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· Ö N.S Ö Z; 

En eski çağlardan buyana her zaman ortaya çıkan kanser, özellikle yüz

yılımızın son çeyreğinde, teşhis ve tedavi yöntemlerindeki büyük gelişmelere 

rağmen, tilin dünyada ölümlerin en sık görülen nedenlerinden birisi olmaya de

vam etmektedir. Önemli teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirilmekte ise de 

temel sorun, kanser nedenlerinin aydınlatılcimaınış olmasıdır. Erken teşhis ve 

·uygun tedavi yöntemleri ile hastaların büyük oranı başarılı şekilde tedavi 

edilmekte_ve iyileşme sağlanmaktadır. 

Genel kanser sorunu ışığında, göz içi tümörlerden Retinoblastoma 1 nın 

teşhis ve tedavisi uzun yıllar araştırılmış ve son 40-50 yıl içerisinde çe

şi tli tedavi yöntemleri ile gelişmiş ülkelerde çok baş~ılı şekilde tedavi 

edilmektedir. 

Retinoblastoma; çocukluk çağının en sık rastlanan malign göz içi pri

mer tümörüdür. Erken dönemde teşhis edildiğinde tedaviye çok iyi cevap verir. 

İlk olarak 19.yüzyılda araştırılmaya başlanan tedavi olanakları son 20-30 

yılda giderek gelişmiş ve €il:nümiizün modern tedavi yöntemleri ortaya çıkarıl

mıştır. · 

Günümüzde retino"blastoma tedavisinde amaç, sağkalımdan fedakarlık yap

madan görmeyi koruyarak hastanın hayatını normal olarak sürdürmesidir. 
i 

Gelişmiş ülkelerde cerrahi dışı tedavi yöntemleri{lensi koruyan ön 

saha ve modifiye yan sahadan lineer akseleratörlerle ışınlama, episkleral 

plaklarla tedavi ve diğer lokal radyolojik olmayan tekniklerle tedavi)daha 

ön planda uygulanmakta ve başarısızlık durumlarında enükleasyon önerilmekte-

dir. 

Ulkemizde ise retinoblastoma'lı hastalara genellikle tek veya çift ta

raflı enük:leasyon önerilmekte ve yapılmaktadır. :Bu şekildeki tedavi sonucun

da, hasta görme yeteneğini kaybetmekte ve sakat olarak yaşamını sürdürmekte

dir. 

Erken evre tümörlü olgularda modern radyoterapi teknikleri ile çok ba

şarılı sonuçlar alınmakta, görme korunmakta, sağkalım arttırılmakta ve 



böylece enükleasyon yapılma gereksinimi azaltılmaktadır. 

Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Ra~syon Onkoloaisi Anabilim Dalın

da çalışırken, bir günde ikisi kardeş olmak üzere 3 retinoblastomalı hasta

nın müracaatı ve radyoterapiye alınması üzerineı bu hastalara ülkemiz şart

larında yapılan tedavi yöntemlerini, tedavi sonuçlarını ortaya çıkarmak ve 
1 • 

başarısızlık sebeplerini irdelemek amacıyla tez hocam Yrd.Doç.Dr.Dursun DEDE' 

nin isteği ile bu çalışmaya başladl.m. 

İhtisasımın yarı süresince birlikte çalıştığım Ankara Numune Hastanesi 

Radyoterapi ve Rad.yobioloji Kliniği Şefi Dr.Haluk NURBAK! ve Şef Dr.Mübeccel 

·TÜMÖZ'et çalışmalarıma başından beri destek verenfe bir yıl süresince bir

likte çalıştığım Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana

bili.m Dalı Başkanı değerli hocam sayın Prof .Dr.Erdoğan IŞIKMAN' a ve Prof .Dr. 

Ahmet ÇAKMAK•a, sayın hocam Yrd.Doç.Dr.Dursun DEDE'ye, ihtisasim süresince 

birlikte çalıştığım arkadaşlarıma ve tezimin hazırlanmasında yardımcı olan 

arkadaşım Mimar Öner ŞENYURT'a teşekkürlerimi sunarım. 



GİR İş ve AMAÇ 

Primer göz içi tümörler sık değildir. ~z içi malign hastalıkların en 

sık nedeni, diğer primer yerlerden metastazlardır. ~z içi primer malign 

hastalıkların yaklaşık °/o 75'inin göz içi·Malign Melanoma. 1 yaklaşık °/o 20'si

nin Retinoblastoma ve kalan % 5' inin ise :Primer göz içi Lenfoma ve Medul

loepitelyoma gibi nadir tümörler olduğu bilinmektedir. 

Retinoblastoma(RB), çocukluk çağında göz içi primer malign tümörler

den en sık görülen, konjenita~ bir tümördür. Çocukluk çağı tümörlerinin yak

laşık% 3 1ünü oluşturur ve çocuklardaki körlüğün yaklaşık% 5'inin sebebini 

açıklar. 

Yaklaşık 15.000 ile 30.000 canlı doğumda l oranında RB gelişmektedir. 

Bu oran yaklaşık olarak ABD'de yılda 200-2501 Türkiye'de ise 50-100 çocukta 

RB'nin gelişmesi demektir,1,2!3 1 9,10 1 11,12,13,14,ı8,20,21,25,27,29,31,36,37). 
Retinoblastoma; tam olmayan geÇişli, otozomal dominant karakterli ka

lıtsal bir hastalıktır. Ailesel olguların yüksek insidanslı oldukları kabul 

edilmesine rağmen, en büyük:.~alışma grubunda tüm yeni hastaların sadece% 8 1 

inde ailevi öykünün olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte bilateral RB' 

li birçok hasta serisinde ailevi öykününcjı 30-40 olduğu açıklanmaktadır(ll). 

Olguların yaklaşık l/3'ü bilateraldir. Başlangıçta sadece bir gözde 
i 

tümör bulgusu olabilir ve diğer gözdeki tümör 19.aya kadar uzayabilen bir 

süre sonunda tekrarlanan oftalrnolojik muayenelerle tanımlanabilir. Tek ta

raflı hastalık daha sıklıkla yaşamın 2. - 3.yaşlarında tanımlanırken, bila

teral hastalık genellikle ilk l.yaşta tanımlanır. Beş yaşından.sonra tanım

lanması çok nadirdir ancak, yeni tanı konulan 9-10 yaşından büyük RB'li ol

gular da rapor edilmektedir(9). 

Retinoblaetoma; çocuklarda görülen, kalıtsal özelliği olan, genetik 

testleriyle riskli bireylerin hastalık ortaya çıkmadan saptanabildiği, en 

sık spontan gerilemenin saptandığı, hem sağkalımı arttırmak hem de yaşayan

ların f onkaiyonlarını iyileştirmede klinikler arası işbirliği ile tedavinin 

en erken başarılı olduğu hastalıklardan birisidir. Tilmörlü hastalarda, 
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özellikle Osteojenik sarkoma ve Pinealoblastoma gibi ikinci primer tümörle

rin normal kişilere göre çok fazla sıklıkla ortaya çıkması, erken evreler

de tanımlandığında Radyoterapi(RT) veya fotokoagülasyon, cryoterapi ve rad

yoaktif aplikatörlerle(Co-60 vb.), görmeyi koruyarak başarılı şekilde teda

vi edilmesi ve genetik özelliklerinden dolayı bu tümör üzerindeki çalışma

lar tüm dünyada yoğun şekilde sürdürülmektedir(l,2,3,9,11). 

Hilgartner 1 in 1903 yılında başlattığı RB 1nin RT'si,günümüzde özellik

le Lineer Akseleratörlerin kullanılmasıyla oldukça başarılı şekilde devam 

ettirilmektedir(2,12). 

:Su çalışmanın amacı; RB'nin tedavisinde karşılaşılan sorunları doğru 

şekilde gözden geçirmeye yardımcı olmak ve ülkemizde bu konuda ileri bir 

merkez olarak kabul edilen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onko

lojisi Anabilim Dalındaki ve aynı fakültenin Vehbi KOÇ ÇPz :Bankasındaki bu 

hastalıktan tedavi gören olguların özelliklerini ve tedavi sonuçlarını orta

ya çıkararak RB'li olgulara en iyi yaklaşım yöntemini araştırmaktır. 



GENEL :BİLGİLER 

Tarihçe : 

Cilz içi tümörleri ve çeşitleri tarihin eski zamanlarından buyana bi

linmektedir. Mısır'daki Ebers Papirüslerinde bu tümörlerden bahsedilmekte

dir. Hint tıbbının temel kitabı olan "Susruta" da göz iÇi tümörleri tanım

lanmakta, iyileşmesi ve tedavisi mümkün olmayan denmektedir • 

. Başlangıçta ted.8;vi bölgesel tahribe dayanıyordu. Örneğin; Hippocrat 

koterizasyonu önermişti. 

Orta çağların en büyük oftalmoloğu. olan Ali ,İbn İsa' nın Bağdat' da 

yazdığı 110külisler için Memorandum" adlı yapıtı yalnız M'üslü.rnanlar için 

değil, Hıristiyan dünyası için de olağan el kitabı özelliğini yüzyıllar bo

yunca korunnıştur. XI.yüzyılda yazılan bu kitapta kanser.tedavisi şöyle an-. 
latılır "Tümörü tedavi etmek için daha kuvVetli ilaçlar bulmalıyız, ancak 

lepra ve kanser için tedavi yoktur, çünkü elimizde bunlarla savaşacak kud

rette ilaç yoktur" , daha sonra bu savaş için kullandığı özel formülleri 

açıklamaktadır. 

Retinoblast~ma•nın orijin ve etiolojisi klinisyen ve göz patologla

rının uzun zamandır ilgi.sini çekmiş ve araştırılmıştır. R:B•nin ilk klinik 

tanımlaması 1765 yılında Lond.ra'lı bir cerrah olan R.Hayes tarafından ya

pıldı. Hayes, günümüzde iyi bilinen beyaz fundus refleksini optik sinir tu

tulmasının otopsi bulgusu olarak bildirdi. Hayes, tümörün vi treousu dolduı

duğunu bulduğundan, vi treous cisminden kaynaklanan kanser olarak tanımladı. 

Modern tıpta ilk büyük atılım 19.yüzyılda yapılmış olup, bir İskoç 

olan James Wardrop 1809 yılında tümörleri şöyle sıralamıştır: 

- Scirrhus veya sert kanser 

- Fungus haeıııatodes veya yumuşak kanser(R:B bu gruba girer) 

- Melanosis 

Wardrop, retinadan kaynaklanan 17 tümör olgusunu yayınladı ve yaşam 

kurtarıcı tedavi olarak gözün erken çıkarılmasını önerdi. Optik sinir 
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tutulmadığı sürece tedavide başarılı olunacağını açıkladı. 

Richard Midd.lemore,1835 yılında gözle birlikte tilin orbitanın boşaltıl

ması gerektiğini savundu. 

Fle:xner (1891) ve Wintersteiner (1897), Rl31nin nöral orijinli olduğunu 

kanıtladılar ve kendi isimleri ile.anılan gül şeklindeki rozetleri ayrı ayrı 

tanımladılar. 

Ward.rop'un özgün fikrini izlemek pek mümkün olmadı. Çünkü; oltalmoskop 

keşfedilmediğinden tümörlerin erken tanımlanması yapılamıyordu, diğer taraf

tan genel veya lokal anestezi olmadan gözün alınması bir başka fel~etti. 

Ancak, enükleasyon tekniğindeki gelişmeler ve anestezinin tıbba girmesi ve 

diğer taraftan oftalmoskopi ile erken teşhis yapılabilmesi sonucu tedavide 

başarılar elde edilmeye başlandı. 

Von Oraefe'nin,optik sinirin mümkün olduğu kadar uzun kesilmesini öner

diği 1864 yılından bu yüzyılın ortalarına ve ülkemizde ise günümüze kadar 

RB için en emin yöntem gözün enükleasyonu idi. Ancak, Rl3 olgularının önemli 

bir kısmının bilateral oluşu, her iki gözün alınmasını gerektirmeyecek baş

ka yöntemlerin araştırılmasında bu tümöre öncelik kazandırdı. 

Bu'nedenle ilk olarak 1903 yılında Texas'da Hilgartner, bilateral RB' 

li bir olgunun bir gözünü aldıktan sonra diğer gözüne X-ışınları uygulaya

rak tedavi etmeye çal_:ıştı. Ancak, başlangıçta radyasyonun etkileri, özellik-
~ 

le gözün ön segmentinin tahribine neden oluyordu. Verhoeff(l921), suberitem 

dozlarda iyi sonuç alındığını bildirdi. Amerikan O~a~molojistler Derneği 

1926 yılında uzun tartışmalardan sonra Verhoeff'in terimi olan "Retinoblas

toma" yı tanımladı. 

Janeway, 1920 yılında lokal radium tedavisini önerdik.ten sonra Lond.ra' 

da F.Moore,1929 yılında tilinör içine radon tanecikleri yerleştirerek Ira teda

visine başladı. Moore~ Stallard ve Milner, 1931 yılında 3500 rad'lık dozun 

RB tedavisi için yeterli olduğunu histopatolojik olarak gösterdiler. Weve, 

1933 yılında, dekolman tedavisinde başarı ile kullanılan diatermiyi RB te-

davisi için önerdi. 
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Martin ve Reese(l936), RB'nin çok odaklı bir tümör olması nedeniyle, 

·orthovoltaj X-ışınları ile tüm retinanın ışınlanmasını önerdiler. Stallard 

(1938), radon taneciklerinin tümör bölgesinde skleraya sütüre edilerek de 

RB 1 nin tedavi edilebileceğini gösterdi. Daha sonra Stallard, Co-60 aplika

törleri ile de RB tedavisinde başarı sağladığını açıkladı. 

Kemoterapötiklerin tedavi alanına girmesiyle birlikte RB tedavisinde 

kullanılmaya başlandı. Kupfer(l953), nitrojen nıustard ile ışın tedavisinin 

birlikte kullanılmasını önerdi. G.Meyel'-Schwickerath(l953), RB tedavisind~ 

ışık koagülasyonunun kullanılmasını önerdi. 

Reese ve ark.(1955), X-ışınları ile birlikte~triethylene melamine(TEM) 

tedavisini önerdiler ve 1958 yılında X-ışınları tedavi dozunu 8000-10000 rad' 

dan 3500 rad'a indirdiler. 

Reese, Reese ve Ellsworth, 1963 yılında Betatron supervoitaj tedavisi-
, 

nin RB tedavisinde daha uygun olduğunu ve TEM ile kombine edilmesi gerekti

ğini savundular. Sgeggs ve Williaıns(1958-1966), Co-60 eksternal ışınla bir

likte cyclophosphamide tedavisiriinözellikle ileri evre olgulardaki önemini 

belirttiler. 

Bagshaw ve Kaplan(1966), Lineer Akseleratör ile supervoltaj tedaviyi 

önerdiler. 

H.Lincoff(l967) 1 krio ile küçük tümörlerin dondurulabileceğini ve RB 

tedavisinde yararlı olduğunu belirtti. 

Harnett ve ark.(1987) ve McCormick ve ark.(1988), lensi koruyan ön sa

ha ile modifiye yan alandan Lineer Akseleratör ile üretilen ışınlarla yapı-
, 

lan tedavinin çok başarılı olduğunu ve özellikle erken evre(I,II,III) tümör-

lü hastalarda enükleasyon yapılmasına gerek kalmadığını açıkladılar. 

Brady ve ark.(1988) ve Amendola ve ark.(1989), seçilmiş olgularda epi

skleral plak braclıyterapötik tekniklerin kullanılmasını enükleasyona bir al

ternatif olarak önerdiler ve başarısızlık durumlarında enükleasyon yapılma

sını savundular(1,2,3,5,8,9,10,~ı,12,13,14,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29, 

30,31,35,37). 
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Etioloji : 

Retinoblastoma, iyi farklılaşmamış retinal dokudan kaynaklanan ve bir

çok bulguları içeren çocukluk çağının bir göz içi tümörüdür. :SU embriyonel 

tümörün, yaşayan hastalarda ikinci primer tümörlerin ve aile bireyleri ara

sında Rl3 dışı tümörlerin yüksek sıklıkta görüldüğü, multisentrik olan kalıt

sal tipi seyrektir. 13.(13ql4) kromozomun uzun kolunda özel bir bölgenin bo

zulduğu hastalarda sıklıkla mental,gelişme geriliği ve diğer konjenital ano

maliler görülür(l). 

Retinoblastomalı olgular 3 klinik şekilde incelenebilir: 1-Germ-line 

mutasyona bağlı otozomal dominant, 2-Sporadik, 3- !13.kromozoniun tümü veya 

bir kısmının bozulması ile ilgili olgular. 

Olguların % 40'ı germ-line mutasyona bağlıdır. Bunlar, yaklaşık % 90' 

lık yüksek geçiş şekli ile otozomal dominant tipte kalıtsaldır• Olguların 
' 

% 60'ında tümör bir tek retinal hücreden sömatik düzeyde kaynaklanır ve ka-

lıtsal değildir. :SU tümörler ayrı ayrı karşılaştırıldığında, kalıtsal olan 

tipin% 85 1 inde genellikle bilateral olmak üzere multipl tümörler vardır. 

Germ-line ınutasyonlu veya Retinoblastoma geni(Rb geni) olan hastaların yak

laşık % 15'inde tek taraflı RE oluşur. Tamamlanmayan geçişten dolayı 

" Rb geni " olan kişilerin % 5-10' unda Rl3 görülmez fakat gelecek nesille

re geçiş olabilir(Davesa,1975; Horven,1974) (l). 

Retinoblastoma olgularının çok az kısmı l3.kromozomun(l3q-) uzun ko

lunda bozulma(D tipi bozulma) nın gösterilmesi ile ilişkilidir(Chllie,1980). 

Bu hastaların büyük çoğunluğunda tek taraflı hastalık vardır. Az görülmesi

ne karşın, 13.kromozomun uzun kolunda D tipi bozulmadan kaynaklanan RB •de 

ailesel tip gibi davranabilir(l). 

13q-'li Retinoblastomalı hastalarda, yüksek dar yüz, kabarık damak, 

frontal şişkinlik, burun kökünün çıkıntılı olması, belirgin maf'"~iller ve 

üst çizgiler, uzun üst dudak, büyük ve düşük konumlu kulaklar ve çeşitli 

derecelerde zek:a~_gerllikleri görülebilir(Yunis ve Ramsey,1978; Wilson ve 

ark.,1977) (1). 
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Kalı~sal RB'ye neden olan mutasyonu taşıyan bireylerin tanımlanmasın

da sıklıkla kullanılabilecek 11 Rb geni klone " sinı;ı dayandırılan laboratu

var çalışmalarında başarılı gelişmeler bildirilmektedir(3). 

Rb geni ve onun tümör oluşmasındaki rolü ile ilgili bilgilerin iyi 

tanımlanması gerekmektedir. Rb genine uyan normal proteinin, retinoblastoına., 

osteosarkoma ve' belirli bazı yumuşak doku tümörleri gibi malign tümörlerin 

oluşmasını engellediği görülür(3). 

Retinal hücrelerde malign oluşum, mutasyon fonksiyonunu kaybeden hüc

rede Rb geninin çi:f't homolog kopyası(anne ve babadan gelen kopyalar) oldu

ğunda görülür. Rb geninin bir kopyası normal ise, tümör oluşumunu engelle-
~ 

meye yeterlidir. Retinobl~stoma, resessif onkojenler diye adlandırılan be

lirli genetik odakta mutasyon fonksiyonu kaybının sebep olduğu insan tümör

lerinden birisidir(3). 

Retinoblastomaya sebep olan mutasyonların yaklaşık% 10-30'u karyo

tipl~meyle bir kısmı saptanabilen bozulmaların sonucudur. Tümör hücrelerin

deki genin kopyasında bir defekt olursa, yalnızca tümörü oluşturan retinal 

hücrelerde görülen mutasyonlardan olan somatik mutasyonla sonuçlanır ve da

ha sonra hastalarda kalıtsal olmayan RB gelişir. Alternatif olarak RB'li 

hastadaki genin bir kopyası ile normal şahıstan somatik mutasyon fonksiyo

nu bozulan genin kopyasını alan hastada kalıtsal RB oluşacaktır. Kalıtsal 

RB ile kalıtsal olmayan RB'yi ayırt edecek tümör hücrelerinde histopatolo

jik bulguların olup olmadığı günümÜze kadar açıklanamamıştır(3). 

Retinoblastoına.lı hastaların klinik bulguları bazen kalıtsal hastalık

lı olguların tanımlanmasında kullanılabilir(Tablo-1). 

Tablo-1 : Retinoblastomanın Klinik Özellikleri. 

Tümör tipi Aile öyküsü Kalıtsal olmayan Kalıtsal 

Tek odaklı yok % 85 - 95 % 10 - 15 
Tek odaklı var %0 % 100 
Çok odaklı veya yok %o % 100 
bilateral var %0 "/o 100 
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İki somatik mutasyonun sebep olduğu RB her zaman kalıtsal değildir ve 

tek taraflıdır. Bu grupta yalnızca tümör hücreleri mutasyonu.' taşır, germ 

hücrelerindeki Rb geni kopyası normaldir. Kalıtsal RB'li hastalarda, Rb ge

ninin bir kopyasınd.a(bütün vücut hücreleri ve gonadal ana hücreler mutas

yonu taşır) germ-line mutasyonu vardır. Germ-line mutasyonu gelecek nesil

lere geçebilir. Kalıtsal'RB'li hastaların çocuklarının yarısında ailelerin

den intikal eden kalıtsal mutasyon olacaktır ve bunların% 90'ında en azın

dan retinal hücrelerdeki genin kalan normal kopyasının mutasyonu sonucunda 

RB gelişecektir. Rb geninin mutasyona uğramış kopyası veya yeni germ-line 

mutasyonu olan hastaların çoğunda(% 60) bilateral RB gelişecektir. Bu has-
~ 

taların % 30'unda tek taraflı RB gelişir ve % lO'unda ise RB gelişmez fakat 

bunlar, mutasyona uğramış hastalık geninin asemptomatik taşıyıcıları olarak 

kalırlar(3). 

Kalıtsal RB'li ailelerin% 15'inde twnörü oluşturan mutasyonun kendi

liğinden oluşması mümkündür. Geriye kalan kalıtsal RB'li ailelerin% 85 1 in

de direkt bulunabilen mutasyon yoktur. Birden fazla bireyinde RB olan bu 

ailelerin % 95'inde; aile fertlerinde(RB'li hastalarda saptanan,sınırlı kı

rılan uzun İ>olimorfizm markerleri bulunan)tümör oluşturucu mutasyonu taşı

yan gen kopyalarının saptanması mümkündür(3). 

Aile öyküsü olmayan RB'li hastalar, kalıtsal veya kalıtsal olmayan 

tip olsalar da genel olarak basit olgular olarak kabul edilir. Bilateral 

Rl3'li böyle hastaların tümü kalıtsal RB 11idir. Tek taraflı basit olguların 

çoğu kalıtsal olmayan hastalardır fakat % 10-15'i kalıtsal tip hastalıklı

dır(Tablo-1) (3). 
Aile öyküsü olmayan kalıtsal tip RB'li bir hasta, ya yeni germ-line 

mutasyonu olan ya da mutasyonu asemptomatik taşıyan ailelerin çocukların

dan birisidir. 

En sık klinik problem, kalıtsal RB 1li tek taraflı basit olguların 

ayırt edilmesidir. Tek taraflı basit olguların bir kısmı, Rb geni ile iliş

kili Pinealoblastoma veya Osteosarkoma gibi ikinci: tümörler gelişirse,kli

nik olarak kalıtsal RB diye tanımlanabilir fakat bu durum sık değildir(3). 
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Hastalarda kalıtsal hastalık olduğunu saptamak mümkün olmasa da, ço

cıiklarında Ira için riskin saptanmasında " Rb gen testi " önemli rol oynaya

bilir. Rb geninin mutasyona uğramış kopyasını aile ebeveynlerinden birisi

nin asemptomatik taşıyıcı olmasından dolayı çocukların% 6-12'sinde tek ta

raflı veya bilateral basit R:B gelişeceği için bu durum önemlidir. Sonuç ola

rak; aile ebeveynlerinde R:B yok, tek bir çocukta tek ya da çift taraflı R:B 

varsa, ikinci çocukta R:B gelişme olasılığı% 1-6 dır(3,18). 

Lökosit DNA'sının incelenmesi ile basit çift taraflı RB'nin % 10-15' 

inde, basit tek taraflı RB'nin % l'inde Rb geninin bozulması gösterilebilir. 

Basit RB'li hastaların yaklaşık% 50'sinde(lökosit!DNA incelemelerine ek 

olarak) tümör DNA 1 sının incelenmesi, tümör oluşmasına neden olan potansiyel 

tasııyıcı kromozomların tanımlanmasını sağlayabilir. Rb geninin normal kop

yasını taşıyan kromozomun, retinal hücreden kaynaklanan tümörlerin yaklaşık 

% 50-70'inde kaybolduğu saptanmıştır(3). 

En azından iki bireyinde RB görülen ailelerin% 95'inde Rb gen testi; 

tümör oluşturan mutasyona sahip ve Ira gelişeceklerle, R:B görülmeden taşıyı

cı olanların doğru şekilde tanımlanmasına yardımcı olur •. Tek taraflı basit 

RB'li ailelerin% l'inde ve çift taraflı basit Rl3'li ailelerin% lO'unda 

lökosit DNA'sının incelenmesi ile tümör oluşturan mutasyonun gösterilebile

ceği, genin büyük bozulmalarının sebep olduğu. kalıtsal RB vardır. Yalnızca 

bir ferdinde RB olan ailelerin çocuklarında, RB'yi oluşturan mutasyon bul

guları olmayan sağlıklı çocukların% 25'i de tanımlanabilir. 13unlarda RB 

gelişme riski yüksek değildir. Tümör DNA'sı incelenebilirse, tüm aileler 

için genetik danışma bilgilerinin faydaları artacal..--tır(3). 

Retinoblastomalı ailelerde " Rb gen testi 11 nin yapılması ile elde 

edilen sonuçlar tablo-2' de görülmektedir. 
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Tablo-2 : Rl3'li Ailelerde Rb Gen Testinin Sonuçları. 

RB'li aile 
bireylerinin 
sayısı Tümör tipi 

İki veya 

daha çok 

Tek 

Tek 

Tek taraf'lı 

veya bilateral 

İkincil tümörlü, 
mu.ltifokal veya 
unif okal 

Yalnızca tek 
taraflı 

RETİNANIN ANATOMİSİ : 

Rl3'li bireyde 
saptanabilen 

Genetik tipi mutasyonlu 
ailelerin '}'oai 

Kalıtsal 95 

Yeni germ-line 10 
mutasyonu 
(kalıtsal) 

%90 1 ı somatik 1 
mutasyonlu 
(:kalıtsal değil) 
%10'u germ-line 
mutasyonlu(kalıtsal) 

Mutasyonu 
olmayan Rl3'siz 
çocukların 

%' si 

95 

25 

25 

Cl5rme organının en önemli parçasını göz küresi(bulbus oculi) oluşturur. 

Bundan başka göz küresinin korunmasını ve hareketlerini sağlayan organlar da 

görme organına dahildir. Cl5z küresinin üç tabakası vardır: 

1- Tunica Fibrosa l3ulbi(Sklera ve Kornea) 

2- Tunica Vask:ulosa Bulbi(Uvea;Chorioidea,Corpus Ciliare ve İris) 

3- Tunica İnterna Bulbi(Stra~um pigmenti ve Retina) 

Bu tabakalardan retina, ışık duyusunu alan spesifik hücreleri içerir 

ve görme organının en önemli kısmıdır. Retina, göz küresinin üç tabakasının 

en içte olanıdır. Cl5z içinin arka bölümünü kaplar. Saydam ve ince bir zardır. 

Retina, papilladan ora serrataya kadar uzanır, ora serratad.a özelliğini de

ğiştirerek ciliar epitele dönüşür. Retinanın papilladan ora serrataya kadar 

uzanan bölümüne optik retina(pars optica)denir. Ora serratadan sonraki özel

liği değişmiş bölümü ise görmeyen retina(pars coeca) adını alır(4,5). 

Retinanın iç yüzü, korpus vi treuma yaslanmıştır. Dış yüzü, en dış ka

tı olan pigment epiteli aracılığı ile koroideaya yapışıktır. Pigment epite

li,retinanın diğer katlarına yapışık değildir fakat yaslanmış durumdadır. 
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Bazı patolojik olaylar sonucu retina katları pigment epitelinden ayrılabilir. 

Retinanın ön kenarı ora serratadadır ve büyük bir çember biçimindedir. 

Bu kenar limbus korneadan 6 mm. uzaklıktadır. Ancak bu uzaklık her yönde eşit 

değildir. Nazal bölgede ora serrata limbusa daha yakın, temporal ve üstte da

ha uzaktır. :Bir başka deyişle nazal retina temporal retinaya oranla daha uzun

dur. Bu nedenle görme alanı, temporal bölgede daha geniş, nazal bölgede ise 

daha dardır. Retinanın arka kenarı papilla sınırına uyan küçük bir çemberdir. 

Retina gerek ön gerekse arka kenarı boyunca sıkı bi~ yapışıklık.gösterir. 

Retinanın iç yüzündeki iki önemli yapıdan biri olan papilla, optik si

nirin göz küresi içindeki kısmıdır. Yuvarlak ve keskin kenarlı olup, rengi 

soluk pembedir ve retina ile aynı düzlemdedir. tlz~rinde re~inanın s~ntral da

marları bulunur. Çapı 1,5 mm. olan papillada görme izlenimini alan hücreler 

yoktur. Görme alanında papilla büyüklüğüne uyan skotom bu nede~e ortaya çı

kar, buna fizyolojik skotom(kör leke) ya d.a·Marotte lekesi denir(5). 
o 

Maku.la Lutea, papillanın 12 kadar temporalinde bulunur. Yeri, gözün 

arka kutbuna uyan mal..'"Ula luteanın uzun ekseni yatay elips biçimindedir. 

Yatay eksen 2-3 mm., dikey eksen 1-1,5 mm. kadardır. Kendine özgü sarımtırak 

renginden dolayı makula lutea adını alır. Ortasında fovea centralis bulunur. 

Fovea centralis, papillanın temporal kenarından 4 mm. uzaklıkta ve yatay me

ridyenin o,8 mm. altındadır. Fovea centralis küçük bir çukur şeklindedir ve 

burada retinanın iç katları yoktur. Konilerden yana çok zengin olup, görme

nin en keskin olduğu bölgedir. Buradaki konilerle bağlantı kuran ganglion 

hücreleri çukurun kenarlarında toplanmıştır. Görmenin keskinliği yönünden 

önemli olan bu bölgede, yaklaşık her koni için bir ganglion hücresi bulunur. 

Bu nedenle fovea centralisin kenarları retinanın en kalın bölgesidir. 

Retinanın dıştan içe doğru ilk beş katına nöro epitelyum, sonraki beş 

katına ise cerebral retina denir. Nöro epitelyumda damar yo~tur ve.beslenme

sini korio kapillaristen sağlar. Cerebral retina ise, besinini arteria sant

ralis retinanın dallarından alır. Arteria santralis retina dalları, uç dal

lardır. Bu damarlar, ektodermal doku içerisine mezodermal doku sızması gibi

dirler. Uç arterler, arasında bulundukları sinirsel elemanlardan konnektif 
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dolaı ve. nöroglial yapılar aracılığı ile ayrılmışlardır. Arteria santralis 

retina, arteria o:ftalmikadan ayrılarak: orbita içerisinde görme siniri ya

nında uzandıktan sonra papillanın 10 mm. kadar arkasında sinire girer ve 

papillanın fizyolojik: çukurluğuna gelir. :Burada yukarı ve aşağıya iki dala, 

bunlarda nazal ve temporal olmak üzere ikişer dala ayrılır ve ora serrataya 

kadar küçük uç dalcıklar yaparak serebral retinayı besler(5). 

RETİNANIN FİzyQLOJİSİ : 

Göz~er, karışık yapıda ·duyu organlarıdır. Koruyucu kafesi içinde her 

gözde bir reseptör katı, ışığı bu reseptörler üzerine toplayan bir mercek 

sistemi ve impulsları beyne ileten bir sinirler s~stemi bulunur. ~..lera,göz 

yuvarlağının en dış koruyucu katıdır. Ön kısımda saydam korneaya değişir ve 

ışınlar buradan göze girer. S~leranın iç yanında bulunan koroid katı, göz 

yuvarlağındaki oluşumları besleyen birçok kan damarlarını kapsayan pigment

li bir kattır. Koroidin 2/3 arka kısmı, reseptör hücreleri kapsayan ve re

tina denilen sinirsel dolaı ile kaplanmıştır. Şekil-l'de retina kesiti görül-

mektedir. 

iç duz kos
(m. rectus mcdıalıs) 

' ' \ 
f ovaa cenu alıs 
(MoıkulScl çııktıı) 

.-Dı~ duz kas 
(m. ıectus IJ1er5o1lıS) 

Şekil-1 : Sağ gözün yatay düzlemden yapılmış ve yaklaşık olarak 4 kat 
büyütülmüş kesiti. 
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Retina, önde kirpiksi cisme kadar uzanan on katlı karışık bir yapıdır. 

Başlıca sinirsel komponentleri; basiller, koniler, bipolar hücreler v~ gang

lion hücreleridir. Basiller ve koniler görme reseptörleridir. :Bunların uza

mış iç çıkıntıları bipolar hücrelerin uzantıları ile, bipolar hücreler ise 

ganglion hücreleriyle kavşak yaparlar. Glnglion hücrelerinin ak.sonları bir

araya gelerek birleşirler ve gözü 1görme siniri olarak terk ederler. Retina

nın reseptör katı, damar katı olan koroidle karşı karşıyadır. Işınların koni 

ve basil hücrelerine erişmeden önce ganglion ve bipolar hücre katları arasın

dan geçmesi gerekir. Retinanın bitişiğindeki koroideanın pigmentli katı ışın

ları emer ve·retinadan geriye yansımayı önler. 

<:örme siniri, göz yuvarlağının arka kutbunun hafifçe üstünden ve 3 mm. 

içerisinden gözü terk eder ve retinanın kan damarları da aynı noktadan göze 

girerler. Bu bölge oftalmoskopda optik disk olarak görülür. Diskin üstünde 

görme reseptörleri yoktur ve burası kör noktadır. Makula lutea, incelmiş ko

nilerin sık olarak toplandığı, çok az hücrenin bulunduğu, reseptörleri kap

layan kan damarlarının bulunmadığı, retinanın basilsiz kısmı fovea centra

lisi gösterir. Fovea,insanda çok iyi gelişmiş olup, görme keskinliğinin en 

büyük olduğu yerdir. Dikkatin bir cisme çekilmesi ya da tesbit edilmesi du

rumunda, gözler normal olarak hareket eder ve böylece cisimden gelen ışın

lar fovea üzerine düşerler{6). 

OOrme Sinirinin Yolları : Chnglion hücrelerinin aksonları, görme si

niri ve traktus opt:i.kusun kaud.al bölümünden geçer, talamusun bir parçası 

olan korpua geniculatum lateralede sonlanırlar. Her bir retinanın nazal ya

rısından gelen lifler chiasma optikum'd.a çaprazlaşırlar. Bir retinanın na

zal ve diğerinin temporal yarısından gelen lifler korpus geniculatum late

ralede, aksonlarından traktus genico-calcarinus'un oluştuğu çok gelişmiş 

özel hücrelerle kavşak yaparlar. Bu traktus beyin kabuğunun Lobus Occipi

talisine gider. Birincil görme alanı ya da visual korteks(Brodmann'ın 17. 

alanı), başlıca sulkus kalkarinusun iki tarafında yerleşmiştir. Bazı gör

me sinir lifleri, muhtemel olarak onların kollateralleri, traktus optikus' 

tan orta beyinde regio pretektalise ve collculus superiora geçerler. 
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Orada görme reflekslerinin doğduğu bağlantıları yaparlar. Görme sinirinin 

yolları ve bu yolların değişik kısımlarındaki lezyonların ortaya çıkar4ığı 

durumlar şekil-2'de görülmektedir(6). 

Tcnıpoı:ıl 

ll71111\llt 

1 CD- Nn;al 
:l ;ı 11 

;ıl;ııı 

' ' \ 1 
\ I . ' 

\ 1 

Ç[) 
' 1 , 
\ , . , , 

Şekil-2 : ClSrme sinirinin yolları. 

RETİNANIN HİSTOLOJİSİ 

SOL SA~ 

•CJ 
v~ 
09 ~ 
~ et'. 

ilgili beyin kabuğu 

Retina, göz küresinin en iç tarafında üç tabakalı fotoreseptör organ

dır. Proenaefalonun çift taraflı tersyüz olması sonucu erken embriyonik ge

lişmede, primer optik organ gelişir. Daha sonra lokal göçle, sekonder optik 

organ şekillenir. Her bir göz küresi, daha sonra optik sinir olacak olan bir 

sapla beyinle bağlantılı kalır. Yetişkinde, sekonder optik organın dış pig

mentli epitelyel katı değişiktir, iç katta nöral retina vardır. Daha sonra 

beyindekine benzer yapılar içerir ve retina,beynin özellikle farklılaşmış 

bir kısmı gibi düşünülebilir(7). 
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Retinanın fonksiyon gören kısmı, koroidin iç yüzünden, optik sinir 

papillasından önde ora serrataya doğru uzanır. Papillada retina, sinir dçk.u

su ile devam eder ve ora serratada koroid ile sıkı bağlantılıdır. Fovea,pci

pilla ve ora serrata hariç retinada dıştan içe doğru 10 kat bulunur. 

Şekil-3'te retina katları görülmektedir(7). 

l'i~m~nt rpirlırlium 

lmırr nn, lrar 1a\·ı·r 

Şekil-3 : Yetişkin insan retinasının katları. 

Retinanın dıştan içe doğru katları: ı- Pigment epiteli, 2- Fotoresep

tör katı, 3- Dış lami:na limitans, 4- Dış nill'"..leer kat, 5- Dış pleksiform, 

6- İç nükleer, 7- İç pleksiform, 8- Chnglion hücreleri, 9- Sinir lifleri, 

10- İç laıni:na limitans•tır. 

Pigment Epiteli : Yoğun pigmentli epitelyal hücrelerin bulunduğu bu 

kat, retinayı oluşturan embriyonik sinir sisteminin küreye benzer şekilde 

dışarıya doğru büyüyen dış tabakasından gelişir ve koroidin bir kısmı gibi 

düşünülebilir. Bu tabakadaki hücrelerin reti:nal basil ve konilere uzantıları 

ı 
1 

1 

1 

l 
'I 
~ 
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olduğu halde, fotosensivite ile pigmentli kat arasında gerçek anatomik bir 

bağlantı yoktur. Sadece ora serrata ve optik sinir başında bu bağlantı var

dır. Pigment epitelinin fonksiyonlarından bazıları; koroid stromasında bulu

nan ve zararlı etki yapabilen metabolitleri hücreler arası yüzeyde tesbit 

ederek retinayı korur. Işık, fotoreseptör tabakaya ulaştıktan sonra pigment 

granülleri 'ışığı absorbe eder ve böylece ışığın dış göz yapılarından yansı-

ması önlenir. 

Nöral Retina : 6 tip nöron vardır: 1- Fotoreseptör hücreler, 2- Hori

zontal hücreler, 3- Bipolar hücreler, 4- Amakrin hücreler, 5- İnterpleksi

form hücreler, 6- Chnglion hücreleri. Fotoreseptö~, horizontal ve bipolar 

hücreler dış pleksiform tabakasında birbiri ile kavşak yaparlar. Bipolar, 

aınaY.rin ve ganglion hücreleri iç pleksiform tabakada birbiri ile kavşak ya

parlar. Ganglion hücrelerinin aksanları retinadan optik sinir lifler:i:ni 

oluşturarak ayrılırlar. Retinal sinirler, Müller'in radial hücreleri denen 

nöroglial yapılarca desteklenir. Bu hücreler en sık fovea centraliste olmak 

üzere periferik alanlarda da bulunabilir(7). 

RETİNOBLASTOMA'NIN PATOLOJİSİ : 

Retinoblastomanın genel olarak konjenital olabileceği ve retinal fark

lılaşmayı yapan primitif nöroektodermal hücrelerden oluştuğu bilinmektedir. 

Olgulara genellikle 16-24. ay arasında tanı konulur. Olguların yaklaşık %60•ı 

sporadik, % 40'ı ise kalıtsaldır. Otozoınal dominant bir geçişle tümör oluşu

muna neden olur. Kalıtsal olgular 13ql4 kromozomunda bir kopmaya bağlanmış

tır. Tümör oluşmasına sebep olmakla ilişkili herhangi bir mutasyona uğramış 

geni, bu lokusta taşıyan kişilerin% 80-9o•ında RB gelişecektir(8). 

Çift taraflı olma durumu, tüm olguların % 30'u , ailesel olguların %90 
dır. Resim-l'de çi~ taraflı Rl3 nedeniyle çıkarılmış retina kesitleri görül

mektedir. 

Bilateral Rl3'li bazı hastalarda morfolojik olarak RB'ye benzeyen, 

Pineal gland bölgesinde lokalize kafa içi tümörler vardır, bu durum üçüncü 

göz yapısına benzediğinden, Trilateral Retinoblastoına olarak kabul edilir(l5). 
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Resiın-1 : Çift taraflı RB nedeniyle çıkarılmış retina l:cesitleri. 

Retinoblastomada, karakteristik olarak lökocoria(beyaz pupiller ref

leks) ve daha az olarak tümörün maku.lada olduğu durumlarda şaşılık saptanır. 

Nadiren orbital kitle oluşarak göz dışına t51şma görülebilir. Resim-2'de beyaz 

pupil refleksli bir çocuk görülmektedir. 

Resim-2 : 'Beyaz pıipiller refleksli(kedi gözü) RB olgusu. 
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Retinoblastoına, belli bir alanda lokal ya da yaygın ve özellikle kalıt

sal tipte olmak üzere multisentrik kökenli olabilir. Vitreos içine doğru ya

yılır ve sıklıkla vitreos seeding görülür veya ~etina ile pigment epiteli 

arasında gelişir. Tümörün büyümesi için çok kana gereksinim olduğundan,yeni 

damar gelişmesi yeterince hızlı olmadığından nekroz sık görülür ve bu nekroz 

alanlarında birçok küçük kalsifikasyon odakları vardır. Bu·~lsifikasyon odak

ları enükleasyon öncesi radyoterapi yapılanlarda da görülebilir. 

Mikroskopik olaral; tümörde, hiperkronİa.tik nükleuslu ve dar stoplazmalı 

küçük yuvarlak hücreler yoğun şekilde bulunur. Daha differansiye olan tümör

lerde rozet veya psödorozet oluşumu görÜlebilir. ~ematoksifilik birikintiler 

kan damarları içinde veya çevresinde, küçük hücreli Akciğer kanserlerinde bu

lunana benzer şekilde, nekrotik alanlar sıklıkla görülür. 

İleri yapısal çalışmalarla RB'li tümör hücrelerinde fotod.ifferansiyas

yon bulguları bulunmuştur. İmrnunohistokimyasal olarak; nöron-spesifik enolaz, 

synaptofizin, S-100 protein, GFAP, myelin basio protein ve Leu-7 gibi reak

tifler pluripotansiyel nöroektodermal hücrelerden kaynaklanan tümörlerde var

dır. Ayrıca retinal bind.ing protein, retinal S-antijen ve (rhod) opsin bu tü

mörlerde bulundu. Retinal S-antijenin, pineal gland tümörleri ve cerebeller 

medulloblastoınalarda da saptanması.ilginç bulundu(B). 

Retinoblastoma'nın İnsidansı : 

Çocukluk çağı tümörlerinin yaklaşık % 1-3 'üdür. Çocukluk çağındaki 

göz içi tümörlerin en sık görülenidir. Dünyanın hemen her yerinde aynı sık

lıkta görülür. RB'nin insid.ansı üzerinde yapılan çalışmalar sonucu 15000 -

30000 canlı doğumda 1 sıklıkta görüldüğü bildirilmektedir(1,2,3,37)'. 

Retinoblastoma sıklığı son 20-30 yıl içerisinde artmıştır. Bu artış, 

erken tanımlanan lokalize hastalık için oldukça iyileştirilmiş prognoz ve 

tedavideki gelişmelere bağlıdır. RB'li hastaların sağkalımlarının oldukça 

iyileştirilmesi, yetişkin çağa kadar yaşamaları ve genetik defekt taşıyan 

veya hastalığı olan çocuklarının olması da Rl3 sıklığının artmasına neden 

olur(ı,37). 
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Winther ve ark.(1988), erkek RB'li olgu sayısının kız RB 1 li olgular

dan% 15-20 fazla olduğunu ve genetik RB'li olguların% 70'iniri erkek ol

gular olduğunu açıkladılar(l9). 

Ülkemizde yapılan bir çalışmada da erkek çocuklarda RB' nın daha sık 

görüldüğü açıklandı(14). 

Retinoblastoma•nın Evrelenmesi : 

Reese ve Ellsworth(l963), tedavi şekli, prognoz ve sonuçların karşı

laştırılmasını tayin etmeye yardım edecek bir sınıflandırma tasarladılar. 

Bu sınıflandırma sistemi tablo-3' de görülmektedir. 

Tablo-3 : Retinoblastoma•nın Reese-Ellsworth Sınıflandırması. 

GRUP -1 : · Çok iyi prog:ı:ıozlu 

A- Soliter tümör, 4 ddx 'de~ daha küçük .boyµtlarda,equatorda v~ya arkasında 

B- Multipl tümör, herbiri 4 dd' den 11 

CRUP -2 : İ;vi nrognozlu 

il " il 

A- Soliter tümör, 4-10 dd boyutlarında,equatorda veya arkasında 

B- ?fru.ltipl tümör, herbiri 4-10 dd 11 

CRUP -3 : Orta nrosnozlu 

A- F.quatorun önündeki herhangi bir lezyon 

it il " 

B- Soliter tümör, 10 dd 1den daha büyük boyutlarda,equatorun arkasında 

CRUP -4 : Kötü prognozlu 

A- Multipl tümörler, bazıları 10 dd.1den daha büyük boyutlarda 

B- Herhangi bir lezyonun ora serrataya doğru yayılması 

CRUP -5 : Çok kötü prognozlu 

A- Retinanın% 50 1sinden fazlasını tutan massif tümör 

B- Vitreus•a yayılma 

ddx : Disk diameter(disk çapı), 1 dd • ı,6 mm. 

il 
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Reese ve Ellsworth tarafından önerilen ve günümüze kadar en yayg;ı.n 

olarak kullanılan RB 1 nin bu sınıf'lama.sında; tek taraflı olguların yaklaŞık 

% 8o'i,bilateral olguların% 90'dan fazlası teşhis edildiğinde 5.gı:-uptadır 
ve bu durwn, bu sınıflandırma sis'temiyle klinik sorunlardan birisidir. Ger

çekte bu grup hastaların hepsinde ölüm görülür. :Bu sınıflandırma sistemi 
• 1 

ile klinik uygulamada birçok soru.'l çıkması üzerine 1972 yılında Pratt c.l3.' 

St.Jud.e staging sistemini önerd.i(Tablo-4) (10 120). 

Tablo-4 : Retinoblastoma'nın St.Jude Staging Sistemi. 

1- Retinada .sııiırlı tümör(unifokal veya ınultifoka~) 

A-Bir quadrant (çeyrek daire) ' ı veya daha azının tutulması 

B-İki quadrant'ı veya daha azırı.ın tutulması 

O-Retina yüzeyinin % 50'den fa2lasının tutulması 

2- Cfjz küresinde sınırlı tümör(wı.ifokal veya multifokal) 

A-Vitreousa yayılan tümör 

:S-Optik sinir başına yayılma 

C-Koroide yayılma 

D-Koroid ve optik sinir başına yayılma 

E-Gizli yayılmalar 

3- Tümörün göz dışına yayılması(bölgesel) 

A-Optik sinir kesisinin arkasında yayılma(Subaralaıoid yayılma dahil) 

B-Sklera yoluyla göz çukuru yapılarına yayılma 

C-Koroide yayılma + A 

D-A+l3 

4- Uzak metastazlar 

A-Optik sinir yoluyla beyne yayılma 

B-Kan yoluyla yumuşak doku ve kemiklere metastazlar 

C-Kemik iliği metastazları 
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Reese ve Ellsworth tarafından önerilen evreleme sistemi, radyoterapi 

yapıldığında görmenin korunması ile tümörün kontrol edilmesi: olasılığına da

yandırılarak yapıldığından, sıklıkla yanlış yorumlanmaktadır. Sadece grup-5' 

teki hastalarda mortalite değerlendirilir(yaklaşık % 15). Son zamanlarda, 

öne doğru gelişen hastalığına göre ilerlemiş evre olarak değerlendirilen 

hastalarda, özellikle geiiştirilmiş radyoterapi tekniklerinin kullanılması 

ile uygun sonuçların elde edilmesinden dolayı sorunlar ortaya çıkmaktadır(ll). 

· Ellsworth sisteminin basitleştirilmesi veya değiştirilmesinin gerekli

liği düşünülmektedir. Bu sistemin değiştirilmiş bir şekli tablo-5'te görül

mektedir(. 11) • 

Tablo-5 : Ellsworth Sisteminin Değiştirilmiş Şekl~ 

Grup :l·a)Soliter tümör, 4 ö.d veya daha küçük boyutlarda 

b):Multipl tümör, Herbiri 4 dd veya .4aha küçük boyutlarda 

Grup :2 a)Soliter tümör, 4-10 dd boyutlarında 

b)Multipl tümör, bir veya birkaçı 4-10 dd boyutlarında 

Grup :3 a)Soliter tümör, 10 dd'den bü;yük boyutlarda 

b)Multipl tümör, bir veya birkaçı lO·dd'den büyük boyutlarda 

Grup :4 Yaygın tutulma ve/veya vitreous içine yayılma 

Bu değiştirilmiş Ellsworth evreleme sistemine ek olarak daha alışıl

mış bir prognostik evreleme sistemi gereklidir. Retinaya, göz küresine,göz 

çukuruna sınırlı veya yayılmış hastalığın varlığına göre hastaları dört 

gruba ayıran Wolfe J. tarafından önerilen evreleme sistemi de tablo-6' da 

görülmektedir. 

RETİNOBLASTOMA 'NIN KLİllİK BUL CULARI VE TANI YÖNTEMLERİ : 

Retinoblastomanın ilk bulgusu göz pupilinde " Cat•s eye reflex'i," 

denilen beyaz parıltı olabilir. Bu tanı koydurucu bulgunun iyi tanımlanma

sına karşın, genellikle bu durum,tümörün göz içini doldurabilecek kadar bü

yüdüğü, göz içi basınç artması ve korneal ödem sonucu glokom bulunabildiği 

büyük tümörü gösterir(5,18,37). 
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Tablo-6 : Retinoblastoma'nın Prognostik Evreleme Sistemi. 

Evre-1 : Sınırlı retinal tümörlü hasta(bir veya iki gözde) 

Tablo-5'deki grup 1-3, Tablo-3'deki grup l-4 

Evre-2 : a) Tablo-5'deki grup 4, Tablo-3'deki grup S'i kapsayan{bir veya 

iki göz) retinal tümörlü hasta 

b) Optik sinir başı tutulmuş hasta 

Evre-3 : a) Yaygın koroid tutulması veya optik sinir kesi ucunda mikrosko-

pik artık tümörü olan hasta 

b) Büyük orbital tümörü olan hasta 

Evre-4 (Ez boşluğunun dışında uzak metastazı ol~n hasta 

Ellsworth ve ark.•nın 900, Derkinderen ve ark.'nın 109 ve Erbaş ve 

ark.'nın 32 kişilik retinoblastomlu hasta ~plarında saptadıkları klinik 

bulgular tablo-7.'de görülmektedir,28,35). 

Tablo-7 : Retinoblastoma'lı Hastaların Klinik Bulguları. 

Klinik bulgular 

Kedi gözü refleksi 

Şaşılık 

Esotropia 

Exotropia 

Erbaş 

Olgu No: % 

16 

2 

1 

50 

Lokal göz enf .bulguları 22 

6 

3 

69 

59 CErme zayıflığı 

Egzoftalmi 

Midriasis 

Diğerleri 

Toplam olgu sayısı 

19 

4 

6 

3 

32 

12 

19 

9 

Ellsworth 
Olgu No: 'fo 

504 

180 

99 
81 

63 

45 

104 

900 

56 

20 

11 

9 

7 

5 

11,5 

Derkinderen 
Olgu No: % 

63 

22 

5 

19 

109 

58 

20 

5 

17 
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Cözün arka kutbundaki daha küçük tümörler, görme eksenine yayılabildi

ği ve filr..sasycnu engellediği için şaşılıkla kendini belli edebilir. Nekro

tik RE ciddi endoftalmitisi taklit edebilir. Serbest dolaşan tümör hücreleri, 

ön kamerada beyaz sıvı(psödohipopyon) yı veya nadiren iriste lokalize tek 

bir tümörü oluşturmak için öne doğru hareket edebilirler. :Bazen büyük tümör

ler gözü doldurarak iriste rüptüre olabilen yeni kan damarları oluşturur ve 

hastanın ön kamerasında kanama saptanabilir(l8). 

Bu bulgulardan herhangi biri, mid.riazisli gözlerin her ikisinin indirekt 

oftalmoskopiyle dikkatli muayenesi ile ortaya çıkarılabilir. Bu muayene ge

nellikle genel anestezi gerektirir. Tümör, oftalmo~kopi ile pembe beyaz renk

te görülür. Çoğu zaman yuvarlak, çevresi silik görünümdedir. Üzerinde yeni da

marlanmalar ve mikroanevrizmalar vardır. Tümörün bazı yerlerinde küçük nokta

cıklar halinde beyaz kalsifikasyon çöküntüleri görülebilir. Genellikle çok 
' 

od.aklı olan tümörlerin bir tanesi diğerlerine oranla hızlı gelişme gösterir. 

Bazı olgularda, tümör retina dekolmanı altında gizlenmiş olabilir. Bu durum

da teşhis güçlüğü vardır. Pupilla alanında çıplak gözle görülür büyüklüğe gel

diğinde, yarıklı lamba mikroskopu ile tümörün teşhisi kolaydır(5,9,18,37). 

Benign durumların bir kısmında da benzer bulgular olabilir. RE olması 

muhtemel 136 kişilik bir hasta serisinin değerlendirilmesinde, sadece % 44' 

ünde bu tanı doğrulanabildi ve kalanlar benign hastalıklı(psödoretinoblasto

ma) bulundu. Bunclan dolayı doğru tanı önemlidir. Doğumda veya daha sonra ge

lişen lökokoria varsa, köpek yavrusu veya diğer hayvanlarla çocuğun bir iliş

kisi olmuşsa ve ailenin herhangi bir bireyinde RE varsa, benign lezyonların 

değerlendirilmesi; doğru anemnez, ayrıntılı prenatal ve doğum bilgileri, pre

matüre durumu. ve oksijen tedavisinin yapılıp yapılmadığına göre yapılır(2). 

Psödoretinoblastoma ile uyumlu diğer tanıları ayırt etmek için dikkat

li göz muayenesi yapılmalıdır. Lens ve ön kameranın genellikle temiz olduğu, 

RB' den daha çok diğer tanıları destekleyen konjenital katarakt veya retro

lental membran, genişlemiş pupillerin biomikroskopik incelenmesi ile gösteri

lebilir. İki gözden bakılan indirekt oftalmoskopi ile Rl3 veya spontan gerile

yen RB 1 nin karakteristik göz bulgularının görülmesi tanı koymada önemlidir(2). 
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Tümörün yerleşme yeri, en sıklıkla ora serratanın kenarıdır. RB genel~ 

likle oftalmoskopla teşhis edilebilmesine rağmen, bazen vitreos kanaması, 

retina ayrılması veya vitreos belirsizliği tümörün görülmesini engeller. Ult

rasonografi bu durumlarda kullanılabilir, fakat her zaman tümör ile vitreos 

kanaması arasında güvenilir ayırım sağlamaz ve ayrıca, küçük bebeklerde ge

nel anestezi gerektirir. RB'nin saptanmasında ultrasonografi göz radyografi

sinin yerini almıştır. Bu tümörlerin ultrasonografik bulguları tipiktir fa

kat patognomonik değildir(2,9). 

CEz içi ve daha önemlisi arkaya doğru gelişen tümörlerin optik sinire 

yayıldığı olguları saptayabildiğinden, RB teşhis Ve takibinde bilgisayarlı 
! 

tomografi(CT) daha sıklıkla kullanılmaktadır. Orbita ve kafanın kontrast 

madde ile CT'sinin sadece tümörü göstermeyip sıklıkla kalsifikasyonu göster

mesi önemlidir. CT, beklenmeyen intrakranial yayılma veya metastazları da 

ortaya çıkarabilir. CEz içi kalsifikasyon, R:s için hemen hemen patognomonik-

tir(9). 

Son yıllarda,özellikle orbita ve beyine yayılmaların saptanmasında NUk

leer Magnetik Resonanz (?n.m) kullanılması yaygınlaşmaktadır. 

:Su hastalarda, Vanillik Mandelik Acid (VMA) ve Homo Vanillik Acid (HVA) 

gibi katekolaminlerin yoğun salgılanmasına ilişkin ilk raporlar kanıtlanama

mıştır(9,37). 

CEzün çıkarılmasıyla histopatolo jik olarak tanı Y...anı tlanır. Metastaz

ları saptamak için, kemiklerin radyolojik tetkiki, karaciğer ve kemik sinti

grafileri, kemik iliği aspirasyonu, akciğer grafisi ve beyin omirilik sıvı

sı (:SOS) tetkikleri yapılmalıdır. Son yıllarda metastazların saptanmasında 

CT ve NMR kullanılmasıyla değerli bilgiler elde edilmektedir(9,ıo,12,13). 

Plazma Karsino Embriyonik Antijen (CEA) ve Alfa Feto Protein (AFP) se

viyelerinin tedaviden önce yüksek olduğu ve bu değerlerin gözün çıkarılması 

veya radyoterapiden sonra düştüğü rapor edilmiştir. Sporadik RB'li 17:-hasta 

ailesinin 9•unda yüksek CEA seviyeleri arasında yakın ilişki saptanmıştır, 

ancak bunun klinik önemi bilinmemektedir(9). 
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Retinoblastoma teşhisini koymada yardımcı olan tanı yöntemleri kınaca 

tablo-8'de gösterilmiştir. 

Tablo-8 : Retinoblastoma'nın Tanı Yöntemleri. 

1- Ayrıntılı anemnez : Özellikle prenatal ve doğum, prematü.rite, oksijen 

tedavisi,doğumd.a lb"l:okoria görülmesi, hayvanlarla ilişki ve RB için aile 

ana~.nezi doğru şekilde alınmalıdır. 

2- Ayrıntılı oftalmolojik anamnez 

3- Ayrıntılı fiziksel muayene 

4- Her iki gözün dıştan muayenesi 

5- Her iki gözün göz içi basınçlarının ölçülmesi 

6- Eer iki gözün genel anestezi altında: Yarıklı lamba mikroskopiyle muaye

nesi, indirekt oftalmoskopiyle(skleral depresyon), ultrasonografi, fluores

cein angiografi, ayrıntılı fundus krokisi ve fundus fotografisinin incelen-

mesi 

7- GJzün ve beynin CT ile tetkiki 

8- GJzün ve beynin ?n1ffi ile tetkiki 

9- Lomber ponksiyon ve BOS'un hücresel tetkiki 

10- Kemik sintigrafileri 

11- Kemik iliği aspirasyonu 

12- Hastanın anne-baba ve kardeşlerinin muayenesi 

Retinoblastoma'nın Ayırıcı Tanısı : 

6 yaş altındaki çocuklarda retinal ayrılmaya yol açan veya retrolental 

kitle oluşturan aşağıdaki hastalıklar ayırıcı tanıda gözönüne alınmalıdır. 

1- Toxocara granülorna : Bazen RB'nin dış özelliklerinin tümüne sahip ola

bilir. Eozinofil sayısının yüksekliği, oculer tcxocara 1 da genellikle görül

mez, bu yüzden enükleasycndan önce bu iki lezyon arasında ayırım için yardım

cı olmaz. 

2- Retrolental fibroplasia 

3- ?ı~etasta tik ret ini tis 
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4- Mas sif retinal fibrozis : Dob"U.D1da1'"..i hemorajiyi takiben ·görülür. 

5- Persistent hiperplastik :primer vitreous 

6- Travma.tik veya idiopat~ retinal ayrılma 

7- Massif retinal gliosis : Nisbeten sık olmayan bu durum, yeni doğan

da kanama veya enflamasyonu takiben arka uçta veya disk kenarında büytik 

skar gelişmesidir. 

8- Coat's hastalığı Exud.ative retinopati ile ilişkili retinal ayrıl

ma ve retinal damarlarda telenjektazik odaklar vardır. Genellikle tek ta

raflıdır ve daha sık genç erkeklerde görülür. 

9- Nematodiasis 

10- Tuberous sklerozisin astrositoması . 

11- Medulloepitelyoma vb. (8,9,14,37). 

Retinoblastoma'nın Metastazları : 

Zengin damarlı bu büyük tümörlerde koroid invazyonu olur ve kan yo

luyla özellikle uzun kemiklere ve kemik iliğine olmak üzere karaciğer ve 

çok nadiren akciğere metastaz yapar. Bazen bölgesel lenfotik metastazlar 

görülür. Rl3'nin diğer esas zararı optik sinirin tutulmasıdır. Tümör, ya 

direkt optik sinir boyunca beyine yayılır ya da optik sinirin yanından sub

araknoid yüzeye yayılır. Uveal traktusa da yayılma olabilir. Uzun yaşayan 

olgularda göz küresinde rüptürler olur ve orbita içinde tümör görülür. Tü

mörün öne doğru gelişmesi halinde has~anın göz kapakları arasında mantar 

gibi büyük bir kitle ortaya çıkar. 

Hastalığın bütün bu ciddi bulguları genellikle ölümcüldür fakat ge

lişmiş ülkelerdeki ileri klinik merkezlerde· bu hastalar için çok daha iyi 

yaşama imkanı sağlandığı bilinmektedir. :Bu merkezlerde, günümüzde Rl3'li ol

gularda % lO'luk mortalite görülmektedir(9,18). 

Retinoblastoma'da S"OOntan Regr:esyon : 

Retinoblastomada spontan regresyon bildirilmiş ve histolojik olarak 

kanıtlanmıştır. Tilin malign hastalıklarda yaklaşık 8o.ooo olgu.da l oranın

da spontan reg:resyon görülür. Embriyone1·veya çocukluk çağı tümörlerinden 
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hipernefroına, nöroblastoma veya koriokarsinoma gibi tümörlerde spontan reg

resyon sıklıkla görülür. Bazen yetişkin tümörlerind.e(malign melanoma gibi) 

spontan regresyon görülebilir. Spontan regresyonun en sık görüldüğü tümör 

retinoblastomadır. RB'de spontan regresyon sıklığı yaklaşık % 1,8 olarak 

bulunmuştur. RB 1 de spontan regresyon'un kanıtları, enükle edilen fitizfr..al 

gözün retinası içindeki kalsifiye nekrotik kitlenin histopatolojik incelen

mesi ile elde edilir(l). 

Retinoblastomada . görülen spontan regresyonu açıklamak için öne sürü

len 3 temel mekanizma : 1- Vasküler yetersizlik, 2- ~okal faktörler, 

3- İmmün mekanizmalardır. 

1- Vasküler yetersizlik : Tümörün çoğalabilmesi için çok kana gereksini

mi vardır fakat yeni kan damarları oluşumu. çok hızlı olamadığından tümörün 

büyük alanlarında nekroz başlar ve regresyona uygun durum ortaya çıkar. Bu 

durum belkide 11 tümör angiogenesis faktör '' miktarının yetersizliği olabi

lir, böylece tümörün gereksinimi olan yeni damar oluşumunda yetersizlik or

taya çıkar. Sonuçta tümör, kanın akışkanlığını azaltan trombosit ve/veya 

tümör embolilerini yakın çevreden uzaklaştıramaz. Kapiller blokaj, bazen de 

tümörle damarlar işgal edilir ve tümörde regresyon görülür(l). 

2- Lokal faktörler : Radyoterapi ile başarılı tedavi edilenlerde görül

düğü gibi, spontan regresyona uğrayan veya nekrotik tümörlerde sıklıkla 

kalsiyum çökmelerinin bulunması, spontan regresyond.a kalsiyumun etkisi ola

bileceğini düşündürmüştür. Kalsiywn, normal hücre zarının fonksiyonlarını 

inhibe eder ve toksik olan bu iyonun yüksek konsantrasyonu tümörün kendi 

kendine destruksiyonuna yol açabilir. 

3- İmmün mekanizmalar : Bu konunun izahında çeşitli fik:irler ileri sü

rülmektedir. Örneğin; kan transfüzyonu, enfeksiyonlar, Coley's toxininin 

uygulanması ve primer tümörün çıkarılmasından sonra spontan regresyonun 

görüldüğü bildirilmektedir(l). 
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RETİNOBLASTOMA'NIN TEDAVİSİ : 

Retinoblastoma tedavisinde amaç; sağkalımdan fedakarlık etmeden faz

la sayıda hastada görmenin korunmasını sağlamaktır. Hastalığın evresi, te

davinin sonucunu en iyi şekilde tahmin ettirir{ll). 

Tedavi yöntemleri 

1- Cerrahi tedavi 

2- Radyoterapi{dıştan foton ve elektron ışınları, radyoaktif plaklar) 

3- Kemoterapi 

4- Lol:..al çeşitli teknikler(fotokoagülasyon;crioterapi vb.) 

Retinoblastoma'da evrelere göre önerilen tedavi yöntemleri kısaca 

tablo-9' da görülmektedir. 

Tablo-9: Retinoblastoma'da Evrelere_.cEre Tedavi Yöntemleri(20). 

Evre-l : A ve B : Cerrahi olmayan tedaviler(LC/RT) ve sistemik KT 

C : İki seçenek vardır. 1- Enükleasyon, 2- Lokal tedavi(RT ve KT) 
ile etkin sonuç alınmazsa enükleasyon yapılır. 

Evre-2 : A : İki seçenek vardır. 1- Küçük lokalize tümör: RT 
2- Yaygın massif tümörler: Enükleasyon 

B,c,D,E : Enükleasyon ve sisteınik KT 

Evre-3 : A ve C : Enük.leasyon ve beyine RT( 28 qy) + İntrathekal ve sis .KT 

B : Enükleasyon ve orbitaya RT(40 qy) + sis. KT 

D : Enükleasyon ~ orbitaya(40 qy) ve beyine(28 Qv')RT + sis. KT ve 
intrathecal KT 

Evre-4 : Enükleasyon 
RT(büyük ve ağrılı tümörlere) 
Sistemik KT 
İntrathecal KT(santral sinir sistemi tutulması olduğunda) 

Evreleme sistemi : Tablo-4 1 de sunulan St.Jude Stagi.g Sistemidir. 

KT: Kemoterapi, LC: Işık koagülasyonu, RT: Radyoterapi. 
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Cerrahi Tedavi : 

Retinoblastomanın tedavisinde cerrahi yöntemlerin kullanılması 19.yüz

yıl başından buyana bilinmektedir(l). 

Cerrahi tedavi yöntemleri : 1- Enükleasyon, 2- Ekzenterasyon'dur. 

ı- Enükleasyon : Optik sinirin mümkün olan en uzun segmentinin çıkarıl

ması ile göz küresine sınırlı hastalığın lokal kontrolunun ~n fazla olası

lıkla elde edildiği teknil..-tir, fakat bu tel'"..nikle görmenin korunması mümkün 

değildir.·Enükleasyon yapılırken, optik sinir en azından 10 mm. uzunlukta 

kesilerek çıkarılmalıdır. Tek taraflı ilerlemiş hastalığı olan veya bilate

ral hastalıklı hastanın daha ilerlemiş olan gözüıtün enükleasyonu tedavinin 

esasıdır. Cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilen hastalardaki başarısızlık 

durumlarında da enükleasyon yapılır(ll,12). 

2- Ekzenterasyon : Bulbus oculi'nin dışına invazyon hallerinde, orbita 

periostuna kadar retrobulber dokuların çıkarılması işlemidir(35). 

Lokal Teknikler : 

1- Fotokoagülasyon :Bu teknik Rl3 tedavisinde değerli bir destektir. 

Dıştan yapılan radyoterapiden sonra görülebilen nüks tümörlerin ve klinik 

olarak ortaya çılanadan önce saptanan küçük Rl3 1nin tedavisinde primer ola

rak faydalıdır. Işık, tümörün büyümesi için gerekli olan retinal dolaşımı 

bozar. :Bu tedavi şeklinin komplikasyonları, yoğun vitreous içine kanama 

ve retina dekolmanıdır. Klinik otörlerin görüşü, konjuktivada insizyon ge

rektiren :CZ.iyoterapinin kullanıldığı, equatorun arl'"...asındaki tümörlerde 

esas olarak kullanılması şeklindedir(9,18,29,35). 

2- Criyoterapi : Fotokoagülasyonda olduğu gibi, bu teknik, yalnız 6 dd' 

den daha küçük boyutlardar.i tümörlerde etkindir. :Bu teknik, hücre içi buz 

kristalleri oluşturarak ve tümörün mikro dolaşımını keserek do~ııı tahrip 

eder. Equatorun önündeki tümörlere kolaylıkla "UYgulanır(9,18,29,35). 
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Ra~voaktif Aplikatörler : 

1952 yılında Stallard ve ark. 'larınca, ,6noe radyum ve daha sonra 

Co-60 kullanılması ile geliştirilen radyoaktif plaklarla RB'nin tedavisin

de, günümüzde Co-60 •ın yanısıra İodine-125, İridium-192 ve Ruthenium-106 

plakları birçok ileri merkezde başarılı şekilde kullanılınaktadır(l2). 

Rauyoaktif aplikatörlerden en sık kullanılanı, Co-60 plaklarıd.ır. 

Co-60 Plakları : 

Dıştan ışın kaynağından yaygın ışınlama kullanan ülkelerde elde edi

len sonuçlarla karşılaştırılabilen sonuçların elde edilmesiyle, uzun yıl

lardır fokal ışınlama yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Aplikatör uygulanması için kriterler şunlardır : 

1- Equatorun önünde veya arkasında, optik sinirden en azından 3 mm.uzak

lıkta yerieşen küçük soliter tümörler(Reesy's gruplarından 1-J A'ya kadar)• 

2- Criyoterapi veya fotokoagülasyon tedavileri için uygun olmayan,loka

lize, vitreousa yayılan fokal küçük tümörler. 

3- Dıştan ışın tedavisinin tamamlanmasından sonraki 2 ay içinde tümör 

gerilemesinde başarısız olunduğu durumlar. 

4- Lokalize nüks tümörler(13,18,21,29,35). 

' Bu teknikte Co-60 plakları skleraya dikilir. Bunlar 6-7 günde tümör 

apek:sine 4000-4200 rad'lık bir doz verecek şekilde hazırlanır. Şekil-4 1 de 

Co-60 plağının skleradaki izodoz eğrileri görülmektedir. Belirlenen süre 

sonunda ikinci bir operasyonla plaklar çıkarılır. Fotokoagülasyon ve criyo

terapiye benzer şekilde büyük tümörler veya multipl tümörler retina bitişi

ğine çok fazla ışın verilmedikçe yeterli olarak tedavi edilemezler. Tek 

bir soliter tümörü olan ve bu yöntemle tedavi edilen bir hasta serisinin 

yarısından fazlasında, ilk tedaviden sonra gözde ikinci tümör geliştiği 

görülür. Dıştan RT ile bu nükslerin çoğunu önleme olasılığı olduğu halde, 

ikincil tümör görüldiloVfuıde, bunların fokal ışınlamayla tekrar başarılı şe

kilde tedavi edildiği bildirilmektedir(l2,13,14,18,21,37)• 
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Şekil-4 Co-60 Diskinin skleradaki izodoz eğrileri. 

Kemoteraui : 

Tek ajan ya da kombinasyon olarak uygula.nan kemoterapinin, bugüne ka

dar RB'li hastalarda sağkalımı arttırdığını gösteren çalışma yoktur(ll). 

Çeşitli ajanlara karşı RB'nin yanıtına rağmen, kür elde edildiği bil

dirilen yaygın tümörlü hiçbir hasta halen gösterilememiştir(ll). 

Tümörleri, optik sinir ucunda veya yakınında olan orbital hastalıklı 

çocuklar ile açıkca kemik iliği veya başka yerde meta.statik hastalık gös

terilen olgularda. kombine kemoterapinin(KT) faydasıyla ilişkili olduğu ka

bul edilen bir prognoz vardır. Bu hastalarda, Daktinomisin, Methotrexate 

veya Siklofosfamid ya da IClorambusil kombinasyonlarının kullanılması ile 

geçici remisyonlar bildirilmiştir. Benzer şekilde intratekal methotrexate 

ile meningial yayılmalarda geçici remisyonlar elde edilmiştir. Çeşitli ilaç

lar(siklofosfa.mid, vinkristin, doxorubisin, a.driamisin) üzerinde çalışmalar 

sürdürülmektedir(9,ll). 

I·larta Zelter ve ark., 1988 yılında yayınladıkları makalelerinde, 

tablo-lO'da sunulan şekilde bütün evrelerde KT uyguladıklarını açıkladılar. 

Bir yaşından küçük çocul:..lara % 50 az dozla KT'ye başlanır ve toleransına 

göre dozlar arttırılır(20). 
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Tablo-10 Retinoblastoma'da Evrelere Cl5re Kemoterapi Tablosu. 

Sistemik KT 

Evre-1 ve 2 

Evre-3 

Evre-4 

Siklofosfamid 300 mg/m
2

, İV, l/hf x 6 hf daha sonra 

Siklofosfamid 200 mg/m
2

, İV, l/hf' x 42 hf 
2 

İV, l/hf x 6 hf daha Vinkristin 1,5 mg/m , sonra 

Vinkristin ı 
2 

mg/m , İV, l/hf x 42 hf 

: Siklofosfamid 300 mg/m 
2

, İV, l/hf x 52 hf 

Vinkristin ı,5 mg/m
2

, İV, l/hf x 52 hf 

Adriamisin(doxorubisin) 60 mg/m
2

, İV, l/ay.x 8 ay 

: Siklofosfamid 150 mg/m
2

, Oral, l-7:günler 

Adriamisin 35 mg/m
2

, İV, 8.gün 
-1 2 . Cisplatinum 90 mqrm , IV, 24.gün 

VM 26 100 mg/m 
2

, İV, 26~ gün 

3 hf aradan sonra kür tekrar edilir x 6 kür 

İntratekal KT ( l/hf .:x: 6 hf ) Doz yaşa güre değişir. 

Methotreksat 12 mg ( 3 yaş ve daha büyük çocuklarda) 

10 mg ( 2-3 yaşındaki çocuklara) 

8 mg ( l-2 yaşındaki çocuklara) 

Deksametazon 10 mg 

Cytosine arabinoside 40 mg/m
2 

İV : İntravenöz , hf : Hafta . 
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RETİNOBLASTOMA'NIN RADYOTERAPİSİ : 

Retinoblastomada Radyoterapinin{RT) amacı, görmeyi koruyarak lokal 

hastalığı kontrol altına almaktır. 

Normal retinanın oldukça radyoresistant olmasına karşın, RB aşırı de

recede radyoduyarlı bir tümördür. 

Hilgartner, 1903 yılında X-ışını te&.visiyle ilk başarılı RB tedavisi

nin yapıldığını bild.irdi(2,12,13). 1929 yılında Foster ve Scott St.Bartho

lomew's Hastanesinde bir interstitial implant(radon) kullanarak Rl3 tedavi

sinde RT'ye öncülük ettiler(2,12,21,22). Daha sonra 1952 yılında Stallard, 

7 günde enaz 3500 rad'lık ışın yayan oftalmik aplikatörleri, önce radyum ve 
! 

daha sonra Co-60 kullanarak geliştirdi(2,9,10,11,12,21,22,25,35,37). 

Dıştan ışınlama teknikleri, görmeyi korumaya çalışarak Rl3'yi tedavi 

etmek için geliştirildi(2,lO,ll). 

Ciinümüzde Lineer Akseleratörlerle üretilen süpervoltaj ışın, ortho

voltaj ışından elde edilen sonuçlardan daha iyi sonuçlar alınmasını sağlar. 

Süpervoltajın orthovoltaja göre 2 avantajı vardır: 1- Yüksek enerjili ışın 

demeti düzgün şekilde temporal alandan verilebilir, böylece ışın lensin tam 

arkasından geçer ve sadece temporal alan kullanıldığından, katarakt oluşma 

sıklığı azalır. 2- Süpervoltaj ışının maksimal izodoz eğrileri, bu tümörün 

genellikle yerleştiği yere rastgelen bir uzaklık olan, deriden yaklaşık 

4 cm. derinliktedir. Eski orthovoltaj tekniği ile deri, tümörün aldığı do

zun yaklaşık 2 katını alır. Bu durum , orthovol taj kullanıldığında görülen 

deri ve kemik değişi.Y..liklerinin daha şiddetli olmasını açıklar(9). 

Radyoterapi ile lokal kontrol sağlanan hastaların çoğunda multisent

rik hastalık vardır. Tutulan gözlerin % 80 1inden fazlasında birden fazla 

(ortalama 5) tümöral odak vardır. :Bu nnıltisentrikliğe ek olarak, tümör 

hücrelerinin retina altı yüzeye potansiyel göç etme yeteneklerinin olduğu 

görülür. Ellsworth, ora serratanın sıklıkla tutulmasının, bu mekanizmala

rın nedenini açıklayabileceğini ileri sürdü. Bu hastalarda retinanın tümü, 

tümör hücrelerine sığınak olarak düşünülmelidir. :Bu nedenle birçok hastada 

dıştan ışın tedavisinin yapılması gerekmektedir(ll). 
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Teknik olanaklara karşın, pratik uygulamada partikül( elektron veya 

proton) tedavisinin kullanılmasında birçok sınırlamalar vardır. Bundan do

layı tartışmalar daha çok yüksek enerjili foton ışınları ile sınırlı ola

caktır. Başlangıçta kullanılmasına karşın, birçok olumsuzluklar nedeniyle 

orthovoltaj ışınlama, RB'nin primer tedavisinde tarihsel önemi vardır(ll). 

Retinanın tümünü tedavi etmek ve lensi yeterince korumak, Co-60 veya 

diğer nisbeten büyük kaynak boyutlu ve büyük penuınbralı mega.voltaj ışınlar

la mümkün değildir. Buna karşın, lensi direkt ışınlamaksızın retinayı te

davi etmek, küçi.ilc fokal nokta boyutlu{lineer akseleratör veya betatron)ci

hazlarla, uygun teknikler ve mega.voltaj ışınlarla mümkündür. Bu nedenle kü

çük fokal noktasal cihazlar büyük avantajlar sağlcir. Uygun lens blokları 

kullanılmadan direkt önden retinanın tümünün ışınlanması sonucunda, tedavi 

edilen gözde katarakt oluşumu görülür(ll). 

Tümörün en sıklıkla ora serratanın kenarında oluştuğu bilinmektedir. 

Ora serrata lensin 1-1,5 mm. arY~sında bulunur. Şekil-5 1 te göz oluşumları

nın tipik ölçüleri görülmektedir. 

Uygun aletlerle bile, fraksiyone tedavi küründ.e, yalnız temporal sa

ha kullanarak lensi ışınlardan korumak ve ön sahanın tamamını tedavi etmek 

mümkün değildir. Lensi direkt ışınlamaksızın retinanın tümünün ışınlanması

nı sağlayan, santral çeşitli silindirik lenslerle ön saha ve aynı taraf tem

poral sahanın kullanılmasıyla 2 saha tekniği geliştirildi. Şekil-6'da bu 

teknik şematik olarak görülmekted.ir(9,ı1,24). 

Tedavi öncesi Ultrasonografi(USG) kullanılmasıyla, tümörün lens arka

sındaki lokalizasyonu doğru olarak saptanır ve uygun bir referans noktası 

belirlenir. 

Retinoblastomanın RT'sinde 3500-5000 rad(4500 rad'lık retina ortası 

doz) , 14-20 fraksiyon, 4-5 haftalık bir tedavi şeklinin, olguların çoğun

da k'"Ür sağlayacağı bilinmektedir. Total doz, tümör yayılması ve günlük 

fraksiyon sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir(2,9,10,11,13,14, 

18,20,21,22,23,25,27,29,30,34,35,37). 
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Şekil-5: 9 aylık kızın ölçüleri 
Lens arkası ile retina ön kenarı
nın( ora serrata)yakınlığı ve ön 
sahaya uygun bloklar kullanarak 
lensi ışınlamad.an,ön retinanın 
tedavi ·olasılığı görünümü. 

Şeldl-6_: 2 saha tekniği 
Yan sahanın ön kena.rında.Y'..i aralı
ğın kaldırılmasıyla dıştan tedavi 
için 2 saha tekniği k.""Ullanılır ve 
böylece ışınlanan gözün lensi ko
runur. 
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Yandan RT yapılan tüm hastalara önden ilave RT önerilir. F.quatorıın 

önünde tümör yoksa 1400-1500 rad'lık ilave bir tedavi yeterli olacaktır(ll). 

:Büyük kalıntı tümörün ön tarafta veya vitreous içine yayılmış olarak 

bulunduğu durumlarda, santral lens bloku kullanılmaksızın ön saha ile tüm 

retinanın ışınlanması gereklidir(ll,30). 

:Bilateral orbi tal ışınlama için 6 l•leV' lik lineer akseleratöre monte 

edilen ve amaca uygun olarak yapılan aplikatörler kullanılır. Şekil-7'de böy

le bir setin şematik çizimi görülmektedir. 

:Bazı merkezlerde 6 :MeV yerine 4 MeV'lik ışınlarla RT yapılmaktadır. 

Şekil-8'de 4 MeV, 80 cm FSD'de, 3:x:4 cm.lik{arkaya doğru lt5°'li)yan saha 
~ 

kullanılmasıyla elde edilen izodoz eğrileri şematik olarak görülmektedir. 

Şekil-7: Bilateral orbital ışınlama 
için uygun aplikatörlü 6 lı!eV' lik 
lineer a.Y..seleratörün şematik görünümü. 

4MeV 
80cm FSD 
3ı4cm 
(Angled LS• 
Posteriorly) 

Şekil-8: 4 MeV'lik lineer akseleratör
le yan saha kullanılmasıyla elde edi
len izodoz eğrilerinin şematik görünümü. 

Şekil-8' de şematik olarak gösterilen teknikte saha; gözün arka segment

lerini ve böylece özellikle multifokal türnörlerdeki riskli bütün retinayı ve 

optik sinir proksimalinden enazınd.an 10 mm uzağını da içeren "D" şel:"'..lindedir. 

Sahanın büyük eksenlerinin boyutları 100 cm.lik izosentrik uzaklıkta 26x32 mm. 

dir. GJze uygun kontakt lens yerleştirilir. Hasta,türn kafayı saran aletlerin 

yardımı ve anestezi ile hareketsiz hale getirilir. Işın sahasının ön kenarı, 

lensin arka uç yüzeyinin tam arkasından geçmelidir(22,24). 
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Tek taraflı Retinoblastomanın 6 MeV ile yapılan RT'si : Tümör, reti~ 

nanın arka yarısında ise, lensin arkasına yakın kısımlar tamamen korunarak 

arkaya doğru 5° 11ik bir açıyla yan saha kullanılır(Şekil-9/A). Tümör, çok 

büyük veya retinanın ön yarısında da yer alıyorsa, direkt ön saha tedaviye 

eklenir(Şekil-9/B). 

L 
6 Mev Ph 

A a-· 
Şekil-9: Tek taraflı RlPnin 6 MeV ile yapılan RT teknikleri. A-Equatorun 
arkasındaki tümörler için, :S-Öne doğru gelişen tümörler için uygun teknikler. 

Bilateral tümörlerin 6 MeV ile yapılan RT'si : Bir göz enükle edildi

ğinde diğer göze, tek taraflı tümöre uygulanan tedavi tekniği aynen uygula

nır(Şekil-9/A ve B). Nazal retina tutulduğunda, tümörü tedavi etmek için bu

run yoluyla karşı orbita sahası tedaviye eklenir(Şekil-10/A). Çift taraflı 

ışınlama için, lensin.arka ucuna değen, şekil-9/A' dar~ gibi lensler koruna

rak karşılıklı zıt sahalar kullanılır(Şekil-10/B). Tüm retinanın alacağı doz 

5000 rad/5 hafta, 5 fraksiyon/l hafta şeklinde uygulanır(20). 

Orbital ışınlama : Kalan gözün retinasını, üstte anlatılanlara benzer 

şekilde korumak için, açılı(l~20°) yan saha tedavide kullanılır(Şekil-10/C). 

Kalan gözde hastalık olduğunda, karşı saha tekniği ile her iki tümör-

1 ü sahayı tedavi etmek için açı yeteri kadar değiştirilir(Şekil-10/D). 
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Şeki.1-10 : Bilateral Rl3 1 nin 6 MeV ile yapılan RT teknikleri. A-Kalan göze RT, 
:B-Blateral tümör için RT, C-Orbitadaki tek taraflı tümöre RT, D-Orbita ve 
diğer tümörlü göze uygulanan RT teknikleri. 

Radyoterapinin planlanması ve uygulanması; Radyasyon Onkoloğu, Oftalmo

lojist ve Anesteziolojist•in birlikte çalışmasını gerektirir. Küçük çocuklar 

Ketamin ile anestezi edilmektedir. Son zamanlarda nitroz oksit ile oksijen 

karışımı ve % 2'lik halothan ile yapılan anestezinin daha uygun olduğuna dair 

çalışmalar vardır(32,33). 

Radyoterapiden sonra görülen komnlikasyonlar : 

1-Hemorajik retinitis, 2-Vitreous içine kanama, 3-Retinal ayrılma, 

4-Retinal atrofi, 5-Fitizis bulbi, 6-Katarakt oluşumu, 7-Hafiften orta dere

ceye kadar orbital ve frontal kemiklerde hipoplazi, 8-Kseroftalmi, 9-İrido

siklitis, 10-Göz dokularında neY...rozis(5000 rad'dan fazla dozlarda), 11-Akut 

glokom, 12-Dişlerin gelişmesinde bozukluk, 13-Yüksek dozlarda(6000 rad1 dan 

fazla)optik atrofi, 14-Radyasyon sahasında ikinci primer tümör gelişmesi vb. 

(10,14,21,29,37). 
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1 
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Prognoz : 

Retinoblastomada prognoza etki eden faktörler : 

1- Tümörün evresi : Evre-1 tek taraflı tfunörde 3 yıllık sağkalım oranı %97 
çift taraflı " n n 11 %92 

Evre-5 tek taraflı " 11 " 11 %38 
çift taraflı " 11 11 n %35 

olarak bildirilmektedir(25). 

2- Tanı konulduğunda hastanın yaşı : 2 yaşından büyük çocuklar daha kötü 

prognoza sahiptir. 0-5 aylık olgularda 3 yıllık sağ.kalım oranı, tek taraflı 

RB'de % 95, çift taraflıda ise % 88 olarak bulunurken, 24-29 aylık olgularda 

3 yıllık sağkalım oranı, tek taraflı RB'de % 81 va çift taraflıda ise % 75 

olarak bulunduğu bildirilmektedir(25). 

Marian Rubenfeld ve ark.(1986), 358 RB'li olgunun retrospektif ince

lenmesinde; 7 yaşından sonra tanı konulanla~ın en iyi prognoza.sahip olduğu, 

2-7 yaş arasında tanı konulanların en kötü prognoza sahip olduğu ve 2 yaşın 

altında tanı konulanların ise orta derecede iyi prognoza sahip olduğunu gös

terdiler. Tanıları 7 yaşından sonra konulan olgularda sağkalım oranı % 96, 

2-7 yaş arasında tanı konulanlarda % 81 ve 2 yaşın altında tanı konulan ol

gularda ise % 90 olarak bulundu(26). 

3- Cinsiyet Hem tek taraflı hemde çift taraflı tümörlü olgu.larda,erkek

lerdeki prognoz kızlardan biraz daha iyidir. 

Erkek çocuklarda tek taraflı RB'de 3 yıllık sağkalım oranı % 91 

Kız il il il " il it % 82 

Erkek it çift il " 11 il % 92 

Kız it il il il n n % 89 olarak 

bulundu(26). 

4- Tedavinin yapıldığı merkez : En önemli prognostik faktörlerden biri

sidir. İngiltere'deki bir çalışmada; bir merkezde 3 yıllık sağkalım oranı, 

tek taraflı olgularda % 91, çi~ taraflı olgularda % 94 olarak saptanırken, 

başka bir merkezde 3 yıllık sağkalım oranı, tek taraflı olgularda % 82 ve 

çift taraflı olgularda ise % 86 olarak saptandığı bildirild.i(25). 
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Tek taraflı ve bilateral RB'li bulgulardaki hastalar eşit riskli ol

mak üzere ABD' de bu hastalığın tedavisinde özelleşmiş birçok merkezde mor

tali te oranı % lO'dan daha az olmasına karşın, tüın merkezlerin mortalite 

oranı ortalama % 19' dur(9). 

Hastalığın evrelemesinde en önemli prognostik faktör, genellikle fa

tal olan uzak metastazlardır. Hem orbital yayılım hemde optik sinir invaz

yonu, lamina cribrosa•nın arkasında 10 ırur..den daha büyük olduğunö..a, olgula

rın % 90' dan fazlası ölüınle sonuçlanır. Olguların çoğunda ölüınler intra

l:ranial yayılmaya bağlanabilir. Uzak metastazlar, lokal trakeal veya farin

geal tıkanmalar ölümlerin pek çoğunun sebebini açıl:lar(9). 



G E R E Ç ve Y Ö N T E M 

Eu çalışma, 'Mart 1970 ile Mayıs 1989 tarihleri arasında Ankara tlniver

ai.tesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalına başvurup, Radyote

:ra.-pi yapılan 152' si erkek ve 93 1 ü kız olmak üzere toplam 245 Retinoblastoına

l.:ı. hasta üzerinde yapıln:.ıştır. 

Çalışmamızda, A.ti.rI'ıp Fak.Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında Radyo

te:rapisi yapılan ve aynı fakül tenin göz kliniğince(Vehbi KOÇ <ı>z 'Bankası) 

takip edilen F.:B'li hastalara ait bulgular incelendi. RB'li 245 hastadan,2l'i

lli.n RT yapılmasından so~~ 2 yıllık sürenin geçmediği, 33'ünün Rır· sonrası 2. 
' 

~:ı.ıı doldurmadan kontrollere gelmeyi bıraktıkları ve 19'unun ise RT sonrası 

h~men hemen hiç kontrole gelmefilkleri 1 kontrollere gelmeyen toplam 52 hasta

~a ulaşmak için yapılan yazışmaların da. sonuçsuz kaldığı görüldü. 

Sağkalım ve mortalite değerlendirmesine 72'si erkek ve 55'i y~z olmak 

iizere 127 hasta alındı. RT sonrası nüks saptanan 45 olgu ve bu nüks görülen 

()ıguların tedavisinde yeniden RT uygulanan 24 olgunun bulguları ayrıntılı . 

()1arak incelendi. 

Bu hastaların büyük bir bölümünün tedavisinde Co-60 Garnmatro-3 tip 

Simens cihazı kullanılmıştır. Olguların az bir kısmında tedavi '.Betatron ci

hazı ile yapılmıştır. Co-60 Gammatron-3 tip Simens cihazı 4200 Ci.lik olup, 

yarılanma süresi 5,3 yıldır. 'Bu cihazın özelliklerinden bazıları şunlardır: 

_ Fokus-deri mesafesi(FSD veya SSD); 75 cm. 
2 

- Işınlayabildiği en b~ alan : 24%24 cm 
2 

- Işınlayabildiği en küçük alan : 4x4 cm 
o o 

_ Radyasyon kaynağı dönme olanağı: 180 sağa, 180 sola olmak üzere 

toplam 360° dönerek sürekli ışınlarnah.--taclır. Aynı açılarla tanjansiyel ışın
lama da yapılabilmektedir. 

Hasta masası ileri-geri, sağa-sola ve belli açılarla dönme hareketle

ri yapacak şekildedir. Gammatron-3'ün kontrolü dışardan yapılmaktadır. Ayrı

ca, hastanın tedavisi sırasında dışardan izlenmesi mümkündür. 
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Betatron cihazı : 18 :MeV'lik Simens 200 A modeli olup, 5-18 MeV arasın

daki enerjilerde elektron ve X-ışını tedavisi yapmaya uygundur. Temelde,elek

tro magnetik bir alanda elektronların bir yöriinge üzerinde hızlandırılarak 

n kinetik enerji kazandırılarak " istenilen enerjiye ulaşılması prensibine 

dayanır ve tedavi amacıyla kullanılır. İstenildiğinde, hızlandırılan elektron

lar bir hedefe çarptırılarak X-ışınları elde edilir ve tedavide kullanılabilir. 

Lezyona konus aracılığı ile temas ettirilerek ışınlama yapılır. 

Yöntem ve Telaıik : Tedavinin temelinde radyoaktif kaynağı Co-60•dan sü

rekli yayılan Chmrııa ışınının lezyon üzerine düşürülmesi şeklinde uygulanmak

tadır. Co-60 radyoaktif izotopundan yayılan gamma ıışınının ıo,5 x.u. ve 9,3 
x.u. dalga boylarında iY..i değişik dalgası ve buna bağlı olarak, sırasıyla 

1,17 ve 1,33 :MeV'lik quantum enerjisi vardır(34). 

Tedavi alanı,hastaların tümiinde önden. tüm göz sahasını içine alacak şe

kilde düzenlenmektedir. Tek gözdeki tümörlere, hastanın yaşına göre 4:x:3 cm 

ile 6x5 cm.lik sahadan genellikle günde 200 rad, haftada 5 seans olmak üzere 

toplam 3500-5000 rad(ortalama 4000 rad), 4-5 hafta içerisinde total tümör do

zu uygulanmaktadır. Bilateral tümorlü olgulara Radyoterapi, ya tek gözdeki 

tümöre uygulandığı gibi ayrı ayrı yapılır, ya da her iki göze önden tek saha 

şeklinde, hastanın yaşına göre 9.x4 cm. ile llx5 cm.lik sahadan yapılır. 
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BULGULAR 

Retinoblastomalı(RB) 245 hastadan 172'sinin(% 70,2) 0-3 yaşlarında ol

dukları saptandı. Tilin olguların aylara göre yaş dağılım grafiği şekil-ll'de 

görülmektedir. 

Hastaların tümü Reese-Ellswbrth sınıflandırmasına göre evrelendirild.i. 

Buna göre 245 olgudan 192'sinin(% 78,4) Evre V'de oldukları anlaşıldı. Erken 

evrede oldukça az sayıda hastanın kliniğe başvurduğu, Bu hastalardan 3 •ünün 

(~. 1,2) Evre I• de ve 15'inin(% 6,1) Evre II'de olduğu saptandı. Tüın olgula

rın Reese-Ellsworth .sınıflandırmasına göre dağılı~ları tablo-11 ı de görülmek

tedir. Tilin olguların evrelere göre dağılım grafiği şekil-12'de görülmektedir. 

Retinoblastoınalı olgular tümörün lokalizasyonuna göre incelendiğinde; 

l37 hastada(% 55,9) tümörün bilateraı, 108 hastada(% 44tl) ise·tek taraflı 

olduğu, tek taraflı tümörün, 47 hastada(% 19,2) sağ gözde ve 61 hastada(~24,9) 

sol gözde lokalize olduğu saptandı. Bu bulgular tablo-ll'de gösterilmiştir. 

Bilateral F.B'li 137 hasta, yaş gruplarına göre incelendiğinde; olgula

rın 116•sında(% 84,5) en sıklıkla l.yaşta olmak üzere ilk 3 yaşta tanı konul

duğu saptandı. Bilateral olguların yaş dağılım grafiği şekil-13'de görülmek-

tedir. 

Tilin hastaların% 62'sini oluşturan ·. 152 erkek olgunun incelenmesinde; 

107'sinin(% 70,4) ilk 3 yaşta oldukları bulundu. Bu olguların yaş dağılım 

g.r-afiği şekil-14'de görülmekteciir. 

EvTe-I' de hiç hasta yokken, Ev:I-e II'de 8 hastanın(~. 5,3) olduğu ve 

hastaların büyük çoğunluğunun(% 79,6) Evre V'de oldukla~ı bulundu. Bu olgu

ların evrelere göre dağılım grafiği şekil-15'de görülmektedir. 

Erkek olgularda .. türnörün, 85 olguda bilateral, 25 olguda sağ gözde ve 

38 olguda ise sol güzde lokalize olduğu saptandı. Bu olguların lokalizasyon 

ve evre dağılımı tablo-12'de gi)sterilmiştir. 

Erkek olguların% 55,9' unun oluşturan 85 bilateral Iratıi olgudan 72' 

sinde(% 84,7) en sık l.yaşta olmak üzere ilk 3 yaşta tanı konulduğu. saptandı. 

Bu olguların yal§ dağılım grafiği şekil-16'da _gösterilmiştir. 
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Tilin RlP li hastaların '/;. 38' ini oluşturan 93 kız olgunun incelenmesiyle 

elde edilen sonuçlar, erkek olgularda bulunan değerlerin hemen hemen aynı

sıydı. Olguların büyük çoğunluğunun(% 69,8) 2. ve 3.yaşlarda daha sık olmak 

üzere ilk 3 yaşta görüldüğü anlaşıldı. Kız olguların yaş dağılım grafiği 

şekil-17'de görülmektedir. 

Retinoblastomalı kız olguların, Turre I' de 3 , EvTe II r de 7 ve Evre V' 

de ise 7l'inin(% 76 74) olduğu bulundu. Kız olguların 52'sinde tümörün bilate

ral ve 41•inde ise tek gözde.lokalize olduğu saptandı. Kız hastaların evre 

ve lokalizasyon dağılımları tablo-13'de gösterilmiştir. Kız olguların evrele

re göre dağılım grafiği şekil 18'de görülmektedir~ 

Blateral P~' li 52 kız olgu.dan 44'ünün(f., 84,6) ilk 3 yaşta oldukları 

saptandı. Bu olguların yaş dağılım grafiği şekil-19' da görülmektedir. 

Retinoblastomalı 245 hastadan 21' i R'l'.·' den sonra 2 yıllık süre geçme

diğinden, 52•si RT' den sonra en az 2 yıllık süre;Yi doldurmadan takipten 

çıktıkları ve RT' den sonra nüks tümör saptanan 45 olguyla birlikte 118 olgu 

evrelere göre genel mortalite, 2 ile ~ yıllık sağkalım oranları; ortalama 

sağkalım süresi ve uygulanan radyoterapi total dozlarının araştırılmasında 

değerlendirme dışı tutuldu. Değerlendirmeye 72'si erkek ve 55'i kız olmak 

üzere toplam 127 hasta tabi tutuldu. 

Değerlendirmeye tabi tutulan 127 hastaya ait, hastalık evresine göre 

hasta sayısı, kabaca saptanan genel mortalite oranı, 2 ve 5 yıllık sağkalım 

oranları, ortalama sağkalım süreleri ve uygulanan total RT dozlarına iliş

kin bilgiler tablo-14'de görülmektedir. Tablonun tetkikinden anlaşılacağı 

üzere, olguların evrelere göre dağılımları oldukça düzensizdi ve özellikle 

erken evrelerde cieğer1endirilemeyecek kadar az sayıda hasta vardı. Evre I' 

deki 3 olgudan l'inin radyoterapiden sonra 19.ayda takipten çıktığı, diğer 

2 hastanın en az 108 ay düzenli izlendikleri ve ölüm saptanmadığı anlaşıl

dı. Evre II' deki 9 hastadan birinin RT'den sonra ilk 2 yıl içerisinde öl

düğü, 8 hastanın 2 yıl düzenli izlendikleri, bunlardan 3'ünün 5 yıllık 
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süreyi doldurmadan takipten çıktığı ve kalan 5 hastanın 5-7 yıllık izlenme

leri sırasında ölüm görülmediği saptandı. Evre III• deki 7 hastanın hepsinin 

en az 2 yıl izlendikleri, 5-7 yıllık izlenime 3 hastanın tabi tutulduğu ve 

bu evredeki hastalarda ölüm saptanmadığı bulundu. Evre IV•deki 6 hastadan bi

rinin RT'den sonra ilk 2 yıl içerisinde öldüğü ve 5-12 yıllık takibi 3 has-

tanın tamamladığı saptandı. 

Olguların% 81,1• ini oluşturan Evre V'deki 103 olgu.dan 43'ünün RT'den 

sonra 13.yıla kadar uzanan takip sırasında öldüğü, 63 olgunun(% 61,2) 2.yıl

lık izlenimde kaldıkları ve 33 olgunun(% 32) 5-13 yıl izlenimde r..aldıkları 

saptandı. 

Tablo-14'ün sağındaki son sütunda hastalara uygulanan total RT dozları 

görülmektedir. Hastalara, evresine göre 300 rad/gün yapılarak total 3000 rad,: 

200 rad/ gün yapılarak total 5000 rad' lık RT yapıldığı anlaşıldı. 

Tablo-15'de erkek ve ~ablo-16'da kız ~lgul.arın, Tablo-14'deki bulgula

ra göre dağılımları gösterilmiştir. 

Hastalara yapılan tedavi yöntemlerinin incelenmesinde; 145 hastada enill::

leasyon ve/veya egzenterasyon'dan sonra RT yapıldığı, 93 hastada yalnız RT 

yapıldığı ve 7 hastaya ise önce RT,sonra enill::leasyon yapıldığı anlaşıldı.Has

talara Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ile Cöz Kliniği arasında yapılan, 

tablo-17'de gösterilen protokole göre kemoterapi yapıldığı anlaşıldı. 

Retinoblastomalı 245 hastadan cerrahe tedavi+ RT veya yalnız RT.ya

pıldıktan sonra 45'inde nüks tümör görüldüğü saptandı. Nüks tümör görülme 

sıklığı % 26,1 olarak bulundu. Bu nüks tümörlü 45 hasta .. bulgu.larının anali

zi tablo-18 1 de gösterilmiştir. 

RT'den sonra nüks görülen 45 hastanın yaş ortalaması 2,5 yıl(2 ay ile 

8 yıl arasında) olarak bulundu. Bu hastalardan 25'ini.n 2 yaşından küçük ol

duğu., bunlardan 15'inin 1 yaş ve altında oldukları, 12 hastanın 2-4 yaşla

rında olduğu, 8 hastanın ise 5 yaş ve üzeri yaşta oldukları saptandı. 

Nüks tümörlü 45 olgudan 26•sı erkek(% 57,7) ve 19'u(% 42,3) idi. 
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Tablo-13: 93 Retinoblastomalı kız olgunun 
evrelere göre lokalizasyon ve %' leri. 

Şekil-17: 93 kız olgunun yaş 
dağılım grafiği. 

Şekil-19: 52 Blateral RJ3'1i kız 
olgunun yaş dağılım grafiği. 
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Şekil-18: 93 Retinoblastomalı kız olgunun 
evrelere göre dağılım grafiği. 
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Tablo-17 : Retinoblastoına Tedavi Çizelgesi. 

. . ·~ ... ··~··.·, , . ' . 
, 

1 AFTA O 1 2 3 4 · S . 6 . 1 1 9 . 10 11 12 13 11. 15 16 17 18 

EVRE 1 

EV RE 11 
(80 s -) 

EVRE 111 
[ BO S - ) 

EVRE IV 
(BOS +) 

EVRE V 

[Kİ +) 

v 

[ÇJ [ÇJ [Ç] 

v v v 
RT 

v 

D 
• ~ 
D 
• .....___ __ ,~ 

[ÇJ w [ÇJ 

v v v 
~TJ%:a 

o 
• ~ 
D 
• ~ 

v 

D 
• 
~ 

D 
• ~ 

D 
• ~ 

~ [ÇJ· 

v v 

O@ © 
eA A 
~v v 

0© © 
eA A 
~v v 

O® 
eA 
~v 

D@ 
eA 
~v 

® 
A 

v 

® 
A 
v 

[ RT J : Radyoterapi 

bJ~ : Orbi tal + Kraniospinal 

~j~ : Orbi tal + Yı.ranial + Palyatif 

© 
[ÇJ 
A 
v 

: Cyclophosphamide (Endoksan) 20 mg/kg, İV, 20 kez 

: Cyclophosphamide (Endoksan) 30 mg/kg, İV, 20 kez 
2 '. 

: Adriamycin (Adriablastina) 20 mg/m ' IV, (16 mg/kg total doz). 

: Vincristine (Oncovin) 1,4 mg/m2 , İV, 20 kez 

v 

© 
A 
v 

© 
A 

v 

® 
A 

v 

® 
A 

v 

o : Methotra:x:ate 500 mg/m
2

, İV, (1/3 doz puşe, 2/3 doz 24 saatte infüzyon). 

: f.lethotraxate 12 mg/m 2 , intratekal(İV Methotraxate ile verildiğinde 
başlangıçtan 30 dakika sonra). 

: Leukovorin 12 mg/m2, oral veya İM(lılethotraxate 'den 24 saat sonra). 
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Tablo-18 : Nüks Tümörlü 45 Hastad~ Bulguların Analizi. 

Sl.e.A NO 1 2 3 4· 5 6 7 
YAŞI 1 • ' 3-E 8-K 8-K l 3-E 6-K 

v~ c.ıN.Sı 

2-E 1-K 

1 

,, 

er 3128 213 6296 1059 7386 7387 8249 PQ.OTOK.oL 
,, H.tlniv. 

GOZ 172628 119348 238089 269637 285359 286650 474229 
HAS TA.LIGllJ SAG - - v - v v v 

1 

so~ jl 
EVJZ~Lt:Qı v v - v v v v 

' . 
1 

SAG 1 - - En/RT - En RT En/RT 
Tf;'DAV/ 

1 ~-
Ş E }<(. LI 

En/RT En/RT Ek/RT 
~ SOL İ - RT Ek RT il 

GÜJJLÜk 
g.a. -P-T - - 400 - 200 

SAG 
200 DOZ ( (?.Ao) 

200 200 
1 

- l_~ö3· 200 200 SOL -
- - 4800 - - 4400 3500 K.T TOTAL SAG 

oo:z.. U-AD) 
4000 4000 - 4400 3600 - 3500 SOL 

1$1/\,JLANAN SAG - - 4x4 - - 4X4 6X4 R. T .ALA.Nl 

1 
(GM) SOL 6x5 4X4 - 4X4 4x4 - 6X4 

P..T BA;;L..._ı..!~14 T,._ı:ıl»:ll 20.5. 70 6.10.70 8.1.76 1 22.3.77 24.8.77 30.9.77 19.2.78 

"'50'/!~,,Nn~s BA.ŞL. ı 
-

1 3 6 3 9 3 72 - ~ , 

1 

1 , ,, 1 - fi 
Sol Sol Sağ Sol Sol Sağ Sol 

Nm:s e,.oeuLt:-N (.,02. 

1 1 1 KT KT RT RT/KT RT Ek/RT Ek N~ıcS E: T'E DA"11 ŞFk.Lı 

>ıÜ~SE :'fA.ı"ILA.rJ 
3600 4500 2800 4400 eT D02ıJ (~A~) - - -r---

- 1 

NÜKSE ' , 
Etkisiz Etkisiz Etkisiz Etkisiz RT'n;rı t:r1<.ısı - - -

1 I 

1 15.3. 71 ıs.1.11 9.8.76 1 12.8. 77 16.11.79 5.1.78 8.4.85 
SON t:::DNTIZol TAR.ılJt 

SONVY:, Exitus Erltus Eritus E:ıd.tus E:ıd. tus Exitus Sağlıklı 

(?) 

En : Enük:leasyon, Ek : Ekzenterasyon, g.a : Giln aşırı, RT : Radyoterapi,KT: Kemoterapi. 

' 
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. ; ~1.f ~'. ,·~ . 
Tablo-18 Devamı. _. · · 

sı.e.A NO 8 9 10 , ıı 12 13 14 

'IAŞI 
1 1 

vız c.ıNSI 3-E 3,5-E 
1 2-K 3-K 5 ay-E 5-K 3-E 

R.T 7883 8110 8116 9974 8893 8929 9283 PR..OTOK.OL 

" 303451 320659 
1 

319258 379659 GOZ 353393 354636 3675~ 

HASTA.LiGiN SAG 1 - II · v v III - -
1 

soı.. I 
1 

. , Ev.ef Lf"QI v v - II-V v v v 
1 

SAG RT 
1 En/RT En T~DAV/ - RT - -1 

1 

.. .ŞEKLi k 
SOL En/RT Ek - RT Ek En/RT RT 

R..T GÜJJLÜk SAG 1 - 200 1 200 - 300 - -
DOZ ( ılAD) 

1 ı · 250 SOL 200 - - 200 - 200 

r<. T TOTAL SAG - 3500 1 3500 1 - 3000 - -
DOZ- (_R.AD) 

SOL 4400 
1 - l 3500 3750 4000 - -

IŞIJJLANAN SAG - 4x4 ı 4x3 - 4X4 - -
'12..T ALA."11 

SOL 1 1 
6X4 (GM-) 5%3 - - . - 6:x:6 5:x:5 

·, 1 
t2. T .BAŞtA.ı..ll»l4 T,a..flıRJ 12.7.78 20 .• 12.18j25.12. 78 2.10.79 11.3.ao 27.3.80 17.9.80 

f2.T >P'J!~>J Nfl~ BAŞL. ı I.10 
30 6 14 63 9 II.30 4 

' - , 

1 

. . ,, . . ,, Sol Sağ Sağ Sol Sağ Sol Sol NVK5 GoR.ut&N G,02. 

. 1 . 1 Ek/R_T 1 KT 
I.RT Co-60 

EkjRT >-ıJıı:.s t TE DA'-11 Şfk..lı Ek: rr. "R"l.r/'Rrrı ltı.nı ;,. ... .,+_;.;,.,. RT 
JVLJK.SE )'Af'ILA.N 

4000 1 
~-4000 4400 3300 - - 2400 gT Do2JJ (flA~) r.ııı:;nn 

N Ü)(.S.E 1 1 . 

1 
1 Etkisiz RT'n;n ETK..ISI Etkisiz - - Etkili Etkisiz Etkisiz 

1 1 

27.5.82 7.2.84 111.4.80 ~0.12.83 30.7.85 31.5.82 4.6.81 SON ~DNTllOL IAR.ıHt 

50"1Dç:: Exitus hitus{?) E:ritus Exitus Sağlıklı Eritus Exitus 



.. , 

.. t 
·~·... ... ... ,/ 

.:ıı.'"" ~· '.: • , .. 
Tablo-18 Devamı r',(' 

# ' 

,. ". 

Sle.A No 15 16 

1 ' YAŞI V(Z C.ı/\lSI 15 ay-K 2-K 

PR.OTOK.OL 
R.T 9327 9381 

" GOZ 369959 372698 
1 

HASTA.LiGiN SAG v v 
1 

Evg~Lf"rv 
Soi. v v 

I SAG Ek Ek/RT li:DAYI 
1 ' ' 

ŞEKLi 
SOL RT RT 

g.a. 
RT GÜJJLÜt -SAG. 350 
DOZ. (it.AD) g.a. g.a. 

sol 350 350 

ı<. T TOTAL SAG - 3850 

oo:z. L~AD) 
SOL 3850 3850 

IŞIJJLANAN SAG 1 -
. il. T ALA.NI 9x4. -

(c...M) SOL 4X4 
. ·, 1 

e_ T .BA~L,ı..t-J.:;14 T,a..JZJlll 30.9.80 6 •. 11.80 

. n 
21 2 )2.T .$~~4S'I NV~ BAŞL. 7 __ 

" v, 
1 . ,, · l t 

Nm:s c;oeut&N G>o2. Sol Sol 

. 1 . 1 
>-J~ıt:.S E T'E DA'11 Şfk.lı Ek KT 

JJÖk:.SE ~Af'ILA.,..J 
12'.T Dow (R AIJ) - -
NÜKS.E 

' 1 
. 

R.T'n;n tTK...1$/ - -
1 1 

117.3.83 5.10.82 SON t::DNTl20L IAR.ıHt 

50"-'L>Y: Exitus Exitus 

- 53 -

17 18 19 20 21 

1-E 10 ay-K 1-E 3-E 8 ay-E 

91p0 9829 10005 10153 10661 

385842 386799 394604 351668 416409 

v v v v II-V 

v 
1 

v v v v 

RT RT En RT RT 
! 

RT En RT En En 
g.a. g.a. g.a. 

200 350 350 - 350 
g.a. g.a. , . . - - -350 . 350 

3500 3500 - 1 
3500 4000 

3500 
1 - 3500 - -

4x4 - 4:r4 5x5 
-- 10%4 

- 4X4 - -
20.4.81 15.5.81 4.8.81 19.10.81 14.6.82 

40 15 39 1 32 

Sol 1 Sağ Sol Sağ Sağ 

Ek 1 Ek KT RT Ek 

- 1 - - 4400 -
- - - Etkisiz -

11.5.89 !20.8.82 22.11.84 30.12.82 28.5.85 

Sağlıklı Exi.tus Exi.tus(?) 
tekrar tekrar 

nüks nüks 
' 



.. 
... 

SleA NO 22 23 24 25 26 27 28 
1 1 

5-E 5,5-E 275-E l10 ay-E 7-E YAŞI Vf.Z C.ıNSI 2,5-K 1 ay-K 

PR..OTOK..OL 
R.T 10687 10689 10941 10966 10970 11007 11084 

il 
335647 418560 425458 426421 418604 477658 GOZ 429869 

HASTA.LiGiN SAG 1 v - v IV v v II 
1 

SoL ı ı. 
EV~~Lf12.t v II v v V· v -

SAG 1 

~ 

1 

I En - En/RT RT EJ:ı/RT RT RT Tt:DAYI 
1 

!! ş t=K.L! 
SOL. En/RT RT RT En - RT En 

Q. T GÜNLÜ~ SAG ı - - 200 200 200 
1 

200 
1 

200 
. D o z. ( it.AD) 

300 300 300 - ı · 200 Sol . ' - -
SAG ı 3500 randan yandan - - .1000 4000 4000 ı<!.T TOTAL '2 ;:::l'V'I 

00.:Z. (_R.AD) 
4000 3500 4500 SOL - - 4000 -

IŞ1/JLANAN l5AG ı - - 5x4 4%4 6X4 5x4 ı 3x2 
· R.. ,- ALA.NI 

ı l sx4. (GM) SOL 6x5 4x4 5x5 - - -
1 , 

122.6.82 2~.6.82 3.11.82 11.11.82 12.11.82 24.11.82 11.1.83 '2.T JM~L.-..ı.J~14 T~flılll 

n I.11 21 39 13 11 
1 8 ]2.T 5~~.tıS/ Nl)l!.S 84.ŞL. II. Q 17 ., ---

' - ~ 
l . ,, ·I - N ~ 

NLJ~5 G.o2ULt.- G:,02. Sol Sol Sol Sağ Sağ Sağ Sağ 

· I · 1 
,ı..,ı~.,:SE° TEDA-.Jı ŞFK.Lı RT En Ek/RT 1 

RT RT KT RT 
}.J J K..SC. ,YAPILA"1 I.4000 1800 ı önden ı önden 

(ı!. Al)) - ~""" 
2900 - llnt'V\ eT .Do2.0 II.3000 

NÜK.SE 
' 1 ·· ı Etkisiz - Etkisiz 1 Etkisiz Etkisiz 1 Etkisiz R T' n;rı ETk..ISI -

r I 
SON t:DNT.eoL IA2.ı Hı ı ı5.9.84 20.9.84 26.2.86 ~7.3.8'5 28.11.8~ 15.3.84 1.7.85 

501-lLJ<j:. ~tus(? ) Sağlıklı Exitus(?' Exitus Erltus{?) 
yeniden 

Exitus nüks 1 

L . 
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...... 
Tablo-18 Devamı 

:.;; 

.;. 

SIR..A NO 29 30 31 32 33 34 35 

YAŞI 
, 1 

v,z C..tNSI 4-K 3,5 ay-E 4 ay-E l 2 ay-E 3-K 1-K 1,.5-K 

RT 11178 
Pf<.OTOK.OL 

11461 li566 11462 11800 12410 12593 
15142 

GBz 433893 445638 449386 - 450300 472735 456237 

HASTA.LiGiN 
SAG - IV v v - IV II 

1 

Sol.· ı 1 
EVIZ.~Lf"QI v v IV v v IV v 

, 
SAG ı - En En En - En/RT RT 

lt:DAVI 
1 

.şra~.u Eİıf RT RT RT RT ~ En/P.T RT SOL En 

R T GuJJLLJ~ SAG 1 
- - - - - 300 ı 300 

DOZ. ( ıt.AO) 200 200. 200 ı .. 200 200 ı 300 
1 

sol -
SAG l - - - 1 - - 3200 13000 r<. T TOTAL 

DOZ. (R..AD) SOLI 2000 
yandan 3000 ı· 4000 4000 4000 3200 -

IŞllJLANAN 'SAG 1 - - - - - 1 
5:r.4 

. /lT ALA.NI 

SOL 1 l 4x3 

-9z3- ·-

(GM.)· 6x6 3,5x2 4,5x3 6x6 -
·, , 

'2.T SA;'L~ı-l~14 T~'llıJll 2.3.83 18.7.83 23.9.83 18.10.83 30.12.83 1.10.84 18.12.84 

/Z.T 1~~ASJ N&s BAŞL. ı 6 3 39 12 5 24 31 
\. -., I 

1 
1 . ,, • fi Sol Sol Sol Sol Sol Sağ Sağ NLJt.:5 G.oJWLf-N (002.. 

, . 1 RT RT RT 
1 

RT RT Ek/RT ~/RT '-J~ıc.SE TEDAVi Şf"klı 

IJV~SE )'APILAr-1 3000 
önden 3000 

1 
3000 

ı;:'.T 1)02.l.J (R Al)) A~OO 
4300 3100 3500 

f'JUK.S.E' 1 1 -
1 Etkili a.T'n;n tTl<..ISI Etkisiz Etkisiz Etkili Etkisiz ~kisiz(?, Etkili 

1 1 

!1s.10.83 ı3.3.85 28.4.87 116.5.89 3.7.84 ıı.ıı.86 26.10.87 SON ~DNTllOL TAR.ıHt 

IExitus 
yeniden 

Sağlıklı Sağlıklı 
yeniden 

mtus(?) Sağlıklı 50....ıLJç:: nüks nüks 

ı, : 



l ~· ' ' 
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Tablo-18 Devamı 

Slf?..A NO 36 

, 1 
YAŞI VQ! C.tNS/ 1,5-E 

PIZ.OTOK.OL 
R.T 12609 

" GOZ 476991 

HASTA.LiGiN SAG I v 
, 

EVe~Lf"ı<.t 
SOL v 

I 
S.AG RT TtDAYI 

1 
ş (;}c:.LJ 

SOL En 

Q.T GÜNLÜ~ SAG 300 
DOZ ('1..AD_) 

sol -
~ 

SAG 1 RT TOTAL 3000 

00.:Z. (R.AD) 
SOL -

IŞl/JLANAN SAG 6x5 
. ~I ALA.NI 

(C-M) SOL -
·, I 

'2, T !M;>t~Nbl4 T,,ı.flılll 27.12.84 

14 T 5 ~~~n Nn>:.s BAŞL.. ı 16 

a . ,, . , ~ 
1 ' - , 

NJ.JIC5 boeut&N t:;o2. 
1 

Sağ 

. . 1 . 1 . 1 
,L..J~~Sf TEDA'\/1 Şf'k.Lı 

RT 

IJV~SE )'APILA."4 3000 gT Dou_ı (ı!, AIJ) 

N i)KSf: 
' 1 

-
a.l'n;n ETK..ıSı Etkisiz 

1 

' 1 50N. t:DNTt<oL TA,R.ıHı ,9.10.86 

50....ıLl~ 
yeniden 

nüks 

-..ı....r• .. 

- 56 -
'· ~ 

!'"I'- '• 

'. · ..... 
\. 

-· .. 
37 38 

1,5-K 2-E 

12657 12799 

478885 1483724 

III v 

IV 
1 

III 

RT En/RT 

En RT 

300 300 

- 1 300 

3000 
1 

3000 

- 1 
3000 

6x4 
10x4 

-
23.1.85 1.4.85 

1 12 

Sağ Sol 

KT KT 

- -
- -

18.8.85 3.4.86 

IExitus(?) Eritus(?) 

39 40 41 42 

8 ay-K· 5-E 3-E 1,5-E 

14048 13485 14538 15198 

513109 491701 
1 522337 538574 

v v 
1 

II v 

v - 1 
IV v 

RT En/RT 1 RT RT 

1 

! 

1 
RT - En En 

300 300 1 300 1 200 

ı .. ı · 300 - - -
3600 3300 

1 
3600 3000 

3600 - 1 - -

l0z4 
6x5 -5x5 6x4,S 

- - -
16.6.86 15.1.86 2.12.86 ~3-7.87 

18 5 2 7 

lsağ-.Sol Sağ Sağ Sağ 

1 
KT KT KT RT 

- - - 2800 

1 Etkili - - -
112.12.87 8.8.86 20.1.87 22.1.88 

IExitus(?) Exitus IExitus(?) Sağlıklı 

' 



Tablo-18 Devamı (Son) 

Sle.A NO 43 

YAŞI 
1 1 

Vt!, C.ıNSI 2,5-E 

PR.OTOK.OL 
12.T 16443 

" GOZ 529032 

' 
1 

HASTA.LiGiN SAG 1 v 
1 

SOL 1 
Eve.~Lf Qı -

1 Ek/RT ' S.AG IEDAVI 

' 
SOL lı .ŞEkLI -

Q.T GufJLÜI::: SAG 200 
DO:Z.. ( R-AD) ı---r 

sol 1 -
el 

r<..T TOTAL .S.AG 4000 
00:Z. (!~AD) SOLI -
IŞl,'JLANAN SAG 1 4x4 
f2_ T ALA.NI 1 

(c..M_) 
1 

soLı -
1 , 

QT lM;;ı...-...Nbl'f Tı''llllll !22.9.88 
1 

JZ.T !.~R..A)J Nnl:S BA_ŞL. ı 6 

1 ' v , il • ,, • - !ı 
Sağ NVi:5 0oP-.DLt-tJ (.,02. 

" . ' ' ~ >--ıuı.c.SE -rEDA-./• Şfk.lı KT 
,, -

}JVK.Sr:. YAPll.Ar-1 
gT Do2u (p_ A 1)) -
f'..)Uı<Sf: ' 

' 1 ·· ı ı:ı.T'n;n ETı<..tSı -
1 1 

SON t::DNTRol IAe.ıHı !29.3.89 

50"10~ 
jsistemik 
,metastaz 

- 51 -
·;~ .... "' 

. :' ı, 

44 

4 ay-K 

16775 

567746 

v 

v 

En 

RT 

-
200 

-
4000 

1 

-
5x3t5 

5.1.89 

,5 

Sol 

KT 

-
-

ı.6.89 

45 

1-E 

17030 

576373 

v 

II 

En 

RT 

-
200 

-
4000 

-
4x4 

22.3.89 

2 

Sol -
KT 

-
-

23.5.89 

ll!:rltus(?) Erit (?' us .. 

~ 

k 

1 . . 

1 

1 
1 

1 



•. 

IJJI:.$ 
f • , .i-,OKS .. · .. 

//" J[. //.. T.., D/5:11 
llA!.:TN<J C:.&ltfCN/ı 

~~-~ 
>J,pk;$t: 

1 k*"" • . .... ' ' 1[. P.r: "jj. R.7" • .,,..ıfrJ :u>N Llı $'\~ M Sol'Jl.J<"t-
Sıf!A TA&ıcsıl YA.f/ TEMVI ~tl..M~ '. -rtrDA.oll 

ETii!. JN ı..1(:,/ S fJJtesJ (AY) 
(AoT) • f ·uu~Lif'I ' 002.ı.J 

NO .SııtANo +cuı .. ...., ~t(A'f) $f!Kt I 

440~· 
. 

Ex:itus 
1 4 36 Ek :,: ' 3 . RT 4500 Etkisiz 2 

...... ~ ..... "'" ...... .. 

2 6 24 4400 3 Ek/RT. 4400 Etkisiz 2 Exitus -
3 8 36 En 4400 14 Ek/RT 4000 Etkisiz 32 Exitus 

Co-60 
4490 Etkili 35 Sağlıklı 

4 12 5 - 3000 30 A-o.RT 

5 14 36 4000 6 RT 3300 Etkisiz 3 Exitus -
6 20 36 3500 7 RT 4400 Etkisiz 5 Yeniden nüks -
1 22 60 En 4000 I. 11 RT 4000 Etkisiz 9 Yeniden nüks 

II. 9 RT 3000 Etkisiz 8 Exitus(?) 

8 24 30 - 4500 39 Ek/RT 1800 Etkisiz 2 Exitus(?) 

yanda:rı önden Etkisiz 20 Exitus 
9 25 10 - 13 RT 

4000 4000 

10 26 84 En 4000 11 RT 2900 Etkisiz '2 Exitus i 
i 

1 
1 
1 önden yandal'.l 

11 30 3,5 - 3 RT 4300 
Etkisiz 17 Yeniden nüks 1 

4000 

12 31 4 - 3000 39 RT 3000 Etkili 4 Sağlıklı i 
i 

13 32 2 - 4000 12 RT 3000 Etkili 68 Sağlıklı 1 

i 

i 
14 36 18 - 3000 16 RT 3000 Etkisiz 6 Yeniden nüks! 

15 42 18 - 3000 7 RT 2800 Etkili 10 Sağlıklı 

Tablo-19 : Nüks Tümörlü Erkek Hastalarda İkinci Radyoterapinin Sonuçları. 

. . .... 
İkıncı kez RT yapılan bır hastayla ıletişımın RT'den 2 ay sonra koptugu., has

tanın kontrole gelmediği ve bu hastanın da ölmüş olduğu düşünüldü. 

Radyoterapiden sonra nüks görülen erkek olgulardan birisi de, 5 yaşında,.bila

teral tümörle göz kliniğine başvuran ve her iki gözde evre V'te tümör saptanan ol

guydu. Hastanın her iki gözünün enükle edildiği ve enükleasyonu takiben sol göze 

RT yapıldığı ve total 4000 rad'lık tümör dozu verildiği, RT'den 11 ay sonra nüks 

tümör geliştiği, buna karşın tekrardan yapılan RT 1 lerin başarısız olduğu,~:d.aha son

ra hastadan haber alınamadığı ve bu hastanın da ölmüş oldu&'U düşünüldü. 

1 
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JJJu 1 NBK.S ... .,, ' " ' 1[. il. r.., DE:# kASTIY'I. CSlfftNIJ , !<lıu::Sl! 
1 1 f • ·'' 

SıtA TA~ YA.fi TEMVI ILk. JtT, Go!.<8t.M,~~ 1 
TtAA.tl/ 'JI. 12.T. 'J]. RT • .,N;tJ _,,.., L4 ~~., Sol'IU~ .. 1 

ı-;.e~t..1 NO S/.«ANo (AY) -f""'-' Ô02.LJ :z,<VAANI (-lif). ÔO"l.LJ ET~;,.ll..;i;/ S fı llEsJ (,l\Y) 
. .,.._ ... 

6,1""" . 
l 3 96 En 4800 Ek/RT 3600 Etkisiz 1 Exitus 

2 5 72 - 3600 9 RT 2800 Etkisiz 18 Exitus 

3 11 36 - 3500 
"' 

I.10 RT 4000 Etkisiz 25 Yeniden nüks 

II.25 Eiı - Etkisiz 5 Yeniden nüks .., 
III. 5 Ek/RT 4500 Etkisiz 

\ 

6 Exitus 
~ 

4 13 60 En 3750 4 Ek:/RT 2400 Etkisiz 21 Eritus 

28 7 
yandan 

8 RT önden 
Etkisiz 5 - "lt:l'V'\ 11.onn 24 !Yeniden nüks 

~ 

6 29 48 En 2000 6 RT 3000 Etkisiz 1 Erltus 

1 33 36 En 4000 5 RT 4300 Etkisiz 3 Yeniden nüks -
8 34 12 En 3200 1 24 Ek:/RT 3100 Etkisiz{?) >~,5 Erltus{?) 

1 -' 
9 35 18 - 3000 

1 31 Ek:/RT 3500 Etkili 4 Sağlıklı -
1ablo-20 Nüks Tümörlü Kız Hastalarda İkinci Radyoterapi Sonuçları. 

Radyoterapiden sonra nüks saptanan ve ikinci kez RT yapılan 15 erkek hastanın 

4'ünde tedavinin başarılı olduğu. görüldü. Bu hastaların 1 1 inde 4.ayda, l'inde. 10.ay

da, l'inde 35.ayda{bu hastanın nüks tümörüne Cc>.-60 aplikatörü ile 4400 rad'lık teda

vi yapılmıştır) ve diğer l' inde ise 68.ayda nüks tümör bulgularının olmadığı ve bu 

hastaların sağlıklı bulundukları saptandı. 

Radyoterapiden so~a nüks gelişen ve nüks tümöre ikinci kez RT yapılan 9 kız 

hastanın bulguları tablo-20'de görülmektedir. :Bu 9 olgudan 5'inin ikinci RT'yi ta

kiben l. ile 21.ay arasında öldüğü, 3 olguda ikinci radyoterapiden sonra 3.-30. ay 

arasında yeniden nüks tümör geliştiği saptandı. İkinci kez nüks tümör görülen olgu

lardan l'inin, 2 yaşında bilateral RB{sağ gözde evre V ve sol gözde evre :q:)•ıı ol

duğu ve Ankara'da başka bir merkezde ileri evre tümörlü sağ gözün enükle edildiği 

ve sol göze 3500 rad'lık total tümör dozunun verildiği anlaşıldı. Radyoterapiden 

sonra kontroller sırasında 10.ayda nüks saptandığı ve nüks tümöre total 4000 rad' 

lik tümör dozunda ikinci radyoterapinin yapıldığı görüldü. Hastanın takibi 
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Hastalarda radyoterapiden sonra, nüks görülme zamanı ortalama 14,5 ay 

olarak bulundu. N~ saptanan 45 olgudan l5'inde ilk 6 ay içerisinde, l2'sin

de 7.-12. aylarda, 6•sında 13. - 18. aylarda, 3'ünde 19. - 24. aylarda, 3'ün

de 25. - 36. aylarda, 4'ünde 39. - 40. aylarda, l'inde 63.ayda ve bir diğe

rinde ise 72. ayda nüksün saptandığı anlaşıldı. 

Radyoterapiden sonra nüks tümör saptanan 45 hastanın 14'ünde nüks tü

möre yalnız kemoterapi, 7 nüks tümörlü hastaya yalnız enükleasyon veya ekzen

terasyon şeklinde cerrahi tedavi ve geriye kalan 24 hastaya ise diğer tedavi

ler le birlikte veya yalnız başına radyoterapi yapıldığı anlaşıldı • 

. Nüks gelişen 45 hastadan 16'sının yapılan çeşitli tedavilere rağmen öl-
k 

düğü, 6 hastanın ikinci tedavi girişiminden sonra takipten çıktığı, 12 has-

tada(% 26.6) ikinci tedavi sonrası gözde yeniden nüks tümör geliştiği, 3 has-. 

tada sistemik: metastaz ortaya çıktığı ve geriye kalan 8 hastada(% 17 18) ise, 
' 

nüks tümörün ikinci tedavi girişiminden sorira gerilediği ve bu hastaların sağ-

lıklı bulundukları saptandı. 

:Bu çalışmada, özellikle üzerinde durulan ve hasta bulgularının yeniden 

değerlendirilmesine neden olan konu; RT'den sonra nüks saptanan ve nüks tü

mörün tedavisinde tek başına veya diğer tedavilerle birlikte ikinci kez RT 

yapılan 15'i erkek ve 9'u kız olmak üzere toplam 24 hastada, ikinci' RT yapıl

masının etkili olup olmadığının ortaya çıkarılmasıydı. İkinci kez radyoterapi 

yapılan 15 erkek nüks tümörlü olgunun bulguları tablo-19'da ve 9 kız nüks tü

mörlü olgunun bulguları ise tablo-20'de görülmektedir. 

Tablo-19'da sunulan, RT sonrası tümörde nüks saptanıp ikinci kez radyo

terapi yapılan 15 erkek hastadan 6 1 sinın ikinci RT'yi takiben öldüğü, bunlal'

dan 3 'ünün ikinci RT'den sonraki ilk 2 ay içerisinde, 1 hastanın 3.ayda, bir 

hastanın 20.ayda ve diğer bir hastanın ise 32.ayda öldüğü saptandı. 

İkinci kez radyoterapi yapılan 15 olgudan 4'ünde ikinci radyoterapiyi 

takiben 5. ile 17. aylar arasında(ortalama 9.ayda) yeniden nüks geliştiğ:i ve 

kesin bulgular elde edilememesine karşın, bu hastaların da ölmüş oldukları 

düşünüldü. 
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sırasında, ikinci RT'den 25 ay sonra yeniden nüks görüldüğü ve hastanın gö

zünün enükle edildiği, enükleasyondan 5 ay sonra yeniden nüks görülmesi üze

rine ekzenterasyon yapıldığı ve ek olarak 4500 rad 1 lık total tümör dozunda 

RT yapılmasından 6 ay sonra bu hastanın öldüğü öğrenildi. 

Kız olgulardan l'inin, 1,5 yaşında sağ gözde evre II ve sol gözde 

evre V bilateral Rl3 nedeniyle, sol gözün enükle edildiği ve sağ göze total 

3000 rad 1 lık tümör dozunda RT yapıldığı, RT• den 31 ay sonra nüks geliştiği, 

nüks gelişen gözün enükle edildiği, enükle_asyondan 1 ay sonra yeniden nüks 

görülmesi üzerine ekzenterasyon yapıldığı ve ek olarak total 3500 rad1 lık 

ikinci RT yapılmasından 4 ay sonra tümör bulgusunun olmadığı saptandı.· · 
k 

İkinci kez RT yapılan kız olgulardan biriyle RT'den ı,5 ay sonra ile-

tişimin koptuğu. ve muhtemelen bu hastanın da ölmüş olduğu düşünüldü. 
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T A R T I Ş M A 

Çocukluk çağının e_n sık göz içi primer tümörü olan Retinoblastoma(R13)' 

nın tedavisinde Radyoterapi(RT) 1903 yılından günümüze kadar giderek daha 

yaygın kullanılmakta ve teknolojideki büyilk gelişmeler sonucunda, RT ile RB 

tedavisinde oldukça yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. 

RB'nin tedavisinde amaç, görmeyi koruyarak sağkalımı arttırmaktır. 

Oysa, bu ~ca cerrahi metodlarla ulaşılamaz. İnsanlar için çok önemli iş

levi olan görme yeteneğinin,uzun süre yaşama olasılığı olan küçük çocuklar

daki tümörlerin tedavisi sıra~ı.nda;korunması, sağkalımın arttırılmasından 
!. 

ayrı düşünülemez. 

<Iinümüzde özellikle erken evre tümörlerin tedavisinde cerrahi dışı 

tedavi metodları ön planda uygulanmaktadır. Lineer Akseleratörlerle üreti

len X-ışınları ile RB'nin tedavisinde çok.bÜyük başarılar elde edilmektedir. 

:Bu çalışmayı yaptığımız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon 

Onkolojisi Anabilim Dalında 1970-1989 tarihleri arasında RT yapılan 245 RB' 

li olgunun incelenmesinde; 21 olguya RT yapılmasından sonra 2 yıl geçmedi

ği, 33 olgunun RT sonrası 2.yılı doldurmadan kontrollere ge~meyi bıraktık

ları ve 19 olgunun ise RT'den sonra kontrollere hemen hemen hiç gelmedikle

ri saptandı. Durumları kesin olarak saptanamayan bu 73 olgu1 .mortalite,sağ
kalım ve nük:s oranı incelemesinden çıkarıldı. 

Çalışmamızda, yaklaşık 20 yıllık süre içerisinde RT yapılan olgula

rın, bir kısmının tedavisinden sonra 2 yıl geçmemesi, bir kısmının kontrol

lere hiç gelmemesi, bir kısmının ise tedavi bitiminden kısa sür~ sonra ta

kipten çıkması, 2 ve 5 yıllık izlenebilen hasta sayısının az olması.ve bel

ki de hepsinden önemlisi, erken evre olarak kabul edilen evre I ve II' de 

oldukça az sayıda hasta olmasına karşın, evre V'de çok fazla sayıda hasta

nın olması(% 78 74),elde edilen bulguların istatistiksel olarak anlamlı olma-

sını engellemiştir. 
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The Middlesex Hastanesinde Stallard (1952), yalnız RT yapılan olgu-. . . 

1arda; 5 yıl sonunda biraz görıpesi olan yaşayan hasta oranının 'fo 27 ,2 , mor

tali te oranının% 27 ,2 olduğunu ve olguların '/o 45,6•sında RT'den sonra tü

mörün büyümeye devam etmesi üzerine cerrahi girişim yapıldığını açıkladı(14). 

New York'daki Göz Hastanesinde Reese ve ark.(1951), tedavi ettikleri 

53 bilateral olgunun 4l'inde nüks görülmediğini, bunlardan da 25'inde görme

nin korunduğunu, başarısızlık oranının% 30,3 ve montalite oranının% 22,6 

olduğunu bildirdiler(14). 

Cassady ve ark.(1969), RT ile tüm evrelerdeki hastalarda% 49 oranın

da saptanan lokal başarının, erken evrelerdeki hastalarda % 73'e yükseldiği
~ 

ni açıkladılar{2,23). 

Howart ve ark. ( 1980) , önden bloksuz olarak RT yaptıkları 15 olgu.dan 

8•inde(% 53 1)) lokal başarısızlık saptadıklarını bildirdiler(23) 

RB'li hastalarda saptanan mortalite oranları arasında literatürde bü

yük farlılıklar görülmektedir. Sutow ve ark. (1973), tüm evrelerdeki hasta

lar için mortalite oranını% 15-18 olarak bildirdiler{9,35). 

Zeiter ve ark., 32'si tek taraflı ve 19'u bilateral olmak üzere 51 

Rl3'li olguyu RT1 den sonra 4 yıl izlediler. Tek taraflı olgularda% 90,6 ve 

bilateral olgularda % 84,2 sağkalım oranlarının bulunduğunu açıkladılar. 
Ortalama izleme süresi,tek taraflı olgularda 32 ay:ve bilateral olgularda 

29 ay olarak açıkland.ı(20). 

Sanders ve ark. çalışmalarında, 431 olgudan 374'ünün 3 yıl sonra ya

şadığını, 3 yıllık sağkalım oranı ortalamasının % 88 olduğunu, bilateral 

olgularda biraz daha iyi prognoz(% 90,5), tek taraflı olgularda.biraz daha 

kötü prognoz(% 86,5) saptadıklarını, 3 yıldan daha uzun takipte bilateral 

olguların daha kötü prognoza sahip olduğunun görüldüğünü bildirdiler(25). 

Eedford ve ark.(1971), evre I - II' de % 1001 evre III'de % 86 , 

evre IV - v• de% 75 ve tüın·evrelerdeki hastalarda ortalama% 90 1 1ık bir 

başarı sağlandığını açıkladılar(22). 
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Derkinderen~:J~-~;ri.~~(~989), 128•inde tek gqzün enükle edildiği 130 bi-
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ıa-teral RB'li olgunun tıida.vi sonrası 6 yıllık izlenmeleri sırasında, 19 ol-

gunun öldüğünü, ortalama 26 yıl izlenen 111 olgunun 53'ünde{% 48) k<lrlük:. 

ge1iştiğini açıkladılar. Olguların 56'sının bir gözünde görmesi varken sa-
, 

dece 2 olgunun her iki gözünde görmesi korunmuştu. Katarakt oluşması 10.yıl

da '/o 23 iken, 35•yılda % 34 olarak bul~uklarını açık:ladılar(28). 

Çalışmamızda tüm evrelerdeki olgular için mortalite oranı % 38,l , 

2 yıllık sağkalım oranı '/o 65,8 ve 5 yıllık sağkalım oranı % 32,4 olarak bu

ıundu. Mortalite oranındaki fazlalık: ve sağkalım oranlarındaki düşük:.lüğilnJ 

oıgu.l.arın çok büyük bölümünün geç evrelerde tanı konulması ve tedavi edil

mesi, RT'den sonra olguların% 20'sinden fazlasını!n kontrola getirilmeyiş

ıeri, erken evrelerdeki olgu sayısının oldukça az olması, RT için kullanı

ıan cihazların özelliklerinden ötürü nüks olgularınl.n çok olma~ı ve bunlar

daki tedavi sonuçlarının başarısız olmasından kaynaklandığı düşünüldü. 

Retinoblastoma üzerinde araştırmalar yapan bilim adamları, özellikle 

RT yapılan hastalarda çok daha yüksek oranlarda olmak üzere RB'li hastalar

da ·ikinci primer tümörlerin görüldüğünü ortaya çıkardılar(9,16,17,19,29,37). 

İkinci tümörler, yeteri kadar dikk~tlice RT yapılan hastalarda RT ya

pıldıktan 4 veya daha sonraki yıllarda ortaya çıkan tümörleri kapsar. :Bil

dirilen olguların çoğu, kaçınılmaz absorbsiyon özellikleriyle ve uygun şe

kilde kullanılan radyasyon dozlarını aşan dozlarda RT yapılmasından sonra, 

orthovol taj ışınlamayı takiben görüldü. Uygun dozlar ve megavol taj teknik

leri kullanıldığında ikinci tümör görülme sıklığı azalacaktır(9,11). 

Abramson ve ark.(1976), bilateral RB'li olgularda göz dışı ikinci tü

mör görülme sıklığını 10.yılda %20 7 20.yılda % 50 ve 30.yılda "/o 90 olarak 

bulduklarını açıkladılar(l7). :Bu yayın üierine, Retinoblastoma üzerinde ça

lışına yapan birçok merkezdeki araştırmacılar, Rl3'li olgularda görülen ikin

ci tümör ortaya çıkma sıklığı hakkında Abramson'un bulduğunu açıkladığı de

ğerlerden daha düşük değerler saptadıklarını bildiren yayınlar yaptılar. 
\ . 
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Ronner, Ellsworth,-: ~iınınerman ve ark. , Rl3' nin germinal ınUtasyonu olan 

hastalarda RT yapılsada.1yapılmasad.a göz dışı ikinci tümör gelişme riskinin 

yüksek olduğunu açıkladılar{l6,17). 

Abramson ve ark.(1984)' de, ilk yayınlarındaki oranları biraz düşüre

rek, bilateral veya ailesel Rl3'li 711 olgudan 94'ünde(% 13) ikinci tümör 

saptadıklarını ve 20 yıllık izlenimde olgu.ıarın yaklaşık % 50'sind.e yeni 

tümör gelişeceğini ileri sürdüler{19). 

Draper ve ark.(1986), ikinci tümör gelişme sıklığını, 12 yılda% 4,~ 

ve 18 yılda % 8,4 olarak bulduklarını açıkladılar(l6). 

Roarty ve ark.(1988), bu oranları, 10 yılda % 4,4 , 20 yılda "/o 18,3 
!! 

ve 30 yılda "/o 26,1 olarak bulduklarını açıkladılar. RT yapılan bilateral 

RE'li 137 hastada 30 yılda ikinci tümör gelişme sıklığını% 35,1 ve RT ya

pılmayan 78 hastada ise% 5,8 olarak bulduklarını bild.irdiler •. Araştırma

cılar, ikinci tümörlerin plguların % 29,3'iliıde radyasyon sahasında ve % 8,1' 

inde radyasyon sahası dışında saptandığını ve radyasyon sahası dışında gö

rülen % 8,l'lik sıklığın, radyoterapi yapılmayan hastalarda görülen% 5,81 

lik sıklığa yakın olduğunu açıkladılar(l6). 

Winther ve ark.(1988), 172 Rl3'li olguda 20 yıllık izlenimde% 3,4 

ikinci tümör geliştiğini bildird.iler(19). 

Amendola ve ark.(1989), dıştan RT yaptıkları 20 olgunun l'inde{"/o 5) 

ikinci tümör geliştiğici. açıkladılar.( 13). 

Meadows ve ark. (1985), 292 ikinci tümörlü Rl3 olgusunu yayınladılar~ 

İkinci tümör görülme sıklığının 10 yılda % 20 1 lere kadar yükseldiğini açık

ladılar(l3). 

Sagerman ve ark., Rl3'li olgularda RT dozunun artması ile ikinci tümör 

görülme sıklığının arttığını gösterdiler{l6). 

Columbia-Presbyterian Medical Center, olgularında ikinci tümör görül

me sıklığını% 10 ve Armed Forces İnstitute of Pathology(AFIP), olguların 

% 12 1 6•sında ikinci tümör geliştiğini açıkladılar(l6). 



,, ' "'""''' J1 .. 
._ ... : 1~ '·. '": ' 

' , - 66~- 'ti , ,• 

~· -~ .· 

Sanders ve ark., 431 RB' li olgudan 5' inde ikinci tümör geliştiğini 

saptadılar. En az 3 yıl izlenen 699 kişilik bir olgu serisinde 13 ikinci 

'tümör gelişen olgu saptandığını ve bu olgulardan 6•sında ikinci tümörün 

RT sahasında, 7'sind.e ise RT sahası dışında geliştiğini açıkladılar(25). 

Smith ve ark.(1989), ikinci tümör gelişme sıklığını 10 yılda 'fo 6 , 

20 yılda 'fo 19 ve 30 yılda 'fr, 38 olarak bulduklarını bildird.iler(36). En 

sık görülen ikinci tümörler! gerek RT sahasında gerekse RT sahası dışın

daki yerlerde en başta Osteojenik Sarkoma. olmak üzere, Kondrôsarkorna ve 

diğer bazı türnörlerd.ir(l6,17,25,29,36). 

Retinoblastoma genine sahip olan hastalarda RT yapılınasındah sonra, 
. k . 

ikinci tümör gelişme sıklığının oldukça yüksek olduğu: saptanmıştır(16,17). 

Çalışmamızda, histopatolojik olarak kanıtlanamamOsına r~ğmen1 3 ol

guda ikinci tümör geliştiğini saptadık. İkinci tümör görülme siklığının 
' 

az olmasının; gerekli tedavisi yapılan hastaların büyük bölümünün tedavi 

sonrası kontrollere düzenli getirilmemeleri, önceleri getirilenlerin de 

zamanla kontrollere gelmeyi aksatmaları, tedaviden sonra uzun süre izle

nen hasta sayısının oldukça az olması ve hastaların çok büyük bölümünün 

geç evrelerde kliniğe başvurması ve buna bağlı olarak bu hastalarda sağ

kalım oranının az olmasından kaynaklandığı düşünüldü. 

Abramson ve ark.(1981), ilerlemiş hastalık.ta{Evre IV-V) 5 yıllık sağ

kalım oranını 'fo 88 olarak bildirdiler{22). 

Schipper ve ark.(1983), evre I-II' de% 100 , evre III'de % 83 , 

evre IV'de % 79 ve evre V'de % O (5/0)'lık bir başarı elde ettiklerini 

açıkladılar(2). 

:Birçok çalışma grubu, görmenin korunması ile birlikte tümör kontro

lunu evrelere göre; evre I'de % 95-100 , evre II'de 'fo 85-87 , evre-·III'de 

~ 67-69 , evre IV'de % 65-67 ve evre V'de 30-34 olarak sağladıklarını bil

dirmektedirler(2,9,ıo,ıı,12,14,20,21,25,29,35,37). 
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Çalışmamızda, genel mortalite, 2 ve 5 yıllık sağkalım oranları evre

lere göre; 

Evre I •de mortali te d/ı . O , 2 yıllık sağkalım djı 100 , 5 yıllık sağkalım 'fo 100 

Evre II 1 de " 'fo 8 it " % 92 it n % 46 ' ' 
Evre III'de il % o ' " " % 100 " ti % 50 ' 
Evre IV'de " '% 20 ' 

il il % 90 ' it " % 30 

Evre V'de " % 47 ' 11 il % 59 t " il % 29 

olarak bulundu. Literatürle karşılaştırıldığında, erke~ evrelerdeki sonuçla

rın literatürle uyumlu olduğıı, geç evrelerdeki mortali te oranının yüksekliği 

ve sağ-kalım oranının düşüklüğü. ile literatürle uyuİnlu olmadığı gürülınüştür. 

Bunun nedeni, ülkemizde: tedavi edilen hastaların büyük bölümünün tedavi son

rası düzenli kontrole getirilmemesi ve tedavide kullanılan yöntemlerin özel

liklerinden kaynaklandığı düşünüldü. 

Retinoblastoma tanısı doğumdan 10.yaşa kadar konulabilirse de 5 yaşın

dan sonra tanı konulması oldukça seyrektir. Ancak, literatürde daha büyük 

yaşta tanı konulan olgular olduğu ve bunların geç tanı konulan olgular ola

rak kabul edildiği görülmüştür(14,19,25). 

Tek taraflı olgulara en yüksek oranda 24-29. aylarda olmak üzere,olgu

ların yarısından çoğuna 30.aydan önce tanı konulur(19,25). Bilateral olgula

ra hayatın daha erken dönemlerinde tanı konulur. En çok ilk 6 aylık dönemde 

olmak üzere, olguların yarısından çoğuna l.yıl içerisinde tanı konulur(25). 

Marian ve ark.(1986), Bilateral olguların ortalama 13.ayda ve tek ta

raflı olguların ise ortalama 24.ayda teşhis edildiğini açıkladılar(26). 

Çalışmamızda, tek taraflı 108 olgunun büyük çoğunluğuna 36.aydan önce 

tanı konulduğunu, yalnızca 2 olguya 8 yaşında tanı konulduğunu ve ortalama 

tanı konulma yaşının 24 ay olduğunu saptadık. Bilateral 137 olgunun yarıya 

yakınının ilk yıl içerisinde olmak üzere, olguların çok büyük bölümüne ilk 

2 yılda tanı konulduğunu saptadık. Bulduğu.muz bu değerler literatürle uyum-

ludur. 

,,ı ,, 



Bilateral RB 1 nın ilk ~~nısında tek gözde olan tümör, hastaların bü-
.. ·'' 

yük bölümünde 3•aydan önce diğer gözde de tanımlanır. Bazı hastalarda di-

ğer gözde saptanması 1 yılı aşar. Literatürde ikinci gözde tümörün 3.yıla 

kadar saptanabildiği bildirilmektedir(19,25). 

Bedford., Pedergrass, Lennox ve diğerleri, başlangıçta tek gözde RB 

olan bilateral olguların 17 ay içerisinde diğer gözde de geliştiğini açık

ladılar(26). 

Çalışmamızda, bilateral 137 olgudan 59 olguda (% 43.1) tümörün tanı 

konulduğunda her iki gözde olduğu, başlangıçta 45 olguda (% 32,8) sol göz

de ve 33 olguda (% 24.1) sağ gözde saptanan tümörüp,daha sonraki kontrol

lerde 2-24. aylar içerisinde diğer gözde de gelişti~ saptandı. ~duğwmız 

bu değerler literatürle uygunluk göstermektedir. 

Retinoblastomanın ilgi çekici özelliklerinden birisi de, 'hiçbir teda-
.' 

vi yapılmayan olguların bir kısmında kendiliğinden gerilemenin görülmesidir. 

Çeşitli tümörlerde spontan regresyon görülebilirsede en sık olarak RB'de 

görü.lür(l). 

Qıngwar ve ark.(1982), 60 1 dan fazla spontan regresyonun patoloji ra

porlarını yayınladılar(l). 

Migd.8.1 ve ark. ( 1982) , RB' de spontan regresyon sıklığını yaklaşık %ı, 8 

olarak bulduklarıiıı bildirdiler(l). 

Morris ve LaPiana(l974), bilateral lO'dan fazla olguda da spontan reg-: 

resyon görüldüğünü bildirdiler(l). 

Ülkemizde yapılan bir çalışmada, Arda ve ark.(1980), 211 olgudan 14' 

ünde spontan regresyon görüldüğünü açıkladılar. Bu 14 olgudan 81 inde RB bi

lateral ve 6•sında ise tek taraflıydı. Bilateral 8 olgudan 2'sinde gerile

menin her iki gözde, 6 1 sında ise tek gözde olduğunu açıkladılar(14). 

Spontan regresyonlu bir olgu serisinde, 57 olgudan 14'ünde gerileme 

bilateral ve 44'ünde ise tek taraflı olarak bildirild.i(14). 



... 

Çalışmamızda, spontan regresyon görülen 3 olgu. tesbit edildi. Olgu

ların 3 •ünde de tümörün bilateral olduğu, bir göze RT yapıldığı, kontrol

ler sırasında diğer gözde gerilemenin saptandığı görüldü. Bulduğumuz bu 

sonucun literatürle uyumlu olduğunu gördük. 

Retinoblastomanın multisentrik yapısı ve olguların% 80'ind.en daha 

fazlasında mu.l tipl tümörlerin görüldüğü bilinmektedir. Ora serratayı teda

vi sahasından kaçıran tek temporal alandan yapılan RT ile,lensin etkilen

memesini sağlamak için yapılan çalışmaya ~ağlı olarak ora serratad.a bazı · 

nükslerin ortaya çıkması kaçınılmazd.ır(9,24). 

Retinanın tümünü tedavi etmek ve lensi yeterince korumak, Co-60 ve
~ 

ya nisbeten büyük kaynak boyutlu ve büyük penurnbralı megavoltaj ışınlarla, 

ancak yüksek lokal başarısızlık oranlarıyla mümkünd.ür(ll). 

Reese ve ark.(1951), 53 PJ3'li olguya RT yapılmasından sonra 12 olgu

da(% 24) nüks geliştiğini açıkladılar(14) •. · 

Bedford ve ark. (1971), önden Co-60 ile tedavi ettikleri 139 olgu.dan 

64'ilnde(% 46) lokal başarısızlık saptandığını ve olgu.ların hemen hepsinde 

katarakt geliştiğini açıkladılar(23). 

Howart ve ark.(198o), önden bloksuz olarak RT yaptıkları 12 olgudan 

8'ind.e(% 66,7) lokal başarısızlık saptadıklarını açıkladılar(23). 

Sanders ~e ark.,1969 ile 1980 yılları arasında İng.i.ltere'deki RB ol

gularını araştırdılar ve 431 olgunun 29'unda(% 6, 7) nüks görüldüğünü bil

dirdiler( 25). 

Erbaş ve ark. ( 1984) 7 tecia"lri sonrası takip ettikleri 32 olgudan 81 in

de(% 25) nüks geliştiğini açıkladılar(35). 

Salmonsen ve ark.(1979) 7 dıştan süpervoltaj ışınlarla tedavi ettik

leri 361 olgudan 39'uncia(% l;ı.) nüks geliştiğini ve nüks tümörlerin hemen 

hepsinin retina periferinde saptandığını açıkladılar(9). 

Zelter ve ark.(1988), primer radyoterapi yapılan 14 olgudan 4'ünde 

(% 28,6) 6-30.aylar arasında nük:s saptandığını açıkladılar(20). 
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Çalışmamızda, değe~~.~~~~~~'t_ al~nan 172 olgu.dan 45'inde(% 26,l) nüks 

geliştiğini sapt(ldık •. O~gui~~~~):;iUks gelişmesinin RT' den sonra 2-72.aylar 
... ,~ ~: , ...... :r'.· ... 

arasında görüldüğü, ·olgul~hjl5'.inde(% 33,3) ilk 6 ay içerisinde, 12'sinde 
, ... . İ· ~:!'~' ~ :·· •' 

('!> 26,7) 7-12.aylar arasında;·6•eında(% 13,3) 13-18.aylar arasın.da, 3' ünde 

(% 6,7) 19-24.aylar arasında olmak üzere, 36 olgu.da(% 8o) nüks gelişmesinin 

RT'den sonraki ilk 2 yıl içerisinde olduğu ve 40.aydan sonra yalnız 2 olgu

da nüks geliştiği saptandı. Bulduğumuz bu değerlerin, benzer cihazları kul

lanan merkezlerin bildirdikleri değerlere yakın olduğu, ancak modern cihaz~ 

larla tedavi yapılan merkezlerin bildirdikleri değerlere göre daha yüksek 

olduğu görüldü. 

Orbi tal nüY..s intrakranial yayılma riski yüksek olan ciddi bir geliş-

~edir. Önceleri nüks tümörlerin tedavisinde ekzenterasyon ve postoperatif 

RT önerilmekte ve yapılmaktaydı. Eğer,orbital nüks küçükse ekzenterasyon 

yeterli kabul edilir, fakat cerrahi girişimde şüphe varsa orbital RT yapı

lırdı. Ekzenterasyon yalnız başına nüksü engellemede başarısız kalırsa, 

RT'.nin yapılması gerektiği kabul edilirdi(lo). 

Oü.nümüzde nüks tümörün tedavisi; öncelikle cerrahi dışı yöntemlerle 

yapılmaktadır( 9, 12, 13). ;., . 

Salmonsen ve ark.(1979)/~filcs tümör saptadıkları 39 olguyu fotokoa-
~ ,.'" . 

gü.lasyon veya criyoterapi ile b~~arılı şekilde tedavi ettiklerini, sade-

ce 2 olguda fotokoagülasyonun başarısız olduğunu ve bunlarında Co-60 apli-
. . ,, 

ıcatörleri ile tedavi edildiğini açıkladılar(9). 

Brady ve ark.(1988), dıştan RT yapılan ve başarısız olunan 20 olgu

ya İyod-125 ile dörtlü plak tekniği kullanarak tümör apeksine 4000 rad 

-verilecek ş~~l~e brachyterapy yaptılar. Olguların 16•sında(% 80) başarı-
:·~·.•. ~- ~· 

lı olduklariril. ~çıklad.ılar(l2). 

Çalışmamızda nüks tümör saptanan 45 olguya yapılan teda\ri yöntemle

ri ve elde edilen sonuçlara göre; 6 olguya ekzenterasyon yapıldığı, bun

lardan 3'ünün öldüğü, l'inde yeniden nüks tümör geliştiği ve 2 olgunun te

davi sonrası kontrollerde sağlıklı bulundukları, 6 olguya ekzenterasyon + 
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de yeniden nüks geliştiği, 4'ünün ise tedavi sonrası kontrollerde sağlıklı . . ' ' . -

bulundukları, 1 olguya RT + kemoterapi yapıldığı ve bu hastanın öldüğü, 

14 olguya kemoterapi yapıldığı, bunlardan ~'ünün öld~ ve 10 olgunun, ke

sin kanıtlar elde edilememesine rağmen, muhtemelen öldükleri düşünüldü. 
' ' ' ' 

lfüks tümörlü 45 olgudan 24 'ünün tedavisinde, primer olarak veya diğer 

metodlarla birlikte RT'nin kullanıldığı ve olğüiardan 14'ünün öldüğü, 5'in

de yeniden nüks tümör geliş~iği ve 5•inin ise ikinci tedavi girişiminden 
! 

sonra 4-68. aylarda sağlıklı bulundukları saptandı. 

Nüks gelişmesi RB'nin kötü prognostik bulgularından biri olarak ka

bul edilir. Nitekim, araştırmamızda nüks tümör saptanan 45 olgudan 3l'inin 

öldüğü(ll'inde kesin kanıt olmamasına rağmen) , 6 olgu.da yeniden nük.s tü

mör geliştiği ve bunlarında muhtemelen öldükleri, 8 olgunun ise ikinci te

davi girişiminden sonraki kontrollerde sağlıklı bulundukları saptandı. 

Bu çalışma sonucunda bulduğumuz değerler literatürle karşılaştırıldı

ğında; RT'den sonra nüks saptanan olguların tedavisinde yeniden RT yapılma

sının fayda sağlamadığı, ancak erken evrelerde saptanabilen nüks tümörün 

tedavisinde kısıtlı imkanları olan merkezlerde RT'nin kullanılabileceği, bu

na karşın birçok ileri merkezde yapılmakta olan, Co-60 veya diğer radyoak

tif kaynaklar~a brachyterapy- ile nüks tümörlerin tedavisinde daha başarılı 

sonuçların elde edildiği, nüks görülen olgularımızdan l'inde bu şekilde ya

pılan tedavinin başarılı olduğu ve bracbyterapy'nin başarısızlık durumla

rında cerrahi girişimin daha faydalı olduğu görüldü. 
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:Bu klinik araştl.rma kapsam1na,_ı910 ile 1989 yılları arasında Ankara 

Universi"tesi Tıp Fakültesi Radyas;on Onkolojisi Anabilim Dalında Radyo"tera

pi yapılan 245 Retinoblastomalı.olgu. alındı. Olgulardan 73'ü çeşitli neden

lerle mox:talite ve sağkalım incelemesinden çıkarılarak, kalan 172 olgu. in-

celendi. Bu incelemeler sonucunda: 

1- OOnümüzde retinoblastoma tedavisinde amaç, görmeyi koruyarak en :faz

la sağkalımın sağlanmasıdır. R:B 1nin tedavisi Ôldukça karışıktır. Her olgu

da hastalığın yaygınlık derecesi, hastanın görme kapasitesi ve genel duru

muna bağlı olarak tedavi yöntemi değerlendirilmelitlir. 

2- Cerrahi tedavilerle, özellikle anestezi ve cerrahi tekniklerdeki ge

lişmeye bağlı olarak, sağkalım oranları oldukça arttırılmıştır. 

3- Radyoterapi ile tedavide' çok önemli b~şarılar elde edilmiştir,ancak 

tedavi ?aşarısızlıkları ve komplfr...asyonları görülebilmektedir. OOnümüzde 

özel olarak geliştirilen teknikler ve-lineer akseleratörlerden elde edilen 

megavoltaj ışınların kullanılması ile daha iyi sonuçlar alınmaktadır. 

4- Fotokoagülasyon ve Criyoterapy, küçük retinal tümörlü seçilmiş olgu

larda iyi sonuçlar sağlamaktadır~ 

5- Son yıllarda dıştan radyoterapiye alternatif olarak radyoaktif plak 

bracbyterapy teknikleri geliştirildi. <Iinümüzde co-60 1 ın yanısıxa İyoa-125, 

İridyum-192 ve Ruthenyum-106 ile episkleral plak ışınlama tekniğiyle başa

rılı sonuçların alındığı bilinmektedir. :Bu tedavi yöntemiyle, geç evre tü

mörlü olgular ve fotokoagülasyon veya criyoterapy ile tedavi edilemiyen 

olgular tedavi edilmeye başlandı. Ayrıca, dıştan RT'nin, fotokoagülasyon 

veya criyoterapy'nin başarısız olduğu. durumlarda veya nüks tümörlerin te

davisinde, birçok merkezde bu yöntemle başarılı sonuçlar alınmaktadır. 

Çalışmamızda, nüks tümörlü olgulardan l!inde nüks tümörün Co-60 plak brac

byterapy yöntemiyle tedavi edildiği ve başarı sağlandığı görüldü. 
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6- Yüksek penumbralı ve .. ~~t.et;~n'.bifyük kaynak boyutlu mega,,;.oltaj ışın-

larla(Co-60 gibi) retina,nın·tünrü;ıü·tedavi etmek ve.lensi yeterince korumak 

mümkün görülmemektedi.r. 

7- Araştırmayı yaptığımız merkezde kullanıla~. tedavi kaynağı(Co-60 ciha

zı)'nın özelliklerine bağlı olarak lokal kontrol sağlamadaki başarısızlık 

oranlarının yüksek olması kaçınılmazdır. ' 

8- Olgularımızd.an,çok azının erken ev:relerde(evre I-II) teşhis edildiği 

ve tedavi sonucunda %·100'e yakın başarı elde edildiği, geç evrede(evre V) . . 
teşhis edilenlerin çok fazla(% 78,4) olduğu ve tedavi girişiminden sonraki 

takiplerde bu hastalardan% 46 17 1sinin öldüğü, 2 yıllık sağkalım oranının 
1. 

% 58,6 ve 5 yıllık sağ:kalım oranının % 28.8 olduğu saptandı. 

9- Basit yan alandan.ışınlama tekniklerinden sonra daha sıklıkla nüks 

tümör geliştiği bilinmektedir. Çalışmamızda, 3 olguya yandan radyoterapi 

yapıldığı ve bu olguların tümünde nüks tüm5r geliştiği saptandı. Lineer 

akseleratörlerle(4 veya 6 MeV1 lik) , lensi koruyucu tekniklerin kullanıl

masıyla ön saha ve modifiye yan alandan ışınlama yöntemleri ile nüks tü

mör gelişme oranları oldukça azaltılmıştır. Böylece, erken evredeki olgu

lar için enükleasyon yapılması gereksinimi oldukça azaltılmıştır. 

10- Radyoterapiden sonra en az 2 yıl olmak ÜZ ere, düzenli takipleri ya

pılan 172 olgu.dan 45'inde(% 26,1) nüks tümör geliştiği saptandı. 

11- Retinoblastomalı olgulardan,nüks olgularının % 801den fazlası ve 

etitus olgularının % 90'dan fazlası, radyoterapiden sonraki ilk 2 yıl içe

risinde saptami:ııştır. 

12- Nük:s saptanan 45 olgudan ll'inde kesin kanıt olmamasına karşın 31 

olgunun öldüğü; 6'sında çeşitli tedavilerden sonra yeniden iıük:s tümör ge

liştiği ve bu olguların da muhtemelen öldüğü ve 81 inin(% 17,8) tedavi son

rası kontrollerde sağlıklı olduğu. saptandı. 

13- Radyoterapiden sonra nüks saptanan olgulardan 24'ünün tedavisinde 

yeniden yapılan RT'nin, olguların büyük bir kısmında(% 79,2) etkisiz ol

duğu saptandı. 
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14- :Bilateral olgulara:orya,1_~~.;14~aY.:.dat tek taraflı olgulara ise biraz 
• " ı ı.' '~·· * . 

daha geç, ortalama 24·~~-.;ta,ıiı konulduğunu saptadık. 
' •• • . ı, • . ·~ ) 'ı ;•,.' 

15- l3ilateral tümörlü lff olgu~ .59'unda{% ·43,1) ·tümörü:i:ı t~nı ·komıldu-. · 

ğunda her iki gözde olduğu, 78tinde{% 56,9) ise b~şlangıÇta'teıC. gözde tii-

mör saptanmasından sonraki 2-24. aylar arasında yapılan kontrollerde,diğer 

gözde de tümörün geliştiği gö:Mildü. • 

16- Çalışmamızda, histopatolojik olarak kanıtlaİıaıiıcima~ına karşın 3 olgu

da ikinc~ tümörün geliştiği saptandı. 

17- l3ilateral olgulardan tek gözlerindeki lezyona radyoterapi yapılan 

3 olgumın diğer gözlerindeki tümörün sponta~_gerilediği saptandı. 
~ 

18- Retinoblastomaya erken tanı konulması ve erken tedavi yapılması, has-

tada sağkalım elde edilmesi ve görmenin korunmasında en önemli etkenlerdir. 

Ayrıca, ilk semptonnın tanımlanma yaşı ve hekimlerin tanı koymada gecikmesi'. 

de önemli faktörlerdendir. .· 
19- Çalışmamızda, tüm olguların ll'inde ailesel retinoblastoma saptandı. 

Retinoblastomalı ailelere genetik danışmanlık bilgileri verilmesinin fayda-

lı olacağı düşünüldü. 

20- Kalıtsal retinoblastomalı hastalara düzenli aralıklarla o:f'talmolojik 

muayene yapılmalı ve hastalar tedavi girişiminden sonraki ilk 8 yıl kontrol 

altında tutulmalıdır. O:f'talmolojik muayene, ailenin tümörsüz bireylerine, 

özellikle anne-baba ve çocuklara da yapılmalıdır. 

21- Retinoblastomalı olgular tanı Ve tedaviden sonra, belirli bir süre 

1,5 - 3 ayda bir genel anestezi altında oftalmolojistlerce muayene edilme

lidir~ l3öylelikle, ön retina veya başka yerdeki tedaviye bağlı başarısız-
·"' 
lıklara erken tanı konularak erken tedavi yapılmasıyla, özellikle görme

nin korunmasında başarı sağlanabilir. 

22- Retinoblastomalı olgularda en iyi sonuçların; hasta ailesi ile teda

vi ekibi arasındaki sıkı iletişimle, Oftalmolojist, Radyasyon Onkoloğu, 

Anesteziyolojist ve hastanın hekimi arasında yakın işbirliği ve mu.ltidi

sipliner yaklaşımla, elde edilebileceği kanısına varıldı. 



. 
bunların % 80 1 inden fazlasının RT'den sonraki ilk 2 yıl içerisinde geliş-

tiği saptandı. 

Nüks görülen olgulardan 24'üne yeniden RT yapıldığı, 5'ind.e başarılı 

somıç alındığı ve 19 olguda(% 79,2) ise RT'nin baefarısız olduğu saptandı. 

Nüks tümör gelişmesinin kötü bir prognostik bulgu olduğu ve 45 nüks 

olgusundan 37'sinin(% 82 72) çeşitli tedavilere rağmen, öldüğü ~aptandı. 

Erken evre tümörlü olgularda, görmenin korunması ve sağkalımın arttı

rılması amacıyla cerrahi dışı tedaviler ön planda düşünülmelidir. Lineer 

akseleratörlerle lensi koruyııcu tedavi yöntemleri oldukça geliştirilmiştir. 

Fot.okoagü.lasyon ve Criyoteraw, r'etinanın ön kısmındaki küçük tümörlerin 

tedavisinde oldukça etkindir.· Radyoaktif aplikatörler ise, hem küçük tümör-
:~' ..... ı. • 

lerin hemde nüks tümörlerin 1 t~~visinde başarılı şekilde kullanılmaktadır• \, ;.".•.,1-1-:. , 

Cerrahi girişim, bu yöntemleri~~:başarısız olduğu. durumlar ve geç evredeki ',. .... 't:.~~~:·. ~~·. 

olgularda yapılmalıdır. ·' : "·.-

:Bir olguya Retinoblastoıni>~tanisı konulduğunda; olgunun anne-baba ve .. ,.,., 
~-

kardeşlerine oftalmolojik muayene yapılmalı, hasta, tanı ve tedaviden son-

ra sl:k aralıklarla oftalmolojik muayeneden geçirilmelidir. :Böylelikle, 1>/ .... 
aılesel olgular, diğer gözde tümör gelişmesi ve tedavi sonrası görülebilen 

nüks tümörlii.·olgu.lar erken saptanarak başarılı şekilde tedavi edilebilirler. 

Retinoblastomalı olgulara en iyi yaklaşımın multidisipliner olduğu, 

hasta ailesi ile tedavi ekibi arasında sıkı bir iletişim kurulması ve O~al

molojist, Radyasyon Onkoloğu, Anesteziyolojist ve hastanın diğer hekimleri 

arasında yakın işbirliği ile en iyi sonuçların elde edilebileceği kanısın

dayım. 
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