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Melanocytoma
Melanocytoma jest ³agodnym, intensywnie ubarwionym guzem, który mo¿e wyst¹piæ w ka¿dym odcinku b³ony naczyniowej, wyrastaj¹c
najczêciej z melanocytów b³ony naczyniowej
w blaszce sitowatej tarczy nerwu wzrokowego.
Typowo dotyczy osób ciemnoskórych. Stwierdzany jest zazwyczaj przypadkowo, chocia¿
g³êboko osadzone guzy mog¹ powodowaæ dysfunkcjê nerwu wzrokowego. Badanie wykazuje
czarn¹ zmianê z pierzastymi brzegami, czêsto
zajmuj¹c¹ doln¹ czêæ tarczy nerwu wzrokowego (ryc. 4.24). Czasami guz jest wynios³y i zajmuje ca³¹ powierzchniê tarczy. Rzadkie powik³ania obejmuj¹ transformacjê z³oliw¹ i zamk-

Ryc. 4.24. Melanocytoma

niêcie naczyñ rodkowych siatkówki wtórne
do samoistnej martwicy guza.

Guzy siatkówki
Siatkówczak
Siatkówczak (retinoblastoma) jest najczêstszym
pierwotnym nowotworem wewn¹trzga³kowym
u dzieci. Mimo to jest guzem rzadkim, wystêpuj¹cym z czêstoci¹ mniej wiêcej 1 na 20 000 ¿ywych urodzeñ, stanowi¹c oko³o 3% wszystkich
nowotworów dzieciêcych.
Genetyka
Siatkówczak rozwija siê z zez³oliwia³ych niedojrza³ych komórek siatkówki przed ich koñcowym zró¿nicowaniem. Poniewa¿ komórki te
zanikaj¹ w ci¹gu pierwszych kilku lat ¿ycia,
guz rzadko jest stwierdzany po 3. r.¿. Siatkówczak mo¿e siê dziedziczyæ lub nie. Genem predysponuj¹cym do siatkówczaka (RPE1) jest
13q14.
1. Dziedziczny siatkówczak (linia zarodkowa)
stanowi oko³o 40% przypadków. U pacjentów tych jeden allel RPE1 (gen hamuj¹cy
guz) zmutowa³ we wszystkich komórkach
cia³a. Kiedy dalszy czynnik mutogenny
(drugie uderzenie) uszkodzi drugi allel,

komórki przechodz¹ z³oliw¹ transformacjê.
Poniewa¿ wszystkie komórki prekursorowe
siatkówki zawieraj¹ pocz¹tkow¹ mutacjê,
u takich dzieci rozwijaj¹ siê obustronne
i wieloogniskowe guzy. Przypadki wystêpuj¹ce rodzinnie przenosz¹ równie¿ predyspozycjê do rozrostów nowotworowych wystêpuj¹cych poza narz¹dem wzroku, najczêciej
jest to szyszyniak (trójstronny siatkówczak)
i miêsak koci (osteosarcoma). Ryzyko rozwoju drugiego nowotworu znacznie ronie, jeli
do leczenia guza pierwotnego stosowano
napromieniowanie ze ród³a zewnêtrznego
(teleradioterapiê), a drugi guz ma tendencjê
do wzrostu w obrêbie uprzednio napromieniowanego pola.
a. Ryzyko transmisji mutacji genowej wynosi
50%, a z powodu wysokiej penetracji u 40%
potomków chorych, którzy przebyli dziedzicznego siatkówczaka, rozwinie siê guz.
b. Zdrowi rodzice dzieci z obustronnym siatkówczakiem, bez obci¹¿eñ rodzinnych w wywiadzie, z 40% prawdopodobieñstwem mog¹ mieæ nastêpne chore dziecko.
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c. W niektórych przypadkach rodzinnych
choroba rozpoczyna siê jednostronnie,
a 15% chorych z dziedzicznym siatkówczakiem wykazuje proces wy³¹cznie jednostronny.
2. Niedziedziczny siatkówczak (somatyczny)
stanowi 60% przypadków. Guz jest jednostronny, nie dziedziczy siê i nie predysponuje pacjenta do zwiêkszonego ryzyka drugiego raka poza narz¹dem wzroku. Do kategorii tej nale¿y zaliczyæ 85% chorych z jednostronnym siatkówczakiem.
Objawy kliniczne
Znaczna wiêkszoæ rozwija siê w ci¹gu pierwszych 2 lat ¿ycia. Obustronnie wystêpuj¹ce guzy pojawiaj¹ siê u dzieci wczeniej (rednio 12
miesiêcy) ni¿ w przypadkach jednostronnych.
1. Leukokoria (bia³y refleks ze renicy) jest najczêstsza (60%) (ryc. 4.25).

Ryc. 4.26. Hypopyon rzekomy (pseudohypopyon) w siatkówczaku

5.

6.
7.

8.

Ryc. 4.25. Leukokoria  bia³y refleks ze renicy

2. Zez jest drugim z kolei najczêstszym objawem (20%). Z tego wzglêdu badanie dna
oka jest konieczne we wszystkich przypadkach zezowania u dzieci.
3. Jaskra wtórna, czasem zwi¹zana z wolim
okiem, wystêpuje rzadko.
4. Jednostronny naciek têczówki u starszych
dzieci (rednio 6. r.¿.) mo¿e objawiaæ siê jako wieloogniskowe guzki, przypominaj¹ce
zapalenie ziarninuj¹ce, ewentualnie pseudohypopyon (zespó³ maskuj¹cy) (ryc. 4.26).
Dlatego wa¿ne jest, aby siatkówczak by³
brany pod uwagê w diagnostyce ró¿nico-

9.

wej w nietypowych zapaleniach b³ony naczyniowej u dzieci.
Zapalenie oczodo³owe naladuj¹ce zapalenie tkanek przedprzegrodowe lub oczodo³u
mo¿e wyst¹piæ w przypadkach z martwic¹
guzów. Nie musi to natychmiast oznaczaæ
rozrostu pozaga³kowego, ale dok³adny mechanizm tego nie jest znany.
Wytrzeszcz jako wynik zajêcia oczodo³u mo¿e pojawiæ siê w zaniedbanych przypadkach.
Choroba przerzutowa obejmuj¹ca regionalne wêz³y ch³onne i mózg przed wykryciem
zajêcia oczu jest rzadka.
Wzmo¿one cinienie wewn¹trzczaszkowe
w przebiegu trójstronnego siatkówczaka
przed rozpoznaniem zajêcia narz¹du wzroku zdarza siê bardzo rzadko.
Rutynowe badanie pacjenta ze znanymi
czynnikami ryzyka.

Rozpoznanie
Oftalmoskopia porednia z wg³obieniem twardówki powinna byæ wykonana w obojgu oczach
po pe³nym rozszerzeniu renicy (mydriasis),
gdy¿ bez wg³obienia guzy przedrównikowe
mog¹ zostaæ nierozpoznane, a jedno oko mo¿e
zawieraæ liczne guzy. Objawy kliniczne zale¿¹
od rozmiarów guza i rodzaju wzrostu.
1. Guzy endofityczne rosn¹ do wewn¹trz
w kierunku cia³a szklistego, uwypuklaj¹c
siê z powierzchni siatkówki w postaci bia³ych, serowatych mas z powierzchownymi
naczyniami krwiononymi (ryc. 4.27).
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Ryc. 4.27. Siatkówczak rosn¹cy do komory cia³a szklistego
(endofityczny) (dziêki uprzejmoci J. Shields)

2. Guzy egzofityczne rosn¹ na zewn¹trz jako
podsiatkówkowa, wielop³atowa bia³a masa
(ryc. 4.28). Odwarstwiaj¹ one siatkówkê i mog¹ byæ trudne do uwidocznienia, jeli jest
du¿o p³ynu podsiatkówkowego.

Ryc. 4.28. Siatkówczak rosn¹cy podsiatkówkowo (egzofityczny) (dziêki uprzejmoci K. Nischal)

Badania kliniczne
1. Ultrasonografia stosowana jest g³ównie w celu oceny rozmiarów guza. Wykrywa równie¿ zwapnienia w obrêbie guza i jest pomocna w rozpoznaniu jednostek chorobowych o podobnym wygl¹dzie jak choroba
Coatsa i toksokaroza.
2. Tomografia komputerowa uwidacznia wiêksze zajêcie nerwu wzrokowego, rozrost w obrêbie oczodo³u i centralnego uk³adu nerwowego oraz obecnoæ szyszyniaka i zwapnieñ (ryc. 4.29). Tym niemniej wymaga to
znacznych dawek promieniowania, co mo-

Ryc. 4.29. Osiowa TK  obustronne wewn¹trzga³kowe zwapnienia (dziêki uprzejmoci K. Nischal)

¿e byæ niebezpieczne dla chorych z mutacjami zarodkowymi.
3. Rezonans magnetyczny nie wykrywa kalcyfikacji, ale bardziej ni¿ tomografia komputerowa nadaje siê do oceny nerwu wzrokowego i wykrywania szyszyniaka, szczególnie gdy stosowany jest kontrast. MRI mo¿e
byæ tak¿e u¿yteczny w ró¿nicowaniu siatkówczaka z podobnymi jednostkami.
4. Badania ogólne, takie jak aspiracja szpiku
kostnego i nak³ucie lêdwiowe, wykonywane s¹ tylko u chorych z zajêciem nerwu
wzrokowego lub ewidentnym rozrostem zewn¹trzga³kowym.
Rozpoznanie ró¿nicowe
1. Przetrwa³e hiperplastyczne pierwotne cia³o
szkliste jest wa¿n¹ przyczyn¹ wrodzonej
leukokorii (bia³ego refleksu ze renicy). Typowo wystêpuje w oczach z mikroftalmi¹
i prawie zawsze jednostronnie. Charakteryzuje siê masami zasoczewkowymi, do których wnikaj¹ wyd³u¿one wyrostki rzêskowe.
2. Choroba Coatsa jest prawie zawsze jednostronna, dotyczy najczêciej ch³opców i ma
sk³onnoæ do wystêpowania póniej ni¿
siatkówczak. Charakteryzuje siê teleangiektazjami naczyñ siatkówki, rozleg³ym ródi podsiatkówkowym ¿ó³tym wysiêkiem
i wysiêkowym odwarstwieniem siatkówki
(ryc. 4.30).
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Ryc. 4.30. Choroba Coatsa

3. Retinopatia wczeniaków, o ile jest zaawansowana, mo¿e powodowaæ odwarstwienie
siatkówki i leukokoriê. Rozpoznanie jest
zwykle w³aciwe po stwierdzeniu w wywiadzie wczeniactwa i niskiej wagi urodzeniowej.
4. Ziarniniak w przebiegu toksokarozy w biegunie tylnym mo¿e przypominaæ endofitycznego siatkówczaka (ryc. 4.31).

Ryc. 4.31. Ziarniniak w przebiegu toksokarozy (dziêki uprzejmoci M. Szreter)

5. Retinocytoma (retinoma) jest przypuszczalnie
³agodn¹ odmian¹ siatkówczaka. Charakteryzuje siê zwapnia³¹ mas¹ zwi¹zan¹ z zaburzeniami nab³onka barwnikowego siatkówki i zanikiem naczyniówki. Wygl¹d jest
bardzo podobny do siatkówczaka po napromieniowaniu.
6. Gwiadziak (zob. ni¿ej).

Postêpowanie terapeutyczne
Metoda leczenia zale¿y od wielkoci guza, lokalizacji i towarzysz¹cych zjawisk, takich jak: odwarstwienie siatkówki, podsiatkówkowy rozsiew guza i do cia³a szklistego oraz stan oka towarzysz¹cego.
1. Ma³e guzy, o rednicy nie wiêkszej ni¿
4 mm i gruboci do 2 mm, bez rozsiewu
podsiatkówkowego i do cia³a szklistego,
mog¹ byæ leczone za pomoc¹ termoterapii przezrenicznej laserem diodowym lub
krioterapi¹. Ten drugi sposób jest szczególnie przydatny w przypadkach guzów przedrównikowych, do których trudno dotrzeæ
laserem.
2. rednie guzy
a. Brachyterapia jest wskazana w przypadkach
guzów o rednicy nie wiêkszej ni¿ 12 mm
i wysokoci do 6 mm, które nie nadaj¹ siê
do termoterapii lub krioterapii, pod warunkiem, ¿e nie stwierdza siê rozsiewu do cia³a
szklistego. Po leczeniu guz cofa siê, pozostawiaj¹c zwapnia³e resztki.
b. Chemioterapia karboplatyn¹, winkrystyn¹
i etopozydem, które mog¹ byæ mieszane
z cyklosporyn¹. Leki podaje siê do¿ylnie
w trzytygodniowych cyklach przez 49 miesiêcy w zale¿noci od nasilenia choroby. Leczenie to mo¿e byæ nastêpnie kontynuowane miejscow¹ krioterapi¹ lub termoterapi¹
w celu wzmocnienia kontroli nad guzem.
c. Teleradioterapii (napromieniowanie ze ród³a zewnêtrznego), o ile to mo¿liwe, powinno siê unikaæ z powodu du¿ego ryzyka takich powik³añ, jak: zaæma, retinopatia popromienna i zniekszta³cenia popromienne.
U pacjentów z mutacjami zarodkowymi istnieje równie¿ ryzyko wywo³ania drugiego
nowotworu, takiego jak miêsak koci lub
tkanki ³¹cznej.
3. Du¿e guzy
a. Chemioterapia w celu zmniejszenia masy guza (chemoredukcja), u³atwiaj¹ca póniejsze leczenie miejscowe, pozwalaj¹ca w ten sposób unikn¹æ usuniêcia ga³ki
ocznej lub teleradioterapii. Chemioterapia
bêdzie mia³a równie¿ korzystne dzia³anie,
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jeli mniejszy guz jest obecny w oku towarzysz¹cym.
b. Usuniêcie ga³ki (enukleacja), jeli chemoredukcja zawiedzie lub zdrowe oko towarzysz¹ce sprawia, ¿e agresywna chemioterapia
by³aby niew³aciwa. Metoda jest równie¿
u¿yteczna w przypadku rozleg³ego siatkówczaka ze z³ym rokowaniem odnonie do
widzenia i wysokiego ryzyka nawrotów
zwi¹zanego z innymi metodami terapeutycznymi. Enukleacja powinna byæ wykonana z minimaln¹ manipulacj¹ i ³¹czyæ siê
z usuniêciem d³ugiego odcinka nerwu
wzrokowego (812 mm). Brak jest przeciwwskazañ do wszczepienia implantów oczodo³owych. Niestety, nastêpcze sp³ycenie za³amków spojówki i retrakcja wszczepu (socket
syndrome) mog¹ wymagaæ dalszej interwencji chirurgicznej.
4. Zewn¹trzga³kowe szerzenie siê zmiany poza blaszkê sitowat¹ po enukleacji leczy siê
chemioterapi¹. Naciek do koñca ciêcia nerwu wzrokowego lub przechodzenie przez
twardówkê jest leczone chemioterapi¹ i nawietlaniem zajêtego oczodo³u.
5. Przerzuty leczone s¹ wysokimi dawkami
chemioterapeutyków. Pacjenci ze z³oliwymi komórkami w p³ynie mózgowo-rdzeniowym mog¹ wymagaæ dokana³owego podania metotreksatu.

nonych i z tego wzglêdu maj¹ z³e znaczenie prognostyczne.
5. Sposobu szerzenia siê zmian  przeztwardówkowe szerzenie siê zmiany zagra¿a
mierci¹.

Gwiadziak
Gwiadziak siatkówki lub tarczy nerwu wzrokowego jest rzadkim, ³agodnym, niezagra¿aj¹cym widzeniu guzem. Mo¿e wystêpowaæ
w formie izolowanej, ale najczêciej widywany
jest u pacjentów ze stwardnieniem guzowatym
(zespó³ Bournevillea). U mniej wiêcej 50% chorych ze stwardnieniem guzowatym stwierdza
siê na dnie oka gwiadziaka, który mo¿e byæ
liczny, a w 15% przypadków mo¿e wystêpowaæ obuocznie. Badanie wykazuje pó³przezroczysty guzek lub bia³¹, wzglêdnie p³ask¹, dobrze odgraniczon¹ p³ytkê (ryc. 4.32). W póniejszym czasie guz staje siê bardziej lity i bia³y
i mo¿e w powierzchownym badaniu przypominaæ siatkówczaka. Liczne zwapnienia w obrêbie
d³ugo trwaj¹cych guzów mog¹ powodowaæ
skamienia³y, morwopodobny wygl¹d.

Rokowanie
Ogólna miertelnoæ wynosi 25% i zale¿y od:
1. Wielkoci i lokalizacji guza. Ma³e guzy zlokalizowane poza równikiem rokuj¹ najlepiej, ale nie ma znacz¹cej ró¿nicy miêdzy
typem endofitycznym i egzofitycznym.
2. Zró¿nicowania komórkowego. miertelnoæ
pacjentów, których guzy obfituj¹ w rozety,
jest znacznie mniejsza ni¿ tych z wysoko
niezró¿nicowanymi komórkami.
3. Zajêcia nerwu wzrokowego poza punkt chirurgicznego przeciêcia  wi¹¿e siê to z wy¿sz¹ miertelnoci¹.
4. Nacieku naczyniówki lub ¿y³ wirowatych 
u³atwiaj¹ one rozsiew drog¹ naczyñ krwio-

Ryc. 4.32. Gwiadziak

Naczyniak w³oniczkowy
Zwi¹zki ogólne
Naczyniak w³oniczkowy siatkówki lub tarczy nerwu wzrokowego jest rzadkim, zagra¿a-
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j¹cym widzeniu naczyniowym guzem pochodzenia zarodkowego (hamartoma), który mo¿e
wystêpowaæ w formie izolowanej (choroba von
Hippla), ale u oko³o 50% chorych z pojedynczymi naczyniakami w³oniczkowymi i u prawie wszystkich pacjentów z licznymi zmianami
stwierdza siê chorobê ogóln¹. Kombinacja zmian
ogólnych i ocznych okrelana jest jako zespó³
von Hippla-Lindaua. Czêstoæ wystêpowania
naczyniaków w³oniczkowych siatkówki u pacjentów z ww. zespo³em wynosi blisko 60%.
Postacie kliniczne
Zmiany wystêpuj¹ w 2.3. dekadzie ¿ycia. Powoduj¹ pogorszenie widzenia. Badanie wykazuje okr¹g³¹, pomarañczowoczerwon¹ masê
po³¹czon¹ z poszerzon¹ i krêt¹ têtnic¹ od¿ywcz¹ i ¿y³¹ odprowadzaj¹c¹ w przebiegu po³¹czeñ têtniczo-¿ylnych, dlatego oba naczynia
wygl¹daj¹ podobnie (ryc. 4.33). Zagra¿aj¹ce widzeniu powik³ania obejmuj¹: powstawanie
twardych wysiêków w obszarze otaczaj¹cym
guz i/lub plamkê, obrzêk plamki, odwarstwienie siatkówki oraz krwotok do cia³a szklistego.

Ryc. 4.33. Naczyniak w³osowaty (dziêki uprzejmoci
S. Milewskiego)

Postêpowanie terapeutyczne
1. Fotokoagulacja laserem argonowym ma³ych
guzków obwodowych z jednoczesnym podaniem fluoresceiny w celu wzmo¿enia absorpcji energii generowanej przez laser. Po
skutecznym leczeniu kaliber naczynia od¿ywczego wraca do normy.

2. Krioterapia wiêkszych zmian obwodowych
lub zmian z wysiêkowym odwarstwieniem
siatkówki. Energiczne leczenie wiêkszych
zmian mo¿e spowodowaæ przejciowe, ale
rozleg³e wysiêkowe odwarstwienie siatkówki.
3. Brachyterapia zmian wielkoci 12 rednic
tarczy nerwu wzrokowego.
4. Chirurgia szklistkowo-siatkówkowa mo¿e
byæ wymagana w przypadkach niewch³aniaj¹cego siê krwotoku do cia³a szklistego
lub odwarstwienia siatkówki. Jeli to mo¿liwe, guz mo¿e zostaæ zniszczony fotokoagulacj¹ endolaserem.
Kontrola
Poniewa¿ niemo¿liwe jest do przewidzenia,
u których pacjentów z naczyniakami siatkówki
rozwin¹ siê równie¿ zmiany ogólne, okulista
musi kierowaæ wszystkich takich chorych na
badania ogólne i neurologiczne. Z powodu dominuj¹cego dziedziczenia choroby ich krewni
równie¿ powinni byæ kontrolowani. Oprócz badania fizykalnego u chorych z rozpoznan¹ chorob¹ von Hippla-Lindaua i ich krewnych z grupy ryzyka powinny byæ regularnie prowadzone
nastêpuj¹ce badania:
1. Coroczne badanie kontrolne obejmuj¹ce:
a. badanie oczu, badanie ogólne i pomiar cinienia krwi,
b. ultrasonografia nerek od 16. r.¿.,
c. zbiórka dobowa moczu do okrelenia kwasu wanilinomigda³owego i stê¿enia katecholamin od 10. r.¿., w celu wykrycia guza
chromoch³onnego nadnerczy.
2. Przegl¹dowe badanie ogólne co ka¿de 3 lata od 15. r.¿., obejmuj¹ce MRI jamy brzusznej i mózgu.

Naczyniak jamisty
Naczyniak jamisty siatkówki lub tarczy nerwu
wzrokowego jest rzadkim, wrodzonym, jednostronnym naczyniowym guzem pochodzenia
zarodkowego (hamartoma). Mniejsza czêæ pacjentów ma podobne zmiany skóry i orodko-
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bezporednio obejmuj¹c¹ po³¹czenia pomiêdzy
têtnicami i ¿y³ami bez wp³ywu na naczynia
w³osowate. Niektórzy pacjenci maj¹ podobne
zmiany po tej samej stronie obejmuj¹ce ródmózgowie, okolicê podstawnoczo³ow¹ i dó³ tylny, a zwi¹zek ten jest okrelany jako zespó³
Wyburna-Masona. Zajêcie mózgu mo¿e prowadziæ do samoistnych krwotoków lub padaczki.
Czasami wada ta obejmowaæ mo¿e szczêkê,
¿uchwê i oczodó³. Donoszono równie¿ o zmianach na skórze twarzy.
Ryc. 4.34. Naczyniak jamisty

wego uk³adu nerwowego. Zmiany wystêpuj¹ w 2.3. dekadzie ¿ycia, objawiaj¹c siê krwotokami do cia³a szklistego lub, czêciej, wykrywane s¹ przypadkowo. Badanie ukazuje zbiór
naczyniaków (ryc. 4.34). Z powodu zwolnionego przep³ywu krwi czerwone cia³ka krwi mog¹
sedymentowaæ i wytr¹caæ siê z osocza, bêd¹c
przyczyn¹ powstawania menisków lub poziomów p³ynów w obrêbie zmiany. Leczenie zasadniczo nie jest potrzebne, chocia¿ witrektomia mo¿e byæ konieczna w rzadkich przypadkach niewch³aniaj¹cych siê krwotoków do
cia³a szklistego.

Naczyniak groniasty
Zwi¹zki ogólne
Naczyniak groniasty siatkówki i tarczy nerwu
wzrokowego jest rzadk¹, zwykle jednostronn¹,
wrodzon¹ têtniczo-¿yln¹ wad¹ rozwojow¹,

Postacie kliniczne
Choroba mo¿e objawiaæ siê pogorszeniem widzenia, choæ przewa¿nie stwierdzana jest przypadkowo. Badanie ukazuje powiêkszone, krête
naczynia krwionone, czêsto bardziej liczne ni¿
w normalnym dnie oka, z ¿y³ami i têtnicami,
które wydaj¹ siê jednakowe (ryc. 4.35).

Ryc. 4.35. Naczyniak groniasty

Postêpowanie terapeutyczne
Leczenie nie jest wymagane.

