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 רטינובלסטומה 

 (Retinoblastoma)   

   ORPHAcode790: 'אורפה ב'   אסמכתא

 הגדרת המחלה 

  חיים   ן ( מסכneoplasia) בגידולעינית השכיחה ביותר בילדים. מדובר  - גידול נדיר בעין המייצג את הממאירות התוך
 צדדי.  -הניתן לריפוי ועשוי להיות תורשתי או לא תורשתי, חד צדדי או דו

 

 תקציר 

 אפידמיולוגיה 

 בקירוב.    1/15,000-20,000( באירופה הוא RBשכיחותם של גידולים מסוג רטינובלסטומה )
 

 תיאור קליני

( )RBרטינובלסטומה  בילדים צעירים  קליניים ראשונים הם  .  שנים(   3>מהמקרים בני  90%( מופיע לרוב  סימנים 
( מהאישונים  לבן  ) leukocoriaרפלקס  ופזילה   )strabismus( רטינובלסטומה   .)RB  וילדים כאב  נטולת  לרוב   )

מתלוננים רק לעתים רחוקות על הפרעה בראייה למרות התקדמותה המהירה לקראת אובדן ראייה בעין הנגועה.  
מוגלה   כוללים  אחרים  נדירים  )סימנים  העין  של  הקדמית  )hypopyonבלשכה  זגוגי  דימום   ,)vitreous 

hemorrhage ) רשתית לא  , היפרדות -( רגמטוגניתnon rhegmatogenous retinal detachment)  ,נאו  גלאוקומה -
הנראים לעתים    רים יותר, חבשלבים מאו (.  orbital cellulitis)  וזיהום ארובתי (  neovascular glaucoma)  סקולרית ו

גבוה   הכנסה  בעלות  במדינות  כגון  (,  HIC)רחוקות  חיים  מסכני  במצבים  להבחין  תוךניתן  גולגולתי  - פיזור 
(intracranial dissemination ו ובמוח  (Hematogenous metastasis)  המטוגניות גרורות (  בעצמות  בעיקר   ,

( תורשתית מתייחסת  RBצדדיים. רטינובלסטומה ) -חד ( הינם  60%העצם. מרבית הגידולים מסוג רטינובלסטומה )
לגידולים מסוג זה שמקורם בנטייה גנטית )ללא קשר לתולדות המשפחה(; במרבית החולים הללו המחלה מתבטאת  

דו פינאובלסטומה  -באופן  גם  אך  סרקומה,  בעיקר  משניים,  גידולים  לפתח  מוגבר  בסיכון  והם  צדדי 
(pineoblastoma /)על )- גידול  תלת  ( supra-sellarסלרי  "ריטנובלסטומה  מכונים  גליאלי  צדדית"(,  -)שניהם  גידול 
(glial tumor.מלנומה וקרצינומה ,)      
 

 אטיולוגיה 

RB1  (13q14  )( של שני האללים של  inactivating( נגרמת כתוצאה ממוטציות מבטלות פעולה )RBרטינובלסטומה )
( גבוה  חדירות  שיעור  ל  ( 90%עם  )סיכון  המוטציות  נמוכה    (. RB-במרבית  חדירות  בעלות  הינן  מהמוטציות  חלק 

צדדית עשויים  -צדדית(. מקרים נדירים מסוימים של רטינובלסטומה חד -חד תסמינים או רטינובלסטומה-אים ללא)נש
בגן   מוטציה  ללא  עם    RB1להופיע  של  אך  סומטית  NMYC  (somatic NMYC amplification  .)אמפליפיקציה 

 גורמת גם היא לרטינובלסטומה.   13q14 - מונוזומיה ב
 

 טכניקות אבחון 

בעיקר:   קליניות  הן  האבחון  העין  עקיפה    (ophthalmoscopy)  אופטלמוסקופיהטכניקות  קרקעית  צילום  בסיוע 
(fundal photography)ובדרך כלל מדגים  - את מתאר הגידול התוך  שרטט. אולטרסאונד של ארובת העין מ עיני 

תוך/חוץ    ( extension( משמש בדרך כלל לבדיקת שלוחות )MRIדימות תהודה מגנטית )   .calcification)הסתיידות )
ותוך  מוח -עיניות  בדיקת  )כלומר  הגידול  שלב  קביעת  עצם  -גולגולתיות.  מיפוי  ו/או  מותני  ניקור  גרעיני  עצם, 

(radionuclide bone scanתבוצע רק בחולים בסיכון לגרורות חוץ ))-  .עיניות        

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
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 אבחנה מבדלת 

 PHPVצדדיים, כוללת פגמים בלשכה הקדמית או בעדשה, בייחוד -אבחנה מבדלת, בייחוד במקרים חד
(persistence of hyperplastic vitreous ,)טוקסוקריאזיס (toxocariasis) ,רטינוסכיזיס   

(Retinoschisis) הקשורה לכרומוזוםX( דלקת הענבייה ,uveitisמדולה ,) - ( אפיתליומהmedulloepithelioma)  ,
  מחלת קוטסו( ROP(, רטינופתיה של פגות )Norrie(, מחלת נורי )von Hippel diseaseמחלת וון היפל )

(Coats )  .)האבחנה המבדלת הקשה ביותר( 
 

 לידתי - אבחון טרום

המדינות בעלות ההכנסה  לידתי וטרום השרשתי ניתן לבצע במרכזים רפואיים ייעודיים במרבית  - אבחון גנטי טרום
   (.HICהגבוה )

 

 ייעוץ גנטי 

( רטינובלסטומה  עם  מוטציית  RBחולים  יורשים  תורשתית,   )RB1  ל המוקדמת שלהם  הנטייה  ולכן    חלותמהורה 
מהחולים בעלי הנטייה המוקדמת    75%  -באופן אוטוזומלי דומיננטי. עם זאת, למעלה מ ברטינובלסטומה מועברת  

(  de novoפיתחו מוטציה חדשה )  ככל הנראה  לאמהורה הנושא את המוטציה, א  RB1גן  ב   המוטציהאת    רשולא י
(. יש להציע בדיקות גנטיות לכל  post-zygoticallyזיגוטית )-מוטציה פוסט ( או  parental gameteבתא מין הורי )

 צדדית.   -החולים ובני משפחותיהם, גם במקרים של רטינובלסטומה חד
 

 ניהול וטיפול 

, טיפול שמרני ניתן לפחות  ( HIC)  הבמדינות בעלות הכנסה גבוהתחומית ייחודית ביותר.  -הטיפול דורש גישה רב 
  צדדית. -של מחלה חד צדדית והשימוש בו הולך וגובר גם במקרים  -בעין אחת במרבית המקרים שהמחלה היא דו

( קריוגנית  הקפאה  מערכתית,  כימותרפיה  עם  בשילוב  או  בלבד  בלייזר  קרינה  cryotherapyטיפול  וטיפולי   )
(brachytherapy  הם כלים יעילים ביותר, וכמוהם )  גם טיפול כימי ממוקד שפותח לאחרונה ועושה שימוש בהזרקה

סטומה  ( עדיין מבוצעת במקרים רבים של רטינובלוEnucleationעקירה של העין )  עורקית ו/או לתוך זגוגית העין.- תוך
 External beamצדדי גדול. טיפולי קרינה חיצוניים )-צדדיים המתאפיינים בגידול חד-צדדית, כמו גם במקרים דו-חד

radiotherapy  ויותר( הם אופציה יותר  )סיכון לתופעות לוואי מאוחרות, לרבות סרטן    שמשתדלים להימנע ממנה 
 נוסף באזורי ההקרנה(.    

 
 פרוגנוזה 

. פרוגנוזת הראייה מוכתבת על ידי מיקום  ה במדינות בעלות הכנסה גבוה  ( מצויינתVital prognosisהחיות )פרוגנוזת  
וגודלו בעת האבחון )פרוגנוזת הראייה במקרים של מעורבות מקולרית אינה טובה(. שימור העין אפשרי עם  הגידול  

עורבות המקולרית. אם הטיפול לא ניתן מהר,  מ אבחון מוקדם. אחרי מתן טיפול שמרני, פרוגנוזת הראייה תלויה ב
קטלנית,   ולהיות  מהיר  באופן  גרורות  לשלוח  עלולה  במדינות    תוצאה הרטינובלסטומה  למדי  שכיחה  עדיין  שהינה 

       בעלות הכנסה נמוכה. 
 

 : מומחה מבקר 

o   'פרנסואה דוז פרופ (Pr. François DOZ ) 

 

  [01-07-2019עדכון אחרון: ]

 [ 07-09-2020תאריך תרגום: ]

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם  
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המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף לטיפול רפואי  מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר  

 .  מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי" 
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