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NAJWA¯NIEJSZE INFORMACJE DOTYCZ¥CE CHORÓB 
NOWOTWOROWYCH U DZIECI

Pamiêtajmy

Dlaczego trzeba mówiæ o nowotworach dzieciêcych

w zakresie onkologii dzieciêcej

Nowotwory dzieciêce wystêpuj¹ stosunkowo rzadko i stanowi¹ 0,5% zachorowañ na wszystkie nowotwory z³oœliwe u ludzi. Rocznie na kontynencie europejskim rozpoznaje siê chorobê 
nowotworow¹  u 15 tys. dzieci w wieku do 14 lat oraz u 20 tys. nastolatków i m³odych doros³ych w grupie wiekowej do 24 lat.

W Polsce rocznie odnotowuje siê ok. 1100 - 1400 nowych zachorowañ na nowotwory u dzieci i m³odzie¿y, a w samej Wielkopolsce jest ich oko³o 100 - 140. W ostatnich trzech dekadach 
zachorowalnoœæ na nowotwory dzieciêce wykazuje tendencjê wzrostow¹.

Postêp w leczeniu spowodowa³ zmniejszenie umieralnoœci dzieci i m³odzie¿y z powodu nowotworów, jednak ci¹gle s¹ one drug¹, po urazach, najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonu w dzieciñstwie. Niestety,          
w wielu przypadkach chorobê wykrywa siê za póŸno. Wielu ma³ych pacjentów pojawia siê u lekarza w zaawansowanym okresie rozwoju choroby, co skutkuje d³u¿sz¹ terapi¹, wy¿szymi kosztami 

leczenia i wy¿szym ryzykiem powik³añ oraz gorszymi wynikami leczenia.

Obserwuje siê dwa okresy o najwiêkszej zachorowalnoœci na nowotwory dzieciêce  - pierwszy w najm³odszej grupie wiekowej (0-4 lat) oraz drugi w najstarszej (15 - 19 lat).

Porównuj¹c nowotwory u dzieci i doros³ych dostrzec mo¿na szereg ró¿nic. U dzieci wystêpuj¹ inne rodzaje tej choroby a nowotwory, które czêsto wystêpuj¹ u doros³ych, takie jak rak piersi, rak 
jelita grubego, rak p³uc - nie wystêpuj¹ praktycznie wcale u dzieci. 

Najczêstsze nowotwory wieku dzieciêcego to bia³aczki, ch³oniaki, guzy oœrodkowego uk³adu nerwowego oraz guzy lite zlokalizowane g³ównie w jamie brzusznej i miednicy.

Odmienny jest te¿ mechanizm powstawania nowotworów u dzieci. Du¿e znaczenie ma wspó³wystêpowanie innych wrodzonych zespo³ów chorobowych, takich jak np. zespó³ Downa, zespó³ ataksja 
- teleangiektazja, neurofibromatoza, zespó³ Turnera, zespó³ Klinefeltera, po³owiczy przerost cia³a, zespo³y zaburzeñ odpornoœci. Zespo³y te predysponuj¹ do czêstszego zachorowania na nowotwór          

w wieku dzieciêcym.

Ryzyko wyst¹pienia nowotworu u dzieci zwiêksza ekspozycja na czynniki zewnêtrzne, takie jak: promieniowanie jonizuj¹ce, niektóre leki stosowane w ci¹¿y u matki, leki cytotoksyczne, zwi¹zki 
chemiczne (niektóre pestycydy, farby. lakiery, zwi¹zki benzenu) czy niektóre wirusy (mononukleozy zakaŸnej, zapalenia w¹troby typu B lub C, ludzkiego brodawczaka - HPV).

W przypadku jakichkolwiek podejrzeñ o chorobê nowotworow¹ nie nale¿y wykonywaæ badañ laboratoryjnych na w³asn¹ rêkê. Powoduje  to u dziecka niepotrzebny ból i stres.

Nie nale¿y wierzyæ nie zaufanym informacjom dotycz¹cym chorób nowotworowych u dzieci. W sieci jest dostêpnych du¿o treœci, czêsto jednak fa³szywych, opartych na niesprawdzonych 

Rozpoznanie choroby nowotworowej u dziecka nie jest wyrokiem, ale stanowi pocz¹tek trudnej drogi do wyleczenia i powrotu do szczêœliwego dzieciñstwa.

Leczenie chorób nowotworowych jest zale¿ne od rodzaju nowotworu oraz stopnia jego zaawansowania. Mo¿e ono obejmowaæ zabieg operacyjny, chemioterapiê czy radioterapiê. Rokowanie    
w wiêkszoœci nowotworów wieku dzieciêcego jest bardzo dobre, odsetek  5- letniego prze¿ycia przekracza czêsto 80 - 90%.   

Do lekarza onkologa, tak¿e hematoonkologa dzieciêcego mo¿na zg³aszaæ siê  bez skierowania od lekarza rodzinnego. Na ostatnich stronach broszury znajduje siê lista wszystkich oœrodków 
hematoonkologii dzieciêcej w Polsce - adresy klinik, oddzia³ów, szpitali, poradni onkologicznych. 

G³ównym Ÿród³em informacji na temat zdrowia dziecka powinien byæ dla Pañstwa lekarz. Wybór lekarza rodzinnego/pediatry to bardzo wa¿na decyzja. W pierwszych latach ¿ycia Waszego 
dziecka, bêdziecie Pañstwo czêsto odwiedzali swoj¹ przychodniê. ZnajdŸcie zatem takiego lekarza, któremu zaufacie.

Nie mo¿na przewidzieæ choroby nowotworowej u dziecka, nie mo¿na jej zapobiec,   ale w bardzo wielu przypadkach mo¿na j¹ wczeœnie wykryæ i wyleczyæ. Od lekarzy, personelu 
medycznego zale¿y bardzo wiele, ale czujna obserwacja dziecka przez rodziców i opiekunów mo¿e pomóc w postawieniu trafnej diagnozy i znacz¹co wp³yn¹æ na szansê jego 

wyleczenia. Nikt tak dobrze nie zna dziecka jak  jego rodzice. 
Choroba nowotworowa u dzieci to szczególny rodzaj kryzysu, który dotyka ca³¹ rodzinê i stawia j¹ w obliczu ogromnego wyzwania, którym jest d³ugotrwa³a opieka  nad chorym. 

Rozpoznanie choroby nowotworowej u dziecka w jej pocz¹tkowym etapie, w niezaawansowanej postaci to mo¿liwoœæ jej ca³kowitego wyleczenia w ponad 
90% przypadków!
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