coefficient of the 

percentage increase of ACR per year)  was  1,73% [CI: -0,01% – 3,50%]. This result  is 

comparable to other populations in the same period of time. However, there was 

statistically significant increase of this ASR coefficient in boys: 

APC 2,39% [CI: 0,23% – 4,59%]. In the detail analysis according to age  that value 

was statistically significant only in boys aged 0-2y.o. (APC 3,34% [CI: 0,57 % – 6,18 

%]) and 3-5 y.o. (APC 4,19% [CI: 1,53 % – 6,92 %]).  

ASR coefficient analysis of group III according to ICCC-3 in 4/5 years periods 

of time proved, that there was statistically significant increase of this coefficient in 

subgroup of astrocytoma (subgroup III (b) ICCC-3) both in boys and girls, as well as in 

subgroup III (e) ICCC-3 (Other specified intracranial and intraspinal neoplasms) in 

boys.   

Analysis of the CNS neoplasms according to histopathology results  showed that 

value of the standardized ASR coefficient in Poland was comparable to other European 

registers. The value of this coefficient in years 2001- 2014 was standardized according 

to standard world population (Sega). Values of the coefficient  in subgroups of group III 

ICCC – 3 classification were as following: III (a) 3,6; III (b) 12,9; III (c) 6,0; III (d) 3,2; 

III (e) 3,1. In subgroup III (f) (Unspecified Intracranial and Intraspinal neoplasms) value 

of ASR coefficient (5,4) was higher comparing to other large Western European 

registers, however comparable to data from Eastern and Nord Europe.   
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In the years 2001-2014 in Poland in children aged 0-14 the most common CNS 

neoplasm diagnosis were Astrocytoma’s (37,7%) and Intracranial and Intraspinal 

Embryonal Tumours (17,4%), equiling together more than the half (55,1%) of 

neoplasms in group III ICCC-3. They were followed by: Ependymomas and Choroid 

Plexus Tumours (9,9%); then the Other Specified Intracranial and Intraspinal neoplasms 

(9,7%) and other gliomas (9,5%). Unspecified Intracranial and Intraspinal neoplasms 

classified as subgroup III (f) ICCC-3 constituted of 15,7% of CNS neoplasms. In 

analysed material the number of those neoplasms was gradually decreasing in time:  

1995-2000: 27,0%; 2001-2007: 16,6% ; 2008-2014: 15,2%.  

In subgroup of Ependymomas and Choroid Plexus Tumors (III (a) ICCC-3) the 

greatest morbidity was found in group of the youngest children (0-2 lat) it was twice as 

large as in the other 3-year age periods. The value of M/F ratio of 1,2 indicates the 

increased morbidity in boys, however not statistically significant. The most common in 

this subgroup were Ependymomas (circa 75%). 

In the subgroup of Astrocytoma’s (III(b) ICCC-3)  the most common neoplasm 

were those with the low histopathological malignancy grade (circa 80%), and the 

greatest morbidity was in the group of the young children (0-5y.o.). Among high 

malignancy grade neoplasms increased morbidity was found among older children (6-

11y.o.). The morbidity was comparable between girls and boys  (M/F ratio 1,0).  

In the subgroup of Intracranial and Intraspinal embryonal Tumours 

(III (c) ICCC-3) statistically significant increased morbidity was  observed in boys (M/F 

ratio M/K 1,5). Increased morbidity affected young children (0-8y.o.), with the peak in 

girls aged 0-2 and boys 3-5 y.o. In this subgroup the most common were  

medulloblastomas - 80% of diagnosis. In the subgroup of the others specified and 

unspecified Gliomas (III (d) ICCC-3) the most common were mixed and unspecified 

gliomas (88%). There was statistically insignificant morbidity in girls in this subgroup 

(M/F ratio 0,8). There was also increased morbidity among younger children, especially 

boys aged 3-5.   

In the subgroup of the Others Specified Intracranial and Intraspinal Neoplasms 

(III (e) ICCC-3) statistically insignificant increase of the morbidity was observed in 

girls (M/F 0,8). There was increased morbidity among older children, with the 

maximum in girls aged 12 – 14 and boys 15-17y.o. The most common diagnosis in this 
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subgroup were tumours of the sella turcica region  (37%) and  neuronal and mixed 

neuro-glial tumours. (36%).  

In the subgroup (III (f) ICCC-3) Unspecified Intracranial and Intraspinal 

Neoplasms there was not statistically significant decrease of ASR coefficient in 7-years 

periods of 2001-2007 and 2008-2014.  

Conclusion: 

On the basis of performed analysis the following conclusions were established:  

1. Morbidity of CNS neoplasms in children in Poland, their relative frequency and 

morbidity differentiation according to children age and sex is comparable to data 

from the other European registers. Increased morbidity was found in younger 

children (0-5 y.o.) and there was a statistically significant increase in boys.   

2. In the analysed period of time: 2001-2014 there was no a statistically significant 

increase of CNS neoplasms morbidity trend in children aged 0-14 y.o. in Poland. 

There was a statistically significant increase morbidity trend in boys  aged 0-5y.o.  

3. Detail analysis of  CNS neoplasms morbidity in children in Poland according to 

histopathology results showed as following: 

a) Ependymomas and Choroid Plexus Tumors (III (a) ICCC-3) appeared more than 

twice as often among the youngest children (0-2 lat), as in the rest of analysed 

age periods, and the maximum morbidity was found  in the first year of life.  

b) In subgroup of Astrocytoma’s (III (b) ICCC-3), both in girls and boys, there was 

a statistically significant increase of ASR coefficient in 4 and 5 years periods 

within the years 2001-2014, which may indicate increased morbidity. Among 

girls this increase was observed in older group (6-14y.o), in boys in the 

youngest group (0-8y.o.).  

c) In years 2001-2014 there was a statistically significant increase of the ASR 

coefficient in boys with the diagnosis of rare tumours classified as III (e) ICCC-

3. Increase morbidity was especially observed in the group of the youngest 

children (0-5y.o.). 

d) Between 2001-2014 the mild decrease of ASR coefficient in CNS tumours 

classified as III (f) ICCC-3 was observed. So it may be concluded, that 

increased morbidity did not result from the increased capabilities of the 

diagnostic modalities. 


