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Orpha číslo: ORPHA790 

 
Prehľad 

 
Retinoblastóm je zriedkavý nádor oka v detskom veku, ktorý vyrastá zo sietnice. Je to najčastejšia 
malignita v útlom aj neskoršom detstve; incidencia je 1/15 000 až 1/20 000 živonarodených. Dva 
najčastejšie príznaky, ktoré odhalia retinoblastóm, sú leukokória a strabizmus. Môžu byť pozorované 
rubeóza dúhovky, hypopyon, hyféma, buftalmia, orbitálna celulitída a exoftalmia. 60% retinoblastómov je 
jednostranných a väčšinou nie sú dedičné (medián veku v čase diagnostiky je 2 roky). V 40% prípadov je 
retinoblastóm obojstranný (medián veku v čase diagnostiky je jeden rok).Všetky bilaterálne a multifokálne 
formy retinoblastómu sú dedičné. Hereditárny retinoblastóm predstavuje syndróm predispozície na 
malignitu: u jedinca, ktorý je nosičom vrodenej mutácie RB1 génu je pravdepodobnosť vzniku 
retinoblastómu vyššia než 90%, ale majú aj vyššie riziko vzniku iného typu malignity. Diagnostika sa 
stanoví vyšetrením očného pozadia. K stanoveniu diagnózy môžu prispieť sonografia, magnetická 
rezonancia (MRI) a počítačová tomografia (CT). Manažment pacientov s retinoblastómom musí brať do 
úvahy rôzne aspekty ochorenia: zrakové riziko, možnú dedičnú povahu ochorenia, ohrozenie života. Pri 
jednostrannom ochorení je stále často nutná enukleácia: pre adjuvantnú terapiu ochorenia sa 
rozhodujeme na základe histologických rizikových faktorov. Pri obojstrannom postihnutí je vo väčšine 
prípadov možná konzervatívna liečba aspoň jedného oka. Zahŕňa samotnú laserovú terapiu alebo 
kombinovanú s chemoterapiou, kryoterapiu a brachyterapiu. Indikácia pre podpornú externú rádioterapiu 
by mala byť obmedzená na veľké nádory oka a difúzny rozsev do sklovca kvôli neskorým následkom 
vrátane sekundárneho sarkómu. Vitálna prognóza, čo sa týka samotného retinoblastómu, je v súčasnosti 
výborná u pacientov s unilaterálnou aj bilaterálnou formou retinoblastómu. Pacientom s reinoblastómom 
by malo byť ponúknuté dlhodobé pozorovanie a včasné kontroly ohľadom ďalších primárnych tumorov a 
prenosu ochorenia.  
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Tento dokument slúži len pre informačné účely. Jeho cieľom nie je nahradiť lekársku starostlivosť 

kvalifikovanými odborníkmi a údaje v ňom uverejnené by nemali byť východiskom diagnostiky 

a liečby. 

 
 
 
 


