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Ο θαξθίλνο ηνπ ζπξενεηδνύο ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο απνηειεί
ζπάληα αζζέλεηα θαη ζπληζηά ην 1,5-3% όισλ ησλ θαξθίλσλ ηεο παηδηθήο
ειηθίαο. Σην ζύλνιν ησλ θαξθηλσκάησλ ηνπ ζπξενεηδνύο, κόλν ην 10%
εκθαλίδεηαη ζηελ πξώηε εηθνζαεηία ηεο δσήο, ελώ ε επίπησζε είλαη αθόκα πην
ζπάληα πξηλ ηα 10 έηε. Ο ζπλεζέζηεξνο ηζηνινγηθόο ηύπνο είλαη ην θαιά
δηαθνξνπνηεκέλν θαξθίλσκα, κε θπξίαξρν ην ζειώδεο, πνπ έρεη θαη ηελ
θαιύηεξε πξόγλσζε. Τν κπεινεηδέο θαξθίλσκα εκθαλίδεηαη ζρεδόλ
απνθιεηζηηθά ζηα πιαίζηα ηνπ θιεξνλνκνύκελνπ ζπλδξόκνπ Πνιιαπιήο
Ελδνθξηληθήο Νενπιαζίαο ηύπνπ 2 (ΜΕΝ 2). Γεληθά, απμεκέλν θίλδπλν γηα
εκθάληζε θαξθίλνπ ηνπ ζπξενεηδνύο έρνπλ παηδηά πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε
αθηηλνβνιία ζπξενεηδνύο θαη παηδηά κε γελεηηθή πξνδηάζεζε (νηθνγελήο
αδελσκαηώδεο πνιππνδίαζε (FAP), λόζνο Cowden, ζύλδξνκν Carney,
νηθνγελέο ζειώδεο θαξθίλσκα ζπξενεηδνύο). Σηελ παηδηθή ειηθία ε λόζνο
ζπλήζσο πξνβάιεη σο κνλήξεο ςειαθεηόο όδνο, αιιά ζπρλά θαη σο δηάρπηε
ή πνιπνδώδεο βξνγρνθήιε θαη θάζε ηέηνην εύξεκα ζε επζπξενεηδηθό παηδί
πξέπεη λα εγείξεη ηελ ππνςία θαθνήζεηαο. Σε ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο, νη
παηδηαηξηθνί αζζελείο ζπλήζσο εκθαλίδνπλ πνιύ πην εθηεηακέλε λόζν ζηε
δηάγλσζε. Η πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ κε ζειώδεο θαξθίλσκα έρνπλ
ιεκθαδεληθή δηαζπνξά ζηνλ ηξάρειν ζηε δηάγλσζε θαη 10-20% έρνπλ
απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο, ζπλήζσο ζηνλ πλεύκνλα, ζε ζύγθξηζε κε ην
5% ησλ ελειίθσλ. Επηπιένλ, ε πηζαλόηεηα ππνηξνπήο είλαη κεγαιύηεξε ζηα
παηδηά. Παξόια απηά ε πξόγλσζε είλαη εμαηξεηηθή κε ηελ θαηάιιειε
ζεξαπεία. Η ζεηηθή πξνγλσζηηθή αμία ηεο FNA είλαη ρακειή ζηα κηθξά παηδηά
θαη δελ πξέπεη λα θαζπζηεξεί νπνηαδήπνηε ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε. Σηνπο
εθήβνπο αληίζεηα ε ζεηηθή θπηηαξνινγηθή δηάγλσζε θαζνδεγεί ηελ πεξαηηέξσ
δηαρείξηζε. Η ζηαδηνπνίεζε ηεο λόζνπ ζηα παηδηά παξακέλεη ακθηιεγόκελε,
επεηδή, ιόγσ ηεο ζπαληόηεηάο ηεο, ζηεξίδεηαη ζηα δηαγλσζηηθά πξσηόθνιια
ησλ ελειίθσλ, κε απνηέιεζκα θάπνηα παηδηά λα ππεξ-ζεξαπεύνληαη θαη
θάπνηα λα ππν-ζεξαπεύνληαη. Ακθηζβεηήζεηο ππάξρνπλ θαη γηα ηελ
επηζεηηθόηεηα ζηελ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ηελ θιηληθή έθηαζε
ηεο λόζνπ. Θεξαπεία εθινγήο παξέκελε γηα πνιιά ρξόληα ε νιηθή
ζπξενεηδεθηνκή θαη ε αθόινπζε ζεξαπεία κε ξαδηελεξγό ηώδην, αιιά ε καθξά
επηβίσζε ησλ παηδηαηξηθώλ αζζελώλ έδσζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ηε
δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο ησλ απώηεξσλ επηπινθώλ ηεο. Σήκεξα, βέιηηζηε
ζεξαπεπηηθή – ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε γηα ηα παηδηά ζεσξείηαη απηή πνπ
εμαζθαιίδεη ηελ εμαίξεζε θάζε καθξνζθνπηθήο εζηίαο λόζνπ θαη ειαρηζηνπνηεί

ηηο βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο επηπινθέο. Εληέιεη, ε θαηαλόεζε
ησλ δηαθνξώλ ζηε βηνινγία, ηελ θιηληθή πνξεία θαη ηελ έθβαζε ηνπ θαξθίλνπ
ηνπ ζπξενεηδνύο ζηα παηδηά ηείλεη λα εμαηνκηθεύζεη ηηο ζεξαπεπηηθέο
πξνζεγγίζεηο. Η δηα βίνπ παξαθνινύζεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε, γηα ηελ ζσζηή
ξύζκηζε ηεο αγσγήο ζπξενεηδηθήο ππνθαηάζηαζεο, ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ
ππνηξνπώλ θαη ηελ πξόιεςε ησλ απώηεξσλ επηπινθώλ.

