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�سرطان ال�شبكية
Retinoblastoma
�سرط ��ان ال�شبكي ��ة هو �أح ��د الأورام التي تن�ش�أ عن ��د الأطفال ،حيث
ي�ص ��اب طفل من بني كل ع�شرين �ألف مولود يف العامل بهذا املر�ض .
ويعت�ب�ر �سرط ��ان ال�شبكية من الأورام اخلبيثة ج ��دا لكنه من الأورام
التي ت�ستجيب جيدا للعالج حيث يح�صل ال�شفاء منه يف �أكرث احلاالت
�إذا اكت�شف ��ت وعول ��ج مبكرا يف مركز عالجي م�ؤه ��ل� ،أما �إذا مل يتم
اكت�شاف ال�سرط ��ان مبكرا و�أهمل عالجه فقد ي�ستمر الورم يف النمو
ورمبا يق�ضى علي حياة الطفل امل�صاب.

الأعــــرا�ض :

قد يالح ��ظ �صعوبة الر�ؤية �أو الرتكيز عند الطفل وهذه هي العالمة
الأوىل الت ��ي يجب عنده ��ا ا�ست�شارة �أخ�صائي العي ��ون �أو قد يالحظ
ظهور حول يف عني الطف ��ل وعندما ينمو ال�سرطان وي�شغل �أكرث فراغ
العني يتح ��ول لون احلدقة(الب�ؤب� ��ؤ) من الأ�سود الطبيع ��ي �إىل اللون
الأبي� ��ض �أو املائ ��ل لال�صفرار ،وي�سم ��ي بع�ض النا�س ه ��ذه الظاهرة
بعني القط  ،Leucokoriaحيث ت�شبه عني القط عندما يوجه �إليها
م�صدر �ضوئ ��ي ويف قليل من احلاالت قد يح�س الطفل �آالما م�ستمرة
يف الع�ي�ن �أو احم ��رار �أو تورم بها .وه ��ذه الأعرا�ض عادة تبد�أ يف �سن
الأوىل م ��ن العمر لكن م ��ن املمكن ت�أخر ظهوره ��ا �إىل �سن الثالثة �أو
الرابعة من العمر يف بع�ض احلاالت.

الأ�ســبـاب:

ينتق ��ل �سرط ��ان ال�شبكية من جي ��ل لآخر بالوراثة حل ��وايل  %6فقط
من احل ��االت �أما يف معظم احل ��االت ( )%94والتي ت�سمي باحلاالت
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املتفرقة ف�ل�ا يعرف �سبب ابتداء الورم وال يوج ��د �أي تاريخ حل�صول
املر� ��ض يف العائلة وعندما ي�صيب ال�سرطان طفال يف العائلة مع خلو
الأبوي ��ن منه تكون هناك ن�سبة احتم ��ال  %6لإ�صابة طفل �آخر به �أما
�إذا كان هن ��اك �أكرث من طفل م�ص ��اب فرتتفع الن�سبة �إىل  .%50وقد
�أثبتت الأبحاث �أن ال�شخ�ص امل�صاب بال�سرطان عندما يكرب وينجب
�أوالدا تكون هناك احتماالت توريثه لأطفاله بني �12,5إىل  %50ح�سب
نوع ال ��ورم وانت�شاره (مبعنى هل �أ�صاب ال ��ورم عني واحده �أو عيني)
وهل يوجد ب�ؤره واحده �أو �أكرث للورم اخلبيث.
ويج ��ب هنا تو�ضي ��ح �أن �سرطان ال�شبكية مر�ض غ�ي�ر معد وال ينت�شر
بني �أفراد الأ�سرة �أو الأ�شخا� ��ص الآخرين الذين يت�صلون بال�شخ�ص
امل�صاب.

�س���ؤال� :إذا كان ل��دي طف��ل م�صاب ب�سرط��ان ال�شبكية،
فهل �سي�أتي الطفل الثاين م�صابا به �أي�ضا؟
اجل��واب :كل حالة من ح ��االت �سرطان ال�شبكية له ��ا خ�صائ�صها

الوراثي ��ة اخلا�ص ��ة ح�سب ن ��وع ال�سرط ��ان وانت�شاره وميك ��ن لطبيب
العيون �أن ي�شرح نوع ال�سرطان الذي يعاين منه طفلك وب�صفة خا�صة
احتمال �إ�صابة الطفل الثاين باملر�ض.

حدقة بي�ضاء ( )Leukocoriaب�سبب ورم �سرطاين يف
�شبكية العني الي�سرى
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�س�ؤال :وماذا عن الأطفال الآخرين؟
ج��واب :من ال�ض ��روري جدا فح� ��ص جميع �إخوة و�أخ ��وات الطفل

امل�صاب ب�سرطان ال�شبكية وكل املواليد اجلدد يف الأ�سرة وذلك حتى
يتم اكت�شاف املر� ��ض وعالجه يف مرحلة مبكرة فيما �إذا �أ�صيب �أحد
الأطفال الآخرين بهذا املر�ض ،ال �سمح اهلل.

خطط الت�شخي�ص والعالج:

�سرط ��ان ال�شبكي ��ة م ��ن الأورام اخلبيث ��ة ج ��دا الت ��ي حتتاج يف
ت�شخي�صها وعالجها لأ�سالي ��ب عديدة ال توجد �إال يف املراكز الطبية
املتقدم ��ة وعن ��د اال�شتب ��اه يف حالة �سرط ��ان ال�شبكية فيج ��ب �إجراء
الفحو�ص ��ات حت ��ى ميكن متييز املر� ��ض من الأمرا� ��ض الأخرى التي
ت�شابه يف عالمته ��ا مر�ض �سرطان ال�شبكية والت ��ي تت�سبب يف بيا�ض
الب�ؤب�ؤ �أي�ض ًاوحتى يتم بالتحديد معرفة مدى انت�شار الورم يف العني �أو
فيما �إذا كان قد انت�شر خارج العني و�إجراء هذه الفحو�صات �ضروري
جدا حتى ميكن اختيار طرق العالج للورم و�شفاء الطفل منه.

�أوال :الت�صوير باملوجات فوق ال�صوتية:
()Ultrasonography

ويت ��م ذل ��ك بت�صوير العني بجه ��از املوجات فوق ال�صوتية حيث
ي�ستطيع هذا الفح�ص معرفة مدى انت�شار الورم داخل العني وو�صوله
للع�صب الب�صري �أو جدار العني اخلارجي.
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ثانيا:الت�صوير بجهاز الت�صوير ال�شعاعي الطبقي:
()C.T. Scan

ويتم ذلك بعد �إعطاء الطفل بع�ض املهدئات حتى ميكن ت�صوير
اجلمجمة والعينني وكذلك عظام اجل�سم الأخرى ملعرفة مدى انت�شار
ال�سرطان.

ثالثا:الفح�ص حتت التخدير:
()E.U.A

ويق ��وم ب ��ه طبيب العيون حيث يفح�ص عيني الطفل داخل غرفة
العمليات حيث يتم تخدير الطفل تخديرا عاما ويجري فح�صا دقيقا
ل�شبكية العني يقرر بناء ًا على نتائجه طريقة العالج املنا�سبة.

�سرطان ال�شبكية بجانب الع�صب الب�صري
رابعا:احل�صول على عينة من ال�سائل النخاعي:
().L.P

وع ��ادة م ��ا يت ��م خ�ل�ال الفح�ص حت ��ت التخدير الع ��ام حتى ال
ي�شع ��ر الطفل ب�أي �أمل وتر�سل العين ��ة �إيل املخترب لتحليله ومعرفة ما
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�إذا كانت خاليا ال�سرطان قد و�صلت لل�سائل النخاعي وعادة ت�ستغرق
نتيجة فح�ص ال�سائل النخاعي عدة �أيام.

خام�سا :احل�صول على عينة من نخاع العظام:
()Bone Marrow Biopsy

ويت ��م �أي�ض ��ا داخل غرفة العمليات �أثناء الفح�ص حتت التخدير
الع ��ام وت�شتم ��ل علي اخ ��ذ عينة من نخ ��اع عظمة احلو� ��ض لتحليلها
يف املخت�ب�ر وه ��ذا الفح�ص �ض ��روري جدا ملعرف ��ة انت�ش ��ار الورم يف
العظام.

العـــــالج:
()Treatment

ع�ل�اج �سرط ��ان ال�شبكية يجب �أن يت ��م يف مركز عالجي م�ؤهل
حيث يحت ��اج خلربة وتع ��اون جمموعة م ��ن الأخ�صائي�ي�ن بالإ�ضافة
لأخ�صائي العيون ويتم اختيار عالج الطفل ح�سب نوع احلالة وحجم
ال�سرط ��ان وم ��دى انت�شاره خارج الع�ي�ن وذلك بع ��د اال�ست�شارات مع
�أخ�صائ ��ي الأطف ��ال والأ�شع ��ة و�أخ�صائي عل ��م الأمرا� ��ض والأورام.
وع�ل�اج �سرطان ال�شبكي ��ة ال يتم علي مرحلة واح ��دة بل ي�ستمر فرتة
طويلة تختلف ح�سب ن�سبه �إنت�شار ال�سرطان وجتاوب املر�ض لطريقة
العالج املتبعة.
ومن الطرق العالجية امل�ستخدمة:

�أوال:العالج بالتجميد:
()Cryotherapy

عندم ��ا يك ��ون حجم الورم �صغريا و بعيدا عن الع�صب الب�صري
ميك ��ن عالج ال ��ورم بتجميده داخل غرف ��ة العمليات حت ��ت التخدير
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العام بغية قتل اخلاليا ال�سرطانية يف الورم ،وقد يحتاج الطبيب �إيل
تكرار املعاجلة بالتجميد �إذا مل تتم ال�سيطرة علي منو جميع اخلاليا
ال�سرطانية �أو يف حالة حدوث �أورام جديدة يف �أماكن �أخري بالعني.

ثانيا:العالج بالأ�شعة النووية:
()Radiotherapy

يلج� ��أ للع�ل�اج بهذه الطريقة عندما ينت�شر ال�سرطان يف معظم
�أج ��زاء الع�ي�ن وال ميكن عالج ��ه ب�صورة كاملة عن طري ��ق التجميد،
وترك ��ز الأ�شعة علي منطقة ال�سرط ��ان بالعني على مدي ت�سع جل�سات
عالجي ��ة توزع على فرتة ثالث ��ة �إيل �أربعة �أ�سابيع ويجرى هذا العالج
بع ��د �أن يعطى الطفل بع�ض العقاق�ي�ر الطبية املهدئة فقط وال ي�سبب
العالج بهذه الطريقة �آالما للطفل.

ثالثا:العالج بالأدوية:
()Chemotherapy

يف بع�ض احلاالت التي يثبت فيها انت�شار ال�سرطان خارج العني
ق ��د ي�صبح من ال�ضروري �إعط ��اء الطفل العق ��ار الكيميائي اخلا�ص
بالإ�ضاف ��ة للعالج بالأ�شع ��ة ،وجترى هذه املعاجل ��ة كل ثالثة �أ�سابيع
تقريبا ملدة عام ح�سب توجيهات طبيب الأورام.

رابعا:العالج باجلراحة:
()Enucleation

عندم ��ا يج ��د طبيب العيون �أن الورم ق ��د منى ب�شكل كبري وملأ
جتويف العني بكاملها و�أفقدها القدرة على الإب�صار قد ال يكون هناك
�أي خي ��ار ع ��ن ا�ستئ�صال العني كلي ��ة ال �سيما �إذا �أثبت ��ت االختبارات
ع ��دم انت�شار ال�سرطان خارج نطاق العني وذلك حلماية حياة الطفل
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غ�ي�ر �أنه يف بع�ض الأحيان ويف حالة �إ�صاب ��ة كلتي العينني بال�سرطان
فق ��د يتطلب الأمر ا�ستئ�صال الع�ي�ن الأكرث ت�ضررا ،مع معاجلة العني
الأخ ��رى بالأ�شعة النووية �أو العقاق�ي�ر �أو كليهما ح�سب ر�أي الطبيب.
ويت ��م ا�ستئ�صال العني حتت التخدير العام ثم تو�ضع عني بال�ستيكية
�صناعية مكان الع�ي�ن امل�ست�أ�صلة للمحافظة عل ��ى الناحية التجميلية
فقط وحر�صا علي الت�شابه بني العينني.
وهن ��اك ط ��رق �أخرى للعالج مث ��ل العالج بالليزر والع�ل�اج باحلراره
ومهما كان ��ت الطريقة املتبعة لعالج �سرط ��ان ال�شبكية ف�إن الفح�ص
حت ��ت التخدير يج ��ب �أن يتم دوري ��ا وب�صفة منتظمة وذل ��ك لتقييم
ا�ستجاب ��ة الورم لطريقة العالج ولت�شخي� ��ص ظهور �أي ورم جديد يف
نف� ��س العني �أو يف الع�ي�ن الأخرى حيث �أن املري� ��ض لديه فر�صه ٪20
تقريب� � ًا من ح�ص ��ول ورم يف الع�ي�ن الأخرى .ويتم ه ��ذا الفح�ص كل
ثالث ��ة �أ�شهر يف الفرتة الأوىل ثم تتباع ��د فرتات الفح�ص كلما كانت
احلال ��ة مطمئنة ،ويق ��وم طبيب العيون ب�شرح خط ��ة العالج واملتابعة
حت ��ى يتم �شفاء الطفل متام ��ا من املر�ض .كم ��ا �أن املتابعة امل�ستمرة
والفح� ��ص الدائم حتت التخدير �ضروري جدا حي ��ث قد تن�ش�أ بع�ض
الأورام الثانوية الأخرى نتيجة ال�سرطان �أو نتيجة العالج بالأ�شعة يف
�أماكن �أخرى من اجل�سم مثل �سرطان العظام.

امللخ�ص:

�سرطان ال�شبكية عند الأطفال �أحد �أنواع الأورام التي ت�صيب
العني وميكن معاجلتها بفاعلية �إذا مت اكت�شافها يف مرحلة مبكرة �أما
�إذا ت�أخر اكت�شاف املر� ��ض في�صبح �إمكانية جناح املعاجلة حمدودا،
و�إذا �أهمل ��ت معاجلته فقد يت�سبب انت�ش ��ار ال�سرطان يف موت الطفل
يف عمر مبكر -ال قدر اهلل  -و�إكت�شاف املر�ض يف وقت مبكر �ضرورى
8

ج ��د ًا خا�صة �إذا كان ��ت هناك ح ��االت �إ�صابة ب�سرط ��ان ال�شبكية يف
العائل ��ة �أو عند ظهور �أح ��د الأعرا�ض التي ذك ��رت �سابقا .ويف حالة
اكت�شافه ��ا ينبغ ��ي عر� ��ض الطفل على طبي ��ب العي ��ون يف �أ�سرع وقت
ممكن .ويف احلاالت التي ي�شخ�ص فيها املر�ض يجب �أن يتقيد الأهل
مبواعيد املعاجلة واملتابعة ورعاية طفلهم ح�سب �إر�شادات الطبيب.

ون�س�أل اهلل لكم ال�سالمة
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