£, 
, ¢
,

РАННЯ ДIАГНОСТИК А
ОНКОЛОГIЧНИХ ЗА ХВОРЮВАНЬ
У ДIТЕЙ
Інформаційний посібник для лікарів
Прогрес, який стався у дитячій онкології за останні 15-20 років, повністю
змінив погляд на дитячий рак. Зараз це не вирок, а лише серйозний діагноз. Рання діагностика раку залежить головним чином від онкологічної настороги лікарі
первинної ланки та їх знань. Що таке онконасторога? Це означає, що лікарі усіх
спеціальностей будь-якої лікувально-профілактичної установи під час огляду
пацієнтів повинні пам’ятати про можливість розвитку онкологічної хвороби.
Дитину, яка має «пухлинний симптомокомплекс», необхідно якнайшвидше
проконсультувати у спеціаліста-онколога.

Рання діагностика – запорука успішного лікування!

ПРИНЦИПИ «ОНКОЛОГIЧНОI НАСТОРОГИ»
• знання про перші ознаки і перебіг основних видів онкологічних хвороб у
дітей.
• ретельний огляд дитини при будь-якому зверненні батьків до лікаря.
• при незвичайному перебігу будь-якого захворювання, незрозумілості
симптомів та при неясній клінічній картині необхідно пам’ятати про
можливість розвитку онкологічної хвороби.
• знання про організацію онкопедіатричної служби і швидке направлення
дитини у разі необхідності у відповідне спеціалізоване відділення.
• обстеження дитини при підозрі на злоякісну пухлину необхідно проводити в максимально стислі терміни із залученням необхідних спеціалістів.

Принцип, який давно пропагандується у дорослій практиці: при сумніві у діагнозі –
думай про рак, повинен бути прийнятий і в педіатрії.
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«Пухлинний симптомокомплекс», особливо на ранніх стадіях неопроцесу,
має 1-2 ознаки:

• загальна слабкість, кволість, дратівливість;
дитина вередує, дитину ніщо не цікавить, не
захоплює навіть найулюбленіша справа чи гра;
• бліда шкіра і слизові;
• підвищення температури без ознак застуди;
• пітливість;
• схуднення без визначеної причини;
• стійке зниження апетиту, блювання.
•
•
•
•

петехії;
екхімози (синці);
гематоми;
кровотечі (з носу, ясен, сечового міхура, піхви,
в порожнину орбіти, в плевральній та черевній
порожнині).

Складові інтоксикаційного
та анемічного синдромів

Складові геморагічного
синдрому

• безболісне збільшення лімфатичних вузлів;
• гепатомегалія;
• сплєномегалія.

Складові проліферативного
синдрому

•
•
•
•
•
•

Складові менінгеальноенцефалітичного синдрому

головні болі;
блювота;
нестійка хода;
парези;
втрата свідомості;
судоми.

• біль (постійний або періодичний);
• наявність пухлини/набряку/деформації на будь-якій ділянці тіла;
• збільшення розмірів живота;
• порушення функції будь-якого органу чи кінцівки (наприклад, шкутильгання,
нестійка хода, парези, порушення зору, ознаки раннього статевого розвитку, вегето-судинна дистонія);
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• незвичайний перебіг будь-якого захворювання (гінгівіт, ангіна, отит, пневмонія,
плеврит, лімфаденіт, пієлонефрит, остеомієліт, дерматит, періостит);
• будь-які патологічні виділення (кров, гній, слиз і т.п. у калі, сечі, блювотинні);
• гостра хірургічна проблема (абсцес, серозит, гострий біль, гостра затримка сечі,
непрохідність кишечника, внутрішньо порожнинна кровотеча);
• параліч або реаніматологічний стан (втрата свідомості, судоми, порушення дихання).
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НАЙХ АРАК ТЕРНIШI СИМПТОМИ
ЗЛОЯКIСНОГО ПРОЦЕСУ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

полісерозит;
пухлина заднього середостіння чи зачеревного простору;
профузна пітливість;
ранковий головний біль з блювотою;
блювота без нудоти;
лейкокорія, симптоми «котячого ока» (біла цятка в оці; зіниця наче світиться);
нецукровий діабет;
ранній статевий розвиток;
«cava»-синдром;
гостра затримка сечі;
отит з висипанням на шкірі (за типом себореї, алергічного дерматиту).

Показники лабораторно-інструментальних досліджень, які найбільш
характерні для онкопатології:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

підвищення ШОЕ до 50-70 мм/год;
анемія 2-ої чи 3-ої степені;
підвищення лужної фосфатази в декілька раз;
гематурія;
патологічний перелом кістки;
візуалізація пухлино подібного новоутворення при сонографії;
поперечний перелом тіл хребта;
голчатий періостит;
дефекти пласких кісток з чіткими межами.
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РЕКОМЕНД АЦII ЛIК АРЯМ-ПЕДIАТРА М
ПРИ ОГЛЯДI ДИТИНИ
Зібрати анамнез та звернути увагу на:

• зміни в поведінці дитини (активність, цікавість, сон, апетит);
• скарги на тривалу субфебрильну температуру;
• профузну нічну пітливість.
Під час огляду звернути увагу на:

• відтінок шкіри та слизових оболонок;
• наявність петихіальних крововиливів або великої кількості «синців»;
• розміри печінки та селезінки (визначаються перкуторно та пальпаторно, що є
обов’язковим при кожному огляді дитини);
• координацію рухів дитини;
• стан очей.
В аналізах крові (ідеально – розгорнута гемограма) звернути увагу на:

•
•
•
•

підвищення ШОЕ до 50-70 мм/год;
кількісний та якісний склад лейкоцитів;
кількість тромбоцитів;
суттєве зниження гемоглобіну.

При відхиленні від норми у показниках дитину потрібно скерувати на
консультацію до гематолога.
При виявленні додаткових новоутворень у будь-якій ділянці – направити
дитину на консультацію до лікаря-онколога.
Консультацію онколога не треба замінювати консультацією хірурга.
Обов’язково перед вакцинацією чи ревакцинацією потрібно проводити
розгорнутий аналіз крові.
При виникненні будь-яких сумнівів чи питань, що стосуються гематологічної чи онкологічної патології, Ви можете проконсультуватися за телефонами, які вказані на сторінці 29.
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ЛЕЙКЕМII (ЛЕЙКОЗИ)

Лейкози – злоякісні проліферативні захворювання кісткового мозку. У дітей виявляють різні форми лейкозів:
Гострі лейкози 98%
• гострий лімфобластний лейкоз (81%)
• гострий мієлобластний лейкоз (16%)
• гострий монобластний лейкоз (3%)
Хронічний мієлоїдний лейкоз 2%
Лейкоз діагностують у дітей будь-якого віку, від першого року життя до 18 років.
Лейкози складають 35-40% від усіх онкозахворювань у дітей.
При лейкозах спочатку виникає генералізоване ураження кісткового мозку, після
чого зявляються вогнища проліферації атипових клітин у печінці, селезінці, нирках, у головному мозку та його оболонках, інколи у субфасціальних просторах, під надкісницею,
у яєчках, у слізних та слинних залозах.
Клінічна картина гострих лейкозів дуже варіативна.

Дуже рідко, не більше, ніж у 3% дітей, ГЛ виявляють випадково під час планового
обстеження для оформлення в дитячий заклад (огляд, клінічний аналіз крові). Клінічна
картина ГЛЛ дуже варіативна і характеризується такими синдромами: інтоксикаційний,
анемічний, кістково-суглобний, проліферативний, геморагічний. Як правило, у дітей
або у їх батьків є скарги на слабкість, нездужання, швидку втомлюваність, зниження апетиту, немотивоване підвищення температури. Більш, ніж у 60% дітей батьки
відмічають збліднілість шкірного покриву. Усі ці ознаки захворювання пояснюються
пухлинною інтоксикацією та анемією. Майже у третини дітей є скарги на болі у кістках
та суглобах, причому у деяких випадках осалгія та артралгія настільки інтенсивні, що
викликають обмеження рухливості. Частіше за все турбують болі у нижніх кінцівках
та у хребті. В основі кістково-суглобного синдрому лежать як явище остеопорозу,
так і розвиток піднадкісткових проліфератів пухлинного характеру. У рідкісних випадках зміни у кістково-суглобній системі можуть стати «випадковою» знахідкою під час
рентгенологічного обстеження.
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На рентгенограмах видно вогнище остеопорозу, клиноподібна деформація тіл
хребців, періостит. Нерідко наявні скарги інтерпретуються неправильно, внаслідок чого
не проводиться необхідне обстеження дитини на амбулаторному етапі (ретельний
огляд з обов’язковою пальпацією органів черевної порожнини та клінічний аналіз крові)
і, як результат цього, пізня діагностика та відкладання госпіталізації у спеціалізоване
онкологічне відділення (у деяких хворих тривалість переддіагностичного періода
досягає 3 місяців).
Окрім симптомів інтоксикації та кістково-суглобного синдрому під час обстеження
дітей виявляють проліферативний синдром, який виражається у гепатоспленомегалії
(80%), збільшенні периферійних лімфатичних вузлів (40-50%) і медіастинальних
лімфатичних вузлів (10%). У ряді випадків збільшення лімфатичних вузлів середостіння
настільки виражено, що розвивається синдром здавлювання верхньої полої вени.
Геморагічний синдром різного ступеню вираження (петехіальна висипка на шкірі на
слизових, екхімози, гематоми, кровотечі – носові, ниркові, ясневі, маткові) відмічається
майже у 50% дітей, однак масивні кровотечі спостерігаються не більше, ніж у 10%
дітей.
Лабораторна діагностика. Першим діагностичним заходом при підозрі на ГЛ є

клінічний аналіз крові, у якому можуть визначатися такі зміни: анемія, як правило, нормохромна (зниження гемоглобіну нижче 100 г/л) виявляється у 85% дітей, лейкопенія
менше 4*109 /л – у 20%, а лейкоцитоз більше 10*109/л – у 50% дітей, тромбоцитопенія
менше 100*109/л – у 80% пацієнтів. Майже у всіх хворих (98%) у периферичній крові
виявляють бластні клітини.
Проте необхідно відмітити, що гематологічні характеристики при ГЛЛ можуть бути
вельми різноманітними. Запідозрити у дітей злоякісне захворювання крові необхідно
на основі поданих скарг, за даними ретельного об’єктивного обстеження та клінічного
аналізу крові. Однак точний діагноз може бути підтверджений тільки у спеціалізованому
онкогаматолгічному відділенні.
Хронічна мієлоїдна лейкемія
ХМЛ – захворювання, яке розвивається у результаті появи генетичних змін у
поліпотентній стовбуровій клітині. Початок захворювання у більшості випадків проходить безсимптомно. Потім з’являються скарги на слабкість, субфебрильну температуру,
біль у лівому підребер’ї (обумовлені збільшенням селезінки).
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ЗЛОЯКIСНI ЛIМФОМИ
До злоякісних лімфом відносять хворобу Ходжкіна (лімфогрануломатоз) і велику
різнорідну групу захворювань, що поєднані назвою неходженські лімфоми.
Злоякісні лімфоми складають 12-15% від усіх онкозахворювань у дітей.
Захворювання Ходжкіна (лімфогрануломатоз)
Хлопчики хворіють частіше, ніж дівчатка, особливо у віковій групі до 10 років.
Клінічна картина. Захворювання частіше за все починається з ураження периферичних лімфатичних вузлів. Приблизно у 90% хворих відмічається поразка лімфатичних
вузлів на шиї (шийних та надключичних). У типових випадках вражені лімфатичні вузли
безболісні, щільно-еластичні за консистенцією, їх збільшення може реєструватись тривалий час, протягом декількох тижнів, і часто їх розміри можуть змінюватись. Шийна
лімфоденопатія – явище досить часте у дитячому віці, воно супроводжує багато запальних процесів носо- то ротоглотки, але, як правило, при запальних процесах частіше
залучаються верхньошийні та підщелепні лімфатичні вузли. Ураження нижньошийних
та особливо надключичних лимфатичних повинно насторожувати в плані можливого
розвитку лімфогрануломатозу.

Диференціальний діагноз неспецифічного лімфоденіту та лімфогранулематозу
Ознака

Неспецифічний лімфоденіт

Лімфогрануломатоз

Анамнез

Запальні захворювання носота ротоглотки, порожнини роту

На фоні повного здоров’я

Клінічні характеристики

Збільшення верхньошийних
та підщелепних лімфовузлів.
Болісні, щільно-еластичної
консистенції, часто спаяні з
гіперемованою шкірою

Конгломерат лімфовузлів,
ланцюжок лімовузлів, що
спускається у надключичну
область. Безболісні, щільні
лімфовузли, оточені набрякшою проміжною тканиною

Загальні симптоми
(не обов’язково)

Підвищення температури

Лихоманка, нічна пітливість,
втрата ваги

Антибіотики

Позитивний ефект: зменшення
болючості та розмірів лімфовузла

Незначне зменшення
розмірів лімфовузлів чи
відсутність динаміки

УВЧ

Зникнення запального процесу

Зростання конгломерату

Дінаміка
лікування
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Пахвові лімфовузли залучаються в процес приблизно у 20% хворих, пахові –
менше 5%. Приблизно у 60% хворих (особливо старшого віку) вражаються медіастенальні лімфатичні вузли, іноді з винекненням плевріту.
Неходжкінські лімфоми
Клінічна картина. В-клітинні лімфоми можуть бути діагностовані у будь-якому
віці, однак пік захворювання – 5-7 років. Найчастіше ураження локалізується у черевній
порожнині (60-70%).

Пухлина може виникати у будь-якому відділі тонкого та товстого кишківника, однак перш за все уражуються термінальні відділи клубової кишки, ілеоцикальний кут та
мезентеріальні лімфатичні вузли.
Клініка може бути гострою з розвитком типової картини кишкової непрохідності,
яка потребує нерідко термінової хірургічної допомоги. У цьому випадку пухлина зазвичай походить із кишки та має невеликий розмір. У більшості випадків першими симптомами є біль у животі, при огляді виявляється пухлина, нерідко асцит. При В-НХЛ нерідко
вогнищем первинної локалізації пухлини можуть також бути переферійні лімфатичні
вузли, Вальдейєрове кільце, епідуральний простір, однак ці локалізації зустрічаються
значно рідше. Ураження кісткового мозку, ЦНС нерідко виявляються у процесі обстеження, але можуть бути і першими клінічними ознаками захворювання.

Лімфобластні лімфоми – характерною первинною локалізацією ураження є
збільшення лімфовузлів середостіння, нерідко з супутнім плевритом. Такі хворі скаржаться на задишку, важке дихання, іноді дисфагію. Характерна ознака – синдром стискання верхньої порожнистої вени, що проявляється набряком обличчя, шиї, верхніх
кінцівок. У цих пацієнтів може бути збільшення периферичних лімфатичних вузлів вище
діафрагми (шийних, над-, підключичних, пахвових). Залучення зачеревних лімфовузлів
зустрічається рідко. Ураження ЖКТ при цьому гістологічному варіанті – екстраординарна ситуація. Якщо у цих пацієнтів в процес залучена печінка та селезінка (що буває
досить часто), то слід думати про поразку кісткового мозку. Та після дослідження
останнього, діагноз ГЛЛ найбільше ймовірний.
Не-В, не-Т-клітинні лімфоми складають дуже великий відсоток випадків та
представлені в основному або збільшенням периферійних лімфатичних вузлів, або
ураженням носоглотки чи шкіри. Для цього імунофенотипу характерним є ураження
області голови та шиї.
Клінічна картина анапластичної великоклітинної лімфоми зазвичай характеризується збільшенням лимфовузлів середостіння, що нерідко на перших етапах обсте-
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ження дозволяє думати про лімфобластну лімфому. Однак при АВКЛ синдром стискання
верхньої порожнистої вени не є характерним і зустрічається нечасто. Але для АВКЛ
характерна наявність загальних симптомів, залучення периферійних лимфовузлів, що
часто виглядають запаленими та болісними, можливо співдружня поразка шкіри.
Для велико-В-клітинних лімфом характерне ураження черевної порожнини,
грудної клітини, периферійних лімфовузлів та кісток.
Діагностика. Особливістю дитячих НХЛ є швидкий прогресуючий ріст пухлини,

тому необхідно встановити діагноз щонайшвидше.
При підозрі на наявність онкологічного або гематологічного захворювання дитину потрібно терміново направити на консультацію до онколога чи
гематолога!
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ПУХЛИНИ ЦЕНТРА ЛЬНОI НЕРВОВОI СИСТЕМИ
Пухлини ЦНС займають перше місце по частотності серед солідних злоякісних
пухлин у дітей, складаючи 15-20% усієї онкологічної захворюваності у дитячому віці.
Частіше хворіють діти дошкільного віку: пік захворюваності припадає на 2-7 років.
Сучасні терапевтичні підходи та найновіші досягнення у діагностичних можливостях дозволяють вчасно діагностувати пухлину, точно планувати лікування та, як результат, вилікувати більшу кількість дітей.
Пухлини головного мозку
Клінічна картина. Фактором, який визначає домінуючі симптоми у дітей з пух-

линами головного мозку, є підвищений внутрішньочерепний тиск, у результаті чого
виникає класична тріада – головний біль вранці, блювота і сонливість. Тяжкий рецидивуючий головний біль рідко трапляється у дітей, але тим важливіше звертати увагу на
цю скаргу. Судоми – другий по частотності симптом після головного болю, особливо у
дітей з супратенторіальними пухлинами. Приблизно у 25% таких хворих судоми є першою маніфестацією пухлини. Іноді ці діти намагаються нахиляти голову в одну сторону.
Включення у процес мозочка може викликати атаксію, ністагм й інші мозочкові розлади
(дизартрія, парези та паралічі черепно-мозкових нервів). Геміпарез протилежної сторони, який виникає внаслідок стискання кортикоспінальних шляхів, є одним з найчастіших
симптомів. Порушення зору – зниження його гостроти, двоїння і ряд інших симптомів
у очах – є приводом для детального обстеження дитини. У дітей до одного року можливий швидкий чи повільний розвиток макроцефалії з набухання великого тім’ячка. У
випадку дисемінації пухлини по спинномозковому каналі можуть з’явитися болі у спині,
дисфункція тазових органів. Зараз з введенням у практику сучасних методів діагностики
можливе достатньо раннє виявлення пухлини при умові вчасного направлення дитини з
неврологічними симптомами на КТ та МРТ.
Пухлини спинного мозку
Ці пухлини зустрічаються значно рідше, ніж пухлини головного мозку. Клінічні прояви захворювання залежать від рівня ураження та швидкості росту пухлини. Рухові розлади, інші аномалії ходи, болі у спину – симптоми, характерні для цих пухлин. Локалізація
пухлин в сакральних сегментах викликає дисфункції сечового міхура та кишківника.
При підозрі на наявність злоякісної пухлини головного/спинного мозку дитину потрібно терміново направити на консультацію до онколога чи нейрохірурга!
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ПУ Х ЛИНА ВIЛМСА (НЕФРОБЛАСТОМ А)
Нефробластома – це ембріональна пухлина, яка розвивається у паренхімі нирки.
Пухлина Вілмса складає 6% від усіх онкозахворювань серед дітей.
Нерідко пухлина нирки діагностується вже при народженні дитини, але пік діагностики пухлини Вілмса припадає на вік 2-3 років. Після восьми років ця пухлина
виявляється дуже рідко. Пухлина Вілмса може бути двухсторонньою. Ураження обох
нирок зустрічається у 8% випадків.
Нефробластома нерідко зустрічається з вродженими аномаліями:
• анірідія (відсутність райдужної оболонки, яка звичайно супроводжується помутнінням
рогівки й кришталика і зниженим зором) зустрічається у 1% дітей з пухлиною Вілмса;
• гемігіпертрофія (вроджена асиметрія тіла) зустрічається у 2-3% дітей з пухлиною
Вілмса;
• вади розвитку сечостатевої системи (крипторхізм, гіпоспадія підковоподібна нирка,
подвоєння збірної системи) – у 5%;
• синдром Беквіта-Відемана (екзофтальм, макроглосія, гігантизм) – у 10%.
Клінічна картина.

Хвороба Вілмса зазвичай обумовлена наявністю пухлини у черевній порожнині
(83%), макро- чи мікрогематурією (25%), лихоманкою (23%), біллю в черевній
порожнині (37%).
Погане самопочуття, шлунково-кишкові проблеми, підвищення АТ, плеврит, гідроцефалія, гіпоглікемія, синдром Кушинга, варікоцеле, грижа можуть бути симптомами пухлини, але вони не є обов’язковими та рідко змушують запідозрити наявність пухлини.
Пухлина Вілмса може зустрічатися у комбінації з двома формами нефротичного
синдрому: гломерулосклерозом та Драш-синдромом.
Першими симптомами може бути і клініка гострого шлунку в результаті розриву
капсули пухлини. Такі діти потрапляють на операційний стіл, і виявлення пухлини може
бути несподіваною знахідкою. Пухлина дуже ніжна і повинна пальпуватися настільки
обережно, наскільки це можливо, щоб уникнути розриву капсули під час огляду.
При підозрі на наявність злоякісної пухлини нирки дитину потрібно терміново направити на консультацію до онколога!
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НЕЙРОБЛАСТОМ А
Нейробластома – ембріональна пухлина симпатичної нервової тканини. Первинна
локалізація – паравертебральні ганглії симпатичної нервової системи; мозкова речовина наднирників; органів, які мають симпатичну іннервацію. Метастазує нейробластома у
лімфовузли, кістокий мозок, кістки, печінку, нирки, ЦНС, шкіру.
Приблизно 40% нейробластом виникають у наднирниках, 30% – в гангліях поперекового відділу симпатичного стовбуру, 15% – в гангліях грудного відділу симпатичного
стовбуру, 3% – в тазових гангліях, 1% – в шийних гангліях.
Нейробластома складає 7-10% від загального числа онкозахворювань серед дітей.
90% випадків нейробластоми діагностується у дітей у віці до 5 років.
Клінічна картина нейробластоми на ранніх стадіях залежить від локалізації пухлини, від наявності метастаз, від кількості метастазів, від секреторної активності пухлини.
Нейробластома у більшості випадків розташовується паравертебрально (справа чи
зліва від хребта), при пальпації – щільна, бугриста, практично нерухома пухлина.
Першим сигналом наявності нейробластоми в області шиї може іпсілатеральний
синдром Горнера. При ушкодженні симпатичних ганглій на рівні Th2 – C8 виникає парез:
1.
2.
3.
4.

м’язу, який розширює зіницю (m. dilatators pupillae);
тарзальних м’язів верхнього та нижнього повіка (m. m. tarsalis superior et inferior);
очноямкового мязу (m. orbitalis);
судин та потових залоз частини обличчя.

У результаті порушення симпатичної іннервації мязів ока, судин та потових залоз
обличчя при синдромі Горнера спостерігається:
1.
2.
3.
4.

анізокорія (різний діаметр зіниць ока, міоз – звуження зіниці з ураженої сторони);
звуження очної щілини на ураженій стороні;
енофтальм – западання очного яблука на ураженій стороні;
сухість та почервоніння шкіри голови частини обличчя (ангідроз та вазо дилатація
на ураженій стороні).

При локалізації нейробластоми у грудній клітині першими симптомами можуть бути
біль, деформація грудної клітини, нав’язливий кашель, дисфагія, порушення дихання,
атаксія. а у малят – часті зригування.
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При локалізації нейробластоми у черевній порожнині першими симптомами можуть бути – збільшення живота, біль.
При локалізації у малому тазі перші симптоми нейробластоми – порушення сечовипускання або порушення акту дефекації.
При вростанні нейробластоми у міжвертебральні отвори виникають симптоми
компресії спинного мозку: млявий параліч кінцівок та/або порушення сечовипускання з
напруженим сечовим міхуром.
При нейробластомі може мати місце інфільтрація кісткового мозку з подальшою
панцитопенією та ускладненнями у вигляді геморагічного синдрому, інфекційних захворювань.
Кісткові метастази нейробластоми проявляються біллю, появою пухлин на черепі,
крововиливами у тканини орбіти (симптоми «окулярів» з екзофтальмом).
Метастази нейробластоми у шкірі мають щільну консистенцію, блакитне забарвлення. При настисканні на шкірні метастази можна спостерігати блідість шкіри навколо,
що пов’язано з вивільненням вазоконстриктивного катехоламіну.
Незалежно від локалізації нейробластоми, у результаті підвищення рівня
катехоламінів, а іноді, вазоактивних інтестинальних пептидів, у дітей можуть з’являтися
напади спітнілості та блідості шкірних покровів, які супроводжуються рідким стулом та
гіпертензією.
При підозрі на наявність нейробластоми дитину потрібно терміново направити на консультацію до онколога!
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САРКОМИ М’ЯКИХ ТК АНИН
Саркоми м’яких тканин (СМТ) складають 4-8% усіх злоякісних пухлин у дітей.
Найчастотніша саркома м’яких тканин у дітей – це рабдоміосаркома (РМС), яка
складає більше половини усіх СМТ у дітей. Рабдоміосаркома – пухлина, яка виникає у
будь-якій частині організмі, де розміщена поперечносмугаста мускулатура.
Приблизно у третини хворих РМС є різні вроджені аномалії: порушення розвитку сечостатевого тракту – у 8,7% випадків, вроджені ураження ЦНС – 8%, пороки шлунковокишкового тракту – 5,2%, патологія серцево-судинної системи – 4,3%.
Локалізація СМТ дуже різноманітна – вони можуть уражати кінцівки, тулуб, внутрішні
органи і т.д. Приблизне розподілення частоти виникнення СМТ у організмі дитини таке:
37% – нижні кінцівки;
15% – верхні кінцівки;
14% – інтраабдомінальні позаорганові пухлини;
13% – внутрішні органи;

9% – тулуб;
5% – голова та шия;
5% – грудна клітина;
2% – інші.

Клінічна картина при СМТ залежить від локалізації первинного вогнища, швидкості росту та ступеню розповсюдженості.

Найчастотніші симптоми – збільшення об’єму тканин та болю. Ураження середнього вуха проявляється больовим синдромом і виділеннями із зовнішнього слухового
проходу з клінікою хронічного отиту. Пухлини носоглотки діагностуються про порушенні
прохідності повітряно-носових шляхів, можлива обструкція верхніх дихальних шляхів,
дисфагія, носові кровотечі.
Пухлини кінцівок часто безболісні. СМТ тулуба у дітей діагностуються при збільшенні
об’єму та болю у м’яких тканинах, часто після травм, і помилково вважаються за гематоми.
Урогенітальну локалізацію СМТ маніфестують дизуричні розлади, гематурія і повторні
інфекції сечостатевого тракту, що, у кінцевому випадку, призводить до обструкції прямої
кишки та сечовипускальних шляхів у нижніх відділах.
Піхвова та маточна локалізація СМТ починаються з кров’янистих виділень з піхви, і,
на жаль, діагностуються вже при великому об’ємі пухлини у вигляді гроздоподібної маси,
що вибухає з піхви.
При підозрі на наявність злоякісної пухлини м’яких тканин дитину потрібно терміново направити на консультацію до онколога!

20

ОСТЕОГЕННА САРКОМ А
Остеогенна саркома – найбільш часта первинна пухлина кісток у дітей,займає шосте
місце по частоті серед усіх злоякісних пухлин дитячого віку. Пік захворювання припадає
на 2-гу декаду життя.
Остеогенна саркома розвивається з мезенхіми кістки. Виникає остеогенна саркома всередині кістки, розповсюджується у м’які тканини, може проростати у кістковомозковий канал.
Остеогенна саркома найчастіше вражає трубчасті кістки: стегно (45% усіх випадків),
великоберцеву кістку (18%), плечову кістку (15%), нижню щелепу (6%), малоберцеву
кістку (3%). Ураження пласких кісток, особливо тазу, у дитячому віці зустрічається менше,
ніж у 10% випадків.
Зазвичай остеогенна саркома метастазує у легені та кістки.
Головною клінічною ознакою остеосаркоми є біль над ураженою областю. Біль тупа,
постійна, з поступовим наростанням інтенсивності. Характерними симптомами є нічні болі.
У 75% хворих може бути наявним м’якотканинний компонент. Кінцівка збільшена в об’ємі,
часто набрякла. Біль та збільшення об’єму призводять до порушення функцій. Тривалість
анамнезу в середньому складає 3 місяці.
Розвиток пухлини має деякий зв’язок зі швидким ростом кістки. Діти, які страждають
на остеосаркому, зазвичай вищі на зріст порівняно з віковою нормою, хвороба уражає
найбільш швидко зростаючі частини скелету. Розвиток кісткових пухлин часто асоціюється
з травмою, але часто травма привертає увагу лікаря й примушує провести рентгенологічне
дослідження. Частою причиною звернення до лікаря може бути патологічний перелом.
Рентгенологічні ознаки остеосаркоми:
•
•
•
•
•

нечіткі межі ураження;
інвазія у м’які тканини;
наявність склеротичних та літичних вогнищ у кістці, наявність васкулярізації;
порушення цілісності надкісниці з утворенням «козирька» або «трикутника Кодмена»;
голчастий періостит «спікули» (розростання періоститу у вигляді голок, які
розташовані перпендикулярно поверхні кістки).

При підозрі на наявність злоякісних пухлин кісток дитину потрібно терміново направити на консультацію до онколога!
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САРКОМ А ЮIНГА
Саркома Юінга – це пухлина нейроектодермального походження, яка розвивається
у кістках (92%) або у м’яких тканинах (8%).
Саркома Юінга складає 3% усіх онкозахворювань серед дітей. Ця пухлина рідко
зустрічається у дітей молодше 5 років та у дорослих старше 30 років. Пік захворюваності
припадає на вік 10-15 років, в періоди активного росту скелету та статевого дозрівання.
Існує деякий зв’язок між виникненням саркоми Юінга та наявністю скелетних
аномалій (енхондрома, аневрізмальна кісткова кіста і т.д.) та аномаліями сечостатевої
системи (гіпоспадії, редуплікації ниркової системи).
В 30% випадків у момент діагностики саркоми Юінга вже наявне метастатичне ураження кісткового мозку, легенів та кісток.
Найчастіше пухлина уражає кістки тазу (20%), стегнову кістку (19%), малогомілкову кістку (11%), великогомілкову кістку (10%), ребра (10%), хребет (8%) та плечову
кістку (7%).
Клінічна картина.

При саркомі Юінга виявляється характерна тріада симптомів: болі в ураженому відділі кістки (96% спостережень), набряк або наявність пухлини (61%), порушення функції кінцівки. Болі є домінуючим симптомом захворювання, у більшості
випадків больові відчуття з’являються раніше за видимі на рентгенограмі зміни кістки.
Відмічаються значні відмінності в інтенсивності болів: від «різаної», що стріляє до
незначної, тупої, що виникає при фізичному навантаженні і проходить в спокої. Як і при
більшості сарком кісток, болі посилюються в нічний час. У 16% випадків захворювання
вперше проявляється патологічним переломом.
До загальних симптомів відносять: немотивована субфебрильна (рідше фебрильна)
температура, швидка втомлюваність, загальна інтоксикація; при розповсюджених формах – втрата ваги. При локалізації процесу в ділянці хребта відзначається неврологічна
симптоматика відповідно рівню ураження: геміпарези, параліч, порушення функцій тазових органів. При ураженні кісток таза першим симптомом може бути біль в нижній
кінцівці та її виражений набряк внаслідок стискання клубових судин м’якотканинним
компонентом. Для саркоми Юінга з локалізацією в ділянці ребер, грудини, ключиці
характерне раннє метастатичне ураження легень та плеври, розвиток плевритів з
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серозно-геморагічним ексудатом.
Рентгенологічні ознаки саркоми Юінга:
• деструкція кістки («пошкоджена міллю») без чітких меж з тенденцією до розповсюдження по кістково-мозковому каналу;
• «цибулинний періостит» багатошаровий лінійний періостит, який може поєднуватися
з голчастим періоститом;
• у ряді випадків спостерігається патологічний перелом. При локалізації пухлини
в проксимальній ділянці стегнової кістки патологічний перелом виникає частіше
(більш, ніж у 70% випадків).
• при рентгенографії м’яких тканин виявляється чіткий м’якотканинний компонент
однорідної структури;
• ураження ребер часто супроводжується плевритом.
При підозрі на наявність злоякісних пухлин кісток дитину потрібно терміново направити на консультацію до онколога!
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ГЕРМIНОГЕННI ПУ Х ЛИНИ
Герміногенні пухлини – нечастий вид пухлин у дітей. Вони складають 3-8% усіх
злоякісних пухлин дитячого та підліткового віку. Оскільки ці пухлини можуть бути і
доброякісними, частота їх, можливо, значно вища. Ці пухлини у два-три рази частіше
зустрічаються серед дівчаток. Для герміногенних новоутворень характерна спадкова
схильність. У цих випадках відмічається висока частота білатерального ураження статевих органів, виникнення пухлини у ранньому віці.
Клінічна картина.

Клінічна картина герміногенних пухлин надзвичайно різноманітна і, в першу чергу,
визначається локалізацією ураження. Найчастішими по локалізації є яєчники (26%), куприк (27%), яєчка (18%), головний мозок (15%). Досить рідко ці пухлини діагностуються
у зачеревному просторі, середостінні, піхві, сечовому міхурі, шлунку, печінці, на шиї (у
носоглотці).
Яєчко. Пухлини зустрічаються у віці до двох років та у післяпубертатний період.
25% пухлин яєчка діагностується уже при народженні. Часто батьки дитини помічають
безболісну припухлість яєчка, яка швидко збільшується у розмірах. При огляді виявляється щільна, бугриста пухлина, ознаки запалення відсутні.
Яєчники. Пухлини часто проявляються болями в животі. При огляді можна виявити
пухлинні маси, які розташовані в малому тазі, а нерідко і в черевній порожнині, збільшення
об’єму живота за рахунок асциту. У таких дівчаток нерідко виникає лихоманка.

Віковий вік захворюваності: 10-15 років.
Пухлини жовткового мішка – також зустрічаються у дівчаток пубертатного
періоду. Пухлини зазвичай односторонні, великих розмірів, тому розрив капсули пухлини – часте явище. Клінічні прояви злоякісних тератом звичайно мають неспецифічну
картину з наявністю пухлинних мас у малому тазі, може спостерігатись порушення менструального циклу. У хворих у препубертатному періоді може розвинутись стан псевдопубертатності (раннього статевого розвитку).
Піхва. Це практично завжди пухлини жовткового мішка, всі описані випадки вище

мали місце в віці до двох років. Ці пухлини зазвичай проявляються кровотечами з піхви
чи кров’яними виділеннями. Пухлина походить із латеральної чи задньої стінки піхви і
має вигляд поліповидних мас, часто на ніжці.
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Новоутворення крижово-куприкової ділянки – це третя за частотою локалі-

зація герміногенних пухлин. Частота цих пухлин складає 1:40000 новонароджених.
У 75% випадках пухлина діагностується до двох місяців, і майже завжди це зріла
доброякісна тератома. У більш старшому віці (2-4 роки) пухлини цієї локалізації зазвичай мають злоякісний характер. Клінічна картина цього виду пухлин досить типова:
дизуричні явища, порушення акту дефекації, неврологічна симптоматика. Клінічно у таких хворих виявляються пухлинні утворення в області проміжності чи сідниць. Зазвичай
це досить великі пухлини.
Середостіння. Герміногенні пухлини середостіння в більшості випадків представляють пухлину великих розмірів, однак синдром стискання верхньої порожнистої вени
виникає не часто.
Головний мозок. Герміногенні пухлини головного мозку складають приблизно
2-4% інтракраніальних новоутворень, в 75% випадках спостерігаються у хлопчиків, за
винятком області турецького сідла, де пухлини особливо часто локалізуються у дівчаток.
При підозрі на наявність онкологічного захворювання статевих органів
дитину потрібно терміново направити на консультацію до онколога!
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ПУ Х ЛИНИ ПЕЧIНКИ
Гепатобластома (НВ) – найчастіше зустрічається у ранньому дитячому віці (молодше 5 років).
Гепатоцилюлярна карцинома (НСС) – зустрічається у дітей старшого віку (більше
10 років) та носить назву «дорослий тип», тому що майже не відрізняється від гепатоцелюлярного раку дорослих.
Діагностика. Виявлення пухлини печінки зазвичай не викликає ускладнень уже
при огляді хворого. Першою клінічною ознакою є збільшення об’єму живота. Пухлини
майже завжди пальпуються через передню черевну стінку. Біль відмічається рідко, в
основному у старших дітей. Часто є скарги на анорексію, нудоту, блювання, лихоманку. Може бути виявлена анемія. При НСС у 25% випадків прогресує жовтуха (набагато частіше, ніж при НВ). При супутньому цирозі печінки відмічається спленомегалія.
Клінічні симптоми прогресують протягом 1-2 місяців.

Серед пацієнтів з НВ у 2% випадків виявляють передчасне статеве дозрівання
(внаслідок продукування пухлиною гонадотропіна).
При підозрі на наявність злоякісної пухлини печінки дитину потрібно
терміново направити на консультацію до онколога!
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РАК ЩИТОВИДНОI ЗА ЛОЗИ
Рак щитовидної залози (РЩЗ) у дітей зустрічається значно рідше, ніж у дорослих.
Тим не менш, його частотність становить 1-3% від загальної кількості злоякісних пухлин у дітей і 8-15% серед пухлин області голови та шиї. РЩЗ частіше спостерігається у
дівчаток у співвідношенні 3,6:1. Найчастіше діти хворіють РЩЗ у віці 8-14 років. Хоча є
випадки захворювання на РЩЗ і у дітей до 3 років. Початкові симптоми РЩЗ можуть бути
різноманітними і характерними не тільки для цієї пухлини. Основним симптомом РЩЗ у
дітей є поява помітної асиметрії та деформації передньої поверхні шиї. Згодом можуть
розвинутися відчуття дискомфорту чи чужорідного тіла при ковтанні, незручності при
повороті голови і почуття стискання одягом.
Збільшення щитовидної залози проявляється наявністю невеликого безболісного
вузлика, схильністю до його зростання і ущільнення. Це утворення у початковому періоді
захворювання легко зміщується при ковтанні.
Нерідко дитину лікують від ймовірного запального процесу лімфатичних вузлів, і
лише через тривалий період часу (до 2 і більше років) встановлюється діагноз РЩЗ із
залученням шийних лімфатичних вузлів.
Існують варіанти швидкого і агресивного росту пухлини з ураженням навколишніх
тканин і широким поширенням процесу (метастазуванням).
Наявність збільшених лімфатичних вузлів на шиї є другим за частотою симптомом
РЩЗ у дітей.
У деяких випадках при тривалому перебігу захворювання у дітей з’являється утруднення дихання за рахунок проростання або здавлювання пухлиною трахеї. З цих же самих
причин можлива зміна голосу (осиплість або повна втрата голосу).
Біль в області щитовидної залози відмічається рідко, зазвичай у запущених випадках. Найменш характерними ознаками РЩЗ є: млявість, слабкість, адинамія, погіршення
або втрата апетиту (так званий загальний пухлинний симптомокомплекс). Метастатичне
ураження шийних лімфатичних вузлів є в 80-85% випадків, причому двостороннє – у
65% хворих. У 55% дітей метастази виявляють раніше, ніж пухлину у щитовидній залозі.
Найчастіше залучаються до процесу глибокі лімфатичні вузли, розташовані вздовж
судинно-нервового пучка шиї. Ураження цієї групи лімфатичних вузлів виявляється майже у 100% хворих.
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Віддалені метастази у легенях та кістках виявляють у 20% дітей з РЩЗ. Іноді ураження легень є випадковою знахідкою при обстеженні дитини з приводу простудних
захворювань.
Особливий інтерес викликають діти з так званим прихованим РЩЗ, коли є невелика
пухлина, яку неможливо виявити доступними методами досліджень, і її першою клінічною
ознакою служать збільшені шийні лімфатичні вузли. У таких ситуаціях необхідно знати,
що причиною збільшення лімфатичних вузлів може бути РЩЗ.
Від появи перших симптомів захворювання до встановлення діагнозу РЩЗ проходить від 1 місяця до 2,5 років. У 50% хворих вдається уточнити діагноз через 1,5-2
роки. У 15-20% дітей зі збільшеними шийними лімфатичними вузлами ставиться діагноз
хронічного тонзиліту і призначається фізіотерапія.
Діагностика. Важливими моментами у діагностиці РЩЗ є огляд і пальпація щитовидної залози та лімфатичних вузлів.

Серед клінічних ознак, які допомагають у діагностиці РЩЗ, потрібно відзначити
збільшення розмірів залози, ущільнення вузла, обмеження зміщення щитовидної залози. Однак необхідно пам’ятати, що аналогічні ознаки можуть бути у хворих на тиреоїдит,
аденому та інші захворювання щитовидної залози. Променеві методи діагностики
включають УЗД шиї, рентгенографію грудної клітки та органів шиї, радіоізотопне
дослідження щитовидної залози за допомогою техніція-99. При необхідності проводять
рентгенографію кісток скелета, комп’ютерну томографію (КТ).
При підозрі на наявність злоякісної пухлини щитовидної залози дитину
потрібно терміново направити на консультацію до онколога чи ендокринолога!
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РЕТИНОБЛАСТОМ А
У дітей злоякісні пухлини очей трапляються рідко. Більшість пухлин очей у дитячому віці розвиваються у сітківці, а саме ретинобластома (РБ) – найчастіша первинна
злоякісна пухлина очей.
Ретинобластома – це вроджена пухлина, хоча рідко діагностується до моменту народження дитини. Вона може виникати спорадично або бути спадковою.
У 89% випадків ретинобластома діагностується до трьох років, в 98% випадках –
до п’яти років. Пік діагностики захворювання – 2 роки. Захворювання однаково часто
зустрічається серед хлопчиків та дівчаток. Широко розповсюджена по всьому світу. На
20 тисяч народжених дітей в середньому одна дитина буде хвора на ретинобластому.
Діти з ретинобластомою часто мають ряд пороків розвитку: пороки сердечносудинної системи, розщілина м’якого піднебіння, дитячий кортикальний гіперостоз, неправильна закладка зубів та ін.
Клінічна картина. Одним із перших симптомів пухлини є лейкокорія (білий зіничний рефлекс), або симптом «котячого ока», який нерідко описується батьками як якесь
незвичайне сяйво в одному або обох очах. Цей симптом з’являється, коли пухлина вже
достатньо велика або у випадках пухлинного розшарування сітківки, що призводить до
випинання пухлинних мас за кришталиком, які видно через зіницю.

Втрата зору – один із ранніх симптомів ретинобластоми, який рідко виявляється,
оскільки маленькі діти нездатні оцінити його розвиток. Косоокість – другий по частоті
симптом розвитку пухлини. Його виявляють частіше, оскільки його помічають оточуючі.
Внутрішньоочні пухлини безболісні до тих пір, поки не розвинеться вторинна глаукома
чи запалення. Біль, викликана внутрішньоочним запаленням – третій по частоті симптом
ретинобластоми.
При підозрі на наявність злоякісної пухлини очей дитину потрібно терміново направити на консультацію до онколога чи офтальмолога!
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