עבור מטופלים ומשפחות
זה ,נדון בדברים הבאים  EXPeRTבאתר
סוגי גידולים נדירים מאוד בילדים •
גורמים לגידולים נדירים מאוד בילדים •
טיפול בגידולים נדירים מאוד בילדים •
התמודדות עם גידולים נדירים מאוד •
כיום ,יותר ילדים מתמיד שורדים סרטן בילדות .היו שיטות אבחון חדשות ותרופות וטיפולים טובים יותר זמינים לילדים
ולמתבגרים .עם זאת ,זה עדיין הרסני לשמוע שלילדך יש סרטן ,ולפעמים אתה יכול להרגיש המום .זה אפילו יותר קשה
מכיוון שנראה שיש מעט מידע זמין שיעזור בהחלטות לגבי הטיפול המתאים  VRT,להורים ולרופאים כאשר לילד יש
,ביותר ,או לניבוי העתיד .ישנם אנשי מקצוע וארגונים רבים בתחום הבריאות שיעזרו לך לעבור את התקופה הקשה הזו
.ואתר זה יכול לתת לך מידע ותמיכה
:יכול להיחשב כמחלה "יתומה" ,מסיבות רבות VRT
היה מיעוט של פרטים קליניים וביולוגיים ,וייתכן כי אונקולוגים/מנתחים ילדים רבים אינם מודעים לאפשרויות •
הטיפול הזמינות
עד כה לא הוקמו ארגונים קליניים או מדעיים ספציפיים כדי לתמוך בניהולם הקליני ובמחקרים הקשורים אליהם •
קשה מאוד לערוך בהם ניסויים קליניים ,וזה מקשה על פיתוח הנחיות טיפול מבוססות ראיות ,ולכן הטיפולים שלהם •
הם בדרך כלל אינדיבידואליים
.משאבים כספיים ייעודיים הוגבלו •
שיש לילדכם ועל הטיפולים שניתן להשתמש בהם יכולה לעתים קרובות לעזור להורים -VRTהבנה נוספת על ה
,להתמודד .אנו מקווים שתמצא כאן מידע מועיל .הרופא של ילדך ייתן לך את המידע המפורט יותר .אם יש לך שאלות
.חשוב לשאול את הרופא או האחות שיודעים את מצבו של ילדך
סוגי גידולים נדירים מאוד בילדים
:גידולים נדירים מאוד בילדים מהווים פחות מ 1-מכל  30מכלל סוגי הסרטן בילדות .ניתן לקבץ אותם באופן נרחב כ
גידולים נדירים מאוד המשפיעים בעיקר על ילדים (כגון פנקריאטובלסטומה ,גידול רבדואיד ממאיר ובלסטומה •
(פלאורופולמונרית
גידולים נדירים מאוד המשפיעים בדרך כלל על מבוגרים (למשל סרטן אפיתל של מערכת העיכול ,סרטן בלוטת •
(התריס וקרצינומה של קליפת יותרת הכליה
גידולים נדירים מאוד באזור הראש והצוואר (כגון קרצינומה של האף-לוע ,גידולים בבלוטות הרוק) •
גידולים אנדוקריניים נדירים מאוד (כגון פיאוכרומוציטומה ,פרגנגליומה ,גידולים נוירואנדוקריניים של הריאה או של •
(מערכת העיכול

גידולי מוח נדירים מאוד (למשל מנינגיומה) •
.גידולי עור נדירים מאוד (למשל מלנומה) •
גורמים לגידולים נדירים מאוד בילדים
בילדים אינם ידועים .אבל אם בני משפחה אחרים חלו בסוגים מסוימים של סרטן ,זה עשוי  VRTהגורמים לרוב
לפעמים להצביע על כך שיש גן פגום תורשתי במשפחה .במצב כזה ,המומחה של ילדך ידבר איתך על כך ויציע לך
.לראות גנטיקאי
טיפול בגידולים נדירים מאוד בילדים
בילדים מטופלים באותם טיפולים כמו אלה המשמשים לסוגי סרטן אחרים בילדות .הם כוללים , VRTברוב המקרים
בילדות -VRTניתוח ,כימותרפיה והקרנות .ילדכם עשוי להזדקק לשילוב של שיטות אלו .עם זאת ,לפעמים הטיפול ב
.זהה לזה של מבוגרים עם סוג זה של סרטן
כִּ ירּורגִּ יָה
בדרך כלל מתבצעת ניתוח להסרת הגידול כולו או כמה שיותר .טיפולים אחרים ,כגון כימותרפיה או הקרנות ,עשויים
.להינתן לאחר או לפעמים לפני הניתוח .הם עשויים לשמש גם אם ניתוח אינו אפשרי
כימותרפיה
כימותרפיה נותנת לילדך תרופות אנטי-סרטניות (ציטוטוקסיות) להרוס סרטן או תאי גידול בגוף .כימותרפיה עשויה
.לשמש להורדת הסיכון לצמיחה מחודשת של הגידול (הישנות) או לטיפול בגידולים שהתפשטו לחלקים אחרים בגוף
.זה ניתן בדרך כלל כזריקות וטפטופים (עירוי) לווריד .לפעמים ,כימותרפיה היא גם בצורת טבליות וניתנת דרך הפה
רדיותרפיה
טיפול בקרינה משתמש בקרניים בעלות אנרגיה גבוהה כדי להרוס את התאים הסרטניים ,תוך פגיעה קטנה ככל
האפשר בתאים נורמליים .זה יכול לשמש עבור סוגים מסוימים של סרטן ילדות כדי לטפל בתאי הסרטן שאולי נשארו
.מאחור לאחר הניתוח או כדי לכווץ סרטן
התמודדות עם גידול נדיר מאוד
זו תמיד תקופה קשה להורים כאשר לילד יש מחלה נדירה .אנו נפעל להכין מידע שיוכל לעזור לך להבין את הגידול ומה
המשמעות של אבחנה זו עבור ילדך ומשפחתך

תת-סעיף גידולים אדרנוקורטיקליים
תת-סעיף של פנקריאטובלסטומה
תת-סעיף בלסטומה ריאה ריאה
תת סעיף גידולי בלוטת הרוק

תת-סעיף של גידולי חבל מין
תת-סעיף קרצינומה תימית
תת-סעיף קרצינומה של בלוטת התריס

