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1. O TUMORIMA kod djece
Tumori u djece su rijetki. U cijeloj Hrvatskoj
godišnje oboli između 180 i 200 djece i mladih.
Dječji tumori znatno se razlikuju od tumora u
odraslih. Javljaju se u drugim dijelovima tijela,
pod mikroskopom izgledaju drukčije i različito
reagiraju na terapiju. Stopa izlječenja u djece
znatno je viša od one u odraslih, tako da je
danas moguće izliječiti čak 75% oboljele djece
Tijekom posljednjih pedeset godina u
liječenju dječjih zloćudnih tumora postignut
je izvanredan napredak. Nastavljaju se
istraživanja kako bi se rezultati liječenja
dodatno poboljšali te umanjile neželjene
posljedice.

Iako postoji niz teorija, nitko ne zna točno
što je uzrok nastanku tumora. Provode
se brojna istraživanja da bi se otkrili uzroci
različitih vrsta tumora.

Katkad od tumora oboli dvoje ili troje djece
koja pohađaju istu školu ili žive u istom mjestu.
U takvim situacijama ljudi počinju strahovati
da je posrijedi djelovanje nekog lokalnog
čimbenika. Kada na malom području više ljudi
oboli od tumora, govorimo o “tumorskom
skupu”. Tumorski skupovi se pomno
proučavaju i najčešće se pokaže da je riječ o

pukoj slučajnosti, a ne posljedici određenih
okolišnih čimbenika.
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Tumor nije zarazna bolest. Drugim riječima,
osobe koje dođu u doticaj s vašim djetetom ne
mogu se zaraziti.
Većina tumora nije posljedica nasljeđenog
oštećenog gena, stoga se izuzetno rijetko
događa da od tumora oboli i drugo dijete u
obitelji. Roditelji često strahuju da se njihovo
dijete razboljelo zbog nečega što su oni krivo
učinili ili propustili učiniti. Međutim, njihov
je osjećaj krivice neutemeljen i oni se doista
njime ne bi trebali opterećivati.
Kad neko dijete ima simptome vezane uz
tumor, njegov pedijatar, liječnik opće prakse
ili lokalna bolnica uputit će ga liječniku
specijalistu za dječje maligne bolesti –
pedijatrijskom hematologu i onkologu.

Potrebno je obaviti medicinske pretrage
pomoću kojih će se utvrditi vrsta tumora od
kojega boluje i stupanj proširenosti. Na temelju
tih podataka odredit će se vrsta liječenja.
Općenito, tumor dijelimo u četiri stadija:

- stadij 1- od malog i lokaliziranog,
- stadiji 2 ili 3- preko tumora koji se proširio
na okolna tkiva,
- stadij 4 - do faze kada je zahvatio druge
dijelove tijela.
Ako se tumor proširio na udaljene dijelove
tijela, govorimo o sekundarnom ili
metastatskom tumoru.
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2. VRSTE TUMORA kod djece
Postoji više vrsta TUMORA:
1.

LEUKEMIJE

2.

TUMORI SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA

3.

NEUROBLASTOMI

4.

NON-HODGKINOV LIMFOM

5.

WILMSOV TUMOR

6.

RABDOMIOSARKOM

7.

HODGKINOV LIMFOM

8.

RETINOBLASTOM

9.

OSTEOSARKOM (SARKOM KOSTIJU)

10. EWINGOV SARKOM

i drugi manje učestali tumori, a o svakom od njih
više će ti objasniti onkolozi.
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3. o LIJECENJU
Prije početka liječenja liječnik će vam objasniti
plan terapije.
Najprije treba tebi i tvojim roditeljima u
potpunosti objasniti:
•
•
•
•

vrstu i duljinu planiranog liječenja
dobre i loše strane odabranog protokola
liječenja
postojanje nekog drugog načina liječenja
koji bi se mogao primijeniti
sve rizike i popratne pojave predloženog
liječenja.

Ako nešto ne razumijete, zatražite odmah
dodatna pojašnjenja. Mnogi postupci u liječenju
malignih tumora su vrlo složeni i nije neobično
da ih niste dobro razumijeli. Korisno je i da
ubuduće, prije odlaska liječniku, pribilježite što
sve želite pitati.
Mnogima se čini da bolničko osoblje nema
dovoljno vremena odgovarati na pitanja
roditelja i djece. Međutim, vrlo je važno znati
kako će liječenje djelovati i koje sve popratne
pojave možete očekivati. Budite uvjereni da će
osoblje naći vremena za razgovor.
Ako vam se čini da ni nakon što vam je sve
pojašnjeno još uvijek niste sigurni u odluci,
zatražite dodatne konzultacije. Postoje rijetki
iznimno hitni slučajevi kada se odluke moraju
donijeti vrlo brzo. U ostalim slučajevima,
možete si uzeti malo vremena da biste donijeli
odluku.
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Zivot na bolnickom odjelu
Tijekom liječenja ćeš morati
neko vrijeme provesti u bolnici.
Gotovo sva djeca, a naročito ona
mlađa, žele da roditelji budu
stalno uz njih. Ako se i ti tako
osjećaš, znaj da je to sasvim
prirodno i normalno. Nemoj
se stidjeti pitati svoje da te
posjećuju što više mogu.

Udruga Krijesnica i druge srodne
udruge upravljaju stanovima
za smještaj obitelji. Taj smještaj
nije U BOLNICI, već u posebno
za to osiguranim stanovima.
Prvenstveno je namijenjen
obiteljima koje ne žive u istom
gradu u kojem se nalazi bolnica u
kojoj se liječiš.
Roditelji,
nekoliko savjeta i za Vas:

Vaš dolazak ili odlazak može
vidno uznemiriti dijete, no
nemojte zbog toga smanjiti broj
posjeta, kako se Vaše dijete ne bi
osjećalo napuštenim. Ako trebate
otići, obavezno to prije odlaska
objasnite djetetu, pozdravite ga
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i recite mu kada ćete opet doći.
Koristit će vam da bar jednom
tijekom dana nakratko izađete
iz bolnice. Neprekidan boravak
na bolničkom odjelu, gdje su
većinom zabrinuti i preplašeni,
predstavlja velik psihički napor.
Bolničko osoblje će vas sigurno
razumjeti i sâmo vam predložiti
da povremeno malo izađete.

S psihologom, odjelnim sestrama
i radnim terapeutom možete
podijeliti svoje brige i strahove.
Sve probleme na koje nailazite
rješavajte na licu mjesta.

Mnogi dječji odjeli u bolnicama
zapošljavaju učitelje i odgajatelje.
Djeca koja se dobro osjećaju
mogu pohađati bolničku školu
i vrtić. Postoje i brojne druge
organizacije i udruge koje se
brinu o vama.
Mi smo jedna od takvih udruga
– zovemo se KRIJESNICA i
možemo Vam pomoći na razne
načine - saznaj više o tome na:
www.krijesnica.hr.
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3 su GLAVNA nacina lijecenja tumora:
KIRURSKO LIJECENJE

Kod kirurškog liječenja
tumor se otklanja operacijom.

•LIJEKOVI

Kemoterpija odnosno citostatski
lijekovi uništavaju stanice tumora.

RADIOTERAPIJA

ili ZRAČENJE

Liječnik - pedijatrijski onkolog - detaljno će ti objasniti koji je od ovih načina, ili njihova kombinacija, najprikladniji za liječenje tvog
tumora i od čega se sastoji. Bolničko osoblje upoznat će tebe i tvoje roditelje s osnovnim mjerama predostrožnosti u u vezi tvog liječenja..
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www.krijesnica.hr

VAZNO!

Tijekom cijelog liječenja
ne smiješ uzimati
nikakve druge lijekove
niti primati bilo kakva
cjepiva bez odobrenja
tvog liječnika. OVO
OBAVEZNO PRENESI I
SVOJIM RODITELJIMA!
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NE ZABORAVI!

Uz liječenje, trebaš
nastaviti s obavljanjem
uobičajenih aktivnosti,
dakako, ukoliko se
dobro osjećaš.
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4. KEMOTERAPIJA

djecjih tumora

Kemoterapija utječe na
sposobnost tumorskih
stanica da se dijele i
množe. Budući da se
ti lijekovi (citostatici)
prenose krvotokom,
mogu doprijeti do svih
tumorskih stanica u tijelu
bolesnika. Oni, međutim,
djeluju i na zdrave stanice,
primjerice u koštanoj srži,
korijenu dlake i sluznici
probavnog sustava.
Zdrave stanice mogu se
obnoviti, za razliku od
tumorskih stanica koje
umiru.
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Kako se daje kemoterapija:
INTRAVENSKI

•INTRAMUSKULARNO

Injekcijom u venu.
( IV )

Injekcijom u mišić.
( IM )

ORALNO
ili peroralno

INTRATEKALNO

SUBKUTANO

U obliku tableta ili kapsula
koje se uzimaju na usta.
( O ili PO )

Injekcijom u lumbalni
dio kralježnice.
( IT)

Injekcijom u
potkožno tkivo.
( SC )

Lijekovi dani intravenski, oralno, intramuskularno i subkutano uvijek završavaju u krvotoku i krvlju se prenose do svih tumorskih stanica,
stoga je kemoterapija osobito djelotvoran način liječenja bolesnika kod kojih je tumor proširen ili bi se mogao proširiti na druge organe.
Onkolog-i-JA
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PLANIRANJE

kemoterapije

Kemoterapija se detaljno
planira. Najčešće se provodi
u tzv. ciklusima, s razmacima
od nekoliko tjedana između
pojedinih ciklusa. Poslije
svakog ciklusa kemoterapije
slijedi razdoblje predaha
tijekom kojeg se zdrave
stanice mogu obnoviti prije
idućeg ciklusa. Kada je
potrebno, kemoterapija je
vrlo intenzivna i primjenjuje
se u visokim dozama tijekom
kraćeg razdoblja. Ponekad
se daje u niskim dozama
tijekom duljeg razdoblja.
Onkolog-i-JA
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INTRAVENOZNA

kemoterapija

Kod djece se
kemoterapija najčešće
primjenjuje putem
središnjeg venskog
katetera.
Lijekovi se prije infuzije
najčešće razrijede.
Kemoterapija se može
dati i u perifernu
venu, najčešće na ruci.
Tanka kratka cjevčica
(braunila) se uvede u
venu, a onda flasterom
pričvrsti za kožu
bolesnika.
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POPRATNE POJAVE
Kemoterapija može izazvati
neugodne popratne pojave.
One su prolazne i obično
postoji način da ih se ublaži.
Kemoterapija najčešće djeluje
na tkiva građena od stanica
koje se brzo dijele: na koštanu
srž, na sluznicu probavnih
organa, uključujući usnu
šupljinu, te na kožu i kosu.
Ovdje ćemo opisati neke od
najčešćih prolaznih nuspojava
i načine kako ih ublažiti. Vaše
dijete zasigurno neće iskusiti
sve opisane nuspojave, no
može se suočiti s nekima od
njih.
Djeca različito reagiraju na
kemoterapiju. Liječnik će
vam objasniti koje nuspojave
možete očekivati tijekom
liječenja.
Onkolog-i-JA
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POPRATNE POJAVE
Djelovanje kemoterapije
na koštanu srž
* Slabljenje otpornosti prema infekcijama
Citostatici često umanjuju
sposobnost koštane srži da
proizvodi bijele krvne stanice
(leukocite), što narušava imunitet
organizma i povećava osjetljivost
prema infekcijama. Ako dijete prima
kemoterapiju u razmacima od 3-4
tjedna, broj leukocita obično pada
na najniže vrijednosti 10 do 14 dana
nakon ciklusa kemoterapije. Zatim
se broj leukocita postupno povećava,
da bi do idućeg ciklusa najčešće
ponovno dostigao vrijednosti
dostatne za početak novog ciklusa
kemoterapije.

Kada je broj leukocita u vašeg djeteta nizak,
ono je sklonije infekcijama. Bez odgađanja
pozovite liječnika u sljedećim situacijama:
- ako se tjelesna temperatura vašeg
djeteta povisi iznad određene
vrijednosti (svakako iznad 38,5°C)
- ako se vaše dijete osjeća loše,
neovisno o tome je li mu tjelesna
temperatura povišena ili ne.

Dijete će najvjerojatnije biti zadržano u
bolnici i primati intravenozno antibiotike.
Prije idućeg ciklusa kemoterapije rade se
laboratorijske pretrage da se provjeri broj
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leukocita. Ukoliko se utvrdi da je njihov
broj još uvijek prenizak, kemoterapija će se
nakratko odgoditi.

Infekcije koje u zdrave djece ne izazivaju veće
nevolje, za imunološki sustav vašeg djeteta
mogu predstavljati ozbiljan problem. To se
osobito odnosi na vodene kozice, ukoliko
vaše dijete ne posjeduje stečeni imunitet
protiv te bolesti. U slučaju da dođe u doticaj
s osobom oboljelom od vodenih kozica, istog
trena obavijestite bolnicu u kojoj se dijete
liječi, da bi odmah dobilo potrebne lijekove.
* Osjećaj umora i „kratak dah“

Neki citostatici djeluju i na crvene
krvne stanice (eritrocite) koji se
proizvode u koštanoj srži. Posljedica
je slabokrvnost ili anemija. Zbog
anemije se vaše dijete može osjećati
vrlo umornim, a mogu se javiti i
poteškoće s disanjem. Kada je broj
eritrocita vrlo nizak, djetetu se daje
transfuzija eritrocita.

* Pojava modrica ili krvarenje

Neki citostatici smanjuju proizvodnju
trombocita koji sudjeluju u
zgrušavanju krvi. Obavijestite
liječnika ukoliko na djetetu opazite
modrice, točkasta krvarenja, ako
krvari iz nosa ili iz desni. Kada su
trombociti vrlo niski, djetetu se daje
transfuzija trombocita.
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POPRATNE POJAVE
Djelovanje kemoterapije na
probavni sustav
* Upala sluznice usne šupljine

* Mučnine - NAUZEJA

Kemoterapija može izazvati
mučnine i povraćanje. Neugodne
nuspojave mogu se spriječiti ili
ublažiti lijekovima koje nazivamo
antiemeticima.

* Gubitak teka

Vaše će dijete možda tijekom
liječenja odbijati hranu i zbog toga
gubiti na tjelesnoj težini. Ukoliko
je taj gubitak prevelik, hranu može
primati infuzijom ili putem sonde
koja mu se uvede kroz nos do želuca
(nazogastrička sonda).

* Proljevi ili zatvor

Neki lijekovi djeluju na rad crijeva
pa se može javiti proljev (diareja)
ili zatvor (opstipacija). Kada se javi
zatvor, djetetu se daju laksativi.
Proljev se obično uspješno liječi
dijetalnom prehranom i lijekovima.
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Citostatici katkada uzrokuju
oštećenje sluznice usne šupljine i
stvaranje ranica u ustima. Te smetnje
obično se javljaju između 5 i 10 dana
nakon ciklusa kemoterapije i u roku
od 3 do 4 tjedna posve se povuku.
Kako bi mu olakšao tegobe, liječnik
će vašem djetetu propisati tekućinu
za ispiranje usta.

* Promjena okusa

Uslijed kemoterapije može doći
do promijenjenog osjeta okusa.
Hrana može biti slanija ili gorča, ili
poprimiti metalan okus. Kada završi
kemoterapija, vraća se i prirodan
osjet za okus hrane.
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POPRATNE POJAVE
Djelovanje kemoterapije
na kožu i kosu
* Promjene na koži

Ostale nuspojave
kemoterapije
* Oštećenja bubrega, jetre i srca

Neki citostatici izazivaju osip
na koži ili promjenu boje kože.
Koža može postati osjetljivija na
određene kemikalije, kao npr. klor,
koji se koristi za dezinfekciju vode
u bazenima za plivanje. Nerijetko
je veća i osjetljivost kože na
sunce. Obavezno zaštitite dijete
prozračnom odjećom, šeširom
i naočalama za sunce. Izložene
dijelove tijela dodatno namažite
zaštitnom kremom protiv djelovanja
ultraljubičastih zraka.

* Opadanje kose - ALOPECIJA

Česta posljedica kemoterapije
je opadanje kose. U nekim
slučajevima kosa posve otpadne, u
drugima se samo razrijedi. Postoje
različiti načini kako se nositi s
tim problemom. Važno je znati da
poslije završene terapije kosa uvijek
ponovno naraste. Ukoliko vi i vaše
dijete želite, možete mu nabaviti
vlasulju. Djeca obično radije nose
šilt-kape, šeširiće ili marame.
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Neki lijekovi izazivaju privremene
promjene u radu organa kao što su
bubrezi, jetra i srce. Stoga se radi
praćenja funkcije navedenih organa
rade učestale laboratorijske kontrole
krvi i mokraće te EKG i ultrazvuk.

* Promjene u ponašanju

Pojedini citostatici mogu izazvati
osjećaj tjeskobe i nemira, nesanicu
ili glavobolje. Neka djeca imaju
poteškoće s koncentracijom i
pamćenjem. Ukoliko kod svojeg
djeteta zamijetite neku od ovih
promjena, obavijestite o tome
njegova liječnika.
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5. CENTRALNI VENSKI KATETER

Centralni (središnji) venski kateter je tanka savitljiva plastična cijev koja se uvodi u veliku venu, najčešće ispod ključne kosti.
Taj postupak se obavlja u općoj anesteziji. Kirurg malko zareže venu i u taj otvor uvlači kateter sve dok njegov vršak ne uđe u
veliku venu u blizini srca. Drugi kraj cijevi provuče se potom ispod kože (tzv. tuneliranje) i izvuče van na prednjoj strani prsišta.
Slobodni otvor katetera na kraju se začepi zatvaračem koji se može uklanjati i vraćati, što omogućava uzimanje uzoraka krvi i
davanje lijekova. Kateter može ovako ostati mjesecima, a katkad i više od godine dana.
Onkolog-i-JA
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CENTRALNI VENSKI KATETER

* Ugrađeni otvori
Postoje kateteri čiji se slobodni kraj
ne izvlači van. Umjesto toga, oni
završavaju u rezervoaru koji se ugradi
ispod kože na prednjoj strani prsišta.
Da bi se bolesniku uzeo uzorak krvi
ili dala kemoterapija, kroz kožu se u
rezervoar uvodi tanka igla. Pola sata
prije uvođenja igle koža se namaže
anestetičkom kremom.
* Periferno uvođenje središnjeg
venskog katetera (PICC)

Liječnik može odlučiti da djetetu uvede
kateter u podpazušnu venu. U takvim
slučajevima govorimo o periferno
uvedenom središnjem venskom
kateteru (PICC). Sam postupak, koji
se također obavlja u lokalnoj ili općoj
anesteziji, objasnit će vam liječnik.
Kada je namješten, PICC se trakom
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pričvrsti za nadlakticu bolesnika i time
onemogući njegovo izvlačenje iz žile.
Kateter može tako ostati i nekoliko
mjeseci.

Kao i u slučaju središnjeg venskog
katetera, PICC omogućava da se vašem
djetetu mogu uzimaju uzorci krvi i
daje kemoterapija, a da se zbog toga ne
treba „pikati“.
Dijete se može kupati i tuširati, ali da
ne bi smočili područje oko katetera
najbolje je zaštiti ga nepromočivom
plastikom.

Što se tiče tvog svakodnevnog života
djeteta, ograničenja su uistinu
malobrojna. U trenutku kada dijete
izlazi iz bolnice, vi morate znati kako
se njeguje bolesnik kojemu je ugrađen
središnji venski kateter. Ukoliko
se ipak jave problemi, obratite se
odjelnom osoblju za pomoć i savjet.
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CENTRALNI VENSKI KATETER

prednosti & moguci problemi

Središnji kateter može stajati u krvnoj žili više mjeseci i odličan je način da se
izbjegnu nelagode izazvane učestalim „pikanjima“.
Međutim, tri su moguća problema: ispadanje katetera, začepljenje i infekcija.

* Ispadanje katetera
Katkad se dogodi da kateter
ispadne iz žile zato što ga
dijete slučajno povuče, u
spavanju ili tijekom igre.
No, ako se to i dogodi, krv
se zgrušava dovoljno brzo
da začepi otvor na stijenci
žile. Bolničko osoblje će vam
objasniti što u takvom slučaju
morate učiniti.

* Začepljenje katetera

Kateter se može začepiti
usprkos redovitom ispiranju
tekućinom. Ako se to dogodi,
u kateter se ubrizga lijek za
rastvaranje ugruška što će ga
opet učiniti prohodnim.

Onkolog-i-JA

* Infekcija
Usprkos redovitoj njezi,
kateter se može inficirati. U
tom slučaju dijete će dobiti
antibiotike, a ako se infekcija
ne savlada, kateter će
vjerojatno trebati odstraniti.

* Kako postupati sa središnjim
venskim kateterom
Prije nego što vaše dijete
izađe iz bolnice, sestre
će vam pokazati kako se
kateter održava. Budite
sigurni da ste sve dobro
razumjeli i ne ustručavajte se
postavljati pitanja. Ukoliko
po povratku kući s kateterom
bude problema, obratite se
bolničkom osoblju za pomoć
i savjet.
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6. PRESADIVANJE KOSTANE SRZI ili MATICNIH STANICA

Presađivanje koštane srži ili matičnih stanica omogućuje vašem djetetu primanje znatno viših doza kemoterapije od
uobičajenih. Tijekom nekoliko dana daju se vrlo visoke doze kemoterapije, katkad u kombinaciji sa zračenjem cijelog
tijela. Time se, kod određenih vrsta zloćudnih tumora, povećavaju izgledi djeteta za ozdravljenje.
No, takav vid liječenja praćen je i većim brojem nuspojava.
Onkolog-i-JA
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KOSTANA SRZ I MATICNE STANICE
Koštana srž je spužvasta tvar koja
se nalazi u sredini kostiju, osobito
u dugim kostima udova i kostima
zdjelice.

Koštana srž poput tvornice proizvodi
tzv. matične stanice iz kojih se potom
razvijaju tri vrste krvnih stanica:
1) crvene krvne stanice ili
eritrociti, koje snabdijevaju
kisikom sve stanice u
organizmu

2) bijele krvne stanice
ili leukociti, koje imaju
najvažniju ulogu u obrani od
infekcija

3) krvne pločice ili
trombociti, koji sudjeluju u
zgrušavanju krvi i sprječavanju
krvarenja.

Matične stanice su nezrele krvne
stanice koje se razvijaju u koštanoj srži.
U toj fazi iz njih nastaju tri spomenute
vrste krvnih stanica. Kada posve
sazriju, ove se stanice oslobađaju i
odlaze u krvotok.
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Vrlo visoke doze citostatika
razaraju koštanu srž. Nakon ovakve
intenzivne kemoterapije, primjenom
odgovarajućeg postupka, vaše će dijete
primiti matične stanice ili koštanu
srž. Matične stanice ulaze na mjesto
njegove koštane srži, gdje ponovo
počinju proizvoditi krvne stanice.
VRSTE PRESAĐIVANJA TRANSPLANTACIJE

Dvije su osnovne vrste transplantacije:
1) AUTOLOGNA TRANSPLANTACIJA:
presađivanje vlastitih matičnih
stanica ili vlastite koštane srži.

2) ALOGENA TRANSPLANTACIJA:
Presađivanje matičnih
stanica ili koštane srži
dobivenih od donora . Alogena
transplantacija je složen
postupak koji se obavlja u
specijaliziranim bolnicama.
Oporavak može potrajati više
mjeseci.
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EDUKATIVNI INTERAKTIVNI ONLINE VIDEOPOJMOVNIK
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Udruga KRIJESNICA kontakti:
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