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 توجه با د.گردمشخص مي )سفيد مردمك( لكوكوريابا عالئمي مثل  سال است كه معموالً  ٥زير  رده سنيا شايع ترين تومور رتينوبالستوم 

 برآورد درمان، نياز به از پس احتمالي پيامدهاي از يكي عنوان به متاستاز و عود احتمال همچنين و آن سريع پيشرفت تومور، مشخصات به

ز ا ،هاي بقاهاي چند حالته به عنوان تعميمي از مدلمدل .شود مي احساس خوبي به آن بر مؤثر عوامل شناسايي و عود احتمال دقيق

 اين در شده حاصل نتايج به توجه روند. باشمار ميخطر به و برآورد عوامل ها در توصيف تغييرات مشاهدات دلم جمله پركاربردترين

 موفقيت عدم نهايت در و بيماري تشديد در عاملي تومور، تشخيص در زماني تأخير و بيماري اين نشانگر عالئم به توجهي بي مطالعه،

كه  ، شدت تومور بودمهم ترين عامل در تخليه مستقيم چشم به عنوان درمان اوليه و همچنين تخليه چشم پس از بروز عود. است درمان

. سابقه خانوادگي با وجود عدم معناداري در مدل دادبرابر افزايش  ٥و  ٣ا حداقل ت ،نسبي تخليه چشم را در هر مرحله به ترتيب خطر

كيد بر سالم بودن چشم در درگيري هاي دو طرفه با تأواني تخليه چشم فراباالتر بودن . ش بقاي چشم را به دنبال داشتافزاي ،دهبرازش ش

 عامل تنها فوكاليتي به عنوان عامل افزاينده خطر تخليه چشم معرفي گردد. ،لتراليتي باعث شد تا ك طرفهگيري هاي ينسبت به در ،دوم

  داد. افزايش برابر ٢ تا را عود نسبي خطر كه بود، بار اولين براي عود بروز در مؤثر

 تا كند،مي كمك پزشك به تغييرات از مرحله هر در انتقال احتمال برآورد همچنين و چشم تخليه و عود خطر افزاينده متغيرهاي شناسايي

. با دهد ارائه تومور متاستاز يا و عود بروز احتمال را از تري سنجيده اطالعات و كرده عمل تر دقيق بيمار ويزيت زماني فواصل تنظيم در

 و والدين براي بيماري اين به مربوط هاي كارگاه برگزاري و ژنتيك آزمايش مشاوره، انجام ،رتينوبالستوما موقع به شناساييتوجه به اهميت 
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