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 Κακοήθειες στην παιδική ηλικία είναι σχετικά 
σπάνιες 

 

 Η πρόγνωση έχει βελτιωθεί κατά τις τελευταίες 
τρεις δεκαετίες  

 

 Αποτέλεσμα μεθόδων πιο ακριβής διάγνωσης 
και βελτιωμένες στρατηγικές θεραπείας 



Λευχαιμία Η συχνότερη μορφή καρκίνου της παιδικής ηλικίας (1/3 των 
περιπτώσεων κακοηθειών στα παιδιά). 
Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (75-80%) 
Οξεία μυελογενής λευχαιμία (20-25%) 

Όγκοι εγκεφάλου Δεύτερη σε συχνότητα μορφή καρκίνου στα παιδιά 

Λεμφώματα Hodgkin και non-
Hodgkin 

Όγκοι συμπαθητικού νευρικού 
συστήματος 

Το νευροβλάστωμα αποτελεί τον πιο συχνό εξωκρανιακό όγκο του 
νευρικού συστήματος. 

Όγκος Wilms (νεφροβλάστωμα) Eμφανίζεται κυρίως σε άτομα ηλικίας κάτω των 5 ετών.  

Σαρκώματα μαλακών μορίων Κύριος εκπρόσωπος σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις το 
ραβδομυοσάρκωμα (κακοήθης όγκος των μυών) 

Κακοήθεις όγκοι των οστών Οι συχνότεροι τύποι: το οστεοσάρκωμα και το σάρκωμα Ewing 

Ρετινοβλάστωμα Εμφανίζεται στον βυθό του οφθαλμού (στον αμφιβληστροειδή) 

Κακοήθεις όγκοι γονάδων και 
βλαστικών κυττάρων  

Γονάδων: ωοθηκών και όρχεων  

Bλαστικών κυττάρων: χοριοκαρκίνωμα, καρκίνωμα λεκιθικού ασκού, 
εμβρυικό καρκίνωμα, σεμίνωμα, τεράτωμα 

Ηπατοβλάστωμα Σε παιδιά συνήθως κάτω των 3 ετών.  
Hπατοκυτταρικός καρκίνος σε μεγαλύτερες ηλικίες 

Καρκίνος θυρεοειδούς Συχνότερα σε θήλεα 

Κακόηθες μελάνωμα Aρκετά σπάνιο στα παιδιά 
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 Number of childhood cancer cases for age groups, 0 yrs, 1-4 yrs, 5-9 yrs, 10-14 yrs and 15-19 yrs, 2010-
2012* 

*Excluding In situ cases 

  Excluding cases among non-residents of Cyprus Government Controlled Area 

  Including cases identified by Death Certificates Only 
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*10 θάνατοι οφείλονταν σε μη κακοήθη νεοπλάσματα (καλοήθης ή αβέβαιης φύσης)  
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 Οικογενή κληρονομικά σύνδρομα τα οποία 
συσχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου στον 
άνθρωπο είναι σπάνια  
 Αντιπροσωπεύουν ≤5% των καρκίνων της παιδικής ηλικίας 

 

 

 Άλλες κληρονομικές αλλαγές στο DNA (μεταλλάξεις) 
οι οποίες κληρονομούνται από τους γονείς και 
αυξάνουν τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου χωρίς 
να σχετίζονται με σύνδρομα 





 

 Επίκτητες μεταλλάξεις 
 Αλλαγές στο DNA που συμβαίνουν νωρίς στη ζωή του 

παιδιού, μερικές φορές ακόμη και πριν από τη γέννηση 

 Αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στη παιδική 
ηλικία 

 

 Τα αίτια των περισσότερων επίκτητων αλλαγών δεν 
είναι γνωστά  
 Ο καρκίνος στα παιδιά είναι σπάνιος 

 Είναι δύσκολο να καθοριστούν οι εκθέσεις των παιδιών 
νωρίς στην ανάπτυξή τους 
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 Ηλικία 

 
 Συγκεκριμένοι καρκίνοι εμφανίζονται σε 

συγκεκριμένες ηλικίες 

 
 Βρεφική ηλικία: ραβδομυοσάρκωμα, Wilm’s tumour, 

  καρκίνοι του συμπαθητικού  νευρικού 
  συστήματος 

 Ηλικία 2-4 ετών: λεμφοβλαστική λευχαιμία  

 Εφηβική ηλικία: όγκοι των οστών, σαρκώματα  
  μαλακών μορίων, καρκίνωμα νεφρικών 
  κυττάρων 

 



 Εθνικότητα 

 

 



 Φύλο 
 Περιβαλλοντικές και εξωγενής εκθέσεις διαφέρουν 

ανάλογα με το φύλο 

 Διαφορετικές ορμονικές επιδράσεις ανάλογα με το φύλο  

 Γενετικές διαφορές στα δύο φύλα 

 

 Αναλογία ανδρών / γυναικών 
 ↑ άνδρες: Hodgkin και μη-Hodgkin λεμφώματα, οξεία  

   λεμφοβλαστική λευχαιμία, επενδυμώματα 

 ↑ γυναίκες: καρκίνωμα του θυρεοειδούς, κακόηθες  
   μελάνωμα 
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 Περιβαλλοντικοί παράγοντες συνήθως χρειάζονται πολλά χρόνια 
για να επηρεάσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 
 Δεν πιστεύεται ότι παίζουν μεγάλο ρόλο σε καρκίνους της παιδικής ηλικίας 

 Λίγοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η έκθεση στην 
ακτινοβολία, έχουν συνδεθεί με ορισμένες μορφές καρκίνου της 
παιδικής ηλικίας 
 Γονική έκθεση (π.χ. ιονίζουσα ακτινοβολία από εργασία/ατυχήματα σε 

πυρηνικά εργοστάσια) 
 Ενδομήτρια έκθεση (π.χ. διαγνωστικά x-rays της μητέρας) 
 Έκθεση μετά τη γέννηση (π.χ. διαγνωστικά CT scans) 

 Άλλες εκθέσεις μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για παιδικό καρκίνο 
αλλά αιτιότητα δεν έχει αποδειχτεί: 
 Γονικές εκθέσεις σε καρκινογόνα χημικά (όπως το κάπνισμα)  
 Έκθεση σε φυτοφάρμακα πριν τη γέννηση 
 Έκθεση σε ιογενής λοιμώξεις στην παιδική ηλικία 

 Μέχρι στιγμής, οι περισσότεροι καρκίνοι στη παιδική ηλικία δεν 
έχουν δείξει να έχουν περιβαλλοντικές αιτίες 















 Περίοδοι ραγδαίας ανάπτυξης σχετίζονται με 
αυξημένη ευαισθησία σε εξωγενείς παράγοντες και 
εκθέσεις 
 Ιονίζουσα ακτινοβολία  

 Ακτινοβολία UV 

 Χημειοθεραπεία 

 Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού 

 Παθητικό κάπνισμα 

 Φυτοφάρμακα 



 Περίοδοι ραγδαίας ανάπτυξης σχετίζονται με 
αυξημένη ευαισθησία σε εξωγενείς παράγοντες και 
εκθέσεις 
 Ιονίζουσα ακτινοβολία ↔ Καρκίνος στα οστά και λευχαιμία 

 Ακτινοβολία UV ↔ Λευχαιμία 

 Χημειοθεραπεία ↔ Non-Hodgkin’s lymphoma 

 Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ↔ Καρκίνος στο στομάχι 

 Παθητικό κάπνισμα ↔ Νευροβλάστωμα, και λευχαιμία  

 Φυτοφάρμακα ↔ Παιδικός καρκίνο στον εγκέφαλο, οστά, 
   νεφρούς, λευχαιμία, και λέμφωμα Hodgkin  
 

 



 Περίοδοι ραγδαίας ανάπτυξης σχετίζονται με αυξημένη 
ευαισθησία σε εξωγενείς παράγοντες και εκθέσεις 
 Ιονίζουσα ακτινοβολία ↔ Καρκίνος στα οστά και λευχαιμία 
 Ακτινοβολία UV ↔ Λευχαιμία 
 Χημειοθεραπεία ↔ Non-Hodgkin’s lymphoma 
 Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ↔ Καρκίνος στο στομάχι 
 Παθητικό κάπνισμα ↔ Νευροβλάστωμα, και λευχαιμία  
 Φυτοφάρμακα ↔ Παιδικός καρκίνο στον εγκέφαλο, οστά,  

   νεφρούς, λευχαιμία, και λέμφωμα Hodgkin  
 

 Μεγαλύτερη επίπτωση όσο αφορά ανάπτυξη καρκίνου 
στη μετέπειτα ζωή 

 Διάρκεια έκθεσης και εκθέσεις που λειτουργούν 
σωρευτικά 

 



 Δυστυχώς τα αίτια του παιδιατρικού καρκίνου δεν 
έχουν επαρκώς αποσαφηνιστεί 
 

 Τα αίτια μπορούν να προ-υπάρχουν της γέννησης 
του παιδιού, ακόμη και της γέννησης των γονέων 
 

 Λίγα μπορούμε να κάνουμε για την πρόληψη του 
παιδικού καρκίνου, αλλά νέες και βελτιωμένες 
θεραπείες δίνουν ελπίδα 
 

 Σωστές επιλογές στην παιδική ηλικία μπορούν να 
μειώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο στην ενήλικη ζωή 



 Οργανωτική/ Επιστημονική επιτροπή 
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