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Τα κακοήθη νεοπλάσματα της παιδικής ηλικίας αποτελούν περίπου το 1% των περιπτώσεων καρκίνου 
στον άνθρωπο. Αντιπροσωπεύουν μια ομάδα δώδεκα κακοήθων νεοπλασιών, (πίνακας 1) με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά ως προς την επιδημιολογία, την παθολογική ανατομία, την τοπογραφία και την θνητότητα. 
Η συχνότητα γενικά στα κακοήθη νεοπλάσματα είναι λίγο μεγαλύτερη στα αγόρια σε σύγκριση με τα 
κορίτσια 1,2:1. 

Κατά την νεογνική ηλικία σπανίως εμφανίζονται κακοήθη νεοπλάσματα, εάν όμως παρουσιαστούν 
συνήθως είναι τεράτωμα, νευροβλάστωμα, συγγενής λευχαιμία και νεφροβλάστωμα. 

Κατά την βρεφική και την πρώτη παιδική ηλικία παρατηρούνται περισσότερο τα εμβρυϊκά νεοπλάσματα 
(νευροβλάστωμα, νεφροβλάστωμα, όγκοι του ήπατος και ρετινοβλάστωμα) και λευχαιμία.  

Κατά την προεφηβεία και την εφηβεία συνήθως παρατηρούνται λεμφώματα μη Hodgkin και Hodgkin, 
σαρκώματα μαλακών μορίων και οστών, λευχαιμία και όγκοι από αρχέγονα γεννητικά κύτταρα.  

Πίνακας 1: Ταξινόμηση ομάδων κακοήθων νεοπλασιών 

1. Λευχαιμία 

2. Λέμφωμα 

3. Όγκοι εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού 

4. Όγκοι του συμπαθητικού νευρικού συστήματος 

5. Ρετινοβλάστωμα 

6. Όγκοι νεφρού 

7. Όγκοι ήπατος 

8. Όγκοι οστών 

9.  Σαρκώματα μαλακών μορίων 

10. Όγκοι γονάδων και όγκοι από αρχέγονα γεννητικά κύτταρα. 

11. Επιθηλιακοί όγκοι και μελάνωμα. 

12. Άλλα αταξινόμητα νεοπλάσματα. 



Η αιτιολογία του καρκίνου στα παιδιά είναι άγνωστη. Μπορεί να οφείλεται σε ενεργοποίηση αγνώστων 

παραγόντων οι οποίοι μπορεί να δρουν σε έδαφος άγνωστης γενετικής ευαισθησίας ως προς την ανάπτυξη 

καρκίνου, αλλά και σε ένα κυτταρικό περιβάλλον που μπορεί να ευνοεί την καρκινογένεση.  

Είναι γνωστό άλλωστε ότι ορισμένα σύνδρομα σε παιδιά παρουσιάζουν αυξημένο ποσοστό ανάπτυξης 

καρκίνου (Σύνδρομο Down, Klinefelter, Niskott-Aldrich ανοσοανεπάρκειες, μεταβολικά νοσήματα, Fanconi, 

νευροινωμάτωση, ημιυπετροφία, ανισοκορία κλπ). Σ’ αυτά τα παιδιά θα πρέπει να γίνεται κατά διαστήματα 

έλεγχος από τον παιδίατρό τους. 

 

Στα παιδιά με καρκίνο δεν υπάρχει πρόληψη αλλά έγκαιρη διάγνωση. Η προσεκτική επιλογή των ασθενών, 

η ενημέρωση, η σωστή λήψη ιστορικού με λεπτομέρειες από τους γονείς του και η καλή αντικειμενική 

εξέταση όλων των συστημάτων είναι αυτά που θα βοηθήσουν στην ανεύρεση των πρώιμων σημείων για 

την διάγνωση του καρκίνου, ώστε η νόσος, εάν είναι δυνατόν, να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Η ανησυχία 

και οι σωστές παρατηρήσεις των γονιών οδηγούν στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.  

Η αλματώδης πρόοδος της παιδιατρικής ογκολογίας αιματολογίας τα τελευταία χρόνια προσφέρει στο παιδί 

με καρκίνο ίαση σε 3 από τα 4 παιδιά. 

Τα ύποπτα συνήθη πρώιμα σημεία και συμπτώματα που θα οδηγήσουν στην διάγνωση του καρκίνου στα 

παιδιά, μπορεί να είναι κοινά ( πίνακας 2 και 3) για όλες τις ομάδες καρκίνου (πίνακας 1). 

Το είδος και η προβολή των εκδηλώσεων των συμπτωμάτων εξαρτάται από τον τύπο και την έκταση της 

κακοήθους νόσου. Μπορεί να εκδηλωθεί με μη ειδικές συστηματικές εκδηλώσεις (πίνακας 2) αλλά και με 

ειδικές εκδηλώσεις ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου (πίνακας 3) 

Πίνακας 2: Συμπτώματα ύποπτα για καρκίνο στα παιδιά 

Μη ειδικές εκδηλώσεις  

Ανορεξία 

Πυρετός 

Απώλεια Βάρους 

Πόνος 

Αναιμία 

Καταβολή 

 

 

 



Πίνακας 3: Συνήθεις εκδηλώσεις κακοήθων νεοπλασιών  

 Ειδικές Εκδηλώσεις 

 Σύμπτωμα Νόσος 

Α. Αιματολογικά 

1. Ωχρότητα Λευχαιμία-Νευροβλάστωμα 

2. Αιμορραγία Λευχαιμία-Λέμφωμα-Νευροβλ. 

3. Πετέχειες - Μώλωπες Λευχαιμία-Λέμφωμα-Νευροβλ. 

Β. Συστηματικά 

Πυρετός Λευχαιμία-Λέμφωμα 

Ανορεξία Όλοι οι τύποι καρκίνου 

Στασιμότητα βάρους Νευροβλάστωμα-Λευχαιμία 

Απώλεια Βάρους Νευροβλάστωμα 

Αδυναμία - Κόπωση - κακουχία Όλοι οι τύποι καρκίνου 

Οστικά άλγη-αρθραλγίες-χωλότητα Σάρκωμα-Λευχαιμία-Νευροβλ. 

Νυχτερινοί ιδρώτες Λέμφωμα 

Κνησμός Λέμφωμα-Ιστιοκύττωση 

Ανώδυνη Λεμφαδενική διόγκωση Λέμφωμα - Λευχαιμία 

Δερματικές Βλάβες Ιστιοκύτωση-Λευχαιμία-Λέμφ. 

Διόγκωση κοιλιάς Νεφροβλ-Νευροβλ-Λέμφωμα 

Δυσκοιλιότητα Λέμφωμα - Νευροβλάστωμα 

Διάρροια Λέμφωμα - Νευροβλάστωμα 

Υπέρταση Νεφροβλάστ.- Νευροβλάστ. 

Μάζα μαλακών μορίων  Ραβδομυοσάρκωμα (ΡΜΣ) 

Δυσουρία Νεφροβλάστωμα - ΡΜΣ 

Χρόνια ωτόρροια Ιστιοκύτ. - Λέμφ. - ΡΜΣ 

 

 



 

Γ. Συμπτώματα από ΚΝΣ  

Έμετοι  Όγκος ΚΝΣ 

Διαταραχές όρας                  Όγκος ΚΝΣ-   Ρετινοβλάστωμα 

Αταξία  Όγκος ΚΝΣ 

Κεφαλαλγία  Όγκος ΚΝΣ -Λευχαιμία -Νευρ. 

Οίδημα οπτικής θηλής Όγκος ΚΝΣ 

Διαταραχές συμπεριφοράς Όγκος ΚΝΣ 

Μαθησιακές δυσκολίες Όγκος ΚΝΣ 

Πρώιμη ήβη   Όγκος ΚΝΣ-Γοναδοβλάστωμα 

Επιβράδυνση στο ύψος Όγκος ΚΝΣ 

Υδροκεφαλία  Όγκος ΚΝΣ 

 

Δ. Συμπτώματα από τους οφθαλμολούς 

 

1. Περικογχική εκχύμωση Νευροβλάστωμα 

2. ΛευκοκορίαΡετινοβλάστωμα 

3. Βλεφαρόπτωση Νευροβλ - Όγκος ΚΝΣ - ΡΜΣ 

4. Εξόφθαλμος Νευροβλ - Όγκος ΚΝΣ - ΡΜΣ 

 

Ε. Συμπτώματα από το μεσοθωράκιο     

          Πρόσθιο μεσοθωράκιο  

Βήχας  Λέμφωμα-Λευχαιμία-Νευροβλ. 

Συριγμός  Λέμφωμα-Λευχαιμία-Πνευμονο 

Δύσπνοια  Λέμφωμα-Πνευμονοβλάστωμα 

         Οπίσθιο μεσοθωράκιο  

Δυσφαγία  Νευροβλάστωμα 

Συμπτώματα από πίεση σπονδύλων Νευροβλάστωμα 

 

Τα συνηθέστερα αρχικά κλινικά συμπτώματα και σημεία με τα οποία πρωτοεμφανίζεται ο καρκίνος στο 

παιδί, κατά 85% είναι αυτά τα οποία φαίνονται στον πίνακα 2 και 3. Το υπόλοιπο 15% παρουσιάζεται με 

ασυνήθη συμπτώματα και σημεία που δυσκολεύουν τον παιδίατρο στην διάγνωση. 

Λευχαιμία 

Η λευχαιμία είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στα παιδιά, διακρίνεται σε οξεία και χρόνια. Συχνότερη 

μορφή είναι η οξεία, διακρίνεται σε λεμφοβλαστική και σε μη λεμφοβλαστική λευχαιμία.  

Ο συχνότερος τύπος είναι η Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ), και εμφανίζεται συχνότερα σε παιδιά 

3-7 χρόνων. Οι κλινικές εκδηλώσεις της ποικίλλουν. Σχεδόν όλα τα συμπτώματα οφείλονται στην διήθηση 

του μυελού των οστών (ωχρότητα, εκχυμώσεις, πετέχειες, οστικά άλγη, αναιμία).Άλλα  

συμπτώματα αναφέροντα στον πίνακα 4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα συχνότερα πρώιμα συμπτώματα είναι ο πυρετός, που μπορεί να οφείλεται σε λοίμωξη ή στη νόσο, η 

ωχρότητα, που οφείλεται στην πτώση της αιμοσφαιρίνης, οι πετέχειες και οι εκχυμώσεις που οφείλονται 

στην πτώση των αιμοπεταλίων. Τα οστικά άλγη και οι αρθραλγίες οφείλονται στην διήθηση του μυελού των 

οστών από τα κακοήθη βλαστικά κύτταρα. Ακολουθούν η αδυναμία, η κόπωση, η κακουχία, η ανορεξία, και 

η στασιμότητα ή η απώλεια του βάρους. Η αντικειμενική εξέταση αποκαλύπτει ηπατοσπληνομεγαλία και 

λεμφαδενικές μάζες, σπανιότερα συμπτώματα από το ΚΝΣ, τους όρχεις και το μεσοθωράκιο. Η διάγνωση 

συνήθως τίθεται από την γενική αίματος (πίνακας 5), με την παρουσία βλαστικών κυττάρων. Η διάγνωση 

ωστόσο θα επιβεβαιωθεί με την εξέταση της παρακέντησης του μυελού των οστών (μυελόγραμμα). 

 

Λεμφώματα 

Τα λεμφώματα διακρίνονται σε Hodgkin και μη Hodgkin. 

Το λέμφωμα Hodgkin προσβάλει τα παιδιά >5 χρόνων. Συνήθως εκδηλώνεται με ανώδυνη λεμφαδενική 

διόγκωση, στον τράχηλο, ή στο μεσοθωράκιο, στην κοιλιά με ή χωρίς διήθηση του σπλήνα τον σπλήνα. Στο 

30% των παιδιών με λέμφωμα Hodgkin παρουσιάζουν συστηματικές εκδηλώσεις όπως πυρετό, απώλεια 

βάρους, ιδρώτες κυρίως νυχτερινούς και κνησμό. Σπάνια υπάρχει αναιμία, θρομβοπενία, λευκοκυττάρωση 

με ηωσινοφιλία.  

Πίνακας 4: Κλινικές Εκδηλώσεις 

Πυρετός  

Κόπωση-κακουχία-αδυναμία  

Διόγκωση λεμφαδένων 

Πετέχειες – Εκχυμώσεις 

Αιμορραγία 

Ανορεξία 

Δύσπνοια – βήχας 

Διόγκωση όρχεων 

Ωχρότητα     

Χωλότητα     

Οστικά άλγη – αρθραλγίες  

Κοιλιακά άλγη    

Εκδηλώσεις από ΚΝΣ (κεφαλαλγία – έμετοι 

– διαταραχές συμπεριφοράς κλπ) Διάταση 

της κοιλιάς  

Πίνακας 5: Εργαστηριακές Εξετάσεις στην ΟΛΛ 

1. Αύξηση λευκών η πτώση λευκών 

2. Πτώση αιμοσφαιρίνης-αιματοκρίτη 

3. Πτώση αιμοπεταλίων 

4. Ουδετεροπενία 

5. Διεύρυνση μεσοθωρακίου στην α/α θώρακα   

6. Αύξηση κυττάρων στο ΕΝΥ                

 

 

 

  



Λέμφωμα μη Hodgkin. Το λέμφωμα αυτό είναι συχνότερο στα αγόρια από τα κορίτσια σε αναλογία 4:1. 

Εμφανίζεται συχνότερα στην κοιλιά, ακολουθεί το μεσοθωράκιο, οι περιφερικοί λεμφαδένες, η κεφαλή, ο 

τράχηλος ή άλλες εντοπίσεις. Οι πρώιμες κλινικές εκδηλώσεις εξαρτώνται από την εντόπιση, που μπορεί 

να είναι α) στην κοιλιά οπότε προβάλλεται με πόνο, εμέτους, διάρροια, δυσκοιλιότητα, εγκολεασμό και 

αιμορραγία. β) στο μεσοθωράκιο που συνήθως εμφανίζει διόγκωση λεμφαδένων των πυλών αλλά και 

τραχηλικών, υπερκλειδίων και μασχαλιαίων, επίσης μπορεί να παρουσιάσει δύσπνοια, βήχα, ερυθρότητα 

και οίδημα προσώπου (σύνδρομο άνω κοίλης), σπανιότερα έχει πλευριτικό υγρό. Μερικές φορές εμφανίζει 

συμπτώματα από την διήθηση του μυελού των οστών. Η διάγνωση όλων γίνεται με βιοψία της 

λεμφαδενικής διόγκωσης ή με κυτταρολογική εξέταση του πλευριτικού ή του ασκιτικού υγρού, εφόσον 

υπάρχει.  

 

Νεφροβλάστωμα 

Η συχνότερη κλινική εκδήλωση είναι ανώδυνη, ψηλαφητή κοιλιακή μάζα που συνήθως γίνεται αντιληπτή 

από τους γονείς. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί με αιματουρία, πυρετό, πόνο στην κοιλιά και υπέρταση. Η 

διάγνωση γίνεται αρχικά με υπερηχογράφημα κοιλίας και αξονική τομογραφία.  

 

Νευροβλάστωμα 

Η κλινική συμπεριφορά αυτού του όγκου ποικίλλει. Τα πρώτα συμπτώματα είναι μη ειδικά (πίνακας 3). 

Ακολουθούν τα ειδικά συμπτώματα που εξαρτώνται από την εντόπιση της νόσου (πίνακας 4). Η συχνότερη 

εκδήλωση είναι η παρουσία ενδοκοιλιακής μάζας. Ορισμένα παιδιά παρουσιάζουν περικογχική εκχύμωση, 

σπάνια έχουν πρόπτωση του οφθαλμικού βολβού, υποδόρια οζίδια. Σπάνια εμφανίζουν ταχείες κινήσεις 

των οφθαλμικών βολβών (οψόκλονος), μυοκλονίες και παρεγκεφαλική αταξία. Η διάγνωση θα γίνει από την 

εξέταση των ούρων που παρουσιάζουν αύξηση των κατεχολαμινών, απεικονιστικό έλεγχο,( αξονική 

τομογραφία της περιοχής MIBG ), βιοψία του όγκου και παρακέντηση του μυελού των οστών. 

 

Σαρκώματα μαλακών μορίων 

Κύρια εμφανίζονται στην κεφαλή και στον τράχηλο, στην ουρογεννητική περιοχή και στα άκρα. Συχνότερος 

όγκος είναι το ραβδομυοσάρκωμα (ΡΜΣ). Η κλινική εικόνα του ποικίλλει ανάλογα με την εντόπισή του και 

την προκαλούμενη πίεση στα παρακείμενα όργανα. Ετσι μπορεί να εκδηλωθεί με οίδημα στον κόγχο και 

πρόπτωση του βολβού, με χρόνια μέση ωτίτιδα, αιμορραγία, ωτόρροια, δυσφαγία, απόφραξη των ρινικών 

χοανών. Εάν η μάζα εντοπίζεται οπισθοπεριτοναϊκά παρατηρούνται συμπτώματα από την πίεση των 

παρακειμένων οργάνων. Σε εντόπιση στο ουρογεννητικό σύστημα είναι δυνατόν εκτός από την διαπίστωση 

ψηλαφητής μάζας να υπάρχει αιματουρία, συχνοουρία και επίσχεση ούρων και δυσκοιλιότητα. Εάν ο όγκος 

εντοπίζεται στα άκρα διαπιστώνεται επώδυνη ή ανώδυνη ψηλαφητή μάζα. Η διάγνωση τίθεται με βιοψία 

της μάζας. 

 

Όγκοι οστών 

Α. Οστεοσάρκωμα 

Ο όγκος αυτός εμφανίζεται ως επώδυνη διόγκωση στην περιοχή περί τα γόνατα και γενικά στα μικρά οστά 

(άκρα). Η διάγνωση θα τεθεί με βιοψία της μάζας. 



Β. Σάρκωμα Ewing  

Η νόσος εντοπίζεται κυρίως στα πλατιά οστά (λαγόνια, ωμοπλάτη, πλευρές).  

Μπορεί να εμφανίσει πυρετό, απώλεια βάρους. Η διάγνωση πάλι γίνεται με βιοψία της μάζας.  

 

Όγκοι Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) 

Τα συμπτώματα αυτών των όγκων ποικίλλουν ανάλογα με την εντόπιση. Οφείλονται σε διήθηση και πίεση 

των δομών του εγκεφάλου ή σε απόφραξη της ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού με συνέπεια την αύξηση 

της ενδοκράνιας πίεσης οπότε εκδηλώνουν κεφαλαλγία, έμετους κυρίως πρωινούς που δεν συνοδεύονται 

από ναυτία. Άλλα συμπτώματα είναι στραβισμός, διπλωπία, μειωμένη όραση, νυσταγμός, μαθησιακές 

διαταραχές και αλλαγή της συμπεριφοράς. ανορεξία ή βουλιμία, καθυστερημένη ή πρώιμη ήβη. Τέλος 

μπορεί να εμφανιστούν σπασμοί. Η διάγνωση τίθεται με απεικονιστικό έλεγχο και αφαίρεση του όγκου, 

εφόσον είναι εφικτό.  
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