هوالشافی
سرطان چشم (رتینوبالستوما)
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
سرطان چيست؟
سرطان زمانی رخ میدهد که سلولهای بدن به گونهای خارج از کنترل تکثیر شوند .اگرچه انواع مختلفی از سرطانها
وجود دارند اما همهی آنها به علت رشد مهارنشدهی سلولهای غیرطبیعی بدن به وجود میآیند.
سلولهای طبیعی بدن پس از ر شد و تق سیم ،در نهایت از بین خواهند رفت .در طی سالهای اولیه زندگی ،سلولهای
طبیعی بدن با سرعت بیشتری تقسیم می شوند تا این که فرد به صورت یک انسان بالغ درآید .سپس سلولهای بیشتر
قسمتهای بدن فقط تا حدی تقسیم خواهند شد که سلولهای مرده و از رده خارج شده را جایگزین کرده و بافتهای
صدمهدیده را ترمیم نمایند.
سلولهای سرطانی به این دلیل با سلولهای طبیعی تفاوت دارند که تا حد نامعلوم و محدودن شدهای به ر شد و تق سیم
شدددن ادامه میدهند .در حالی که ما میدانیم در سددلولهای طبیعی بدن ،این فرایند ،پس از آن که تا حد معینی ادامه
یافت ،مهار خواهد شد .سلولهای به وجود آمده ،جای سلولهای کهنه و فر سوده را میگیرند و سپس به نوبهی خود
توسط سلولهای جدیدتر ،از رده خارج میشوند .این فرایند در طی زندگی طبیعی فرد ادامه خواهد یافت.
سددلولهای سددرطانی قادرند به سددایر قسددمتهای بدن مهاجرت کنند و در آن نقاط شددروع به رشددد کرده ،جایگزین
سلولهای بافتهای طبیعی بدن شوند .این فرآیند که متاستاز نامیده میشود ،زمانی رخ میدهد که سلولهای سرطانی
وارد عروق خونی یا لنفی بدن شده باشند .هنگامی که سلولهای سرطانی از یک کانون بدخیم اولیه مثل سرطان پستان
به سایر اع ضای بدن نظیر کبد گ سترش پیدا میکنند ،سلولهای سرطانی موجود در کبد ،هم چنان به عنوان سرطان
پستان (متاستاتیک) نامیده میشود ،نه سرطان کبد.
اصوالً سلولهای سرطانی متعاقب آسیب به مولکول  DNAبه وجود میآیند .مولکولهای  DNAدر تمامی سلولهای
بدن وجود دارند و م سئول بروز کلیهی اعمال سلولی میبا شند .در صورتی که مولکول  DNAدچار آ سیب شود ،بدن
قادر ا ست آن را مجدداً ترمیم نماید .اما در سلولهای سرطانی شده ،مولکولهای آ سیب دیدهی  DNAقادر به ترمیم
نخواهند بود .البته این امکان وجود دارد که در برخی موارد ،مولکول آسدددیبدیده  DNAاز طریق ارث به فرد رسدددیده
باشد .این فرایند همان چیزی است که در بروز سرطانهای وراثتی دخیل دانسته شده است .با این وجود در اکثر موارد،
آسیب به مولکول  ،DNAدر نتیجهی تماس با برخی مواد محیطی زیانآور هم چون سیگار رخ میدهد.
سرطان معموالً به صورت یک تودهی بدخیم ظاهر میشود .برخی سرطانها نظیر لوسمی تودهای تشکیل نمیدهند و به
جای آن ،با درگیر کردن خون و بافتهای مرتبط با آن ،رشد و گسترش پیدا میکنند.
الزم به یادآوری ا ست که همهی تومورها ،بدخیم نی ستند .بنا به تعریف ،تومورهای خوشخیم (غیر سرطانی) نمیتوانند
ال تهدیدکنندهی
به سایر بخش های بدن گ سترش (متا ستاز) پیدا کنند .این تومورها به جز برخی ا ستثنائات نادر ،ا ص ً
حیات نیستند.

انواع مختلف سرطانها ،به شیوههای متفاوتی رفتار میکنند .به عنوان مثال سرطان ریه و سرطان پ ستان ،بیماریهای
بسددیار متفاوتی را تشددکیل میدهند .این سددرطانها ،با فراوانیهای مختلفی بروز میکنند و به درمانهای مختلفی هم
جواب میدهند .این مو ضوع ،بیانگر این ا ست که چرا هر فرد مبتال به یک نوع خاص سرطان ،نیاز به درمانی دارد که با
افراد دیگر ،تفاوت دارد؟
سرطان دومین علت منجر به مرگ در ایاالت متحده آمریکا محسوب می شود .نیمی از کل مردان و یک سوم از کل زنان
در ایاالت متحده آمریکا ،در زمانی از طول زندگی خود ،مبتال به سرطان خواهند شد .امروزه میلیونها نفر در سرتا سر
جهان در حال زندگی ه ستند که یا مبتال به سرطان ه ستند و یا این که در آینده به آن دچار خواهند شد .خطر ایجاد
اکثر انواع سدددرطانها ،را میتوان با ایجاد تغییراتی در نحوه زندگی ،تقلیل داد .به عنوان مثال با کاهش میزان مصدددر
سیگار و ا ستفاده از رژیمهای غذایی منا سب این امر به آ سانی می سر خواهد شد .هرچه قدر ت شخیص یک سرطان و در
نتیجه درمان آن ،سریعتر صورت بگیرد .به همان نسبت ،شانس بقای طوالنیمدت ،بیشتر خواهد بود.
چه تفاوتهایی بين سرطان در بالغين و اطفال وجود دارد؟
انواعی از سرطانها که در کودکان و نوجوانان رخ میدهند با انواعی که در بالغین به وجود میآیند ،تفاوت دارند .اگرچه
اسددتثنائاتی در این زمینه وجود دارد ،اما با این حال ،سددرطانهای دوران طفولیت به شددیمیدرمانی پاسددم مناسددبتری
میدهند؛ زیرا این سرطانها سرعت بی شتری دارند .بی شتر شکلهای شیمیدرمانی ،به طور ویژه سلولهایی را تحت
تأثیر قرار میدهند که با سرعت زیادتری تقسیم میشوند.
کودکان و نوجوانان مبتال به سددرطان و همچنین خانوادههای آنها ،نیازهای ویژهای دارند که به طور مشددخص توسددط
مراکز سدددرطان اطفال و نوجوانان مبتال به سدددرطان و همانین خانواده های آن ها ،نیازهای ویژهای دارند که به طور
م شخص تو سط مراکز سرطان اطفال و نوجوانان (که همکاری نزدیکی با پز شک م سئول مراقبتهای اولیه اطفال دارند)
قابل ارزیابی خواهد بود.
درمان در مراکز تخ ص صی ،این مزیت را دارد که تو سط یک تیم مت شکل از متخ ص صینی اداره می شود که از تفاوتهای
سددرطان بالغین با کودکان و نوجوانان به خوبی آگاهی دارند .این تیمها به نیازهای منحصددر به فرد کودکان و نوجوانان
مبتال به سرطان واقفاند .این تیمها باید شامل متخ ص صین سرطان شنا سی اطفال ،جراحان ،متخ ص صین پرتودرمانی
سرطانها ،متخصصین آسیب شناسی اطفال و پرستاران سرطان شناسی اطفال باشد .به عالوه گاهی درمان سرطان در
کودکان و نوجوانان شامل به کارگیری تخصصهای دیگری از کادر پزشکی و پرستاری نیز خواهد شد .در مراکز سرطان
اطفال ،فیزیولوژی ست ها ،مددکاران اجتماعی و متخ ص صین شناخت ابعاد زندگی دوران کودکی ،متخ ص صین تغذیه ،کار
درمانگرهای توانبخشی و فیزیوتراپی و همانین آموزشدهندگانی وجود دارند که قادرند اعضای خانواده کودکان مبتال
به سرطان را تحت آموزشهای حمایتی قرار دهند .در دهه  1960میالدی ،بی شتر کودکان مبتال به سرطان ،در مراکز
تخصصی مربوط به سرطان اطفال ،تحت درمان قرار گرفتهاند.
تقریباً  %94از اطفال مبتال به سدددرطان در ایاالت متحده آمریکا ،در مرکزی تحت درمان قرار میگیرند که عضدددو گروه
سرطان شناسی اطفال میباشند( .این گروه قبالً  CCGو یا  POGنامیده می شدند) همهی این مراکز در ارتباط با یک
دانشگاه یا بیمارستان اطفال قرار دارند.

رتينوپالستوم چيست؟
بیشددتر انواع سددرطانها با توجه به مکان اولیهای که سددلولهای سددرطانی از آنجا شددکل گرفتهاند ،نامگذاری میشددوند.
رتینوبال ستوم در بافت شبکیه چ شم به وجود میآید .همانطور که میدانیم ،شبکیه خلفیترین بخش چ شم را ت شکیل
میدهند .گرچه به طور نادر امکان دارد کودکانی وجود داشته باشند که مبتال به سایر انواع سرطانهای چشم باشند اما
درواقع رتینوبال ستوم شایعترین نوع سرطان چ شم در اطفال را به خود اخت صاص میدهد .به این ترتیب ،در این مبحث
تنها به رتینوبالستوم پرداخته میشود و از بحث راجع به سایر انواع سرطانهای چشم پرهیز میشود.
چشم شامل کرهای است که گلوب نامیده میشود .این کره حاوی یک ماده ژالتینی به نام زجاجیه ،به همراه یک عدسی
یا عنبیه ا ست که همانند یک دوربین در ق سمت قدامی آن قرار گرفتهاند .شبکیه در ق سمت خلفی زجاجیه قرار گرفته
ا ست .نوری که وارد کره چ شم می شود ،تو سط عد سی و عنبیه ،روی شبکیه انداخته می شود .شبکیه نیز همانند یک
فیلم در دوربین عکاسی ،عمل میکند.
شبکیه با کمک عصب بینایی به مغز متصل میشود .الگویی از تحریک گیرندههای نوری شبکیه که به سمت قشر بینایی
در مغز مخابره می شود ،احساس دیدن اشیای خاص را در ذهن ما تداعی میکند .در خالل مراحل اولیه تکامل ،چشمها
حاوی سلولهایی ه ستند که رتینوبال ست نامیده می شوند و با سرعت زیادی ر شد میکنند .در مراحل بعدی تکامل ،از
سرعت ر شد این سلولها کا سته شده ،در عوض سلولهای بالغ شبکیهای به وجود خواهند آمد .به ندرت این امکان به
وجود میآید که در خالل فرایند تکامل سلولهای شبکیهای ،اختالل غیرطبیعی به وجود آید؛ به این ترتیب که به جای
تکامل سلولی و تولید سلولهای بالغی که قرار است برای دریافت پیامهای نوری اختصاصی شوند ،برخی رتینوبالستها
به ر شد سریع و مهارن شدهی خود ادامه داده ،در نتیجه ،یک توده سرطانی را به وجود میآورند که رتینوبال ستوم نامیده
میشود.
اگر ر شد این سلولها ،با وا سطه درمان منا سب تحت کنترل قرار نگیرد ،تودهای تومورال به وجود خواهد آمد که تمامی
فضددای گلوب (کره چشددم) را در بر خواهد گرفت .این امکان هم وجود دارد که سددلولهای سددرطانی از محدوده توده
توموری مربوطه فراتر رفته ،در میان مایع زجاجیه شناور شوند و به این ترتیب به سایر ق سمتهای چ شماندازی نموده
توده های توموری جدیدی را در مکان های مختلف چشدددم به وجود بیاورند .اگر این توده های توموری ،کانال هایی که
مسئول جریان یافتن مایع داخل چشمی هستند را مسدود نمایند ،میتوانند فشار محتویات داخل چشم را افزایش داده،
منجر به و ضعیتی شوند که ا صطالح ًا گلوکوم (آب سیاه) نامیده می شود .کلوگوم یکی از عوارض جدی رتینوبال ستوم
است که میتواند منجر به کاهش بینایی در چشم مبتال شود.
اگرچه بیشتر رتینوبالستومها پیش از آن که بتوانند به خارج از محدوده کره چشمی دستاندازی نمایند ،قابل تشخیص
و درمان مناسب میباشند ،با این حال امکان دارد قبل از تشخیص ،سلولهای رتینوبالستومایی به سایر بخشهای بدن
گسددترش یافته باشددند .گاهی اوقات سددلولهای تومورال رتینوبالسددتوم ،با رشددد در مسددیر عصددب بینایی به مغز تهاجم
مینمایند .هم چنین سلولهای رتینوبال ستوم با ر شد در میان الیههای پو شانندهی کره چ شم ،قادرند به حفره کا سهی
چشمی ،پلکها و بافتهای مجاور نیز دستاندازی کنند .این بافتها شامل عقدههای لنفی اطرا (تجمعی از سلولهای
سیستم ایمنی به صورت تودههای کوچک لوبیایی شکل) ،استخوانها اعضای همجوار میباشند.

آمارهای کليدی دربارهی رتينوبالستوم
سدددرطان های درگیر کنندهی اطفال و نوجوانان ،تنها  1در هر  360مورد سدددرطان و یا حدوداً معادل  0/3%از کل
سددرطانهای تشددخیص داده شددده را تشددکیل میدهند .هر سدداله حدوداً  130مورد جدید سددرطان در دوران کودکی
تشددخیص داده میشددود که تقریباً یک میلیون کودر را در بر میگیرد .سددرطان دومین علت منجر به مرگ را در میان
کودکان زیر  14سال ،به خود اختصاص میدهد.
در ایاالت متحده آمریکا ،سدداالنه حدود  200مورد جدید کودر مبتال به رتینوبالسددتوم تشددخیص داده میشددود .این
سرطان تقریباً یک مورد از هر  20000کودر را مبتال کرده %2/8 ،از کل سرطانهای دوران کودکی را به خود اختصاص
میدهد .اکثر کودکان مبتال به رتینوبال ستوم ،سنی کمتر از  4سال دارند .تقریباً  75%کودکان مبتال به رتینوبال ستوم،
درگیری چشمی یک طرفه دارند و در  %25موارد هم درگیری هم زمان دوطرفه وجود دارد.
هنگامی که رتینوبالستوم در مراحل اولیه ،تشخیص داده شود ،درمان قطعی امکانپذیر خواهد بود %85 .از بیماران ،پس
از آن که تحت درمان مقت ضی در چ شم مبتال قرار گرفتند ،بینایی خود را حفظ خواهند کرد .رتینوبال ستوم ،علت  %5از
موارد نابینایی دوران کودکی را به خود اخت صاص میدهد .بی شتر از  %90کودکان مبتالی به رتینوبال ستوم ،میزان بقای
بیش از  5سال خواهند دا شت .این میزان بقای کلی  5ساله ،میانگینی از تمام بیماران مبتال به رتینوبال ستوم بوده ،تا
حدود زیادی به مرحله ی بیماری (این که بیماری تا چه حدی پی شرفت نکرده ا ست) ب ستگی دارد .میزان بقای  5ساله،
با توجه به درصد بیمارانی که حداقل به مدت  5سال پس از تشخیص سرطان ،زنده ماندهاند تعیین می شود .بسیاری از
بیماران مبتال به رتینوبال ستوم ،پس از ت شخیص سرطان قادرند تا مدتی بی شتر از  5سال زنده بمانند .همانین اکثر
کودکان میتوانند بدون این که هرگز دچار عود سرطانی در اعصاب چشمی شوند ،تا  5سال پس از درمان مناسب زنده
بمانند؛ و به این ترتیب میتوان آنها را به عنوان مواردی که درمان قطعی شدهاند ،تلقی کرد .البته میزان بقای  5ساله
براسدداس تعداد کودکانی تعیین میشددود که از پیش از  5سددال گذشددته تاکنون ،تحت تشددخیص و درمان مناسددب قرار
گرفتهاند .پی شرفت هایی که در درمان رتینوبال ستوم به عمل آمده موجب شده ا ست بیمارانی که جدید ًا ت شخیص داده
میشوند ،آینده خوشایندتری داشته باشند.
عوامل خطر ابتال به رتينوبالستوم کدامند؟
عوامل خطر در تعریف عبارت ست از هر عاملی که امکان ابتالی فرد به یک بیماری مثل سرطان را افزایش دهد .خطرات
وابسددته به نحوه زندگی ،مهمترین عامل در ابتالی به سددرطان در نزد بالغین میباشددند .به عنوان مثال اثر رژیم غذایی
نامنا سب (پر چربی ،بدون میوه و سبزی کافی و غیره) ،عدم ورزش کافی و عاداتی هم چون م صر

سیگار و الکل ،ا این

دسدددته اند .در هر حال نکته حائز اهمیت این اسدددت که عوامل خطر وابسدددته به نحوه زندگی ،در مورد احتمال ابتال به
سرطانهای کودکانه ،نقش چندان مهم و تعیینکنندهای ندارند.
سن :متو سط سن بیماران مبتال به رتینوبال ستوم حدود  2سالگی ا ست .تقریباً  %80از موارد ،پیش از سن  4سالگی
تشخیص داده میشود .ابتال به رتینوبالستوم در نزد بالغین ،بسیار نادر است.
نژاد :در ایاالت متحده آمریکا ،رتینوبالستوم تقریباً به طور مساوی و در تمامی نژادها وجود دارد.
جنس :میزان ابتال به رتینوبالستوم در پسران و دختران به یک اندازه است.

توارث :تقریباً  %40از موارد رتینوپالسددتوم ارثی هسددتند .این مسددأله با توجه به یک جهش ژنتیکی (مولکول DNA
غیرطبیعی) که از والدین به کودر به ارث میر سد ،توجیه می شود .تقریباً  %60از موارد رتینوبال ستومهای ارثی ،در هر
دو چشم به وجود میآیند( .درگیری همزمان در هر دو چشم) و در  %40موارد هم ،فقط در یک چشم درگیری تومورال
به وجود میآید.
رتینوبال ستومهای غیرارثی تقریباً همی شه درگیری چ شمی یک طرفه ایجاد میکنند .رتینوبال ستومهای ارثی ن سبت به
موارد غیرارثی ،تمایل دارند کودکان در سنین پایینتری را مبتال کنند .بی شتر موارد رتینوبال ستوم ارثی ،در سنین یک
سددالگی تشددخیص داده میشددوند .برای آگاهی از شددیوه انتقال وراثتی مولکولهای معیوب  DNAبه کودکانی که دچار
رتینوبالستوم ارثی خواهند شد ،به مطالب زیر ،توجه فرمایید.
علل ایجاد رتينوبالستوم چيست؟
در خالل چند سدددال اخیر ،دانشدددمندان در راه شدددناخت این که چگونه بروز تغییرات خاص در مولکول  DNAافراد
میتواند ،سلولهای شبکیه را به صورت سرطانی در آورد ،پیشرفتهای زیادی داشتهاند.
مولکول  DNAتقریباً تمام اطالعات الزم برای همه فعالیتهای سددلول را دارد .اصددوالً افراد از آن جهت شددبیه والدین
خود هسدددتند که درواقع منبع تولید مولکولهای  DNAموجود در تمامی سدددلولهای خود را از آنها گرفتهاند .البته
وظیفه مولکول  DNAبسیار بیشتر از محدوده تعیین شکل و وضعیت ظاهری بیرونی افراد هستند .مولکول  DNAبر
میزان خطر ابتال به انواع خاصی از بیماریها ،مثل اشکال مختلف سرطانها ،تأثیر میگذارد.
برخی ژنها (بخشی از مولکول  )DNAحاوی دستورالعملهایی هستند که کنترل رشد و تقسیم سلولی بافتهای بدن
را به عهده دارند .ژنهایی که موجب تحریک تقسیم سلولی می شوند .به عنوان انکوژن (پیش سرطانی) نامیده می شوند.
ژنهای دیگری که مسددئول مهار تقسددیم سددلولی و از بین رفتن سددلول در زمان مناسددب هسددتند ،اصددطالحاً ژنهای
سرکوبکننده نامیده می شوند .ا صوالً سرطانها در اثر جهش (پیدایش نقص) در ژنهایی به وجود میآید که م سئول
فعال کردن انکوژنها و یا غیرفعال کردن ژنهای سرکوبکننده تومور هستند.


تقریباً  %40از کودکان مبتال به رتینوبالسددتوم ،یک ژن غیرطبیعی سددرکوبکنندهی تومور به نام ژن  Rbرا از
یکی از والدین خود ،به ارث میبرند.



تقریباً  %80از کودکانی که ژن غیرطبیعی رتینوبالسددتوم ) (Rbرا از والدین خود به ارث بردهاند ،مبتال به این
سرطان در یک یا هر دو چشم خود خواهند شد.



تقری باً  %10از کود کانی که رتینوبالسدددتوم را به ارث بردها ند ،مبتال به نوعی تومور مغزی به نام تومور
نروبالستیک خواهند شد .این وضعیت ،اصطالحاً نروبالستومای سه طرفه نامیده میشود.

هنگامی که کودکان مبتال به رتینوبالسدددتوم ،جهش ژن  Rbرا از یکی از والدین خود به ارث میبرند ،آن گاه مولکول
جهش یافتهی  ،DNAتقریباً در تمام سلولهای بدن وجود خواهد دا شت .همانین این امکان وجود دارد که بتوان به
آسانی و از طریق آزمایش مولکول  DNAموجود در سلولهای خون ،به تشخیص سریع ،دست یافت.
هر فرد ،دارای  2ژن  Rbمیباشددد .اما فقط یکی از آنها را به فرزند خود منتقل میکند (ژن دیگر از طریق والد دوم به
ارث می رسدددد) و لذا احتمال این که یک والد مبتال ،ژن معیوب را به فرزندان خود انتقال دهد %50 ،خواهد بود%60 .
باقی ماندهی کودکان مبتال به رتینوبالسددتوم ،ژن جهش یافتهی شددناخته شدددهای که در ارتباط با سددرطان آنها باشددد

ندارند .سلولهای سرطانی در این افراد غالباً دچار تغییراتی در ژن  Rbشدهاند که در طی زندگی به طور اکتسابی ایجاد
شدهاند .نه آن که پیش از تولد به ارث رسیده باشند.
تنها در برخی موارد و به طور ب سیار نادر امکان دارد که علت بروز این تغییرات ژنتیکی اکت سابی شناخته شود؛ در واقع
ممکن اسددت بروز این تغییرات متعاقب هرگونه خطای تصددادفیای در طی روند تولید و تقسددیم سددلولی به وجود آید.
اگرچه دان شمندان در درر این فرآیند به پی شرفتهای زیادی د ست یافتهاند .هنوز نکات مبهمی وجود دارد که به طور
کامل شددناخته نشدددهاند .امید آن وجود دارد که درر کاملتر در این زمینه ،به تکامل راههای پیشددگیری بهتر و درمان
مناسبتر رتینوبالستوم ،کمک کند.
آیا رتينوبالستوم قابل پيشگيری است؟
برخال بسددیاری از سددرطانهای بالغین عوامل خطر قابل اجتنابی (مثل سددیگار یا مواجهه با مواد شددیمیایی زیانآور
محیطی) در زمینه ی ابتالی کودر به رتینوبالسدددتوم وجود ندارند .بنابراین هیا راهی وجود ندارد که والدین یا کودر
بتواند انجام دهد تا از این بیماری جلوگیری شود و اگر چنان چه کودکی به این سرطان دچار شود ،نکته مهم این است
که نباید تصور شود انجام کاری توسط کودر یا والدین او ،موجب این بیماری شده است.
ت شخیص زودرس این سرطان ،امکان هرچه موفقیتآمیزتر بودن درمان را افزایش میدهد .برای ک سب اطالعات بی شتر
در این زمینه به مطالب زیر ،توجه فرمائید.
آیا میتوان رتينوبالستوم را در مراحل اوليه آن تشخيص داد؟
کودکانی که در خانواده های با سدددابقه ژن رتینوبالسدددتومایی به دنیا میآیند ،با خطر بیشدددتری در زمینه ابتال به
رتینوبالسدددتومای ارثی مواجهند .چنین کودکانی باید در طی سدددالهای اولیه زندگی ،تحت معاینات مکرر چشدددم قرار
بگیرند تا تومور ،در صورت وجود ،در مراحل اولیهی آن ک شف شود .غالباً الزم ا ست این کودکان در طی اولین روزهای
پس از تولد ،تحت معاینه چشم پزشکی قرار بگیرند.
معاینات بعدی در سن  6هفتگی و سپس هر  2تا  3ماه تا سن  2سالگی و بعد از آن نیز هر  4ماه تا سن  3سالگی
صورت خواهد گرفت .بیشتر موارد ابتال به رتینوبالستومای ارثی در خالل چند ماه اول زندگی ،تشخیص داده میشوند.
معموالً اگر قرار باشددد تومور در هر دو چشددم به وجود بیاید ،این درگیری ،همزمان خواهد بود؛ اما در برخی موارد تومور
ابتدا یک چشم را درگیر کرده ،سپس بعد از گذشت یک سال یا بیشتر ،تومور جدیدی در چشم دیگر ،به وجود میآید.
بنابراین حتی پس از این که رتینوبالستوم در یک چشم تشخیص داده شد ،ضروری است که معاینات مکرر برای هر دو
چشم ادامه یابد .اگر تصور می شود که رتینوبالستوم در یک بیمار ،علت توارثی دا شته است ،در این صورت الزم خواهد
بود که چنین کودکانی را در فواصدددل زمانی منظم تحت مطالعه تصدددویربرداری مغزی با کمک  MRIقرار دهند تا در
صورت بروز نروبالستومای مغزی ،به موقع تشخیص داده شود.
در مورد کسانی که سابقهی خانوادگی از نظر ژن رتینوبالستوم ندارند نیز الزم است چشمها را در خالل معاینات فیزیکی
معمول دوران کودکی ،بررسدددی نمود .گاهی او قات ام کان دارد که در چنین مواردی هم بتوان بی ماران مبتال به
رتینوبالستوم را تشخیص داد.
چگونه رتينوبالستوم ،تشخيص داده میشود؟

مراحل تشخيص کلی
در بی شتر موارد ،شک به سرطان در بالغین و کودکان ،متعاقب معاینه فیزیکی و یا ارزیابیهای ت صویربرداری ،به وجود
می آید؛ اما آن چه م سلم ا ست این ا ست که شروع درمان ،م ستلزم اثبات ت شخیص با کمک بیوپ سی (بردا شتن نمونه
بافتی از تومور ،جهت انجام مطالعات میکروسکوپی) میباشد.
با این وجود رتینوبال ستوم بنا به دو دلیل یکی از مهمترین ا ستثنائات در این قانون کلی مح سوب می شود؛ یکی این که
عموم ًا پز شکان با تجربه قادرند رتینوبال ستوم را با در صد باالیی از اطمینان در صحت ت شخی صی مورد شنا سایی قرار
دهند و احتمال این که آن را با تومور دیگری در اطفال ا شتباه بگیرند ب سیار ناچیز ا ست و دوم این که بردا شتن نمونه
بیوپسی از این تومور همواره مستلزم آسیب به بافتهای چشمی است.
عالیم و نشانهها
رتینوبالستوم در وهله اول توسط والدین کودر و یا توسط پزشک متخصص اطفال و با توجه به ظاهر غیرطبیعی چشم
مبتال ،مورد شک قرار میگیرد.
به طور طبیعی هنگامی که نور به چشدددمان یک کودر تابانده میشدددود ،مردمک نمای قرمز رنگی پیدا میکند .این
تغییرات رنگ در نور تابانده شده ،به علت وجود عروق خونی در دیواره خلفی حفره چشم به وجود میآید .به عنوان یک
اصل مهم ،هرگاه به جای رفلکس نوری قرمز ،مردمک به رنگ سفید در آید ،بررسی بیشتر و دقیقتر ،الزامی است.
اصددطالپ پزشددکیای که در مورد این بافتهی بالینی ،به کار برده میشددود ،لکوکوریا ) (Leukokoriaاسددت که گاهی
اوقات با عنوان بازتاب چشددم گربهای هم نامیده میشددود .در برخی موارد ،شددک بالینی به وجود رتینوبالسددتوم ،به این
ترتیب به وجود میآید که در نگاه ظاهری به صورت کودر ،به نظر میر سد چ شمهایش در یک را ستا قرار نگرفتهاند.
این وضعیت در اصطالپ پزشکی ،استرابیسم (لوچی یا چپ چشمی) نامیده می شود .علل احتمالی زیادی که سبب بروز
استرابیسم در یک کودر میشوند .بیشتر موارد استرابیسمهای دوران کودکی در اثر ضعف در عضالتی است که مسئول
کنترل حرکات چ شم میبا شند .این و ضعیت که ا صطالحاً تنبی چ شم نامیده می شود ،چندان جدی نی ست ،اما در هر
حال رتینوبالستوم به عنوان یکی از علل نادر آن محسوب می شود .عالیم و نشانههای غیرشایع رتینوبالستوم عبارتند از:
درد چشمها ،قرمز شدن صلبیه و کوچک نشدن قطر مردمک در تماس با تحریک نوری.
تاریخچه و معاینه بالينی
معموالً یک ارزیابی جامع که به صورت شرپ حال پزشکی است از بیمار به عمل میآید در عین حال در مورد سابقه بروز
رتینوبالستوم یا سایر انواع سرطانها در میان اعضای خانواده ،تحقیق به عمل خواهد آمد .جمعآوری این اطالعات از آن
جهت مهم است که درتصمیمگیری راجع به لزوم انجام تست های تشخیصی اضافی و معاینه توسط سرویس تخصصی
پز شکی ،کمک کننده خواهد بود .به عالوه این کار در ت شخیص این که آیا ن تو سط ب ستگان بیمار به وی انتقال یافته
اسددت یا این که ابتالی وی غیر ارثی و به صددورت اکتسددابی بوده اسددت ،اهمیت دارد .مالحظات فوق در مشدداوره ژنتیک
خانواده بی مار ،کاربرد مهمی خوا هد داشدددت .اگر عالیم و نشدددا نه های بالینی کودر مطرپ کن نده احت مال وجود
رتینوبال ستوم با شند ،ضرورت دارد چ شمهای کودر تو سط یک چ شم پز شک معاینه شود تا در مورد این ت شخیص
احتمالی ،اطمینان بیشتری به عمل آید.

متخ صص چ شم ،از نورها و عد سیهای بزرگکننده ویژهای ا ستفاده میکند تا بتواند شبکیه را تحت معاینه دقیق قرار
دهد .برای این منظور معموالً الزم اسددت کودر تحت القای بیهوشددی عمومی قرار گیرد تا پزشددک معاینهکننده بتواند
اطالعات دقیقی را که برای طراحی درمان مناسب موردنیاز خواهند بود ،به دست آورد.
هرگاه تشخیص رتینوبالستوم مسجل باشد ،تستهای بیشتری انجام خواهد شد تا معلوم شود که تومور تا چه حدی در
داخل چشم و سایر بخشهای بدن گسترش یافته است.
تکنيكهای تصویربرداری
در این تکنیکها بدون آن که برای بیمار درد یا ناراحتیای ایجاد شددود ،از بافتها و اعضددای داخلی بدن ،تصددویرسددازی
می شود .این تکنیکها عالوه بر این که در ت شخیص بین رتینوبال ستوم و سایر بیماریهای چ شمی مفیدند ،در تعیین
این که تومور تا چه اندازهای بزر شده و تا چه حدودی گسترش یافته است نیز مفید میباشند.
سونوگرافی :در این تکنیک از امواج صددوتی جهت تصددویرسددازی از بافتهای داخلی بدن هم چون فضدداهای داخل
چ شمی ،ا ستفاده می شود .برای این منظور یک پروب کوچک که مولد جریان پرفرکانس ماورای صوتی ا ست ،بر روی
سطح کره چشم قرار داده می شود؛ سپس بازگشت اکوهای حاصل از برخورد این امواج با بافتهای مختلف داخل چشم،
دریافت می شود .در این هنگام یک سی ستم کامپیوتری با جمعآوری اکوهای وا صله و ترجمه آنها ،ت صویری از چ شم و
بافتهای مجاور آن به د ست میدهد .در صورتی که اندازه تومورهای چ شمی به قدری بزرگ شده با شد که دیگر نتوان
ف ضای داخل و پ شت چ شم را به دقت معاینه کرد ،الزم ا ست از اولترا سونوگرافی برای این منظور ا ستفاده شود .به این
ترتیب اولترا سونوگرافی قادر ا ست از ورای موانع بافتی ،از ف ضای پ شت تودههای تومورال داخل چ شم ،ت صویربرداری
نماید.
ت صویربرداری با کمك رزونانس مغناطي سی ) :(MRIاسددکنهای  MRIبه جای اشددعه  ،Xبا اسددتفاده از امواج
رادیوئی و میدانهای قوی مغناطیسی ،تصویرسازی میکنند .بافتهای بدن پس از آن که از امواج رادیویی ،انرژی جذب
کردند ،آن را در قالب الگویی آزاد میکنند که تابع نوع سلولی آن بافت است و لذا هر نوع درگیری بافتی در بیماریهای
مختلف ،الگویی خاص از آزادسازی این انرژی جذب شده را به وجود میآورد .یک سیستم کامپیتری ،الگوهای ثبت شده
را دریافت و ترجمه کرده به صددورتی بسددیار دقیق و در قالب برشهای مقطعی از بافتهای مختلف بدن ،تصددویرسددازی
میکند .غالباً از  MRIبرای ارزیابی اندازهی تومور و الگوی انتشدددار آن اسدددتفاده میشدددود .بیشدددتر بیماران مبتال به
رتینوبالستوم ،برای ارزیابی تومور مربوطه ،حداقل به یک اسکن  MRIنیاز خواهند داشت.
سیتیا سکن :این تکنیک با اسددتفاده از یک دسددته از اشددعه  -Xکه از یک پروب مولد در حال چرخش و از زوایای
مختلف ،به بافت مورد مطالعه تابیده می شود ت صاویر مقطعی متعددی به صورت سریال ،به وجود میآورد .درواقع یک
سی ستم کامپیوتری با ترکیب اطالعات به د ست آمده ،ت صاویری دقیق در قالب برشهای مقطعی از ن سوج مورد مطالعه،
به دست میدهد .برای هر چه مشخصتر شدن جزئیات تصویری در سیتیاسکن ،میتوان قبل از تاباندن اشعه  ،Xیک
ماده حاجب رنگی بیضددرر به نام ماده کنتراسددت را به بدن بیمار تزریق نمود .سددیتیاسددکن قادر اسددت اندازهی تومور
رتینوبالسددتوم و میزان گسددترش آن در داخل چشددم و بافتهای اطرا را به دقت ارزیابی نماید .در برخی موارد جهت
تشخیص این که آیا رتینوبالستوم به ریهها متاستاز داده است یا نه ،انجام سیتیاسکن ضروری خواهد بود.

ا سکن ه ستهای ا ستخوان :این تکنیک به ت شخیص این که آیا رتینوبال ستوم به جمجمه و سایر ا ستخوانها متا ستاز
داده اسددت یا خیر ،کمک میکند .تنها مرحلهای از این تکنیک که به زعم بیماران ناراحتکننده قلمداد میشددود ،زمانی
اسددت که مادهی رادیواکتیو به بدن آنها تزریق میگردد .مقدار رادیواکتیوتیهای که در این تکنیک موردنیاز اسددت ،در
مقای سه با دوزهای ب سیار باالی مورد ا ستفاده در برنامههای پرتودرمانی ،ب سیار ناچیز خواهد بود و ا صوالً این دوز پایین
تشعشع ،هیا گونه عارضه جانبی سوئی نخواهد داشت .ماده رادیواکتیو در سرتاسر سیستم اسکلتی ،منتشر می شود اما
فقط ا ستخوانهایی را که درگیر متا ستاز شدهاند تحت تاثیر قرار خواهد داد .نواحی مبتال شدهی ا ستخوان در ا سکن
هستهای ،به صورت مناطق متراکم و خاکستری رنگی ظاهر می شوند که اصطالحاً به «نقاط داغ» مشهورند .گرچه وجود
این نقاط میتواند مطرپکننده احتمال وجود سرطان متاستاتیک باشد ،اما انواع عفونتها و هرگونه ضربه به استخوان و
همانین سایر بیماریهای استخوانی قادرند نمای مشابهی در اسکن هستهای استخوان به وجود بیاورند .امکان دارد به
منظور افتراق بین این موارد ،انجام تکنیکهای دیگر ت صویربرداری و حتی نمونهبرداری بافتی از ا ستخوان ،ضرورت پیدا
کند .البته بی شتر بیماران مبتال به رتینوبال ستوم به انجام ا سکن ا ستخوانی ندارند و ا صو ًال انجام آن تنها در صورتی الزم
خواهد بود که در مورد گسترش خارج چشمی رتینوبالستوم شواهد محکمی وجود داشته باشد.
دیگر آزمایشات
نمونهبرداری از مایع مغزی نخاعی :امکان دارد رتینوبال ستوم در م سیر اع صابی که چ شم را به مغز مرتبط میکنند،
گسدترش یابد .سدرطانی که به این ترتیب به سدطح مغز ،متاسدتاز مییابد .غالباً از طریق آزمایش مایع مغزی – نخاعی،
قابل ت شخیص خواهد بو .مایع مغزی – نخاعی ،مایعی ا ست که ف ضای اطرا مغز و نخاع را احاطه کرده ا ست .با کمک
سوزن نازکی که بین استخوانهای مهرههای ستون فقرات کمری کار گذاشته می شود ،مقدار کمی از مایع ،در حد چند
سی سی (به اندازه ی یک قاشق چایخوری و یا حتی کمتر) بیرون کشیده شده ،به منظور جستجوی سلولهای سرطانی،
تحت مطالعه و بررسی میکروسکوپی قرار میگیرد .البته انجام این آزمایش اصوالً تنها در صورتی ضرورت خواهد داشت
که شواهد محکمی از احتمال گ سترش رتینوبال ستوم به مغز ،وجود دا شته با شد؛ در غیر این صورت و در مورد اکثر
بیماران مبتال به رتینوبالستوم ،نیازی به نمونهبرداری از مایع مغزی نخاعی نخواهد بود.
آسپيراسيون و بيوپسی از مغز استخوان :مغز استخوان بافت نرمی است که در فضای داخلی استخوانها وجود دارد
و به عنوان مرکز ساخت سلولهای خونی شناخته می شود .به منظور آسپیراسیون از مغز استخوان ،با کمک سوزنهای
مخصوص ،چند قطره خون از مغز استخوان کشیده می شود .بیوپسی از مغز استخوان روش دیگری است که در آن یک
تکه میله ای شکل و باریک از ا ستخوان به همراه نمونه بافتی از مغز ا ستخوان (با قطر حدود یک شانزدهم اینا و طول
حدود یکدوم اینا) نمونهبرداری میشددود .آسددپیراسددیون و بیوپسددی از مغز اسددتخوان ،هر دو معموالً در یک زمان و از
ا ستخوان لگن به عمل می آیند .سپس مطالعه و برر سی میکرو سکوپیک جهت ج ستجوی سلولهای سرطانی در این
نمونهها ،صدددورت خواهد گرفت .البته انجام این آزمایشها تنها در صدددورتی مفید اسدددت که بدانیم رتینوبالسدددتوم به
محدودهی بافتهای خارج چشمی گسترش یافته است و تصور میشود که سلولهای سرطانی از طریق جریان خون ،به
مغز استخوان متاستاز پیدا کردهاند.

رتينوبالستوم چگونه مرحلهبندی میشود؟
مرحله بندی سرطان فرایندی ا ست که در آن میزان گ سترش سرطان تعیین می شود .مرحله یک سرطان ،مهمترین
عامل در انتخاب درمان مؤثر ،تلقی می شود .یک سیستم مرحلهبندی درواقع روش استانداردی است که به تیم مراقبتی
سرطان کمک میکند تا بتوانند اطالعات مربوط به میزان گسترش سرطان را طبقهبندی کنند .تیم مراقبت سرطان ،به
منظور حفظ بی نایی در چشدددم مبتال و همانین ج هت افزایش احت مالی ب قای بی ماران همراه با هر چه مؤثرتر بودن
درمانهای مربوطه ،از سیستم مرحلهبندیای استفاده میکنند که قادر به پیشبینی سیر نهایی بیماری در نزد مبتالیان
به رتینوبالسددتوم باشددد .برای نیل به این هد و جهت تقسددمبندی بیماران مبتال به رتینوبالسددتوم ،با توجه به احتمال
حفظ بینایی همراه با کنترل منا سب بیماری (پی شگیری از هر گونه عود تومور) ،از سی ستم مرحلهبندی رس – ال سورت
 Reese – Ellsworthاستفاده میشود.
رتینوبالستومی که اصوالً به بافتهای اطرا چشم گسترش نیافته باشد ،در  5گروه به شرپ زیر مرحلهبندی میشود.


هرچه شماره گروه (از یک تا پنج) باالتر با شد ،شانس کنترل منا سب رتینوبال ستوم و یا احتمال حفظ بینایی
مفید برای شخص کمتر خواهد بود.

به این ترت یب گروه رتینوبالسدددتوم ،مرح له ای اسددددت که با احت مال فراوان از طریق فوتوکواگوالسدددیون،
کرایوکواگوالسیون ،براکی تراپی و یا پرتودرمانی از طریق تشعشع خارجی درمان خواهد شد.


البته با وجود درمانهای مذکور در این مرحله ،قدرت بینایی چشم ،تا حدود زیادی حفظ خواهد شد.



احتمال این که گروه چهار یا خصددوصدداً پنج رتینوبالسددتوم با کمک پرتودرمانی به تنهایی بهبود یابد ،بسددیار
ناچیز ا ست و در صورتی که تومور در این مرحله ت شخیص داده شود ،امکان حفظ بینایی در چ شم مبتالی
بیمار ،بسیار اندر خواهد بود.

سيستم مرحلهبندی  Reese-ellsworthبرای تقسيمبندی رتينوبالستوم
نکاتی راجع به سيستم مرحلهبندی :Reese-Ellsworth
در این سی ستم ،بیان ا صطالحاتی مثل خو شایند ،م شکور ،ناخو شایند و غیره ،مطرپکننده این احتمال ا ست که یک
رتینوبالسدددتوم – البته با شدددرط حفظ بینایی در چشدددم مبتال بتواند به طور مؤثری درمان شدددود .به این ترتیب این
اصطالحات ،به شانس بقای بیماران ،اشارهای ندارند.
از آنجا که رتینوبالسددتومها از طریق معاینه ته چشددم و مشدداهده مسددتقیم شددبکیه تشددخیص داده میشددوند ،امکان
اندازهگیری حدود اندازه تومور با کمک ابزاری مثل خطکش وجود ندارد .اما میتوان به جای این کار ،از روش مقایسددده
اندازه تومور با اندازه دیسک بینایی استفاده کرد .دیسک بینایی ،نقطه کوچکی است با قطر  1/5میلیمتر که در قسمت
خلفی چشم قرار دارد .این نقطه ،جایی است که عصب بینایی به شبکیه متصل می شود با توجه به قطر دیسک بینایی و
مقایسه اندازه تومور با این قطر اگر توموری  3برابر قطر دیسک باشد ( 4/5میلیمتر یا  3/16اینا) این تومور را با مقیاس
) (3DD = 3 Disk Diameterمیسنجند.
اکواتور ،یک خط فرضی است که کره چشم را به دو قسمت قدامی و خلفی تقسیم میکند.
گروه ( :1با احتمال درمان بسيار باال)
الف :تومور منفرد با اندازه کوچکتر از  4برابر قطر دیسک اپتیک ) (4DDدر محل اکواتور یا پشت آن.

ب :تومورهای متعدد ،با اندازهی کوچکتر از  4برابر قطر دیسددک اپتیک ) (4DDکه همگی در محل اکواتور یا پشددت آن
قرار دارند.
گروه ( :2احتمال درمان باال)
الف :تومور منفرد با اندازه  4-10برابر قطر دیسک اپتیک در محل اکواتور یا پشت آن.
ب :تومورهای متعدد با اندازه  4-10برابر قطر دیسک اپتیک در محل اکواتور یا پشت آن.
گروه ( :3مشکوک)
الف :هر توموری در قسمت جلویی اکواتور.
ب :تومور منفرد با اندازه بزرگتر از  10برابر قطر دیسک اپتیک در قسمت پشتی اکواتور.
گروه ( :4احتمال درمان ضعيف)
الف :تومورهای متعدد که برخی از آنها اندازهای بزرگتر از  10برابر قطر دیسک اپتیک دارند.
ب :هر توموری با گسترش از قسمت جلویی کرهی چشم به ناحیه اوراسراتا.
گروه ( :5احتمال درمان بسيار ضعيف)
الف :تومورهای متعدد با درگیری بیشتر از نصف شبکیه.
ب :درگیری زجاجیه (انتشار تومور به ماده ژالتینی که کره چشم را پر میکند).
سيستم مرحلهبندی بيمارستان تحقيقاتی اطفال St.Jude's
تقریباً  %10-20از کودکانی که به تازگی به عنوان بیماران مبتال به رتینوبالستوم تشخیص داده می شوند ،توموری دارند
که قبالً به پشددت کره چشددم انتشددار یافته اسددت .اهمیت این انتشددار ،در سددیسددتم مرحلهبندی Reese-Ellsworth
مشخص نشده است؛ اما در سیستم مرحلهبندی  St.Jude'sبه خوبی تعیین گردیده است.
مرحله یك :تومور محدود به شبکيه:
الف :توموری که یک ربع یا کمتر از سطح شبکیه را اشغال کند.
ب :توموری که دو ربع یا کمتر از سطح شبکیه را اشغال کند.
ج :توموری که بیشتر از نصف سطح شبکیه را اشغال کند.
مرحله دو :تومور محدود به کره چشم:


درگیری زجاجیه (ماده ژالتینی داخل کره چشم).



گسترش تومور تا حد درگیری سر عصب بینایی.



گسترش تومور تا حد درگیری مشیمیه (الیه میانی جدار کره چشم).



گسترش تومور تا حد درگیری مشیمیه و سر عصب بینایی.



گسترش تومور به تمام وریدهای نزدیک چشم.

مرحله سه :گسترش تومور تا حد درگيری نواحی خارجی چشمی:


گسترش تومور تا حد درگیری نواحی فراتر از مقطع پایانه عصب بینایی.



گسترش تومور در مسیر صلبیه (الیه خارجی کره چشم) تا حد درگیری محتویات حفره کاسه چشمی.



گسدددترش تومور تا نواحی فراتر از مقطع پایانه عصدددب بینایی به صدددورت درگیری تومورالدر فضدددای تحت
عنکبوتیهای.



گسترش تومور در مسیر صلبیه تا نواحی فراتر از مقطع پایانه عصب بینایی به صورت درگیری تومورال فضای
تحت عنکبوتیهای همراه با درگیری محتویات حفره کاسه چشمی.

مرحله چهار :متاستاز دوردست:


گسترش تومور از طریق عصب بینایی تا حد درگیری مغز (به صورت ایجاد ندولهای تومورال در مغز یا وجود
سلولهای تومورال در داخل مایع مغزی نخاعی).



متاستاز از طریق جریان خون به بافتهای نرم ،استخوانها و سایر اعضای داخلی بدن.



متاستاز به مغز استخوان

درمان رتينوبالستوم ،چگونه صورت میگيرد؟
پس از آن که رتینوبال ستوم ت شخیص داده شد و تحت مرحلهبندی منا سب قرار گرفت ،تیم درمانی سرطان ،یک طرپ
مناسدددب را برای کنترل بیماری ،پیشدددنهاد خواهد کرد .در این هنگام ،فرصدددت مناسدددبی به وجود میآید تا در مورد
انتخاب های درمانی مختلف ،به دقت برر سی شود .از آن جا که رتینوبال ستوم تومور نادری مح سوب می شود ،تنها شمار
معدودی از پز شکان که در بیمار ستان های تخ ص صی چ شم و مراکز ا صلی سرطان کودکان کار میکنند ،در درمان آن،
مهارت الزم را خواهند داشت .اعضای تیمی که برای درمان رتینوبالستوم پیشنهاد می شود ،عبارتند از متخصص عمومی
اطفال ،متخ صص بیماریهای چ شم ،م تخ سس سرطان شنا سی اطفال و متخ صص پرتودرمانی سرطانها به همراه این
گروه تیمی شامل سایر پز شکان ،پر ستاران ،درمانگران و هم چنین تکنولوژی ستهایی ا ست که در ت شخیص و درمان
بیماران ،همراه با کمک به آنها در امر بازتوانی فعالیتهای طبیعی پس از درمان ،نقش مهمی ایفا میکنند.
مسددایل زیادی وجود دارند که باید هنگام انتخاب بهترین راه درمان سددرطان ،به آنها توجه شددود .عمدتاً شددیوههای
مختلف ی برای درمان بیماران وجود دارد .امکان دارد این احسددداس در درمانگر به وجود بیاید که او مجبور اسدددت هرچه
سددریع تر راه درمانی مناسددب را انتخاب نماید؛ اما باید این فرصددت داده شددود تا اطالعات موردنیاز در این زمینه تکمیل
گردند .به عالوه باید هماهنگی الزم با سایر اعضای تیم مراقبتی سرطان نیز صورت بگیرد .برای روشن شدن این موضوع،
به مطالب زیر توجه فرمایید.
درمان های ا صلی برای رتینوبال ستوم شامل جراحی ،فوتوکواگوال سیون (جراحی با کمک ا شعه لیزر) ،کرایوکواگوال سیون
(جراحی با کمک سرمای یم زننده) ،پرتودرمانی و شیمیدرمانی میباشد.
از آن جا که رتینوبالستوم ،تومور نادری میباشد ،غیر از پزشکانی که در مراکز تخصصی چشم و مراکز بیمارستانی اصلی
کار می کنند ،سددایر پزشددکان در درمان این بیماری ،مهارت کافی نخواهند داشددت .کودکان مبتال به رتینوبالسددتوم و
خانوادههای آنها ،نیازهای ویژهای دارند که تنها از طریق مراکز مراقبتی سددرطان ،میتواند به انجام رسددد .در این مراکز
تیمهای تخصددصددیای وجود دارند که به خوبی از رتینوبالسددتوم و نیازهای ویژهی بیماران مبتال به آن ،آگاهند .چنین
رویکردی برای بیماران ،فرصت بهبود مناسب را فراهم نموده ،امکان حفظ بینایی را نیز تا حدود زیادی فراهم میسازد.
اصول کلی درمان
مهمترین عواملی که بر نحوه درمان اثر میگذارند عبارتند از:



آیا تومور فقط در یک چشم یا در هر دو چشم وجود دارد؟



بینایی تا چه حدی وجود دارد؟



آیا تومور به محدوده فراتر از کره چشم ،دستاندازی کرده است یا خیر؟

به طور کلی در بیش از  90درصد از کودکان میتوان درمان کامل و قطعی رتینوبالستوم را انتظار داشت .در صورتی که
تومور به محدوده ی خارج از کره چ شم ،گ سترش نیافته با شد ،در این صورت غالب ًا قدرت بینایی در چ شم مبتال ،تا حد
برگشددتناپذیری مختل خواهد شددد .در چنین مواردی ،درمان مناسددب ،برداشددتن کامل چشددم مبتال از طریق جراحی
خواهد بود .انجام چنین عمل جراحی ای ،چندان پیایده نی ست و در عرض کمتر از یک ساعت صورت گرفته ،بیمار در
همان روز از بیمارستان قابل ترخیص خواهد بود .سپس بعد از گذشت حدود  3-6هفته ،میتوان یک چشم مصنوعی را
با توجه به اندازه و رنگ چشم باقیماندهی بیمار ،ساخته ،به جای چشم خارج شده قرار داد .عالوه بر از دست دادن یک
طرفه و کامل قدرت بینایی ،که پیامد آشکار این عمل ،تلقی می شود ،تخلیه کامل یک چشم قادر است بر رشد اسکلت
ا ستخوانی و سایر بافتهای اطرا کا سهی چ شمی هم اثر بگذارد .در نتیجه حفرهی چ شمی مربوطه ،ن سبت به طر
مقابل ،فرو رفته به نظر خواهد رسید .به عالوه در صورت استفاده از پرتودرمانی هم عوارض جانبی مشابهی ایجاد خواهد
شد .هنگامی که رتینوبالستوم ،هر دو چشم را مبتال کرده باشد ،تخلیه هر دو چشم ،منجر به از دست دادن کامل قوهی
بینایی خواهد شد .اگر هیایک از دو چ شم ،بینایی مفیدی ندا شته با شند و از طرفی اندازهی تومور هم به حدی بزرگ
باشددد که خطر گسددترش آن به خارج از محدودهی کرهی چشددم را افزایش دهد ،در این صددورت جراحی و تخلیه هر دو
چشدددم ،بهترین درمان ممکن خواهد بود .در هر حال اگر با در نظر گرفتن درمان های حمایتی مناسدددب ،کوچکترین
احتمالی در مورد حفظ بینایی مفید در یک یا هر دو چ شم ،وجود دا شته با شد ،این احتمال ،حتماً باید مورد توجه قرار
بگیرد .به عنوان مثال با اسدددتفاده از شدددیمیدرمانی یا پرتودرمانی میتوان هم زمان اندازهی تومور را کوچک کرده ،قوه
بینایی چ شم مبتال را حفظ نموده و یا حتی بهبود بخ شید .غالباً با انجام درمانهای مو ضعی مختلف ،مثل براکی تراپی،
فوتوکواگوالسیون و کرایوتراپی ،کنترل کردن تومور و حفظ بینایی ،مقدور خواهد بود.
پرتودرمانی
در این شیوهی درمانی ،از امواج اشعه  Xپرانرژی جهت کشتن سلولهای سرطانی و یا کاهش سرعت رشد آنها استفاده
می شددود .مدت زمانی اسددت که پرتودرمانی به عنوان یک راه مؤثر برای درمان بیماران مبتال به رتینوبالسددتوم پیشددنهاد
شده است .پرتودرمانی در مقایسه با جراحی ،این مزیت را دارد که قادر به حفظ بینایی خواهد بود.
متأ سفانه پرتودرمانی معایب بالقوهی متعددی هم دارد که در قالب عوارض جانبی مختلف بروز خواهند کرد .ب سیاری از
این عوارض ،چندان جدی نبوده ،پس از مدت کوتاهی از بین خواهند رفت .امکان دارد پو ست بدن در مناطقی که تحت
تابش اشعه قرار میگیرد نمای آفتاب سوختگی و رنگ خرمایی پیدا کند .البته این وضعیت پس از گذشت  6-12ماه ،به
صدددورت طبیعی در خواهد آمد .یکی دیگر از عوارض مهم این اسدددت که پرتودرمانی نه تنها بر بافتهای سدددرطانی اثر
میگذارد؛ بلکه بر بافتهای طبیعی اطرا هم مؤثر خواهد بود.
اگر چه مزیت اصدلی پرتودرمانی ،افزایش شدانس حفظ بینایی در چشدم مبتال اسدت ،اما با این وجود با تشدعشدع امواج
پرتودرمانی ،برخی از بافتهای داخل چ شمی ،ولو به مقدار اندر ،متأثر خواهند شد و در نتیجه در دراز مدت ،عوار ضی
هم چون آب مروارید ( صدمه به عد سی چ شم و کدر شدن آن که مزاحم یک روند بینایی طبیعی خواهد شد) و آ سیب

به شبکیه ،بروز خواهند کرد .پرتودرمانی میتواند منجر به اختالل در رشد اسکلت استخوانی و سایر بافتهای دور چشم
شود و به این ترتیب به طور بالقوه ،زمینهساز بروز سرطانهایی غیر از رتینوبالستوم ،در بافتهای طبیعی بدن گردد.
دو نوع پرتوتابی که در درمان کودکان مبتال به رتینوبالستوم کاربرد بیشتری دارند ،عبارتند از:
پرتودرمانی از طریق تشعشع خارجی و پرتودرمانی از طریق تشعشع از نزدیک.
پرتودرمانی از طریق تشعشع خارجی :در این نوع پرتودرمانی ،دستهی اشعه  ،Xبا کمک یک منبع مولد ،از خارج از
سددطح بدن ،بر روی ناحیه سددرطانی موردنظر متمرکز میشددود .این وضددعیت همانند شددرایطی اسددت که هنگام گرفتن
عکس های رادیولوژیک و با کمک اشددعه جهت تشددخیص شددکسددتگی اسددتخوانی در بیماران ارتوپدی اعمال میشددود.
برنامههای پرتودرمانی ،معموالً به صورت پنج روز در هفته و تا مدت  3-4هفته طراحی می شوند .در هر جلسه ،پرتوتابی
فقط در عرض چند دقیقهی معدود صورت میگیرد ،عمده وقت در این جلسات صر این میشود که کودر در وضعیت
مناسب قرار داده شود تا دستهی اشعه به بهترین وجه بر روی ناحیهی سرطانی متمرکز گردد و تماس بافتهای طبیعی
اطرا به حداقل ممکن برسد.
سر کودر در یک قالب مناسب – که همانند قالبهای گای مورد استفاده در شکستگیهای ارتوپدی ساخته شده است
– در وضددعیت موردنظر قرار داده میشددود .الزم اسددت کودکان کم سددن و سددالتر را با کمک درمانهای طبی اولیه ،به
حالت خوابآلوده در آورد تا میزان تحررشان در حین انجام پرتودرمانی ،به حداقل ممکن برسد.
براکیتراپی :در این روش ،که همچنین پرتودرمانی از طریق تشددعشددع داخلی یا پالرهای رادیواکتیو نامیده میشددود
ماده رادیواکتیوی که منبع مولد اشدعه اسدت ،به طور موقت و از طریق یک جراحی کوچک ،در داخل حفره چشدم و در
مجاورت کره چشم و در محل مناسب قرار داده میشود و سپس بعد از گذشت یک هفته و با کمک یک جراحی کوچک
دیگر ،مجدداً برداشته می شود .در خالل جراحیهای مذکور جهت کارگزاری و سپس برداشت ماده رادیواکتیو کودر در
وضعیت خوابآلوده و القای بیحسی موضعی نگهداشته میشود.
ليزر درمانی
فوتوکواگوال سيون ،نوعی لیزر درمانی ا ست که در آن د ستهی ا شعه لیزر از طریق مردمک و یا از مجاورت کره چ شم،
تابانده می شود .اشعه لیزر بر بافتهای تومورال متمرکز میشود و به این ترتیب سلولهای سرطانی ،در اثر حرارت ناشی
از ا شعه لیزر ،تخریب خواهند شد .الزم ا ست در طی مدت لیزر درمانی ،بیمار در و ضعیت خوابیده و بیهو شی عمومی
درآمده باشد.
کرایوتراپی
در کرایوتراپی از پروبی ا ستفاده می شود که تا درجات ب سیار پائینی از دما ،سرد شده ا ست و به این ترتیب ،سلولهای
سرطانی رتینوبال ستوم با کمک این سرمای یمزننده نابود خواهند شد .پس از این که کودر در و ضعیت بیح سی و
خوابآلودگی قرار گرفت ،پروب را در سدددطح خارجی کره چشدددم در نزدیکی تومور ،کار میگذارند .معموالً برای کارایی
هرچه بی شتر ،الزم ا ست این فرایند چندینبار تکرار شود .این نحوه درمان ،تنها در مورد تومورهایی مؤثر خواهد بود که
اندازهی ن سبتاً کوچکی دا شته با شند به این ترتیب کودکانی که مبتال به تومورهای متعدد با شند ،از این درمان ،نفعی
نخواهند برد.
شيمیدرمانی

در شیمیدرمانی سیستمیک ،از داروهای ضد سرطانی استفاده میشود که یا به صورت خوراکی تجویز میشوند و یا این
که از طریق پوست ،به داخل ورید ،تزریق می شوند .این داروها ،پس از ورود به جریان خون ،به تمام نقاط بدن میرسند
و به این ترتیب جهت درمان سددرطانهای متاسددتاتیک – که به اعضددای مختلف بدن انتشددار یافتهاند – درمان مفیدی
خواهند بود.
داروهای شیمیدرمانی نه تنها سلولهای سرطانی را از بین میبرند ،بلکه با صدمه زدن به برخی از سلولهای طبیعی،
منجر به بروز عوارض جانبی مربوطه خواهند شد.
اثرات جانبی گذرای شیمیدرمانی شامل تهوع و استفراغ ،کاهش اشتها ،ریزش مو و زخمهای دهانی میباشد .از آنجا که
شیمیدرمانی قادر است به سلولهای خون ساز بدن در مغز استخوان آسیب برساند ،امکان دارد شمار سلول های خونی
کاهش پیدا کند.
این فرایند میتوان موجب اثرات زیر شود:


افزایش خطر ابتال به عفونت (کاهش تعداد سلولهای خونی سفید)



افزایش اسدددتعداد به خونریزی و کبودشددددگی جلدی به دنبال آسدددیبهای خفیف پوسدددتی (کاهش تعداد
پالکتهای خون)



تنگی نفس (کاهش تعداد گلبولهای خونی قرمز)



خسددتگی تا حدود زیادی شددایع بوده ،احتماالً به دلیل کاهش تعداد گلبولهای قرمز خسددتگی مفرطی برای
بیمار به وجود میآید.

اما در هر حال ،ابتال به سددرطان ،به خودی خود و همانین اسددتفاده از داروهای شددیمیدرمانی هم در بروز خسددتگی،
بیتأثیر نیستند.
اکثر عوارض شیمیدرمانی ،با قطع درمان ناپدید خواهند شد .رویش مجدد موهای ریخته شده ،پس از پایان برنامههای
شیمی درمانی ،صورت خواهد گرفت .بیمارانی که در مورد عوارض جانبی ناشی از شیمیدرمانی ،با مشکل مواجه هستند
باید از طریق مشددداوره با تیم مراقبتی سدددرطان ،تحت آموزش های حمایتی قرار بگیرند .برای بسدددیاری از عوارض
جانبیگذاری شیمیدرمانی ،اقدامات درمانی مناسبی هم وجود دارند ،به عنوان مثال میتوان از داروهای ضد استفراغ در
موقع لزوم ا ستفاده کرد هم چنین میتوان با در نظر گرفتن برخی از داروهای دیگر ،سلولهای خونی مغز ا ستخوان را
دوباره تجدید نمود.
گاهی اوقات در مورد برخی از تومورهای کوچک میتوان ابتدا با کمک شیمیدرمانی ،اندازه توده را کوچک کرده ،سپس
با کمک فوتوکواگوالسددیون ،کرایوتراپی و یا براکی تراپی ،جهت از بین بردن کامل سددلولهای تومورال ،اسددتفاده کرد.
شیمیدرمانی غالباً جهت درمان کودکانی به کار برده میشود که رتینوبالستوم در آنها به فراتر از محدودهی کره چشم،
گسدددترش یافته باشدددد .هم چنین در مورد کودکانی که اگرچه هیا تظاهری از گسدددترش مشدددخص تومور به فراتر از
محدودهی چشمی ندارند اما به واسطهی سرعت رشد باالی تومور در داخل چشم ،خطر متاستاز و انتشار سریع در مورد
آنها پیشبینی میشود ،هم از شیمیدرمانی استفاده میکنند.
متأ سفانه رتینوبال ستومها بعد از شیمیدرمانی هم باقی میمانند .اگرچه متا ستازهای رتینوبال ستوم ،در پایان برنامههای
شیمیدرمانی ،غالباً تا حدود زیادی کوچک می شوند ،اما مجدداً و در عرض یک سال ،شروع به رشد دوباره خواهند کرد.

داروهایی که به طور معمول جهت درمان کودکان مبتال به رتینوبالسدددتوم به کار برده میشدددوند شدددامل (کاربوپالتین،
سددلیس پالتین ،وینکریسددتین ،اتوپوسددید ،سددیکلوفسددفامید و دوکسددوروبیسددین) میباشددند .غالباً ترکیبی از داروهای
شدددیمیدرمانی به کار میرود .نمونههای این ترکیب درمانی شدددامل موارد زیر اسدددت :اتوبوسدددید و کاربوپالتین یا وین
کریستین و تنیبوسید و کاربوپالتین.
داروهای دیگر مثل سیکلوسپورین  ،Aکه به جای کشتن مستقیم سلولهای سرطانی ،درواقع حساسیت این سلولها را
نسبت به اثر کشندهی داروهای شیمیدرمانی ،زیاد میکنند هم در کارآزماییهای بالینی متعددی به کار برده شدهاند.
تیم مراقبتی سدددرطان ،در طی دوره درمانی ،با دقت تمام مراقب بروز اثرات جانبی در بیماران میباشدددند .درمانهای
متعددی به منظور کنترل بسدددیاری از این عوارض وجود دارد؛ اما با این وجود ،پیشدددگیری از بروز این عوارض ،اهمیت
بیشتری دارد .البته در اکثر موارد این عوارض با قطع درمان ،خود به خود برطر خواهند شد.
اع ضای تیم درمانی سرطان ،جهت ت شخیص بروز اثرات جانبی شیمیدرمانی ،از آزمایشهای مختلفی ا ستفاده میکند
که عبارتند از:


شمارش کامل سلولهای خونی شامل تعداد گلبولهای خونی قرمز ،سفید و پالکتها.



تسددتهای معمول بیوشددیمی خون شددامل اندازهگیری پارامترهایی که بیانکنندهی نحوهی عملکرد کلیهها و
کبد ه ستند .این اندازهگیریها و پایش عملکرد ،از آن جهت اهمیت دارد که برخی داروهای مورد ا ستفاده در
شیمیدرمانی قادرند به کارکرد کبد و کلیهها ،آسیب برسانند.



شددنوایی سددنجی به منظور اندازهگیری توانایی شددنوایی بیماران انجام میشددود زیرا برخی از داروهای مورد
استفاده در شیمیدرمانی ،میتوانند قدرت شنوایی بیماران را متأثر کنند .البته این آزمایش در مورد آن دسته
از کودکان مبتال به رتینوبال ستوم که تحت شیمیدرمانی قرار گرفتهاند و فقط در صورت برخی شرایط نادر،
ضرورت خواهد داشت.



اکوکاردیوگرافی می تواند قدرت و چگونگی پمپاژ قلب را نشان دهد .از آن جا که برخی داروهای مورد استفاده
در شدددیمیدرمانی میتوانند بر روی قلب اثرات جانبی نامطلوب اع مال کنند ،انجام اکوکاردیوگرافی در این
بیماران ،توصیه میشود.

کارآزماییهای بالينی:
هدف از کارآزماییهای بالينی :مطالعاتی که درمانهای جدید را برای بیماریهای مختلف پیشددنهاد میکنند و اثرات
این درمانها را با درمانهای قبلی مقایسه میکنند ،اصطالحاً کارآزمایی بالینی نامیده میشوند.
انجام یک کارآزمایی بالینی ،در صورتی ضرورت دارد که بنا به دالیلی ت صور شود که شیوه درمانی ،مورد مطالعه برای
بیمار ،سودمندتر از شیوههای درمانی رایج خواهد بود .محققان ،مطالعاتی را ترتیب میدهند که با کمک آنها بتوانند در
مورد درمانهای جدید ،به سؤاالت زیر پاسم دهند:


آیا شیوه درمانی موردنظر ،کمککننده میباشد؟



این درمان جدید از چه طریق و با چه مکانیسمی عمل میکند؟



آیا این درمان جدید ،نسبت به سایر درمانهای موجود ،اثرات بهتری دارد؟



این درمان جدید ،چه اثرات جانبیای خواهد داشت؟



آیا اثرات جانبی این درمان جدید ،نسبت به درمان استاندارد بیشتر است یا کمتر؟



آیا مزایای این نحوه جدید درمان از معایب و اثرات جانبی آن بیشتر است؟



این درمان جدید در کدام دسته از بیماران کمک کنندهتر است؟

انواع کارآزماییهای بالينی :در کارآزماییهای بالینیای که به منظور مطالعه درمانهای جدید طراحی می شوند ،سه
مرحله وجود دارد که توسط سازمان غذا و دارو ) (FDAتأیید شدهاند.
مرحله اول کارآزماییهای بالينی :هد از مرحله اول بررسدددی پیدا کردن بهترین راه درمان و این که این درمان تا
چه حدی بیخطر خواهد بود ،میباشددد .در این مرحله بیماران از نظر بروز هرگونه عارضدده جانبی زیانآور ،تحت نظارت
ال در آزمایشدددگاه و همانین در میان نمونههای حیوانی ،مورد آزمایش واقع
دقیق قرار می گیرند .گرچه نحوه درمان قب ً
ال شناخته شده نی ست .محققانی که م سئول اجرای
شده ا ست ،اما با این وجود ،بروز عوارض جانبی بر این بیماران کام ً
طرپهای کارآزمایی بالینی ه ستند ،تجویز داروهای مربوطه را در گروههای اولیه بیماران ،با دوزهای ب سیار پایین شروع
کرده ،تدریجاً دوز اثر را در گروه های بعدی بیماران آن قدر افزایش می دهند تا این که اثرات جانبی دارو ظاهر شدددود.
اگرچه در این فرایند ،همواره این امیدواری وجود دارد که در راسدددتای اجرای طرپ پژوهشدددی ،به درمان خود بیماران
شرکتکننده در طرپ نیز کمک شود تا هد اصلی مطالعه در این مرحله ،اندازهگیری میزان سالمبودن دارو است.
در مطالعات فاز یک تا زمانی که حداکثر دوز قابل تحمل (بیشددترین دارویی که برای بیمار خطرنار نیسددت) و عوارض
جانبی دارو در بالغین تعیین نشده دارو را برای اطفال آزمایش نمیشود.
فاز دوم کارآزماییهای بالينی :هد از مطالعه در این مرحله ،بررسی نحوه عملکرد داروهاست .در این فاز به بیماران
حداکثر مجاز دارو (که در فاز اول بدون عوارض جانبی شدددید شددناخته شددده) داده میشددود تا تأثیر دارو بر سددرطان
مشخص شود .البته در این مرحله هم پزشکان به دنبال عوارض جانبی احتمالی خواهند بود.
فاز سوووم کارآزمایی های بالينی :در این مرح له ،یک گروه از بی ماران در قا لب گروه کنترل ،ت حت رژیم در مانی
استاندارد (که تاکنون بی شتر از سایر درمانها و به عنوان درمان انتخابی مطرپ بوده است) قرار گرفته ،هم زمان در گروه
دیگری از بیماران از شیوه جدید درمانی ا ستفاده می شود .به این ترتیب در پایان طرپ ،با مقای سه اثرات جانبی حا صله
در این دو گروه ،میتوان به نتایج دلخواه دسدددت یافت .با این وصدددف ،محققان تیمهای تحقیقاتی قادر خواهند بود آثار
مفیدتر درمانهای جدید را نسبت به درمانهای قبلی ،ارزیابی نمایند .البته در برخی موارد امکان دارد این هد به طور
هم زمان در مورد دو یا سه روش درمانی جدید ،دنبال شود .تمام بیماران مورد مطالعه در مرحلهی سوم کارآزماییهای
بالینی ،به طور دقیقی تحت نظارت طبی مستقیم قرار دارند تا سیر درمانی به طور مرتب پیگیری شود.
در صورتی که طرپ کارآزمایی بالینی در مورد درمان جدید ،با اثرات جانبی شدید روبرو شود و یا در صورتی که از همان
مراحل اولیه مطالعه ،برتری واضح یک درمان ،بر درمانهای دیگر روشن شده باشد ،الزم است مطالعه را متوقف نمود .به
همین منظور یک تیم ماهر پزشدکی ،نحوهی پیشدرفت درمان را مورد کنترل قرار خواهد داد .الزم به یادآوری اسدت که
هد از مطالعه در این موارد ،توجه ویژه به خود بیماران شرکتکننده در طرپ نیز خواهد بود.
در هر حال در طی انجام این مطالعات ،خطرات بالقوهای هم وجود دارند .هیا کدام از افرادی که در مطالعه شرکت داده
میشدددوند ،نمی دانند که دقیق ًا تحت درمان با کدامیک از رژیمهای دارویی قرار گرفتهاند و همانین نمیدانند که قرار
ا ست چه عار ضه جانبیای در آنها ج ستجو شود .رعایت این ا صول سختگیرانه در اجرای طرپ ،از این جهت اهمیت

دارد که درواقع هد از این مطالعات ،کشدددف اثرات داروهای درمان جدید ،بدون دخالت هیا گونه تلقین و القاپذیری
میباشد.
با این که به مرور زمان ،ب سیاری از اثرات جانبی داروها ناپدید می شوند ،برخی از آنها ممکن ا ست پایدار باقی بمانند و
یا حتی تهدیدکنندهی حیات هم باشند .البته باید به یاد داشت که حتی درمانهای استاندارد موجود هم خالی از اثرات
جانبی نیسددتند و لذا در این میان ،درمانی به عنوان رژیم درمانی انتخابی معرفی خواهد شددد که عوارض جانبی کمتری
داشته باشد.
ت صميمگيری در مورد شرکت در یك طرح کارآزمایی بالينی :این موضوع کامالً وابسته به نظر شخصی هر یک از
افراد شرکت کننده در طرپ خواهد بود .اعضای تیم مراقبت طی مطالعه ،در مورد جزئیات طرپ توضیح داده ،فرمهایی را
در اختیار افراد قرار میدهند که تمایل آنها را به منظور شددرکت در مطالعه ،ارزیابی خواهد کرد .الزم به ذکر اسددت که
ال آزادند تا به هر
پس از تکمیل فرم های مذکور و شدددرکت در طرپ و حتی پس از آغاز مطالعه هم هر یک از افراد ،کام ً
دلیلی و هر زمانی که مایل باشددند ،از مطالعه خارج شددوند .همانین باید توجه داشددت که اصددوالً شددرکت در مطالعه به
معنای محروم شدن از سایر درمانهای طبی موردنیاز افراد نخواهند بود.
جهت کسدددب اطالعات بیشدددتر راجع به شدددرکت در طرپهای مطالعاتی کارآزماییهای بالینی میتوان از تیم مراقبت
سرطان ،پرسوجو کرد .برخی از این موارد عبارتند از:


هد از این بررسیها چیست؟



چه نوع آزمایش و چه نوع درمانی در این مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟



این مطالعه چه نقشی در درمان خواهد داشت؟



آیا الزم ا ست کودکی که در طرپ مطالعاتی شرکت داده می شود در بیمار ستان ب ستری شود؟ این کار چگونه
انجام میشود و تا چه مدتی طول خواهد کشید؟



اگر هر یک از افرادی که در طرپ شرکت داده می شوند ،تحت درمان پیشنهادی قرار گیرند ،احتمال وجود چه
عواقبی میرود؟ عدم شرکت آنها چه مسائلی را در پی خواهد داشت؟



اگر چنان چه افراد بیمار ،از درمانهای پیشددنهادی در طرپ مطالعاتی اسددتفاده نکنند ،چه درمانهای دیگری
برای آنها توصیه میشود؟ مزایا و معایب روشهای اخیر ،چیست؟



چگونه این طرپ مطالعاتی ،بر زندگی روزانه افراد مبتال اثر خواهد گذاشت؟



چه عوارض جانبیای را میتوان از این مطالعه انتظار داشدددت؟ آیا اگر این عوارض رخ بدهند ،میتوان آنها را
کنترل نمود؟



چنان چه عوارض جانبی جدی یا پاید ار نا شی از درمان پی شنهاد شده در طرپ ،در مورد هرکدام از افراد ،رخ
بدهند ،چه درمانی برای آن وجود خواهد داشت؟



آیا شرکت در این کارآزمایی بالینی سودی به حال افراد شرکت کننده در آن دارد؟



چه نوع مراقبت پیگیری کنندهای در دراز مدت در این کارآزمایی بالینی ،پیشنهاد شده است؟



آیا درمان پیشنهاد شده در این کارآزمایی بالینی ،برای درمان سایر انواع سرطانها هم کاربرد دارد؟

درمان براساس مرحله بيماری

عالوه بر مرحله بیماری ،عوامل متعدد دیگری هم وجود دارند که در انتخاب نوع درمان پیشنهاد شده برای رتینوبالستوم،
اثر خواهد داشت .جدول مقابل نشان میدهد که هر یک از درمانهای مختلف در چه صورتی پیشنهاد خواهند شد.
درمانهای شایع

نوع رتینوبالستوم

جراحی و تخلیه چشم

تومور یک طرفه و بزرگ با یا بدون حفظ بینایی در چشم
مبتال

پرتودرمانی (ت شع شع خارجی یا براکیتراپی) برای سنین تومور یک طرفه و کوچک در یک چشم با بینایی مفید
باالی یکسال.
احتماالً شددیمیدرمانی و پس از آن کرایوتراپی با یا بدون
فوتوکواگوالسیون.
جراحی و تخلیه چشم

تومور های بزرگ یا دوطر فهای که سددد بب اختالل در
بینایی چشم مبتال شدهاند.

پرتودرمانی (تشعشع خارجی) ،شیمیدرمانی و بعد از آن تومورهای دوطرفه و یا تومورهای کوچک و متعددی که
کرایوتراپی با یا بدون فوتوکواگوالسیون.

سبب اختالل در بینایی چشم شدهاند.

پرتودرمانی (تشعشع خارجی) ،شیمیدرمانی و بعد از آن تومورهای دوطرفه و کوچکی که اختاللی در بینایی مفید
کرایوتراپی با یا بدون فوتوتراپی.

فرد ایجاد نکردهاند.

جراحی و تخلیه چشم

توموری که سبب بروز گلوکوم (آب سیاه) در چشم مبتال
شده باشد.

جراحی و تخلیه چشم

تومورهایی که سددایر درمانها در مورد آنها با شددکسددت
مواجه شدهاند.

پرتودرمانی از طریق تشعشع خارجی و شیمیدرمانی

تومور های یک یا دو طر فهای که به با فت های اطرا
چشم گسترش یافتهاند.

پرتودرمانی از طریق تشددعشددع خارجی و شددیمیدرمانی تومورهای یک یا دوطرفه با متاستازهای دوردست.
طرپهای تجربی
ب سیاری از بیماران در طی درمان خود ،تحت انواع متعددی از شیوههای پی شنهاد شده قرار میگیرند .خ صو صاً در مورد
تومورهایی که متعاقب شددیمیدرمانی ،تحت کرایوتراپی و یا فوتوکواگوالسددیون قرار میگیرند ،درمان به مدت ماهها و یا
حتی سالها ضروری خواهد بود.
تذکراتی دربارهی رتينوبالستوم
نکاتی که در زمینه آموزش کودر مبتال و خانواده او در مورد رتینوبالسدددتوم و درمان آن باید در نظر داشدددت در زیر
فهرست شدهاند:


کودر به چه نوع سرطانی مبتال شده است؟



آیا تومور به محدوده اطرا چشمی ،گسترش پیدا کرده است؟



سرطان در چه مرحلهای از پیشرفت قرار دارد و این به چه معنایی خواهد بود؟



چه انتخابهای درمانیای وجود دارند؟



آیا امکاناتی وجود دارد که بتوان با کمک آن ها بینایی را برای مبتال به رتینوبالسدددتوم حفظ نمود؟ در این
صورت حفظ بینایی تا چه حد مقدور خواهد بود؟



برای درمان چه اقداماتی پیشنهاد میشود و چرا؟



با توجه به اطالعات کسب شده در مورد رتینوبالستوم ،پیشآگهی درمان آن نزد کودکان مبتال ،چگونه است؟



در مورد نحوه درمانی پیشنهاد شده چه خطرات و چه عوارض جانبیای وجود خواهد داشت؟



با به کار بردن نحوهی درمانی پیشنهاد شده ،چه قدر احتمال دارد که سرطان مجدداً عود نماید؟



جهت آماده شدن برای درمان موردنظر ،چه اقداماتی الزم است؟



آیا طرپ کارآزمایی بالینی خاص جهت آزمون یک نحوه درمانی تازه وجود دارد که بتوان در آن شرکت کرد؟



آیا این احتمال وجود دارد که رتینوبال ستوم در آینده در نزد سایر کودکان خانواده و یا ب ستگان وی به وجود
آید؟ در صدددورتی که جواب مثبت باشدددد در مورد آنها مشددداوره ژنتیک صدددورت بگیرد؟ در این زمینه چه
برنامههایی را میتوان اجرا کرد؟

عالوه بر موارد فوق ،مسددایل دیگری هم چون زمان الزم جهت بهبود و یا هم چنین سددایر انتخابهای درمانی هم باید
مشخص شوند.
بعد از درمان رتينوبالستوم چه باید کرد؟
مشاوره ژنتيك:
امکان دارد پس از ت شخیص رتینوبال ستوم در یک کودر ،به اع ضای خانوادهاش برای تماس جهت یک م شاوره ژنتیکی
توصیههایی به عمل آید .اهمیت این موضوع از آن جهت است که  %40از موارد رتینوبالستوم به دنبال توارث یک جهش
ژنتیکی به وقوع می پیوندند .در این شرایط الزم ا ست سایر کودکان خانواده را از نظر توارث همان ژن غیرطبیعی و هم
چنین از نظر خطر ابتال به آن درآینده ،مورد بررسی قرار داد .مشاورین ژنتیک الزم است به موارد زیر توجه کنند:


با مروری به سوابق پزشکی و پرسش راجع به ابتالی سایر خویشاوندان به رتینوبالستوم و سایر انواع سرطانها،
احتمال توارث یک ژن جهش یافته را در آن خانواده ،بررسی نمایند.



در مورد تستهای ژنتیکی و نحوه جمعآوری اطالعات الزم از آنها ،زمینه مناسب را فراهم کنند.



پیشنهاد یک طرپ غربالگری با آزمایشات خاص به خانوادههای موردنظر ،هد از این پیشنهاد این خواهد بود
که دیگر کودکان خانواده در صورت مبتال بودن به سرعت تشخیص داده شوند.

در برخی موارد تعیین این که آیا سایر کودکان یک خانواده ،به رتینوبال ستوم مبتال ه ستند یا خیر ،آ سان خواهد بود .به
عنوان مثال در صددورتی که یکی از والدین مبتال به رتینوبالسددتومای دو طرفه باشددد ،در آن صددورت احتمال توارث ژن
جهش یافته در هر یک از کودکان  %50خواهد بود .در صورتی که یک کودر مبتال به رتینوبال ستومای دو طرفه (نوعی
که از نظر ما قابل توارث قلمداد می شود) با شد ،اما هیاکدام از والدین او هرگز به رتینوبال ستوم مبتال نبوده با شند ،دو
احتمال زیر وجود خواهد داشت:


جهش در مولکول  DNAدر سددلولهای جنسددی پدری یا مادری رخ داده اسددت و بنابراین در سددلولهای
سوماتیک آنها وجود نخواهد دا شت .البته امکان انتقال این جهش به سایر کودکان آن خانواده وجود دارد و

در این صورت احتمال این که هر یک از کودکان چنین خانوادهای ،این ژن جهش یافته را به ارث ببرند%50 ،
خواهد بود.


احتمال دارد یکی از والدین ،حامل ژن جهش یافته باشد؛ اما والد دیگر هرگز به رتینوبالستوم مبتال نبوده و یا
آن که به فرمهایی از رتینوبالستوم مبتال بوده که خود به خود بهبود یافتهاند (رتینوما) .در این صورت احتمال
این که هر یک از سایر کودکان چنین والدینی به رتینوبالستوم مبتال شود  %50خواهد بود.

هنگامی که کودکی با رتینوبالستومای یک طرفه (درگیری تنها در یک چشم) و منفرد (تنها یک تومور در چشم مبتال)
تشخیص داده می شود ،به احتمال زیاد درگیری ژنتیکی جهش یافته خاصی وجود ندارد؛ از طر دیگر در صورت توارث
ژن جهش یافته ،احتمال ابتال به رتینوبالستوم معادل  %95خواهد بود.
از آن جا که تعیین این که آیا این کودر مبتال به رتینوبال ستوم واجد ژن جهش یافته مربوطه میبا شد یا خیر ،د شوار
اسدددت .بنابراین تشدددخیص این که چقدر احتمال دارد سدددایر کودکان آن خانواده و یا بسدددتگان کودر مبتال ،دچار
رتینوبالستوم شوند ،مشکل خواهد بود .به این ترتیب متخصص بیماریهای چشم مجبور است از بستگان کودکان مبتال
به رتینوبالسددتوم ،معاینات مکرر به عمل آورد تا در صددورت بروز رتینوبالسددتوم در آنها ،امکان تشددخیص سددریع وجود
داشته باشد .به این ترتیب تشخیص موارد ارثی رتینوبالستوم از آن نظر اهمیت دارد که الزم است بستگان کودر مبتال
را تحت معاینات مذکور قرار دهیم.
اگر بتوان با اطمینان ،احتمال توارثی بودن رتینوبالسددتوم را در یک کودر ،رد نمود ،در این صددورت معاینات غربالگری
در میان بستگان آن کودر ضرورت نخواهد داشت .در بسیاری از موارد رتینوبالستوما ،میتوان به طور مستقیم DNA
کودر مبتال را تحت برر سی قرار داد و م سأله وجود ژن جهش یافته رتینوبال ستوم را برر سی نمود .معمو ًال در طی یک
م شاوره ژنتیکی ،انجام این آزمایش ،الزامی خواهد بود .اما متأ سفانه در سایر موارد و بدون انجام این ت ست نمیتوان به
طور قطع تعیی ن کرد که آیا رتینوبالستوم در نزد کودکان مبتال ،جنبه توارثی دارد یا خیر؟ در این موارد ،قابل قبولترین
طرپ پیشنهادی این است که بستگان کودر مبتال ،تحت معاینات دقیق و پیگیرانه قرار داده شوند.
آزمایشات مربوط به دوره پيگيری بعد از درمان
در صددورتی که یک کودر مبتال به رتینوبالسددتومای یک طرفه تحت درمان جراحی و تخلیه کامل چشددم قرار گرفته
با شد ،معاینات فیزیکی منظم به منظور ج ستجوی عود تومور ،متا ستازها و یا هر گونه اختالل در ر شد و تکامل ،الزامی
خواهد بود .همانین این نکته اهمیت دارد که در چشدددم باقی ماندهی بیمار هم معاینات مکرر از نظر بروز تومورهای
ثانویه به عمل آید تا در صورتی که رتینوبال ستوم در آن چ شم هم به وجود آمده با شد ،هر چه زودتر و در مراحل اولیه،
درمان شود.
در مورد کودکان مبتال به رتینوبالسددتومای یک یا دو طرفهای که تحت درمان محافظهکارانه با پرتوتابی ،لیزردرمانی و یا
کرایوتراپی قرار گرفتهاند ،الزم است آزمایشهای پیگیریکننده دقیقی توسط پزشک انجام شود .برای انجام یک معاینه
دقیق در کودکان خردسددال ،الزم اسددت به آنها بیهوشددی عمومی داد .در این حالت امکان کامل چشددم از نظر عودهای
اولیه پس از درمان ،وجود خواه داشت.

نکته حائز اهمیت این اسددت که والدین کودر مبتال باید در صددورت بروز هرگونه عالمت جدیدی در کودر ،به پزشددک
مراجعه کنند .زیرا هر یک از این عالئم ممکن ا ست دال بر مراحل اولیه عود سرطان و یا بروز عوارض جانبی دراز مدت
ناشی از درمان باشند.
سرطانهای ثانویه:
بیمارانی که از انواع ارثی رتینوبالسددتوم جان سددالم بدر بردهاند ،همواره در معرض خطر افزایش یافتهای از نظر ابتال به
سایر انواع سرطانها میبا شند .این خطر در تمام زندگی آنها وجود دارد .البته تمام انواع سرطانهایی که ممکن ا ست
در این افراد به وجود بیاید ،در صددورت تشددخیص زودرس ،به آسددانی قابل درمان خواهند بود .میزان خطر ابتال به این
سرطانها به عوامل زیر بستگی دارند:


آیا پرتودرمانی از طریق تشعشع خارجی ،در مورد بیمار ،به کار رفته است؟



سن کودر در هنگام پرتودرمانی چند سال است؟



آیا شیمیدرمانی با کمک داروهای آلکیله کننده (مثل سیکلو ف سفامید که سبب آ سیب به مولکول DNA
میشوند) در مورد وی به کار رفته است؟

در عین حال گرچه تخمین دقیق خطر ابتال به سرطان در افراد مذکور د شوار میبا شد ،اما به طور کلی شانس ابتال به
انواع مختلف سرطان در افراد مبتال به رتینوبال ستومای ارثی در هر سنی 15 ،برابر بی شتر از افراد طبیعی در همان سن
خواهد بود.
کودکان خردسالی که به منظور درمان رتینوبالستوم ،تحت پرتوتابی قرار گرفتهاند ،بیشتر از سایر موارد ،در معرض خطر
ابتال به عوارض جانبی هم چون سرطان های ثانویه و یا م شکالتی نظیر اختالل در ر شد ا ستخوانی سی ستم ا سکلتی در
منطقهی تحت تابش پرتو خواهند بود .تقریباً دو سوم سرطانهای ثانویه ،در منطقهای که تحت تابش پرتودرمانی بوده
اسددت ،شددکل میگیرند .به این ترتیب تمامی بدن یک کودر مبتال به رتینوبالسددتوم درمان شددده ،باید به دقت تحت
معاینات منظم و پیگیرانه باشد تا در صورت بروز چنین مشکالتی ،سریعاً تشخیص داده شود.
انواع مختلف ،سرطانهای ثانویه در واقع شیوع بسیار اندکی دارند .شایعترین فرمهای این گونه سرطانها که در کودکان
مبتال به رتینوبالسدتوم به وجود میآیند عبارتند از :اسدتئوسدارکوم (نوعی سدرطان اسدتخوانی) ،سدارکومهای نسدج نرم
(سدددرطانهایی که در عضد دالت ،تاندونها ،لیگامانها و بافت چربی به وجود میآیند) و مالنوم بدخیم (نوعی سدددرطان
پوسدددتی) .کودکانی که به انواع خانوادگی رتینوبالسدددتوم دچار شددددهاند  %10در معرض خطر ابتال به تومور مغزی
نروبالسددتیک مرتبط با رتینوبالسددتوم میباشددند .به همین دلیل الزم اسددت در اولین فرصددت ممکن پس از تشددخیص
رتینوبالستوم ،از بیمار یک  MRIمغزی به عمل آید.
مالحظات روانی – اجتماعی در مورد کيفيت زندگی بيماران مبتال به رتينوبالستوم:
بیشددتر انواع رتینوبالسددتومها در خالل مراحل بسددیار حسدداسددی از زندگی کودر به وجود میآیند .تأثیر این تومورها
خ صو صاً در طی اولین سال درمان ،حداکثر خواهد بود .مراکز درمانی مربوطه باید و ضعیت روانی – اجتماعی کودر و
خانواده ی او را سددریعاً برآورده نموده و در صددورت بروز هرگونه مشددکل در میان اعضددای خانواده کودر مبتال ،قبل از
تشدید آن اقدام الزم را به عمل آورند.

مراکز درمانی سرطان به منظور وجود برخی برنامههای ویژه و امکانات خاص ،جهت بهبود وضعیت بینایی بیماران ،آنها
را به مراکز تخ ص صی مربوطه ارجاع میدهند .بیمارانی که بینایی یک طر دارند ممکن ا ست در چ شم غیرمبتال ،دید
کامالً طبیعی دا شته با شند اما از نظر ظاهری ،به وا سطهی تخلیه چ شم مبتال ،با م شکل مواجه خواهند بود .لذا م سایل
مربوطه به جنبهی زیبایی را میتوان از طریق درمان در مراکز تخصصی جراحی بازسازی کننده ،به حداقل ممکن رساند.
پیامدهای روانشددناختی مرتبط با تغییر وضددعیت ظاهری این بیماران از طریق مداخله زودهنگام و مشدداوره به موقع ،به
حداقل خواهند رسید.
نکات جدید در امر تحقيقات و درمان رتينوبالستوم
درمان:
به منظور تداوم در پیشددرفتهای به عمل آمده در چند دهه اخیر ،در امر درمان کودکان مبتال به رتینوبالسددتوم ،انجام
تحقیقات جدید ،الزامی ا ست .هد کلیدی در این تحقیقات ،ر سیدن به درمان مؤثر سرطان ،بدون آ سیب به بینایی در
چشم مبتال میباشد .پیشرفتهای تکنیکیای که در امر پرتودرمانی سرطان به عمل آمده است در حال مطالعه میباشد
و همانین ابزارهای جدیدی نیز در زمینه کرایوتراپی و لیزر – درمانی این بیماران پیشنهاد شده است.
ارزش ا ضافه نمودن شیمیدرمانی به برنامه قبل یا بعد از درمانهای مو ضعی ،به منظور پی شگیری از عود رتینوبال ستوم
در محدوده خارج چشددمی ،تحت مطالعه قرار گرفته اسددت .مطالعات متعدد دیگری که در مورد شددیمیدرمانی به عمل
آمدهاند ،در جستجوی راههای مؤثرتر درمان کودکان مبتال به رتینوبالستومای متاستاتیک بودهاند.
داروهای جدیدتر شددیمیدرمانی و طرپهای نوین در امر ترکیب داروهایی که از قبل مورد اسددتفاده بودهاند ،در دسددت
مطالعه میباشند .همانین محققین درصدد ارزیابی تأثیر پیوند مغز استخوان ،معاقب شیمیدرمانی با دوزهای بسیار باال
میبا شند .این نحوه درمان در مورد آن د سته از کودکان مبتال به رتینوبال ستوم پی شنهاد شده ا ست که به طور و سیع
دچار متاستازهای دوردست شدهاند.
ژنتيك ،مشاوره ژنتيك و ژن درمانی
ژن معیوب مسددئول رتینوبالسددتومای ارثی ،اولینبار در سددال  1996توصددیف شددد .این کشددف ،به همراه پیشددرفتهای
تکنیکیای که در امر تحلیل تغییرات مولکولی  DNAبه وجود آمد ،زمینهسدداز اسددتفاده از تسددتهای ژنتیکی گردید.
حجم انبوهی از تحقیقات به عمل آمده ،مربوط به درر آن دسدددته از تغییرات مولکولی  DNAاسدددت که سدددلولهای
شبکیه را به صورت سرطانی در میآورند .اطالعات به د ست آمده در این زمینه در مورد رتینوبال ستوم بی شتر از هر نوع
سرطان دیگری میبا شد .محققین امیدوارند که این اطالعات در آینده زمینه ساز ژن درمانی در این بیماری با شد .این
درمانهای ب سیار تخ ص صی قادرند تغییرات مولکولی به وجود آمده در  DNAرا ترمیم نمود و یا با آن مقابله نماید .به
نظر میرسد که ژن درمانی خصوصاً در مورد کودکانی که به انواع پیشرفتهی رتینوبالستوم با متاستازهای دوردست در
سرتاسر بدن دچار شدهاند و یا آنهایی که به شیمیدرمانی پاسم ندادهاند ،نسبت به درمانهای موجود ،عوارض جانبی
بسیار کمتری داشته و مؤثرتر از آنها نیز باشد.
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