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ÖZET
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Pediatrik Oftalmoloji
Polikliniği’ne Getirilen Prematüre Bebeklerin Prematüre Retinopatisi Sıklığı Ve
Etkileyen Faktörler

Bu çalışmada prematüre bebeklerde prematüre retinopatisi görülme sıklığını ve etkileyen
faktörleri tespit etmeyi amaçladık. Çalışmamız kesitsel tipte bir çalışmadır. Çalışmaya, 1 Mart
2017 – 28 Şubat 2018 arasında prematüre retinopatisi muayenesi için Mersin Üniversitesi Tıp
Fakültesi Araştırma Hastanesi Pediatrik Oftalmoloji Polikliniği’ne getirilen, 32. gestasyonel
haftanın altında ve/veya 1500 gram ve daha düşük doğum ağırlığına sahip tüm bebekler ile
yenidoğan uzmanı tarafından riskli bulunup muayeneye yönlendirilmiş bebekler oluşturdu.
Çalışmaya alınan 469 bebeğin 63‘ünde (%13.4) prematüre retinopatisi tespit edildi.
Prematüre retinopatisi tespit edilen bebeklerin 31’i (%49.2) erkek, 32’si (%50.8) ise kızdı.
Bebeklerin doğum ağırlığı ve gestasyonel haftası azaldıkça, prematüre retinopatisi görülme oranı
artmaktaydı. Oksijen alma süresi ve küvözde kalma süresi arttıkça, prematüre retinopatisi varlığı
artmaktaydı. İntrauterin gelişim geriliği varlığı ve prematüre retinopatisi gelişimi arasında
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi. Bebeklerin 207’sinin (%44.1) 7 haftadan daha geç hastaneye
getirildiği, bu bebeklerin 39’unda (%61.9) prematüre retinopatisi olduğu tespit edildi.
Sonuç olarak prematüre retinopatisinin önlenmesi için, prematüre doğumların
önlenmesi, prematüre doğanların göz muayenesi için zamanında sevk edilmesi, hasta bebeklerin
tedavisinde oksijen tedavisi ve küvöz bakım sürelerine dikkatle karar verilmesi ve prematüre
retinopatisi konusunda hem halkın, hem de sağlık personelinin eğitilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Prematüre, Retinopati, görme taraması
Birinci Danışman: Prof.Dr. Seva Öner, Mersin Üniversitesi, Halk sağlığı Anabilim Dalı, Mersin.
İkinci Danışman: Prof.Dr. Ayşe Ayça Sarı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz
Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin.
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ABSTRACT
Prevalence and influencing factors of Premature Retinopathy of Premature Infants
Brought to the Pediatric Ophthalmology Outpatient Clinic of Mersin University Faculty of
Medicine Research and Application Center

In this study, we aimed to determine the incidence and factors affecting retinopathy in
premature infants. Our study is a cross-sectional study. Our study was conducted between 1
March 2017 and 28 February 2018. Our study was carried out in children who were brought to
the Pediatric Ophthalmology Clinic of Mersin University Medical Faculty Research Hospital for
the evaluation of retinopathy of premature. Our study group consisted of all infants below 32nd
gestational week and / or birth weight of 1500 grams and lower, and babies who were found to
be at risk and examined by the newborn specialist for examination.
Premature retinopathy was detected in 63 (13.4%) of 469 infants. Thirty-one (49.2%) of
the infants with premature retinopathy were male and 32 (50.8%) were female. As the birth
weight and gestational week of the babies decreased, the incidence of retinopathy of premature
increased. Presence of premature retinopathy increased as oxygen removal time and incubation
time increased. There was a significant relationship between the presence of intrauterine growth
retardation and development of premature retinopathy. It was found that 207 (44.1%) of the
babies were hospitalized later than 7 weeks and 39 (61.9%) of these babies had premature
retinopathy.
In conclusion, premature births should be prevented to prevent premature retinopathy.
Premature babies should be referred on time for eye examination. The duration of oxygen therapy
and incubator care should be carefully decided in the treatment of sick infants. Both the public
and health personnel should be trained in retinopathy of premature.

Keywords: Premature, Retinopathy, Vision Screening
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1. GİRİŞ
Prematüre retinopatisi (ROP); prematüre doğan bebeklerin gelişmekte olan retinalarında
ortaya çıkan vazoproliferatif bir retinopatidir. Fetusta retinal damarların gelişimi gestasyonun
16. Haftasında optik diskte başlar ve perifere doğru ilerleyerek 36. Gestasyon haftasında nazalde
ora serrataya, temporalde ise ekvatora ulaşır. Damarlar temporal ora serrataya gestasyonun 40.
haftasında ulaşır. Bu nedenle prematüre doğan bebeklerde doğum anında retina tam vaskülarize
değildir ve bu bebeklerde doğumdaki gestasyon haftalarına göre genişliği değişen periferik
avasküler zon mevcuttur [1].
Bu hastalığın ilk bulgusu, ROP’un 5 farklı evresinden birinin eşlik edebileceği zon I, II veya
III'te avasküler retinadır. Patolojik değişikliklerin ilerlemesi retina dekolmanına yol açabilir. ROP
ileri evrelerde ciddi görme bozukluğuna ve hatta körlüğe neden olabilir [2,3].
Son yıllarda, yenidoğan bakımı alanındaki gelişmeler nedeniyle düşük doğum ağırlıklı
bebeklerin hayatta kalma oranı artmakta ve bununla birlikte ROP insidansı artmaktadır. Bu
yüzden, prematüre bebekleri tedavi eden hekimlerin ROP'un patogenezi, önlenmesi ve tedavisine
olan ilgisi artmıştır [3].
Gelişmiş ülkelerde ROP ağırlıklı olarak 28 haftanın altında doğan pretermlerin
sorunuyken, gelişmekte olan ülkelerde 34 haftaya kadar ağır ROP geliştiği bildirilmektedir. Türk
Neonatoloji Derneği tarafından 2014 yılında yapılan çok merkezli çalışmada çok düşük doğum
ağırlıklı preterm bebeklerde ROP sıklığı %42, ileri Evre ROP sıklığı %8.2 bulunmuştur. Bu
çalışmada, gebelik yaşı 32 haftanın üzerindeki bebeklerde ROP sıklığı %13.3, ileri Evre ROP ise
binde 4 olarak saptanmıştır. Çalışma sonucunda; ülkemizde gelişmiş ülkelere kıyasla Doğum
ağırlığı ve Gestasyonel yaşı daha büyük, daha matür bebeklerde de tedavi gerektiren ileri Evre
ROP geliştiğini göstermiştir [4,5].
Yapılan çalışmalarda, ROP gelişiminde düşük doğum ağırlığı, kısa gestasyonel hafta,
oksijen tedavisi ve hastanede kalma süresi, doğumda asfiksi, septisemi, bronkopulmoner displazi,
kan transfüzyonu, neonatal solunum sıkıntısı sendromu, apne ve destekli ventilasyon, asfiktik
doğum öyküsü, Respiratuvar Distress Sendromu (RDS) varlığı, coğul gebelik, sepsis,
intraventriküler hemoraji, sürfaktan tedavisi, bronkopulmuner displazi, patent duktus
arteriosus, nekrotizan enterokolit (NEK) gibi çok sayida risk faktörü bildirilmektedir [6-13].
ROP çocukluk çağının önlenebilir bir körlük nedenidir ve dünyada ROP sonucunda
bebeklerde %10.8 körlük, %6.6 hafif ve orta derecede görme bozukluğu oluştuğu
bildirilmektedir[14]. Bu nedenle risk faktörleri iyi bilinmeli ve ROP gelişme riski olan tüm
bebekler zamanında taranmalıdır. Ayrıca vakaların henüz başlangıç aşamasında iken tespit
edilmesi ve tedavi edilmesi için kapsamlı ve etkili tarama yapılması gerekmektedir [3].
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Bu çalışmada Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi (MEÜTFAH)
Pediatrik Oftalmoloji Polikliniği’nde takip edilen tüm prematüre bebeklerde ROP görülme
sıklığını ve etkileyen faktörleri tespit etmeyi amaçladık. Bu çalışma sonunda ROP’un görülme
sıklığı tespit edilerek, sorunun boyutları ortaya konacaktır. Ayrıca ROP oluşumunu etkileyen
faktörler tespit edilecektir. Böylece; ROP’un önlenmesi için yapılacak çalışmalara yön
verilebilecektir. Sonuç olarak; bebeklerde önemli bir körlük ve görme bozukluğu nedeni ile
mücadele edilebilecek ve toplumda körlük ve görme bozukluğu oranı azaltılabilecektir.
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI
2.1. Prematüre doğum
2.1.1. Prematüre doğum tanım ve terimler
Otuz yedi gebelik haftasını tamamlamadan doğan bebekler prematüre olarak
adlandırılmaktadır.

Prematüre

bebekler,

gebelik

haftaları

ya

da

ağırlığına

göre

sınıflandırmaktadır [15].
Gebelik haftalarına göre sınıflandırıldığında;
Geç preterm: gebelik haftası 34 ile 36 arası olan pretermler
Orta derecede preterm: gebelik haftası 32 ile 33 arası olan pretermler
Çok preterm: gebelik haftası 32 altında olan pretermler
İleri derecede preterm: gebelik haftası 25 altında olan pretermler olarak adlandırılmaktadır.
Doğum ağırlıklarına göre sınıflandırıldığında ise;
Düşük doğum ağırlıklı: 2500 gramın altında doğum ağırlıklı bebekler
Çok düşük doğum ağırlıklı: 1500 gramın altında doğum ağırlıklı bebekler
İleri derecede düşük doğum ağırlıklı: 1000 gramın altında doğum ağırlıklı bebekler olarak
adlandırılmaktadır [15].
2.1.2. Prematüre için risk faktörleri
Preterm doğum eylemi ya da membranların erken rüptürü için risk faktörleri; zenci ırk,
16 yaştan kuçük ve 35 yaştan büyük kadınlar, enfeksiyon, anemi, preeklamps/eklampsi,
kardiyovasküler/pulmoner hastalık, diyabet gibi maternal hastalıklar, tütün ve madde kullanımı,
fiziksel aktivite ve diyet gibi maternal yaşam bicimi alışkanlıkları, kısa serviks, servikal cerrahi,
uterus malformasyonları, vajinal kanama gibi servikal, uterin ve plasental faktörler, çoğul gebelik,
fetal faktörler olarak bildirilmektedir [15].
Prematüre bebekler hem kısa dönem, hem de uzun dönem morbiditeler açısından yüksek
risk altındadır. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde respiratuar distress sendromu %93, prematüre
retinopatisi %59, patent duktus arteriyozus %46, bronkopulmoner displazi %42, geç başlangıçlı
sepsis %36, NEK %11, Evre3 ve 4 intrakranial kanama %7 ve 9, periventriküler lökomalazi %3
sıklıkla görülmektedir [15].
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2.1.3. Prematür Doğumların Epidemiyolojisi
Prematüre doğum küresel bir problemdir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre, 2005
yılında 13 milyon prematür doğum olduğu tahmin edilmekte, 2010 yılında dünyadaki 135 milyon
canlı doğumun, yaklaşık 15 milyonunun preterm doğum (dünyaya gelen bebeklerin %11.1’inden
fazlası) olduğu tahmin edilmektedir. DSÖ’ne göre 184 ülkede prematüre doğum oranı, doğan
bebeklerin %5-18’i arasında değişmektedir. Prematüre bebeklerin % 60’ı Sahraaltı Afrika’da ve
Güney Asya’da doğmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, 2010 yılında doğan 100 bebeğin
yaklaşık 12’si erken doğmuş ve 1981’den beri bu oran %30 artmıştır [16].
Preterm doğumun komplikasyonları nedeniyle her yıl 1 milyondan fazla çocuk
ölmektedir. Hayatta kalan bebekler ise, öğrenme güçlüğü, görme ve işitme sorunları dahil olmak
üzere yaşam boyu sakatlıkla karşı karşıyadır [16].
Türkiye’de de bebek ölümlerinde prematürite ilk sırada yer almaktadır, yenidoğan
ölümlerinin %59’unu prematüre bebekler, %37.9’unu 1500 gram altı bebekler, %20.1’ini ise
1500-2500 gram arası doğum ağırlıklı bebekler oluşturmaktadır [15].

2.2. Prematüre Retinopatisi
2.2.1. Tarihçe
Bu hastalık ilk olarak 1942-1943 yıllarında Terry tarafından "retrolental fibroplazi"
olarak tanımlanmış ve prematürite ile ilişkisi ortaya konmuştur. Terry'nin gözlemlerini izleyen
10 yıl içinde, ROP salgın oranlarında görülmeye başlamış, Amerika Birleşik Devletleri’nde
çocukluk çağı körlüklerinin en büyük nedeni haline gelmiş ve yaklaşık 7000 çocuk ROP sebebiyle
kör olmuştur. Ayrıca gelişmiş ülkelerdeki körlüğün de en önemli nedeni haline gelmiştir [3].
1950 ve 1960'ların sonlarına doğru,

ROP'un temel nedeni olarak oksijen tedavisi

suçlanmış ve bu suçlama nedeniyle oksijen tedavisi kısıtlanmaya başlamıştır. Bu kısıtlama ROP
insidansında dramatik bir düşüşe neden olmuştur. Ancak bu düşüş, prematüre bebeklerin
morbidite ve mortalite oranlarını olumsuz etkilemiştir. Cross’un yaptığı tahmine göre körlüğü
önlenen her bebeğe karşın yaklaşık 16 bebek yetersiz oksijenlenme sonucu ölmüştür. 1970'lerde,
arteriyel kan gazı monitörizasyonunun gelişmesi ile prematüre bebeğin oksijen ihtiyacının daha
dikkatli bir şekilde izlenmesi sağlanmıştır. Daha düşük gestasyonel haftadaki ve düşük doğum
ağırlığındaki bebeklerin hayatta kalma şansı artınca "ikinci epidemik" ROP ortaya çıkmıştır [3].
1970-1980 yılları arasında yapılan ROP çalışmaları ile 1950-1960 yılları arasında yapılan
çalışmaların insidanslarını karşılaştırmak zordur. Bu çalışmalar hasta seçimleri açısından
farklılık göstermektedir. Bu dönemde standart bir sınıflandırma sisteminin olmaması ve
1970’lerde kullanıma giren indirek oftalmoskopla tanısı konan retinopatinin hafif formlarını
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değerlendirmek yetersizdi. 1980'ler ve 1990'ların başlarında ROP'un komplikasyonlarının
azaltılması açısından bir gelişme süreci yaşanmış ve bebek odasının ışığının azaltılması, E
vitamini, kriyoterapi ve lazer fotokoagülasyonu gibi ROP’un tedavisi ile ilgili çok sayıda klinik
çalışma yapılmıştır [3].

2.2.2. ROP Epidemiyolojisi
Çok erken doğan bebekler birçok problemle karşılaşabilir. Prematüre retinopatisi,
preterm doğan bebeklerde karşılaşılan komplikasyonlarından birisidir [16]. ROP’un doğru
zamanda tedavi edilmesi, retina dekolmanı, görme bozukluğu ve körlük riskini önemli ölçüde
azaltır. Bununla birlikte, ROP hala çocuklarda körlüğün üçüncü en yaygın nedenidir. 33 haftadan
önce doğan bebekler veya şiddetli hastalık geçiren ve aşırı oksijen alan bebeklerde prematüre
retinopatisi daha çok görülmektedir [2,17].
ROP sıklığı ülkeden ülkeye değişmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1986-2013
yılları arasında yapılan bir çalışmada: ROP için Kriyoterapi (CRYO-ROP), ROP’un erken tedavisi
(Early

Treatment

for

Retinopathy

of

Prematurity

(ETROP))

Akut

Faz

ROP’un

Değerlendirilmesinde Teletıp Yaklaşımları (e-ROP) isimli; ağırlığı 1251 gramın altında olan
12.000’den fazla bebeğin değerlendirildiği üç çalışma karşılaştırılmıştır. CRYO-ROP çalışması
Ocak 1986-Kasım 1987 tarihleri arasında yapılmış ve 4099 bebek değerlendirilmiştir. ETROP
çalışmasında Ekim 2000-Eylül 2002 tarihleri arasında, 6998 bebek taranmış ve 2320 bebek
çalışmaya alınmıştır. e-ROP çalışmasında ise 1284 bebek mayıs 2011-ekim 2013 tarihleri
arasında değerlendirilmiştir. Bu üç çalışmanın değerlendirildiği çalışmada, kilosu <750g olan
bebeklerin insidanslarının zaman içinde arttığı rapor edilmiştir. CRYO-ROP'ta insidans % 15.8,
ETROP'ta % 24.9, e-ROP'ta ise % 33.4 olmuştur. Benzer şekilde, gebelik haftası ≤27 olan
bebeklerin oranı sırasıyla % 43.8, % 47.2, % 68.1 olmuş ve zamanla yükselmiştir. ROP
insidansları açısından 1251 gram altındaki bebekler değerlendirildiğinde üç çalışma da benzer
sonuçlar olduğu rapor edilmiştir. 750 gramın üzerindeki çocukların ROP insidanları
değerlendirildiğinde ise; CRYO-ROP’ta % 61.3, ETROP’ta % 59.8 ve e-ROP’ta %51.4 olarak
bulunmuş ve ETROP ile e-ROP çalışmaları arasındaki azalmanın anlamlı olduğu rapor
edilmiştir[18]. Amerika'da 2005 yılında yapılan bir başka çalışmada, ağırlığı 1251 gramın altında
olan bebeklerin %68.0’inde herhangi bir Evrede ROP saptanmış ve % 36.9'sinde şiddetli ROP
tespit edilmiştir [19].
Latin Amerika'da 2000-2010 tarihleri arasında yapılan, 33 araştırmanın değerlendirildiği
bir çalışmada, ROP %6.6-%82.0 arasında saptanmıştır. Tedavi gerektiren şiddetli ROP’un ise
%1.2-%23.8 arasında değiştiği bildirilmektedir [20].

5

SAGAL ADAM HASSAN, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019

Brezilya'da 2009-2011 arasında Unimonte üniversitesi hastanesinin yenidoğan yoğun
bakım ünitesine (NICU) başvuran, gestasyonel yaşı 32 haftadan küçük ve/veya doğum ağırlığı
1.500 gramdan az olan preterm bebeklerin dahil edildiği bir çalışmada, bebekler iki yıllık bir süre
boyunca takip edilmişlerdir. Bu çalışmada, ROP insidansı %44.5 bulunmuştur [21]. Brezilya'da
yapılan başka bir çalışmada, ROP insidansı %33.9 bulunmuştur. Tedavi gerektiren tip1
prethreshold ROP insidansının %5.0 olduğu saptanmıştır [22].
Çin'de 2009-2011 arasında yapılan bir çalışmada, 34 hafta ve altında/2000 gr'ın altındaki
bebeklerde ROP sıklığı %11.9 bulunmuştur [7]. İran'da, 2007-2013 tarihleri arasında Babol
oftalmoloji merkezine başvuran tüm prematüre bebekler incelenmiş ve 36 hafta ve/veya 2500
gr'ın altındaki bebeklerde ROP sıklığı %45.0 bulunmuştur. Bunların % 16,9’u Evre I, % 63.1’si
Evre II, % 19.9’u Evre III veya III+ olarak bildirilmiştir. Ayrıca <32 hafta olan bebeklerde ROP'un
görülme sıklığı %46 ve <1500 gramdan az olan bebeklerde ise %43.5 olarak bildirilmiştir [23].
Güney Afrika’da, Groote Schuur Hastanesi'nde 2009-2014 tarihleri arasında yapılan
çalışmada, 1251 gr altındaki prematürelerde ROP görülme sıklığı %29.6 olarak saptanmıştır [24].
İsviçre'de yapılan bir retrospektif kohort çalışmada, 2006-2015 yılları arasında doğan ve
gestasyonel haftası 32 haftadan küçük 6472 preterm bebek değerlendirilmiştir. Bu bebeklerde
herhangi bir Evrede ROP görülme sıklığı %9.3 olarak saptanmış ve %1.8'sinde şiddetli ROP tespit
edilmiştir [25].
İngiltere'de 1990-2011 tarihleri arasında yapılan bir kayıt çalışmasında, ROP insidansının
giderek arttiği bildirilmiş, 1990'da 1000 bebekte 12.8 iken, 2011'de 1000 bebekte 125.5 olduğu
rapor edilmiştir [26].
2017 yılında Türkiye'de yapılan 69 adet yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapılan bir
prospektif kohort çalışmada, prematüre bebeklerde çeşitli Evrelerde ROP sıklığı %27 olarak
saptanmış ve % 6,7'sinde şiddetli ROP tespit edilmiştir. Ayrica herhangi bir Evrede ROP olan
bebeklerin %96’sının gestasyonel haftası ≤32 hafta ve ağır ROP'lu bebeklerin %80'inin
gestasyonel haftasının ≤28 olduğu bildirilmiştir [6]. Ankara'da ROP Tarama, Tedavi ve Eğitim
Merkezi, Oftalmoloji Kliniği, Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi ve Kadın Sağlığı Araştırma
Hastanesi'nde 2010-2013 tarihleri arasında yapılan çalışmada, aşırı düşük doğum ağırlıklı
bebeklerde herhangi bir Evre ROP görülme sıklığı % 75.5 bulunmuştur. Ayrıca lazer tedavisi
gerektiren şiddetli ROP görülme sıklığı ise % 38.7 olarak rapor edilmiştir [27]. Ankara’da 19992004 tarihleri arasında yapılan bir çalışmada ROP sıklığı %21,7 bulunmuştur [12]. İstanbul
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan bir çalışmada, ROP (Evre 1-3) görülme
oranı %46.7 saptanmıştır [8]. Yine İstanbul’da Fatih Üniversitesi Hastanesi’nde 2007–2013
arasında tüm prematüre bebekler incelenmiş ve en çok görülen hastalığın (%54.2) prematüre
retinopatisi olduğu tespit edilmiştir [28]. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir
çalışmada, ROP sıklığı %20 bulunmuştur [29]. Samsun’da 2012-2013 tarihleri arasında Kadın
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Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takibi yapılan ve
ayrıca dış merkezlerden refere edilen prematüre bebeklerde yapılan bir çalışmada ROP sıklığı
%41.6 bulunmuştur [30]. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir
çalışmada ise prematüre retinopatisi sıklığı %61.9 bulunmuştur [11]. İzmir’de Dr. Behçet Uz
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2005-2006 tarihleri arasında
yapılan bir çalışmada prematüre retinopati sıklığı %36.3 bulunmuştur [13].
2.2.3. ROP’un Patofizyolojisi
ROP patolojisini anlamak için normal retinal vasküler gelişimin anlaşılması gereklidir.
Bebeklerde, retinal vasküler gelişim gebeliğin 4. ayında mezenşim ile optik diskten başlar. Kan
damarı optik diskten ora serrataya ilerleyerek 8. ayında buraya ulaşır, temporale ise doğumdan
hemen sonra ulaşır [2]. Bu nedenle prematüre doğan bebeklerde doğum anında retina tam
vaskülarize değildir ve bu bebeklerde doğumdaki gestasyon haftalarına göre genişliği değişen
periferik avasküler zon mevcuttur [1]. 22-23. haftadaki prematüre bebeklerde, doğumdaki
retinal damarlar sadece arka kutupta bulunur [2].
Prematüre retinopatisi faz 1 ve faz 2 olmak üzere iki faza ayrılır:
Faz I; prematürelerde ROP’un erken döneminde (Faz I) ekstrauterin ortamın göreceli
hiperoksisi nedeniyle vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve eritropoetinin
baskılanması, İnsülin benzeri büyüme faktörü 1’in (IGF-1) yokluğu, postnatal büyümenin iyi
olmaması normal vasküler gelişimi inhibe eder [31,32]. Damarlar optik sinirden perifere doğru
büyümeyi durdurur ve oluşan bazı damarlar kaybolur [2]. Retina ise gelişimini sürdürmeye
devam eder, fakat vaskülarizasyonu bozulduğu için oksijen ihtiyacı karşılanamaz ve hipoksik hale
gelir [32,33]. Damar kaybının ilk fazı ilk 30 haftadadır [2].
Faz II; Retinanın karşılaştığı hipoksi 2. fazı başlatır. ROP’un bu fazında hipoksinin
tetiklemesiyle VEGF, eritropoetin, IGF-I gibi mediyatörlerin düzeylerinde artış olur ve
neovaskülarizasyon başlar [32,33]. Yeni kan damarı oluşumu, vaskülarize olmayan retina ve
vaskülarize retina arasındaki kavşakta meydana gelir [2]. Yeni oluşan damarlar retina içinde
kümelenme yapabilir ve hızla kalınlaşan ridge (sırt) dokusu oluşabilir [32,33]. Bu yeni damarlar
sızıntılıdır ve körlüğe yol açan traksiyonel retina dekolmanlarına neden olabilir. ROP faz II,
yaklaşık 32 ila 34 hafta arasında başlar [2].
ROP'un neovaskülarizasyon fazı, diabetik retinopati gibi diğer proliferatif retinopatilere
benzerdir. Preterm doğum sonrası retinal kan damarlarının büyümesi normalleştirilirse, ikinci
yıkıcı faz oluşmaz. Alternatif olarak, ikinci fazda anormal kan damarlarının hızlı çoğalması
azaltılabilir ve retinada kontrollü vaskülarizasyon sağlanabilirse, retina dekolmanları önlenebilir
[2].
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VEGF, ROP'ta retinal vasküler proliferasyonun gelişimi için önemli bir faktördür. Hiperoksi
ile ROP Faz I'de VEGF baskılanır. VEGF, ROP faz II'de belirgin şekilde artarak retinal
neovaskülarizasyonu uyarmaktadır [2].
Oksijene bağımlı ve oksijenden bağımsız olan faktörler normal vasküler gelişim ve retinal
neovaskülarizasyona katkıda bulunur. VEGF önemli bir oksijen bağımlı büyüme faktörüdür.
Oksijenden bağımsız olan kritik bir diğer büyüme faktörü, IGF-I'dir. IGF-I'in eksikliği, normal
retinal vasküler büyümeyi engeller. ROP gelişen prematüre bebekler, ROP gelişmeyen bebeklere
göre, düşük serum IGF-I seviyelerine sahiptir. Düşük IGF-I seviyeleri prematüre bebeklerde ROP
habercisi olarak değerlendirilebilir. IGF-I'in normal seviyelerde tutulmaya çalışılması ROP'un
önlenmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir [2].
Vasküler yapının büyümesi hem IGF-I hem de VEGF'ye bağlıdır. Prematüre bebeklerde, IGFI'in (normal olarak plasenta ve amniyotik sıvı tarafından sağlanan) yokluğu, kan damarı
büyümesini inhibe eder. Göz geliştikçe, oksijen ihtiyacı artmakta ve VEGF'yi arttırmak için
sinyaller gönderilmektedir. Bebeğin organları ve sistemleri gelişmeye devam ettikçe, IGF-I
seviyeleri tekrar yükselir ve VEGF sinyalinin kan damarları üretmesine izin verir. ROP’ta faz
II'deki bu neovasküler proliferasyon hızla ilerlediğinde ve tedavi edilmediğinde körlüğe neden
olabilir [2].

2.2.4. ROP’un sınıflandırması
1984 yılında 11 ülkeden 23 göz doktoru tarafından bir komite oluşturuldu [3]. Bu komite
Uluslararası Prematüre Retinopatisi Sınıflandırması’nı (ICROP) geliştirmiş ve sınıflama 1987'de
genişlemiştir. Bu sınıflandırma dünya çapında bir standart olarak kabul edilmiştir. 2005 yılında
orjinal ICROP uluslararası sınıflamanın revize şekli oluşturuldu yayınlandı [2].
ICROP aşağıda belirtilen üç parametreye dayanmaktadır:
 Hastalığın retinadaki yeri (zon),
 Hastalığın yayılım derecesi (saat kadranı),
 Vaskülarize ve avasküler retinanın birleşme yerinde retinopatinin derecesi (Evresi) [3].
a) Hastalığın yeri (zon); Hastalığın yeri, optik diske merkezlenmiş olan üç eşmerkezli retina
bölgesini tanımlar.
Zon I : (arka kutup veya iç zon) Optik disk merkezli, yarıçapı optik disk-makula arası uzaklığın 2
katı olan dairesel bir alandır.
Zon II: Zon I'in kenarından başlar, nazal bölgede ora serrata'ya, temporalde anatomik ekvatora
uzanan dairesel bir alandır.
Zon III: Zon II'den temporal bölgedeki ora serrataya uzanan yarım ay şeklindeki alandır [1].
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Şekil 2.1: Prematüre retinopatisi hastalığın zonlarının şematik olarak gösterilmesi
b) Hastalığın yayılım derecesi (saat kadranı):
Hastalığın derecesi saat kadranları olarak 1–12 veya 30 derecelik sektörler olarak ifade
edilir. Bu şekilde hastalığın yayılım derecesi kaydedilir. Gözlemci her bir göze baktıkça, saat
3 pozisyonu sağ gözde sağda ve nazalda, sol gözde temporaldedir ; saat 9 pozisyonu sağ gözde
solda ve temporalda, sol gözde ise nazaldadir [2].
c) Hastalık Evresi: Hastalık vasküler proliferasyon şiddeti dikkate alınarak aşağıdaki beş
Evreye ayrılmaktadır; [1]
Evre 1 (Demarkasyon Hattı): Avasküler retina ile vaskülarize retina birbirinden ince, beyazımsı
bir çizgi ile ayrılır.
Evre 2 (Ridge): Demarkasyon hattının yükseklik, genişlik ve hacim kazanması sonucu ortaya
çıkan bir kabarıklık (ridge) ile karakterizedir.
Evre 3 (Ekstraretinal Fibrovasküler Proliferasyon): Ridge’den kaynaklanan fibrovasküler doku
ve anomal damarların vitreusa doğru ilerlemesi ile karakterizedir. Ridge bu Evrede ikinci Evreye
göre daha düzensizdir.
Evre 4 (Subtotal Retina Dekolmanı): Evre 3 bulgularına ek olarak kısmi retina dekolmanı
mevcuttur. Evre 4 iki alt gruba ayrılır:
Evre 4a: Retina periferinde görülen, makulayı içine almayan subtotal retina dekolmanıdır.
Evre 4b: Subtotal retina dekolmanı makulayı da kapsar.
Evre 5 (Total Retina Dekolmanı): Huni şeklinde total retina dekolmanı görülür. Huninin ön ve
arka kısmının açık veya kapalı olmasına göre 4 gruba ayrılır.
1. Açık tünel tipinde retina dekolmanı
2. Kapalı tünel tipinde retina dekolmanı
3. Anterioru açık posterioru kapalı tünel tipinde retina dekolmanı
9
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4. Anterioru kapalı posterioru açık tünel tipinde retina dekolmanı[1]
En sık açık tünel tipinde retina dekolmanı görülür. Sıklık sırasına göre kapalı, anterioru
açık posterioru kapalı ve en az olarak da anterioru kapalı posterioru açık tünel tipinde retina
dekolmanı görülür [1].
Plus (Artı) Hastalik: Arka kutup damarlarında en az 2 kadrandaki arteriollerde
kıvrımlanmanın artışı ve venüllerde dilatasyon olması, vitreus bulanıklığı, iris damarlarında
genişleme ve kıvrımlanma artışına bağlı pupilla reaksiyonlarında azalma, preretinal ve vitreus
hemorajisi riski plus hastalık olarak ifade edilir. Plus hastalığın olması durumunda artı(+) işareti
konularak belirtilir [2].
Pre-plus Hastalik: Posterior kutbun vasküler anomalileri “artı hastalık” için yetersizdir,
ancak normalden daha fazla düzeyde dilate ve kıvrılmış damar yapısı vardır [2].
Agresif Posterior ROP [AP-ROP]: Yaygın olmayan, hızlı ilerleyen, posterior yerleşimli,
şiddetli bir ROP formudur. [2]
Ciddi ROP: Evre 3 ve üzeri veya “artı” hastalığın olduğu durumlardır [4].

Şekil 2.2. Evre 1 (Demarkasyon Hattı)

Şekil 2.3. Evre 2 (Ridge)
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Şekil 2.5. Evre 4 (Subtotal Retina
Şekil

2.4.

Evre

3

(Ekstraretinal Dekolmanı)

Fibrovasküler Proliferasyon)

Şekil 2.6. Evre 5 tam retina dekolmanı

Şekil 2.7. Her kadranda Plus (Artı)
Hastalık

Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından çok merkezli CRYO-ROP çalışması başlatıldı.
Aşağıdaki terimler CRYO-ROP ve ETROP çalışmalarında tanımlanmıştır ve sonraki tüm
çalışmalarda tedavi endikasyonlarını ve tedavi sonuçlarını değerlendirirken göz önünde
bulundurulmuştur [2].
 Treshold (Eşik) Hastalığı CRYO-ROP çalışmasında tanımlanmıştır:
Evre 3’te Zon 1 veya Zon 2‘de en az aralıksız 5 saat veya toplamda 8 saat ekstraretinal
fibrovasküler proliferasyon ile birlikte “artı hastalık” görülmesi eşik hastalık olarak
tanımlanmaktadır.
 Pre-treshold (Eşik öncesi) hastalık: ET-ROP çalışmasında tanımlanmıştır:
11
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-

Zon I: Herhangi bir Evre

-

Zon II: Evre 2 ile birlikte “artı hastalık” veya Evre 3, Treshold (Eşik)
hastalık eşlik etmez

 Pre-treshold (Eşik öncesi) sınıflandırılması:
 Tip 1 (Yüksek riskli Pre-treshold );
-

Zon I: “Artı hastalık” ile birlikte herhangi bir Evre veya “artı hastalığın”
eşlik etmediği Evre 3

-

Zon II: “Artı hastalık” ile Evre 2 veya Evre 3

 Tip 2 [düşük riskli]
-

Zon I'de artı hastalığın eşlik etmediği Evre 1 veya 2

-

Zon II'de Artı Hastalığın eşlik etmediği Evre 3

2.2.5. ROP’un Risk Faktörleri:
ROP için bugüne kadar tanımlanan başlıca perinatal risk faktörlerinden en önemlisi
oksijen ve prematüritenin (doğum ağırlığı ve gestasyon yaşı) kendisidir.
Prematürite;

preterm doğumdan sonra retinal vaskülarizasyon tamamlanmamıştır ve

vaskülarizasyon derecesi gebelik yaşına bağlıdır. Bebek ne kadar premaüre ise, retina o kadar az
vaskülarize olur [2]. Birçok rapor gebelik yaşının ve doğum ağırlığının ROP gelişimi için kilit risk

faktörleri olduğunu doğrulamıştır ve doğum ağırlığı ve gestasyon yaşı azaldıkça ROP sıklığının
arttığı bildirilmektedir. Hastalıkla ilgili yapılan önemli çalışmalardan birisi olan CRYO-ROP’ta,
bebeklerin %65.8’inde herhangi bir Evrede ROP gelişmiş ve bunların % 81.0'inin 1000 gramın
altında olduğu bildirilmiştir. 1000 -1250 gram arasında olan bebeklerde ROP sıklığı %46.9 olarak
rapor edilmiştir. Doğum ağırlığı ne kadar düşükse, ROP riski o kadar yüksektir ki, doğumda 750
g altında olan bebeklerde % 90 oranında herhangi bir Evrede ROP geliştiği saptanmıştır [34].
2017 yılında Türkiye'de 69 yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapılan prospektif kohort bir
çalışmada, gestasyonel haftası ≤28 olan bebeklerde %62.9 herhangi bir Evre ROP olduğu ve
%21.6 şiddetli ROP olduğu bulunurken, gestasyonel haftası 29–32 olan bebeklerde %19.4
herhangi bir Evre ROP ve %2.2 şiddetli ROP bildirilmiştir. Ayrıca gestasyonel haftası 33–35 olan
bebeklerde %6.1 oranında ROP görülmüştür [6].
Oksijen; ROP'un ılk tanımlandığı yıllarda, kullanılan oksijen tedavisinin ROP'un temel

nedeni olduğu bildirilmiştir [2]. Oksijen desteğinin, 1950'lerden beri ROP gelişimi için bir risk
faktörü olarak kabul edilmesine rağmen, bu ilişkinin oksijen süresi ve konsantrasyonu açısından
tanımlanması zor olmuştur. Shohat ve arkadaşları, ROP'lu olan bebekler ve ek oksijen süresi veya
gereken maksimum oksijen konsantrasyonu arasında anlamlı bir ilişki gösterememiştir [35]. Çok
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merkezli bir çalışma ROP ve oksijen desteği arasında bir ilişki bulmuş, ancak ROP'u arteriyel PO2
düzeyleri ile ilişkilendirememiştir [36].
ROP gelişiminde hastanede kalma süresinin uzaması, doğumda asfiksi, septisemi,
bronkopulmoner displazi, kan transfüzyonu, neonatal solunum sıkıntısı sendromu, apne ve
destekli ventilasyon, sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP), RDS varlığı, çoğul gebelik, sepsis,
intraventriküler hemoraji, sürfaktan tedavisi, patent duktus arteriosus, NEK, uzamış parenteral
beslenme, ve hipoksemi, hiperkarbi ve hipokarbi, ventilatör süreleri, ksantin uygulaması, doğum
ağırlığı ve doğum kanaması, yüksek düzeyde ortam aydınlatması ROP’un diğer risk faktörleridir
[3,6-13,21,22,37].
Charles ve arkadaşlarının düşük gelirli bir popülasyonda yaptığı çalışmada, 1200g'nin
altındaki bebeklerde ROP sıklığı % 72 bulunmuştur. Düşük doğum ağırlığı, kısa gebelik süresi,
genişletilmiş oksijen desteği, intraventriküler hemoraji, solunum sıkıntısı sendromu ve sepsis,
ROP için risk faktörü olarak saptanmıştır. Ayrıca, sınırlı doğum öncesi bakım ve yetersiz
beslenme gibi diğer maternal faktörlerin yüksek ROP insidansına katkıda bulunabileceğini öne
sürmüşlerdir [38]. Shastry ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, konjenital retina dekolmanı
ve şiddetli ROP ile Norrie hastalığı genindeki mutasyonlar arasında bir korelasyon olduğu
bildirilmektedir [3,39]. Sieberth ve Linderkamp’ın yaptığı çalışmada, düşük doğum ağırlığı, düşük
gestasyonel yaş, 7 günden uzun süren ventilasyon, yüksek hacimli kan transfüzyonu, NEK ve
maternal preeklampsi ROP ile ilişkili faktörlerdir. Antenatal akciğer maturasyonu, fototerapi
uygulaması ve vitamin E tedavisinin ise riski azalttığı bildirilmektedir [40].
2.2.6. ROP’un Taraması ve Hasta Takibi:
Prematüre retinopatisinin ilk tanımlandığı yıllarda ilerleme gösteren olguların tedavi
edilemez olduğu düşünülüyordu. Ancak zamanla, hastalığın progresyonu ve risk faktörleri iyi
tanımlanmış ve çeşitli tedavi uygulamalarıyla bu hastalığın kötüye gidişinin azaldığının farkına
varılmıştır. Eşik (treshold) hastalığın, görme bozukluğunun veya körlüğün önlenebilmesi için tüm
riskli bebeklerin ve tedavi gerektiren tüm prematüre bebeklerin saptanıp standart tarama
programlarına alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Hastalığı tararken amaç her bebeği
incelemek olmamalı, bunun yerine riskli olan bebekler incelenmeli ve tüm ROP vakaları henüz
başlangıç aşamasında iken tespit edilmelidir. Aynı zamanda hastanın rahatsızlığını, gereksiz
retina muayeneleri, doktorun hastaya ayırdığı zamanı ve finansal maliyetleri mümkün olduğu
kadar azaltmalıdır [2].
İngiltere'de, taranan bebeklerin % 2'sinden daha azı tedavi gerektirmekte ve tedavi
gerektiren tek bir vakayı saptamak için 39-55 kez incelenmektedir. Farklı ülkeler, preterm
bebeklerin muayenesi için farklı tarama kılavuzlarına sahiptir, ancak tedaviye ve ilk muayeneye
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dahil olma kriterleri hemen hemen aynıdır. Her yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kullanılan
tarama protokolü, ülkenin resmi tavsiyelerine dayanır (Tablo2.1) [2,41].
Risk altındaki tüm bebekler uygun zamanda taranmalı ve incelenmelidir. Amerika Birleşik
Devletleri ve Kanada'da doğum ağırlığı en önemli ölçülebilir risk faktördür. Almanya ve Avrupa
ülkelerinde, bebeğin büyüklüğünü izlemek için hamilelik sırasında ultrason düzenli olarak yapılır
ve kesin gebelik yaşını hesaplamak için kullanılır. Almanya ve Avrupa ülkelerinde gebelik yaşı en
önemli faktördür ve tarama kılavuzları buna dayanmaktadır [2].
Tablo 2 1. Farklı ülkelerde ROP tarama kriterleri
Ülke
ABD 2006

Doğum ağırlığı
[g]
≤1,500

Gebelik haftası
[hafta]
≤32

İngiltere 1996
Kanada 2000
İsveç 1993
Danimarka
Hollanda 1999
Almanya 2007
Türkiye’de 2015

≤1,500
≤1,500
≤1,500
≤1,750
<1,500
≤1,500
≤1,500

≤31
≤30
≤32
≤32
<32
<32
<32

Ek oksijen

İlk muayene

1,500–2,000 g

4–6
hafta
ya
da
31hft/postmenstrüel yaşı
6–7 hafta
4–6 hafta
5–6 hafta

>3 gün

4–9 hafta
5 hafta
4 haftada

American Academy of Pediatrics, American Association for Pediatric Ophthalmology and
Strabismus ve American Academy of Ophthalmology‘nin ROP için bildirilen tarama protokolüne
göre;
A. Doğum ağırlığı 1500 gr'dan az olan veya gebelik haftası 28 hafta veya daha az olan
bebekler ve 1500 ila 2000 g arasında olup, klinik seyiri dengesizlik gösteren ve çocuk
doktoru veya neonatolog tarafından yüksek risk altında olduğuna inanılan tüm bebekler
taranmalıdır [42].
B. ROP için preterm bebeklerin muayenesinde yeterli deneyime ve bilgi birikimine sahip bir
göz doktoru tarafından binoküler indirekt oftalmoskop kullanılarak yapılmalıdır [42].
C. İlk muayene normal olarak (postnatal) yaşın 4 ila 6 hafta arasında veya postmenstrüel
yaşın 31 ila 33. haftaları arasında başlamalıdır(Tablo 2.2) [42].
Tablo 2.2. Gestasyonel haftasına göre ilk ROP muayenesi zamanı
İlk muayene zamanı
Gestasyonel haftası
Postmenstrüel hafta
Kronolojik yaş
22
31
9
23
31
8
24
31
7
25
31
6
26
31
5
14
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27
28
29
30
31
32

31
32
33
34
35
36

4
4
4
4
4
4

D. Takip muayenelerinin planlanması ilk muayenede Prematüre Retinopatisi Uluslararası
Sınıflandırması kullanılarak elde edilen bulgular ile belirlenir. (Tablo 2.3) [42]
Tablo 2.3. Prematüre retinopatisi açısından önerilen takip sıklığı
Haftada 1 veya daha sık
Zon 1: Evre 1 veya 2
Zon 2: Evre 3
1-<2 haftada bir
Zon 1: İmmatür damarlanma var, ROP yok
Zon 2: Evre 2
Zon 1: Gerileme
2 haftada bir
Zon 2: Evre 1
Zon 2: Gerileme
>2-3 haftada bir
Zon 2: İmmatür damarlanma var, ROP yok
Zon 3: Evre 1 veya 2
Zon 3: Gerileme
E. ROP'lu bebeklerde veya zon 1'de retina damarları immatür olan bebekler, normal
vaskülarizasyonun ilerlemesine veya eşik koşullarının gerilemesine kadar en az 1 ila 2
hafta ara ile izlemeye devam edilmelidir [42].
F. Eşik 1 hastalığına ulaşan bebekler, genellikle retina dekolmanı başlangıcından önce, 72
saatlik tanı içinde en az bir göz için lazer ile ablatif tedavi almalıdırlar [42].

2.2.7. Ayırıcı Tanı:
Prematüre retinopatisinde ayırıcı tanı hastalığın bulunduğu Evreye göre değişir. Familyal
eksüdatif vitreoretinopati, incontinentia pigmenti (Bloch-Sulzberger sendromu) veya Norrie
hastalığı, erken Evrede retinada vasküler değişikliklere yol açan hastalıklardır. İleri Evrelerde ise
lökokori olacağı için, lökokorinin diğer sık nedenleri olan konjenital katarakt, persistan
hiperplastik primer vitreus (PHPV), retinoblastoma, oküler toxocara enfeksiyonu, coats hastalığı,
üveit ve vitreus kanamalarından ayırd edilmelidir [2].
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2.2.7.1. Familyal Eksüdatif Vitreoretinopati [FEVR];
Otozomal dominant, X'e bağlı resesif veya otozomal resesif geçebilen, retinal eksüda ve
ekstraretinal neovaskülarizasyon ve periferik retinayı etkileyen bir hastalıktır. Hastalık ROP’nun
aksine matür ve prematüre olmayan bebeklerde kalıtsal, bilateral periferik vasküler bir
hastalıktır. Kalıtsal hastalıkların aksine, FEVR ifadesi iki göz arasında asimetrik olabilir ve bu
hastalığın geç dönem bulguları arasında makülanın temporala doğru çekintiye uğraması,
organize olmuş vitreus membran zarları, vitreo-retinal traksiyon, retinal çatlak ve retina
dekolmanı yer alır. Bu hastalık çoğu zaman asimetriktir ve doğumdan sonraki birkaç yıla kadar
saptanamayabilir. Ayrıca Vakaların %80’i asemptomatiktir. ROP'ta skatrisyel Evrelere doğru
ilerleme veya periferal damarları vaskülarize etme eğilimi bulunurken, FEVR'deki avasküler
bölge ve nihai retinal eksüdasyon yaşam boyunca kalıcı bir özellik olarak kalmaktadır. Criswick
ve Schepens, familyal eksudatif vitreoretinopatinin sadece ROP’un özelliklerini değil, aynı
zamanda Coat's hastalığı, periferik üveit veya pars plantis ve diğer arka segment anormalliklerini
taklit edemediğini gözlemlemişlerdir. İlginç olarak, Norrie hastalığında konjenital retina
dekolmanına neden olan genlerdeki mutasyonlar, FEVR'de etkilenmiştir ve bazı ROP vakalarının
şiddeti ile ilişkisi olduğu öne sürülmüştür [3].
2.2.7.2. Retinoblastom;
Nadiren ROP ile karıştırılsa da ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Retinoblastom, immatür
retina hücrelerinden kaynaklanan primer malign intraoküler bir tümör olup, en sık görülen
belirtisi lökokoridir. ROP'un aksine, Retinoblastom genel olarak term doğum bebeklerde görülür
ve ek oksijen kullanımı yoktur. Ayrıca aile öyküsü pozitif olabilir. ROP genellikle bilateral ve
simetrik olsa da, retinoblastom sıklıkla tek taraflı ve eğer iki taraflı ise asimetriktir. Ultrasonografi
ve bilgisayarlı tomografi

taramaları genellikle retinoblastomun solid kitlesi ile prematüre

retinopatisine ait dekolman ve vitreoretinal membran kitlesi ve diğer ayırıcı tanıya giren
hastalıklar arasında ayırt edilmesinde yardımcıdır [3].
2.2.7.3. Persistan hiperplastik primer vitreus;
Genellikle tek taraflıdır ve term olan bebeklerde görülen bir konjenital anomalidir. Bu
hastalık, mikrokornea, sığ ön kamara ve uzamış siliyer süreçleri gibi ön segment anormallikleri
yaygındır. Posterior segment bulguları vitreus membranları ve hyaloid arter kalıntılarını içeren
bir sapı içerebilir. Vitreus membranları ile bütünleşen retinada öne doğru çekilme meydana
gelebilir ve bu da perifere doğru genişleyen retinal katlanmaya yol açabilir [3].
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2.2.7.4. Norrie hastalığı;
Retina displazisi, sağırlık ve mental retardasyon ve/veya ilerlemiş ROP'u taklit eden
bozulma ender görülen bir sendromdur. Norrie hastalığı X'e bağlı resesif kalıtım paternine
sahiptir ve prematürite ile ilişkili değildir. Norrie hastalığı olan hastalar, ROP'lu olanlardan çok
daha önce lökokori gösterirler. Konjenital kataraktlı bebeklerde lökokori ortaya çıkabilir, tanı
biyomikroskobik ön segment muayenesi ile kolayca konulabilir; retina kataraktın mevcudiyetine
rağmen görüntülenebiliyorsa, bu normaldir [3].
2.2.8. Profilaksi ve Tedavi:
Tedavinin ana amacı, fibrovasküler proliferasyonun ilerlemesini önlemek ve retina
dekolmanını önlemek içindir.
2.2.8.1. Eski tedavi;
2.2.8.1.1. Sürfaktan;
Birçok çalışma, profilaktik sürfaktan tedavisinin ROP insidansı ve şiddeti üzerindeki
etkisini değerlendirilmiştir. Retrospektif bir çalışmada Repka ve ark. Kontrol grubu bebekleri
sürfaktanla tedavi edilen bebeklerle karşılaştırmış ve ROP'un herhangi bir Evresinin düşük bir
insidansa sahip olduğuna dikkat çekmiştir. Verileri, sürfaktanın çok düşük doğum ağırlıklı
popülasyonunda ROP'un insidansını ve şiddetini azaltabileceğini göstermiştir. Sürfaktan ROP
tedavisinde kullanılmıştır. Ancak, ileriye dönük bir çalışmada, ROP'un insidansı ve şiddeti,
kontrol ve sürfaktanla tedavi edilen bebekler arasında farklılık göstermediği tespit edilmiştir [3].
2.2.8.1.2. E vitamini;
E vitamini antioksidan özelliğine sahiptir, E vitamini serbest radikalleri nötralize eder. E
vitamini çoklu doymamış yağ asidinden zengin beyin, göz gibi dokular için çok önemlidir. Ancak
E vitamininin immatür retinaya ulaşması geç gerçekleşir. Matür retinaya göre immatür retinada
E vitamini düzeyi özellikle avasküler retinada daha düşüktür. Bunun nedeni kısmen fonksiyonel
transport sistemlerindeki eksikliktir. E vitamininin derin retina tabakalarına transferini sağlayan
interstisyel retina bağlayıcı protein (IRBP) 28-32. gestasyonel haftadan sonra işlev görmeye
başlamaktadır [43].
ROP gelişimine karşı profilaktik olarak kullanılan E vitamini takviyesi [tokoferol]
tartışmalıdır.

Prospektif

randomize

yapılan

bir

çalışmada

E

vitamini

ile

plasebo

karşılaştırıldığında tedavi ve kontrol grubu arasında ROP insidansı açısından anlamlı bir fark
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bulunmamıştır. Diğer çalışmalar, bir E vitamini takviyesiyle Evre 3'ün gelişimindeki bir
gecikmenin belirgin olduğunu ve sonuç olarak körlük riskinin azaldığını göstermiştir [2].
Diğerleri ise, şiddetli ROP insidansında anlamlı bir düşüş olduğunu bildirmiştir. Bir meta analizi
yapılan çalışmada, 1418 bebeğin vitaminle tedavi edilen bebeklerde Evre 3+ ROP insidansında %
52'lik bir azalma bulunmuş. Ancak yan etkiler değerlendirilememiştir [44].
2.2.8.1.3. Kriyoterapi:
Transskleral kriyoterapi ilk olarak 1970'lerde Japonya'da tedavi modalitesi olarak
tanıtıldı. ROP'ta kriyoterapi için tedavi mantığı, kriyoterapi veya fotokoagülasyon ile ablatif
teknikler kullanılarak diğer iskemik retinopatilerde neovaskülarizasyonun başarılı bir şekilde
gerilemesini gösteren önceki çalışmalara dayanmaktadır. Kriyoterapinin etki mekanizmasına
ilişkin teoriler, iskemik retina'nın ablasyonunun, vazoformatif maddelerin oluşumunu ve
dolayısıyla neovaskülarizasyona olan uyaranı azalttığına olan inancı kapsamıştır [3].
CRYO-ROP çalışması; ROP için kriyoterapinin değeri hakkındaki belirsizlikleri gidermek
için ve kriyoterapinin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek amacıyla CRYO-ROP çalışması
tasarlanmıştır. Ocak 1986- Kasım 1987 yılları arasında 23 merkezde yapılan çalışmada, 1251
gramın altındaki 4099 bebek değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmada bebeklerin ilk muayeneleri
4 ila 6. gestasyonel haftalarda yapılmış ve ROP “Pre-treshold” seviyesine (zon I, herhangi bir Evre;
zon II, “artı” hastalığı olan Evre 2 veya zon II, Evre 3) ulaşılana kadar muayeneler her 2 haftada
bir kaydedilmiştir. Prethreshold hastalığı gerileyene kadar ya da eşik hastalığına progresyon
gösterene kadar muayeneler en az haftada bir kez tekrarlanmıştır [45].
Üçüncü ayda, kontrol grubu ve tedavi edilen grubun sonuçları karşılaştırılmış ve kontrol
grubunda %51.4 oranında olumsuz sonuç elde edilirken, bu oran tedavi edilen grupta %31.1
olarak bildirilmiştir. 12 ay sonra kontrol grubunda negatif sonuç oranı % 47.4, tedavi edilen
grupta % 25.7 olarak saptanmıştır [45].
Krioterapi tedavisi etkinliğinin yanı sıra bildirilen pek çok komolikasyon nedeniyle
günümüzde artık kullanılmamaktadır. Bildirilen bu komplikasyonlar arasında en önemli olanlar
retina, preretinal veya vitreus hemorajisi; santral retinal arterin geçici tıkanıklığı gibi
intraoperatif oküler komplikasyonlar; bradikardi, taşikardi, aritmi, apne, siyanoz, hipoksemi,
geçici kan basıncı değişiklikleri, geçici solunum durması ve nöbetler gibi intraoperatif sistemik
komplikasyonlardır [45].
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2.2.8.2. Güncel tedavi;
2.2.8.2.1. Lazer Fotokoagülasyon:
Japonya'da, kriyoterapi kullanılmadan önce ksenon fotokoagülasyonu aktif ROP için
kullanılmış, ancak teknik zorluklar nedeniyle, bu tedavi modalitesi sonunda kriyoterapi ile yer
değiştirmiştir. Teknolojideki gelişmelerle 1980'li yıllarda, lazer fotokoagülasyonda indirekt
oftalmoskop rutin kullanılabilir hale gelmiş ve aktif ROP'ta fotokoagülasyon tedavisi
yaygınlaşmıştır [3]. Landers ve arkadaşları ilk olarak, argon lazerinin, indirekt oftalmoskop ile
avasküler retina alanına, eşik ROP'u olan prematüre bebeklerde uygulanabileceğini bildirilmiştir.
Bu çalışmada, eşik Evre 3+ ROP veya daha ileri Evre ROP'lu olan 9 bebeğin 15 gözü argon lazer
fotokoagülasyonu ile tedavi edilmiş ve en az 6 ay takiplerine ait sonuçlar izlenmiştir. Gözlerin
%73'ünde CRYO-ROP çalışmasında elde edilen sonuçlarla karşılaştırılabilir bir sonuç elde
edilmiştir [46]. McNamara ve arkadaşları prospektif, randomize klinik çalışmada eşik Evre 3+
ROP

olan

22

bebekte

transscleral

kriyoterapiyle

lazer

fotokoagülasyon

etkinliğini

karşılaştırmıştır. Bu çalışmanın sonucunda argon lazer tedavisinin ROP tedavisinde kriyoterapi
kadar etkili olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalar argon lazere ek olarak diyot lazerin
de eşik ROP tedavisinde kriyoterapi kadar etkili olduğunu göstermiştir [3].
ROP'ta avasküler retinaya lazer tedavisi kriyoterapiye göre çeşitli pratik avantajlara
sahiptir. Lazer ünitesi taşınabilir ve daha kullanışlıdır ve lazer tedavisini uygulamak teknik olarak
daha kolaydır. En önemlisi, lazer tedavisi hasta tarafından daha iyi tolere edildiği için, bazen
subkonjonktival veya genel anestezi gerektirmeden uygulanabilir. Topikal anestezi kullanımı,
sedasyonlu veya sedasyonsuz, lokal veya genel anestezide görülen

bazı

sistemik

komplikasyonları önleyebilir. Lazer tedavisi ile ilişkili komplikasyonlar arasında kornea
bulanıklığı, irisin yanması, kornea ve tunika vasculosa lentis, geçici lens opasiteleri ve koroidal
hemoraji sayılabilir. ROP için lazer tedavisinin ardından körlükle sonuçlanan katarakt da
gözlenmiştir. ROP'ta laser kaynaklıkatarakt cerrahisi sonrası sonuçlar genellikle kötüdür;
posterior siliyer arterlerin hasarından kaynaklanan hipotoni gelişebilir [3].
Lazer tedavisi, tedavi yapılacak alanda yarım atım boşluk bırakacak şekilde uygulanır.
Tüm avasküler retina ridge ön tarafına lazer uygulanmalıdır.

Ekstraretinal fibrovasküler

proliferasyonun tamamen gerilemesinin gözlenmemesi durumunda yeniden tedavi gerekebilir.
Lazer fotokoagülasyonda, zon I eşik ROP tedavisinde kriyoterapiye göre önemli avantajlar
mevcuttur. CRYO-ROP çalışmasında zon I hastalıkta kontrol grubundaki gözlerde % 91.7'lik bir
negatif sonuç ve tedavi edilen gözlerde % 75.0'lik bir negatif sonuç bildirilmiştir. Capone ve
arkadaşları, zon I eşik ROP'u olan 17 bebekte 30 gözü diyot lazer fotokoagülasyon ile tedavi etmiş,
ve 25 gözde [% 83.3] olumlu sonuç elde etmiştir. Diğer raporlar, posterior ROP'un agresif bir
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seyire sahip olabileceğini ve eşik hastalık kriterlerini beklemek yerine daha erken tedavi
gerekebileceğini bildirmiştir. Fleming ve arkadaşları prethreshold, posterior ROP olan 9 bebekte
18 gözün tedavisinde diyot lazer fotokoagülasyonu kullanmıştır. Artı hastalık geliştiği anda
(posterior damarların sedimantasyon ve dilatasyonu olarak tanımlanır) tedaviye başlanmış ve
tüm gözlerde hastalığın gerilemesi sağlanmıştır. Bu ROP formunun son derece kötü prognozu
nedeniyle posterior ROP tedavisi için eşik kriterlerini azaltmayı önermişlerdir [3].
2.2.8.2.2. Anti-VEGF tedavisi;
VEGF, ROP'ta retinal vasküler proliferasyonun gelişimi için önemli bir faktördür.
Hiperoksi ile ROP faz I'de VEGF baskılanır. VEGF, ROP faz II'de belirgin bir şekilde artmıştır ve
retinal neovaskülarizasyonu uyarır [2].
Zamanlama herhangi bir müdahale için kritik öneme sahiptir. Prematüre bebeklerde
doğum sonrası düşük IGF-I seviyeleri, ROP'un şiddeti ile ilişkilidir. Doğumdan hemen sonra VEGF
veya IGF-I'in inhibisyonu, normal kan damarı büyümesini önleyebilir ve hastalığı hızlandırabilir;
ikinci neovasküler fazdaki inhibisyon, yıkıcı neovaskülarizasyonun önlenmesine neden olabilir.
Benzer şekilde, erken dönemde IGF-I'in seviyesinin normal düzeyde tutulması normal kan
damarı büyümesini destekleyebilir; ROP'un neovasküler fazında IGF-I ile tedavinin gecikmesi ise
hastalığı şiddetlendirebilir. Hassas yenidoğanda, herhangi bir müdahalenin seçimi, hem kan
damarlarının hem de diğer dokuların normal fizyolojik gelişimini desteklemek için çok dikkatli
yapılmalıdır. Erken doğumu takiben, ROP'un daha sonraki gelişiminin düşük IGF-I seviyeleri ile
ilişkili olduğu bulgusu, daha iyi beslenme veya başka yollarla uterusta bulunan IGF-I'in fizyolojik
seviyelere yükseltilmesinin, normal vasküler gelişmeye izin vererek hastalığı önleyebileceğini
düşündürmektedir [2].
VEGF'nin anti-VEGF tedavisi (anti-VEGF aptamer veya anti-VEGF antikoru) ile
inhibisyonu, yaşla ilişkili maküler dejenerasyon ve diyabetik retinopati gibi diğer proliferatif
retinal vasküler hastalıklarda klinik olarak başarıyla kullanılmıştır. Retina dekolmanı ve körlüğü
önlemek için faz II'de ROP için anti VEGF tedavisi faydalı olabilir [2].
Oftalmolojide anti-VEGF ilaç olarak halen 3 ilaç: bevasizumab (BVZ) ve ranibizumab
(RBZ) ve aflibersept (AFL) vardir [47].
Amerikada, 2017 yılı Ocak-Şubat ayları arasında uluslararası bir pediatrik oftalmoloji
grubu, ROP için tercih edilen ilk tedavi yöntemini, kullanılan intravitreal bevacizumab (IVB) 'nin
tercih edilen dozajını ve bevacizumab enjeksiyonunu takiben olası komplikasyonları belirlemek
için bir anket çalışması yapmıştır. Oftalmologların %92.1 lazer tedavisinin başarısını %75-%100
arasında bildirirken, %34.7 oftalmolog IVB başarısını %75-% 100 olarak bildirmiştir.
Oftalmolog’ların %68.3’ü tip I ROP hastalarını ilk tedavi yöntemi olarak lazerle tedavi ederken,
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%32.7'si IVB kullanmıştır. Bu çalışmada, IVB tip 1 ROP tedavisinde %75'ten fazla başarılı olarak
bildirilmiş, IVB enjeksiyonunun %52.78 oranında 0.625 mg/0.05 mL, %9.72 oranında 0.375
mg/0.03 mL ve %4.17 oranında 1,25 mg/0,05 mL dozunda kullanılması önerilmiştir. Takip
protokolleri 1-7 gün arasında değişmektedir. Zon 1 ROP'lu hastalar IVB alırken, zon 2 ve 3 sahip
olanlar lazerle tedavi edilmiştir. Diğerleri bir retina uzmanına sevk edilmiştir. Oftalmolog’ların
%66.3’ü IVB enjeksiyonunu takiben herhangi bir oküler veya sistemik komplikasyona
rastlamadığını bildirmiştir. Ancak, tek bir oftalmolog, pulmoner hipoplazi bildirmiştir [48].
Ozdek S. ve arkadaşları şiddetli agresif posterior retinopati prematüritesinde (AP-ROP)
anti-VEGF tedavisinin lazer ablasyon tedavisine ek olarak rolünü değerlendirmiştir. Ayrıca bu
çalışmada lazer ablasyondan sonra IVB eklenmesinin, şiddetli AP-ROP gelişen gözlerde
progresyon oranını azalttığı bildirilmiştir [49].
Mintz-Hittner ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, konvansiyonel lazer tedavisi
ile karşılaştırıldığında IVB monoterapisinin, Evre 3+ prematürite retinopatisi olan bebeklerde,
zon II için değil, zon I için önemli bir tedavi etkisi oladuğu bildirilmiştir. Ayrıca bu çalışmada
konvansiyonel lazer tedavisi sonucunda zon I ve posterior zon II rekürrens oranı, IVB’dan anlamlı
olarak daha yüksek bulunmuştır [50]. Benzer başka çalışmalarda IVB enjeksiyonunun, Evre 3
ROP'un tedavisinde güvenli ve etkili olduğu bildirilmiştir [51,52]. PAOLA ve arkadaşları
tarafından yapılan çalısmada, İntravitreal bevacizumab’ın prematüre tip 1 retinopatisi için
yararlı bir tedavi olduğu rapor edilmiştir [53]. Kennedy ve Mintz-Hittner yaptığı çalışmada,
bevacizumab ve lazer ile tedavi edilen ROP bebeklerinde 2 yılık takipleri değerlendirilmişlerdir.
Bu çalışmada tıbbi veya nörogelişimsel sonuçlar üzerinde olumsuz bir etki göstermediği
bildirilmişlerdir [54]. Gaziantep'te yapılan retrospektif bir çalışmada, bevacizumab ve
ranibizumab tedavilerinin tip 1 ROP etkinliğini karşılaştırmıştır. Bu çalışmada, ranibizumab'ın,
zon I ROP tedavisinde bevacizumab kadar etkili olduğunu göstermiştir [55].
2.2.8.3. İlerlemiş ROP’un yönetimi;
2.2.8.3.1. Skleral Çökertme;
CRYO-ROP çalışmasında dikkati çeken olumsuz anatomik sonuç [posterior kutbunda
maküler katlanma veya retina dekolmanı] insidansında önemli azalma olmasına rağmen, tedavi
edilen gözlerin % 31.1'inde olumsuz sonu alınmıştır [2].
Geçmişte, vitrektomi için skleral ölçeklemenin en önemli üstünlüğü, lensin korunmasıdır.
Gelişmekte olan lens koruyucu vitrektomi teknikleri skleral çökertme işleminden daha üstündür
ve bu teknik nadiren kullanılmaktadır. Skleral çökertme olan gözler genellikle 4b veya hafif vitröz
traksiyonlu açık tünelli Evre 5 gözdür. Evre 4a gözlerde, dekolman kendiliğinden ertelenebilir ve
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retina dekolmanı düzelene kadar ameliyat gecikebilir, ancak cerrahinin zamanlaması konusunda
bir fikir birliği yoktur [2].
2.2.8.3.2. Lens-Koruyucu Vitrektomi;
Makula tutulmamış olduğu için, başarılı retina yatışıklığı şansına sahip Evre 4A ROP'lu
hastalar, potansiyel olarak iyi görme keskinliğine sahip olabilirler. Retina yatıştırma sırasında
hastanın kendi lensi korunabilirse, anlamlı anizometropiye sekonder ambliyopi riski en aza
indirilebilir ve görme potansiyeli daha da artar. Bu nedenle, lens koruyucu vitrektomi, Evre 4A
ROP için tercih edilen prosedürdür. Başlangıçta Maguire ve Trese tarafından tanımlanan bu
prosedür, 6 saat kadranından daha az retina-lens teması olduğunda gerçekleştirilebilir. Mevcut
vitreoretinal cerrahi enstrümantasyonunun gelişmesi ile pars plana'nın gelişmediği küçük
çocuklarda vitrektominin pars plicata ile gerçekleştirilmesi retina dekolmanına doğrudan
müdahale şansı tanımaktadır [2]. Hubbard ve arkadaşları yapılan Retrospektif çalışmada, lens
koruyucu vitrektominin, Evre 4 ROP'ta retinayı yatıştırmada hastaların % 86’sında etkili
olduğunu saptanmıştır [56].
2.2.9. Komplikasyonlar:
2.2.9.1. Miyopi;
Birkaç araştırmada, tedavi için eşik kriterlerin altında prematüre doğan bebeklerde ROP
gelişmesine bağlı olarak, miyopi insidansında anlamlı bir fark bulunmuştur [2]. Yapılan bir
çalışmada, preterm bebeklerde ROP olan ve ROP olmayan bebeklerde miyopi prevalansı
araştırılmıştır. ROP olan prematüre bebeklerin %50'si miyopik iken, ROP olmayanların sadece
%16'sında miyop saptanmıştır. ROP olan bebeklerde, doğum ağırlıkları 750 ile 1350 gr arasında
olan bebeklerde daha çok miyopi gelişimi görülmüştür. Doğum ağırlığı ile miyopi arasında
anlamlı bir ilişki olduğu saptanmış ve doğum ağırlığı arttıkça miyopinin ortaya çıkmasının yavaş
yavaş azaldığı söylemiştir. Ayrıca miyopi derecesi ile skatrisyel ROP'un şiddeti arasında pozitif
korelasyon varlığı saptanmıştır [57].
Miyopi gelişimi ROP şiddetine bağlıdır. ETROP çalışmasında, ROP’un erken tedavisinde
miyopi ve şiddetli miyopi gelişimi araştırılmıştır. Bu çalışmadaki bebekler iki gruba ayrılmış ve
gözleri yüksek riskli prethreshold ROP'ta erken tedavi edilen veya konvansiyonel tedavide, eşik
ROP'ta tedavi görecek şekilde randomize edilmiş; 6. ve 9. aylarda miyopi prevalansının yüksek
riskli prethreshold ROP gelişen (erken tedavi edilen) bebeklere göre, eşik ROP (konvansiyonel
tedavi edilen) gelişen bebeklerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak 2-3 yaş çocuklarda,
ET ve KT bebeklerin gözlerinde yüksek miyopi prevalansı her iki yaş grubunda da benzer
bulunmuş. Yüksek riskli prethreshold ROP’lu

gözlerin yaklaşık %70'inde, erken çocukluk
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döneminde miyop gelişirken, şiddetli miyopi görülme oranı 6 ay ile 3 yıl arasında düzenli olarak
arttığı görülmüştür. Bununla birlikte, şiddetli miyopi görülme sıklığı, retinal rezidüsü olan
gözlerde, normal görünümlü posterior kutuplara sahip gözlere göre daha yüksek bulunmuştur
[58].
Yapılan bir kohort çalışmasında, 2 ila 6 yaşları arasında yüksek riskli prethreshold ROP
gelişen bebeklerde miyopi prevalansı araştırılmıştır. Bu çalışmada bebekler iki gruba ayrılmış ve
gözler yüksek riskli prethreshold ROP'ta (erken tedavi edilen) veya konvansiyonel tedavide eşik
ROP'ta tedavi almak üzere randomize edilmiştir. 4, 5. ve 6. yaşları arasında miyopi oranı (%64.869.9) ve şiddetli miyopili (%35.3-39.4) erken tedavi edilen ve konvansiyonel olarak yönetilen
gözler arasında anlamlı bir fark olmadığı bildirilmiştir [59]. Güney Tayvan'da, Üçüncül bir tıp
merkezinde 10 yıllık bir retrospektif çalışma yapılmış ve bu çalışmada preterm bebeklerde
insidans, demografik bilgiler, risk faktörleri, tedaviler ve refraktif sonuçlar da dahil olmak üzere
ROP araştırılmıştır. Bu çalışmada toplam 503 preterm bebek dahil edilmiş ve ROP çeşitli
Evrelerde %37.8 olarak bulunmuştur. Toplam 113 bebeğe refraktif muayene yapılmıştır. Bu 113
bebeğin 25'i (50 göz) ROP tedavisi almıştır. Üçü Evre 4'e ilerlemiş ve diğerleri gerilemiştir. İleri
miyopili, 113 bebeğin sadece 10'u (%8.4) ve tedavi edilen 50 gözün 17’sinde (%34.0) myopi
geliştiği kaydedilmiştir. Anizometropi, 113 bebeğin 12'sinde (%10.6) mevcuttu ve tedavi edilen
ROP'lu bebeklerde (%28.0) daha yüksek oranda bulunmuştur. Ancak tedavi edilmeyen ROP'lu
bebeklerin %11.1’inde ve ROP olmayan bebeklerin %0’ında anizometropi bulunmuştur [60].
Erken doğmuş çocuklarda miyopi gelişiminin nedeni sık sık tartışma konusudur. Miyopi
genellikle gözün aksiyel uzunluğundaki değişikliklere veya gözün ön kısmındaki değişikliklere
bağlıdır [atfedilir] [2]. Yapılan bir çalışmada, preterm bebeklerin ROP’lu gözlerinde miyopi artışı
en çok lens kalınlığı ve lens gücü ile ilişkili bulunurken term doğan bebeklerde aksiyel uzunluk
ile yüksek oranda ilişki bulunmuştur. ROP gelişen gözlerde term bebekler ve ROP gelişmeyen
bebek gözlerine göre yaklaşık %50 oranında daha fazla bir lens kalınlığı/ön kamara derinliği
oranı vardı. Ön segment derinliği, çalışılan tüm gözlerde ise benzerdi [61].
2.2.9.2. Görme Keskinliğinde Azalma
Birkaç çalışmada, prematüre doğan bebeklerde görme keskinliğinin, term dönemdeki
bebeklerle karşılaştırıldığında, yaşamın en az 12. yılına kadar azaldığı sonucuna varılmıştır. Bazı
çalışmalarda ROP olan ve olmayan gözler arasında fonksiyonel bir fark bulunmuştur. Ancak diğer
çalışmalarda bu sonuca ulaşılamamıştır. Yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada, prematüre
doğan 10 yaşındaki çocukların, ROP ve nörolojik rahatsızlıkları olan diğer çocuklar dışlandığında
bile, term doğan çocuklara kıyasla görme keskinliğinin azaldığı bulunmuştur. Preterm çocukların
sadece %53'ünde (3.5 yaşında) görme keskinliği 0,7'ye ulaşmıştır, term doğan çocukların ise (4
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yaşında) % 93'ü ulaşmıştır. Görme keskinliği, ROP olmayan prematüre çocukların %35'inde
0.7’nin altında iken, ROP olan bebeklerin %61'inde 0.7'nin altındaydı. Görme keskinliğinde
azalmanın sebebi fovea'nın tam gelişememesidir [2]. Yeni Zelanda’da yapılan 22 yıllık
retrospektif bir çalışmada, Kohort analizi için iki döneme ayrılmıştır (1991–2004; 2005–2012).
ROP'un neden olduğu görme bozukluğu vakalarının görülme sıklığı yılda 271.6/ 100 000 canlı
preterm doğum (birinci dönemde), ikinci dönemde ise 146.1/100 000 canlı preterm doğum
bulunmuştur. ROP için tedavi edilen bebeklerin görme bozukluğu gelişme oranı, birinci dönemde
%24.8 iken, ikinci döneminde %7.3 olduğu bildirilmiştir. Işık algısı olmayan çocukların oranı,
zaman içinde bilateral olarak azalmıştır (dönem 1, %3.7; dönem 2, %0) [17]. Tayland'a, 20122016 yılları arasında Low Vision Rehabilitasyon Kliniği, Siriraj Hastanesi’nde yapılan retrospektif
bir çalışmada, görme bozukluğunun nedenleri araştırılmıştır. Çocuklarda en yaygın görme
bozukluklarından birinin ROP (%9.5) olduğu bulunmuştur [62]. Ankara'da, iki Görme Engelliler
Okullarında yapılan bir çalışmada, görme bozukluğunun nedenleri araştırılmıştır. Görme
bozukluğun %17.5’inin nedeninin ROP olduğu saptanmıştır [63].
2.2.9.3. Şaşılık
Anormal görme ve şaşılık insidansı prematüre bebeklerde term bebeklerden daha
yüksektir[64,65]. Term bebeklerde şaşılık insidansı %5-7'dir. Şaşılık insidansı, ROP olan
prematürelerde %14 ile %47 arasında iken, ROP olmayan prematüre bebeklerin %10 ile %20
arasında değişmektedir. Bazı çalışmalarda, ROP oluşumunu takiben daha yüksek bir şaşılık
riskinin olduğu; öte yandan yapılan diğer çalışmalarda fark olmadığı bildirilmektedir. Retinanın
(Annette von Droste- Hülshoff sendromu) periferik distorsiyonunun neden olduğu makula
ektopisi ile psödo-şaşılık [gerçekte göz kayması olmadığı halde yanıltıcı bir görünüm olması]
meydana gelebilir [2]. ETROP çalışmasında, yüksek riskli prethreshold ROP öyküsü olan
çocukların çoğunda, yaşamın ilk 6 yılında bir süre şaşılık geliştiği rapor edilmiştir. Şaşılık
prevalansı kademeli olarak 9. ayda %30.0 iken 6. yaşta %42.2'ye yükselmiştir. Şaşılık tespit
edilen bebeklerin 9. ay muayenesinde %71.8 Esotropya (içe doğru kayma, ezodeviasyon); iken,
6.yaş muayenesinde %56.0 bulunmuştur. Ekzotropya (dışa doğru kayma, ekzodeviasyon), 9 aylık
bebeklerde %26.4, 6 yıllık muayenede %26,2 oranında saptanmıştır. Çoğu çocukda, 6 yıllık
muayenede (%72.3) 9 aylık muayeneye (%62.7) kıyasla sabit şaşılık görülmüştür [66,67].
2.2.9.4 Glokom;
Sıklıkla ileri Evrelerde sekonder glokom görülmektedir. Sekonder glokomda, lensi öne
doğru kaydıran ve böylece ön kamarayı daraltan retinal fibrovasküler proliferasyon meydana
gelir. Ciddi retinopatisi olanlarda (Evre 5) %25-30 sekonder glokom gelişebilir [2]. Bremer ve
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arkadaşlarının çalışmasında yüksek riskli prethreshold ROP olan gözlerin yaklaşık %2'sinde,
yaşamın ilk 6 yılında glokom geliştiği bildirilmiştir [68]. Nudleman ve arkadaşlarının
çalışmasında, daha şiddetli ROP'lu hastalarda, lens koruyucu vitrektomi sonrası gelişen glokom
insidansının %10.0 olduğunu bildirmiştir. Ayrıca glokom insidansı, hastalığın şiddeti ile artmış;
Evre 4A'da %6.9, Evre 4B'de %12.0 ve Evre 5 ROP'ta %33.3 olmuştur [69].
2.2.9.5. Retina dekolmanı
Periferik ablasyon tedavisi eşik ROP progresyonunu durdurmada etkili olabilmesine ve
uygun agresif tedaviye rağmen retina dekolmanı oluşabilir. Yakın gözlem ve tedavi ile bile, bazı
gözler Evre 4B'ye ilerleyecektir. Evre 4A ile Evre 4B karşılaştırıldığında, retina dekolmanı çok
farklı prognozlara sahiptir, %72 oranında kısmi veya tam retinal yatıştırma yapılabilir [2].
Evre 5 gözlerde genellikle, büyük miktarda subretinal kanama vardır ve ek periferik
ablasyona ihtiyaç duyulabilir. Yapılan çalışmalar, bazı gözlerin preoperatif olarak bir ışık algısına
sahip olmadığını göstermektedir. Çoğu Evre 5 retina dekolmanı üç konfigürasyondan birine girer:
açık anterior ve posterior huni, açık anterior ve kapalı posterior huni, ve kapalı anterior ve
posterior huni. Daha az yaygın olarak, kapalı bir anterior ve açık posterior hunisi bulunabilir. Bu
konfigürasyonlar, kapalı-kapalı bir huninin açık-açık bir huniden daha kötü bir prognoza sahip
olması nedeniyle, anatomik sonuçlar açısından biraz belirleyicidir [2].
2.2.9.6.

Görme azlığı / Körlük

Retina, ışığın alındığı ve onu beyne gönderilen görsel mesajlara dönüştüren gözün iç
tabakasıdır. Bir bebek erken doğduğunda, retinal kan damarları anormal şekilde büyüyebilir ve
prematüre retinopatisi geliştirir. Şiddetli ROP retinada dekolmana yol açabilir ve körlüğe neden
olabilir [70]. Evre 4 ROP retina dekolmanının başladığı Evredir ve Gözlerin %15'inde (20/60 ila
20/300), %30'unda (20/60 ila 20/8000 ve %48'inde (20/60 ila 20/1900) görme keskinliği olur.
Droste ve trese’nin yaptığı çalışmada gözlerin %28’inde ışık algısı yokken, %72’sinin 20/60 ışık
algısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Retinal yatışıklık sağlansa bile, görsel sonuç sınırlıdır. Evre 5
gözlerde elde edilen en iyi görme 20/200 ila 20/600 olmuştur ve bu sonuçlar oldukça nadirdir.
Gözlerin çoğu 20/800 veya daha az görme keskinliğine ulaşır. Ayrıca, tamamen yatıştırılmış bir
retinanın olmasına rağmen, gözde hiç ışık algısı olmayabilir [2]. Prematüre retinopatisinin
körlüğü, hastalığın Evresine bağlıdır ve doğru zamanda tedavi edilmesi ile retina dekolmanı ve
körlük riskini önemli ölçüde azaltır [2].
ROP, gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağının önlenebilir körlük nedenlerinin en
başında gelmektedir. Amerika'de her yıl 1250 g altında doğan 14,000 ile 16,000 prematüre
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bebeklerde ROP görülmekte ve bunların %7-9’u tedavi gerektirir. Tedavi gerektiren bebeklerde
%3- 4’ünde körlük gelişmiştir [2].
ROP sonucunda bebeklerde %10.8 körlük, %6.6 hafif ve orta derecede görme bozukluğu
oluştuğu bildirilmektedir. Sahraaltı Afrika’da ROP gelişen bebeklerin %13’ünde körlük meydana
gelmiş, Latin Amerika’da ise bu oran %11.9 olmuştur [14]. İsviçre ve Hollanda'da tüm prematüre
bebeklerin %3-5'inde ROP nedeniyle körlük gelişmesi beklenmektedir [2]. Filipinler'de19992012 yılları arasında yapılan bir çalışmada, bir körler okulunda çocukluk körlüğünün ve görme
bozukluğunun nedenleri araştırılmış ve en sık nedenin (%47.7) ROP olduğu tespit edilmiştir [71].
Endonezya'da, Görme Engelliler Okulu'nda yapılan bir çalışmada, körlük nedenleri araştırılmıştır.
Körlüğün %1.1’inin nedeninin ROP olduğu saptanmıştır [72].
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3. GEREÇ ve YÖNTEM
Mersin Türkiye’nin Orta Akdeniz Bölgesi'nde bulunan bir ilimizdir. Mersin’in merkez
ilçeleri dahil 13 ilçesi vardır. Nüfusu 2017 yılı itibarıyla 1.793.931’dir [73].
Çalışmamız kesitsel bir çalışma olarak planlandı. Bu çalışmada, 1 Mart 2017 –28 Şubat
2018 arasında, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Pediatrik
Oftalmoloji Polikliniği’ne getirilen bebeklerde ROP sıklığı ve etkileyen faktörler değerlendirildi.
Çalışmanın Etik kurul izni Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan,
Kurum İzni Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Hastanesi
Başhekimliği’nden alındı.
Çalışmaya, 1 Mart 2017 – 28 Şubat 2018 arasında ROP muayenesi için Pediatrik
Oftalmoloji Polikliniği’ne getirilen, tüm prematüre ve riskli bebeklerin alınması hedeflendi.
Veriler Pediatrik Oftalmoloji Polikliniği kayıtlarından alındı. Veriler çalışmayı yapan yüksek
lisans öğrencisi tarafından toplandı. 32. Gestasyonel haftanın altında ve/veya 1500 gram ve daha
düşük doğum ağırlığına sahip bebekler ile bu kriterlerden daha büyük gestasyonel hafta ve/veya
doğum ağırlığına sahip olan, ancak yenidoğan uzmanı tarafından riskli bulunup muayeneye
yönlendirilmiş bebekler çalışma kapsamına alınmıştır [41]. Çalışmamızda ROP nedeniyle
muayene edilen toplam bebek sayısı 469’du. Bu bebeklerin 217‘si (%46.3) kız, 252‘si (%53.7)
erkekti. Çalışmamıza, 1 mart 2017-28 Şubat 2018 arasında ilk muayenesi yapılan, tüm prematüre
bebekler dahil edildi. Yapılan kontrol muayeneleri alınmadı. Çalışmaya hastanemizde doğan
prematüre bebekler ve dış merkezlerden hastanemize ROP muayenesi için sevk edilen bebekler
alındı.
Hastanemizde doğan prematüre bebeklerin ilk muayeneleri doğumdan sonraki 4-6.
haftalarda veya postkonsepsiyonel 31-33. haftalarda pediatrik oftalmoloji polikliniğinde
yapılmaktadır [42].
ROP muayenesi:
Bebekler muayene edilmeden ebeveynlerinden yazılı onam formları alındıktan sonra
pupillaları 15’er dakika arayla toplam 3 kez %0.5 Siklopentalat ile genişletilir. Muayeneden önce
her 2 göze 1’er damla oksibuprokain damlatılarak steril kapak spekulumu takılır. Binoküler
indirekt oftalmoskop ile 20 veya 28 dioptrilik lens kullanılarak önce ön segment daha sonra
skleral çökertme yöntemiyle fundus muayenesi yapılır. Bütün muayeneler aynı oftalmolog
tarafından yapıldı. Bulgular ICROP kriterlerine göre kayıt edilir. ROP'un evreleri, yerleşim
durumu ve yayılım derecesi uluslararası sınıflandırmaya göre belirlendi. Buna göre:
a)

Hastalığın yeri (zon);
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Zon I : Göz arka kutbunun santral zonu. Yarıçapı optik sinir-maküla mesafesinin 2 katı
olan dairesel alan.
Zon II: yarıçapı optik sinir- nazal ora serrata mesafesi kadar olan dairesel alan
Zon III: temporal alanda hilal şeklinde bölge
b)

Hastalık Evresi: Hastalık vasküler proliferasyon şiddeti dikkate alınarak aşağıdaki

5 Evreye ayrılmaktadır;
Evre 1: Vasküler ve avasküler retinayı birbirinden ayıran demarkasyon hattı
Evre 2: Sırt (ridge); yüzeyden kabarık yapı
Evre 3: Sırtta ekstraretinal fibrovasküler proliferasyon başlaması
Evre 4a: Parsiyel retinal ayrılma (makula tutulumu yok)
Evre 4b: Parsiyel retinal ayrılma (makula tutulumu var)
Evre 5: Total Retina Dekolmanı
c) Yayılım: Saat aralığı olarak belirtilir. [4]
Muayene sırasında tüm prematüre bebeklerin cinsiyeti, doğum ağırlıkları, gestasyonel
yaşları, oksijen tedavisi, küvözde kalma süresi, damar gelişimi, ROP varlığı [ROP Evresi ve zon]
ve varsa eşlik eden sistemik veya başka göz hastalığı kaydedilir.
İlk muayenede ROP saptanmayan ancak retinası immatür olan bebekler 2-4 haftada bir,
ilk muayenede ROP saptanan bebekler ise ROP Evreleri ve zon tutulumuna göre kontrole çağrılır.
Retinanın tam vaskülarizasyonu temporal retinada zon 3'e, nazal retinada ora serrata alanına
ulaşana kadar ya da tedavi sonrasında ROP tam remisyonu olmasına kadar takip edilir.
ROP saptanan bebeklerde ROP’un evresine, tutulan kadran genişliği ve plus hastalığın
eşlik edip etmemesine göre 3 ila 14 gün aralarla yakın takip muayeneleri yapılmıştır. Tedavi
etmeksizin ROP hastalığı kendiliğinden gerileyen bebeklerde kontrol 42. Haftaya dek
sürdürülmüştür. Tedavi yapılan bebekler de retinal vaskülarizasyon gelişimi, ROP regresyonu
gibi bulgular açısından 44-54. Haftalara kadar 3 ila 4 haftada bir kontrollere çağrılmıştır.

Tedavi
Evre 3 eşik ROP'lu tüm hastalar genel anestezi veya sedasyon altında periferik avasküler
retinada diod lazer fotokoagülasyonu ya da intravitreal antiVEGF enjeksiyonu ile tedavi edilir.
ROP Evre 4 veya 5 olan bebekler vitreoretinal cerrahi için dış merkeze sevk edilir.

28

SAGAL ADAM HASSAN, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019

Çalışmanın bağımlı değişkeni: prematüre retinopatisi
Bağımsız değişkenleri; bebeğin cinsiyeti, doğum yaşı, doğum ağırlığı, sosyal güvencesi gibi
sosyodemografik özellikleri ve ilk muayene zamanı, küvözde kalma süresi, oksijen tedavisi alma
durumu, doğum şekli, gelişme geriliği, anomali varlığı, ek göz hastalığı, başka bir hastalık varlığı
gibi faktörlerin alınmasına karar verildi.
Veriler bilgisayarda hazırlanan bir veri tabanına aktarıldı. Veri kalite kontrolü yapıldı.
Bebekler doğum ağırlığına göre; 1000 gram ve altında doğanlar, 1001-1250 gram arası doğanlar,
1251-1500 gram arası doğanlar, 1501-2500 gram arası doğanlar ve 2501 gram ve üzeri olarak 5
gruba ayrıldı. Aynı şekilde gestasyon yaşına göre; 28 hafta ve altında doğanlar, 29-32 hafta arası
doğanlar, 33-36 arası doğanlar ve 37 hafta'dan büyük doğanlar olarak 4 gruba ayrılarak
değerlendirildi.
Verilerin özetlenmesinde

yüzde, ortalama, ortanca, %25 ve %75 değerler (Q₁-Q₂)

kullanıldı. Sürekli değişkenlerin analizinde, verinin normal dağılıma uygunluğu kolmogorov
smirnov testi ile değerlendirildi. Normal dağılıma uyan sürekli değişkenlerin analizinde student
t-test, normal dağılıma uymayan sürekli değişkenlerin analizinde ise Mann Whitney U testi
yapıldı. Kategorik değişkenlerin analizinde ki-kare testi yapıldı, p<0.05 önemli olarak kabul
edildi. Kayıtlarda eksik bulunan verilerin analizi yapılırken, verisi bulunan bebekler
değerlendirmeye alındı.
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA
4.1. BULGULAR
4.1.1. Sosyodemografik Özellikler
Çalışmamızda, 1 Mart 2017 - 28 Şubat 2018 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Tıp
Fakültesi Pediatrik Oftalmoloji polikliniği’nde ROP nedeniyle muayene edilen toplam bebek sayısı
469’du. Bu bebeklerin 217‘si (%46.3) kız, 252‘si (%53.7) erkekti.

Bebeklerin ortalama

gestasyonel haftası 32±3.2 (min= 24, max=42) idi. Bebeklerin 62’si (%13.2) 28 haftadan önce
doğmuş, 179’u (%38.2) ise 29-32 haftadan önce doğmuştu. Bebeklerin ortalama doğum ağırlığı
1814.1±687.8 gr (min= 510 gr, max=4600 gr) ve ortanca doğum ağırlığı 1715 gr idi. Bebeklerin
408’i (%87) 2500 gr ve altında doğmuştu. Sosyal güvence bilgisi olan bebeklerin 411’i (%98.8)
SGK’lı, 5’i (%1.2) ise ücretliydi. Polikliniğe getirilen hastaların 109’unda (%23.2) çoğul gebelik
öyküsü vardı. Bebeklerin 203’ünün (%43.3) doğum şekli bilgisi vardı ve bunların tamamı
sezaryenle doğmuştu. (Tablo 4.1)
Tablo 4.1. Bebeklerin sosyodemografik özellikleri
Özellikler
Cinsiyet
Erkek
Kız
Gestasyon yaşı
≤28 hafta
29-32 hafta
33-36 hafta
≥37 hafta
Doğum ağırlığı
≤1000 gram
1001-1500 gram
1501-2000 gram
2001-2500 gram
≥2501 gram
Sosyal güvence ⁽ⁿ⁼⁴¹⁶⁾*
SGK
Ücretli
Çoğul gebelik
Var
Yok
Toplam

Sayı

%

252
217

53.7
46.3

62
179
184
44

13.2
38.2
39.2
9.4

50
127
151
80
61

10.7
27.1
32.2
17.0
13.0

411
5

98.8
1.2

109
360
469

23.2
76.8
100

*Sosyal güvence bilgisi olanlar

30

SAGAL ADAM HASSAN, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019

4.1.2. Bebeklerin Hastaneye Başvuru Ve Bazı Risk Durumları
Bebeklerin hastaneye başvurduğu postmenstürel yaşı, ortalama 39.3±3.9 (min=30,
max=55)hafta idi. Bebeklerin doğumdan sonra 4-6 hafta içinde (6 haftadan önce) muayene
olması gerekmektedir [42]. Çalışmamızda bebeklerin ortalama hastaneye başvuru zamanı
doğumdan sonra (6.9±3.2) hafta, median ise 6 hafta idi. Hastaların 262’si (%55.9) uygun muayene
zamanında başvurmuştu. Hastaların 207’si ise (%44.1) 7 haftadan sonra yani önerilen muayene
zamanından daha geç hastaneye başvurmuştur.
Bebeklerin 428’i (%99.1) küvözde kalmış, 4’ü (%0.9) ise küvözde kalmamıştır. Küvözde
kalma süre ortalaması 25.7±23.1 gün (min= 1, max=137) (median=19, mod=30) idi. Küvözde
kalma süresi bilgisi olan 413 bebeğin 367’si (%88.9) 1-50 gün küvözde kalmıştı.
Hastane kayıtlarında bebeklerin 50’sinin (%10.7) oksijen alma bilgisi vardır. Bu bebekler,
ortalama 12.12±18.84 gün (min=1, max=91) (median=3, mod=1) oksijen almıştır. Bebeklerin
47'si (%94.0), 1-50 gün oksijen tedavisi almıştı. Üç bebek (%6.0) ise 51-100 gün arası oksijen
almıştı.
Bebeklerin 25’inde (%5.3) intrauterin gelişme geriliği (IUGR) öyküsü vardı. Bebeklerin
43’ünde (%9.2) ise anomali öyküsü vardı. Bebeklerin 21’inde (%4.5) ek hastalık vardı. (Tablo
4.2)
Tablo 4.2. Bebeklerin hastaneye başvuru ve bazı risk durumlarının dağılımı
Özellikler
Hastaneye başvuru postmenstürel yaşı
≤36 hafta
37-40 hafta
≥41 hafta
Başvuru zamanı uygunluğu
Uygun
Uygun değil
Küvözde kalma durumu ⁽ⁿ⁼⁴³²⁾*
Var
Yok
Küvözde kalma süresi ⁽ⁿ⁼⁴¹³⁾*
1-50 gün
51ve daha uzun
Oksijen alma süresi ⁽ⁿ⁼⁵⁰⁾*
1-50 gün
51-100 gün
Gelişme geriliği
Var
Yok
Anomali varlığı
Var

Sayı

%

95
249
125

20.3
53.0
26.7

262
207

55.9
44.1

428
4

99.1
0.9

367
46

88.9
11.1

47
3

94.0
6.0

25
444

5.3
94.7

43

9.2
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Yok
Ek hastalık varlığı
Var
Yok
Toplam
*Verisi olan bebekler değerlendirildi

426

90.8

21
448
469

4.5
95.5
100.0

Bebeklerde bulunan anomaliler; kalp anomalileri; antrioventriküler septal defekt, artial septal
defekt, ventriküler septal defekt, patent foramen ovale (PFO), patent duktus arteriosus (PDA),
pulmoner kapak stenozu, aortik kapak yetmezliği ve triküspid yetmezliği, beyin anomaliler; kafa
şekil anomalisi, spastik serebral palsi, hidrosefali, serebral kist, optik sinir hipoplazisi, kalçanın
konjenital dislokasyonu, böbrek anomalileri; renal displazi, at nalı böbrek, lobüle böbrek,
konjenital hidronefroz, hipotonik bebek sendromu, Goldenhar sendromu, Down sendromu, pes
equinovarus idi. Bebeklerde görülen anomalilerin; 20’si (%46.5) kalp anomalisi, 10’u (%23.3)
beyin anomalisi, 5’i ise (%11.6) Kalçanın konjenital dislokasyonu olduğu tespit edildi. (Tablo 4.3)
Tablo 4.3. Bebeklerde bulunan anomalilerin dağılımı (n=43)
Anomali varlığı
Tanı
Sayı
%
Kalp anomalileri
20
46.5
Beyin anomalileri
10
23.3
Kalçanın konjenital
5
11.6
dislokasyonu
Böbrek anomalileri
2
4.7
Hemanjiom
2
4.7
Goldenhar sendromu
1
2.3
Hipotonik bebek sendromu
1
2.3
Down sendromu
1
2.3
Pes equinovarus
1
2.3
Toplam
43
100.0

Bebeklerde bulunan hastalıklar; Asfıksi, inguinal herni, epilepsi, yenidoğan solunum
yetmezliği, NEK, multikistik displazik böbrek, nevus depigmentosus, periferik vasküler
hastalıklar, kardiyak üfürüm, kardiyak aritmi idi. Bebeklerde en fazla görülen ek hastalığın; 5’inin
(%23.8) asfıksi, 4’ünün (%19.0) inguinal herni ve 3’ünün ise (%14.3) epilepsi olduğu saptandı.
(Tablo 4.4.)

Tablo 4.4. Bebeklerde bulunan ek hastalıkların dağılımı (n=21)
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Ek hastalık

Tanı

Sayı

%

Asfıksi

5

23.8

İnguinal herni

4

19.0

Epilepsi

3

14.3

2

9.5

Nekrotizan Enterokolit

2

9.5

Multikistik displazik böbrek

1

4.8

Nevus depigmentosus

1

4.8

Periferik vasküler hastalıklar

1

4.8

Kardiyak üfürüm

1

4.8

Kardiyak aritmi

1

4.8

Toplam

21

100.0

Yenidoğan

solunum

yetmezliği

4.1.3. Bebeklerin Göz Muayene Bulguları ve Tedavileri
Bebeklerin retina muayenesinde, 110 (%27.0) bebeğin avasküler, 297 (%73.0) bebeğin
vasküler olduğu tespit edildi.
Bizim çalışmamızda ise, 32. Gestasyonel haftanın altında ve/veya 1500 gram ve daha
düşük doğum ağırlığına sahip bebekler ile bu kriterlerden daha büyük gestasyonel hafta ve/veya
doğum ağırlığına sahip olan, ancak yenidoğan uzmanı tarafından riskli bulunup muayeneye
yönlendirilmiş bebekler çalışma kapsamına alındı ve ilk muayenede 469 bebeğin 63’ünde
(%13.4) ROP tespit edildi. Ciddi ROP ise %3.6 olduğu tespit edildi. ROP saptanan bebeklerin
24’ünde (%38.1) sadece bir gözde ROP varken, 39’unda (%61.9) ise her iki gözde ROP
saptanmıştır. Çalışmamızda 32 haftanın altında olan 57 bebekte (%23.7) ROP varken, 1500 gr ve
altındaki bebek 51 bebekte (%28.8) ROP vardı.
ROP saptanan 63 bebeğin ROP Evresi değerlendirildiğinde, 31 (%49.2) bebekte Evre 1,
15 (%23.8) bebekte Evre 2 ve 17 (%27.0) bebekte ise Evre 3 hastalık mevcuttu.
ROP saptanan bebeklerin hastalık lokasyonu değerlendirildiğinde ise; 48’inde (%76.2)
zon 2’de, 15’inde (%23.8) ise zon 3’te hastalık mevcuttu.
Bebeklerin 39’unda (%8.3) ek göz hastalık tanısı mevcuttu.
ROP olan 63 bebeğin 13’üne (%20.6) lazer tedavisi, 6’sına (%9.5) enjeksiyon tedavisi
uygulandı, 44’ü (%69.9) ise sadece takip edildi. (Tablo 4.5)
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Tablo 4.5. Bebeklerin göz muayene sonuçları ve tedavi şekillerinin dağılımı
Tanı ve Tedaviler
Vazkülarizasyon ⁽ⁿ⁼⁴⁰⁷⁾
Avasküler
Vasküler
ROP
Var
Yok
ROP varlığı ⁽ⁿ⁼⁶³⁾
1 Gözde
2 Gözde
ROP Evreleri ⁽ⁿ⁼⁶³⁾
Evre 1
Evre 2
Evre 3
Evre 4
Evre 5
Hastalık Lokasyonu ⁽ⁿ⁼⁶³⁾
Zon 1
Zon 2
Zon 3
Ek göz hastalığı varlığı
Var
Yok
ROP Tedavisi ⁽ⁿ⁼⁶³⁾
Takip
Lazer
VEGF Enjeksiyonu
Toplam

Sayı

%

110
297

27.0
73.0

63
406

13.4
86.6

24
39

38.1
61.9

31
15
17
0
0

49.2
23.8
27.0
0.0
0.0

0
48
15

0.0
76.2
23.8

39
430

8.3
91.7

44
13
6
469

69.9
20.6
9.5
100.0

Bu çalışmada ek göz hastalığı olan 39 bebeğin 36’sında (%92.2) nazolakrimal kanal
tıkanıklığı olduğu tespit edildi (Tablo 4.6).
Tablo 4.6. Bebeklerde bulunan ek göz hastalıklarının dağılımı (n=39)
Ek göz hastalığı
Tanı

Sayı

%

36

92.2

Optik disk bozuklukları

1

2.6

Nistagmus

1

2.6

İris, optik disk ve makulayı içine

1

2.6

39

100.0

Nazolakrimal kanal tıkanıklığı

alan kolobom
Toplam

ROP saptanan bebeklerin 17’si (%27.0) Evre 3’te idi ve bu bebeklerin tümünde hastalık
Zon 2 bölgesindeydi. ROP saptanan bebeklerde, retinopatinin lokalizasyonu ve Evreleri Tablo
4.7’te gösterilmiştir.
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Tablo 4.7. Retinopatilerin Evrelerinin, ROP lokalizasyonuna göre dağılımı
ROP

ROP lokasyonu

Evreleri

Zon 1

Zon 2

Toplam

Zon 3

n

%

n

%

n

%

n

%

Evre 1

0

0.0

16

33.3

15

100.0

31

49.2

Evre 2

0

0.0

15

31.1

0

0.0

15

23.8

Evre 3

0

0.0

17

35.4

0

0.0

17

27.0

Toplam

0

0.0

48

76.2

15

23.8

63

100.0

4.1.4. ROP Varlığını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Çalışmamızda, ROP tespit edilen bebeklerin 31’i (%49.2) erkek, 32’si (%50.8) kız idi.
Araştırmamızda bebeklerin cinsiyeti ile ROP görülme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki
bulunamadı (p=0.44).
ROP saptanan bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 1206.2±473.3 gr (max= 2800, min=
510), ROP saptanmayan bebeklerin ortalama doğum ağırlığı ise 1908.41±667.8 gr (max= 4600
min= 670) idi.
ROP olan bebeklerin 26’sı (%41.3) 1000 gr ve altında, 25’i (%39.7) 1001-1500 gr
arasında, 7’si (%11.1) 1501-2000 gr arasında, 3’ü (%4.8) 2001-2500 gr arasında ve 2’si (%3.2)
ise 2501 gr ve üstünde doğum ağırlığı olan bebeklerdi. Çalışmamızda, doğum ağırlığı düşük
bebeklerde, ROP görülme oranının anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (p<0.01).
ROP saptanan bebekler ortalama 28.8±2.9 (max=39, min=24) gestasyonel haftada, ROP
saptanmayan bebekler ise 33±2.9 (max=42 min=25) haftada doğmuştu. ROP olan bebeklerin 33’ü
(%52.4) 28 hafta ve altında, 24’ü (%38.1) 29-32 hafta arasında, 4’ü (%6.3) 33-36 hafta arasında
ve 2’si (%3.2) ise 37 hafta ve üstünde gestasyonel haftası olan bebeklerdi. Çalışmamızda, düşük
gestasyonel haftası olan bebeklerde ROP görülme sıklığı anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.01).
Çoğul gebelik öyküsü olan 109 (%23.2) bebeğin 12’sinde (%11.0) ROP varken, tek doğan
360 bebeğin 51’inde (%14.2) ROP geliştiği tespit edildi (p=0.49).
Doğum şekli bilgisi olan 203 bebeğin hepsi sezaryen ile doğmuştu. Bu bebeklerin 26’sında
(%12.8) ROP gelişmiştir.
ROP saptanan 63 bebeğin 48’i (%76.2) küvözde kalmıştır. ROP saptanan diğer bebeklerin
küvözde kalma bilgisine ulaşılamamıştır. Hastaların küvözde kalma sürelerine baktığımızda, 150 gün arası küvözde kalanların 20’sinde (%5.4) ROP varken, 51 gün ve daha uzun süre küvözde
kalanların 22’sinde (%47.8) ROP geliştiği görüldü. Küvözde uzun süre kalan bebeklerde ROP
görülme sıklığı anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.01).
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Oksijen alma süresi bilinen 50 bebek (%10.7) incelendiğinde toplam 10 (%20.0) bebekte
ROP geliştiği saptandı. Bir-elli gün arası oksijen tedavisi alan 47 (%94.0) bebeğin, 8’inde (%17.0)
ROP varken, 51-100 gün arası oksijen tedavisi alan 3(%6.0) bebeğin 2’sinde (%66.7) ROP geliştiği
görüldü (p=0.1).
Çalışmamızda, 25 (%5.3) IUGRolduğu tespit edildi. Gelişme geriliği olan bebeklerin 8’inde
(%32.0) ROP saptandı. Gelişme geriliği varlığı ve ROP gelişimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu
tespit edildi (p=0.01).
İntrauterin gelişme geriliği olan 25(%5.3) bebeğin ortalama gestasyonel haftası 31.7±3.7
(min=27, max=39) haftaydı. Gelişme geriliği olup ROP saptanan 8 (%32.0) bebeğin ortalama
gestasyonel haftası ise 30.57±5.47 (min=27, max=39) hafta idi.
Bir anomalisi olan 43 (%9.2) bebeğin 8’inde (%18.6) ROP vardı. Çalışmamızda anomali
varlığı ve ROP sıklığı arasında bir ilişki bulunmadı (p=0.42).
Bebeklerin 21’ünde (%4.5) bir ek hastalık mevcuttu. Ek bir hastalığı olan bebeklerin
4’ünde (19.0)ROP varken, ek hastalığı olmayanların 59’unda (%13.2) ROP vardı(p=0.51).
Çalışmamızda, ek göz hastalığı olan 39 (%8.3) bebeğin 4’ünde (%10.3) ROP mevcuttu.
ROP olan 63 bebeğin 4’ünde (%6.3) ek göz hastalığı vardı. Çalışmamızda, ek göz hastalığı olma ile
ROP gelişimi arasında bir ilişki bulunmadı (p=0.72) (Tablo 4.8).
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Tablo 4.8. Bebeklerin özelliklerine göre ROP varlığının dağılımı (n=469)
ROP
Var
Cinsiyet
Erkek
Kız
Doğum ağırlığı
≤1000 gr
1001-1500 gr
1501-2000 gr
2001-2500 gr
≥2501 gr
Gestasyonel hafta
≤28 hafta
29-32 hafta
33-36 hafta
≥37 hafta
Çoğul gebelik
Var
Yok
Küvözde kalma
durumu⁽ⁿ⁼⁴³²⁾
Var
Yok
Küvözde kalma
süresi⁽ⁿ⁼⁴¹³⁾
1-50 gün
51 gün ve daha uzun
Oksijen alma süresi⁽ⁿ⁼⁵⁰⁾
1-50 gün
51-100 gün
Gelişme geriliği
Var
Yok
Anomali
Var
Yok
Ek hastalık
Var
Yok
Ek göz hastalığı
Var
Yok
Toplam

Yok

Toplam
Sayı
%

p değeri

Sayı

%

Sayı

%

31
32

12.3
14.7

221
185

87.7
85.3

252
217

53.7
46.3

26
25
7
3
2

52.0
19.7
4.6
3.8
3.3

24
102
144
77
59

48.0
80.3
95.4
96.3
96.7

50
127
151
80
61

10.7
27.1
32.2
17.0
13.0

33
24
4
2

53.2
13.4
2.2
4.5

29
155
180
42

46.8
86.6
97.8
95.5

62
179
184
44

13.2
38.2
39.2
9.4

12
51

11.0
14.2

97
309

89.0
85.8

109
360

23.2
76.8

p=0.49

48
0

11.2
0.0

380
4

88.8
100.0

428
4

99.1
0.9

p=1.0

20
22

5.4
47.8

347
24

94.6
52.2

367
46

88.9
11.1

p<0.01

8
2

17.0
66.7

39
1

83.0
33.3

47
3

94.0
6.0

p=0.1

8
55

32.0
12.4

17
389

68.0
87.6

25
444

5.3
94.7

p=0.01

8
55

18.6
12.9

35
371

81.4
87.1

43
426

9.2
91.8

p=0.42

4
59

19.0
13.2

17
389

81.0
86.8

21
448

4.5
95.5

p=0.51

4
59
63

10.3
13.7
13.4

35
371
406

89.7
86.3
86.6

39
430
469

8.3
91.7
100.0

p=0.72

p=0.44

p<0.01

p<0.01
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ROP olan bebeklerin ortalama gestasyonel haftası 28.8±2.9 hafta iken, ROP olmayan bebeklerin
ortalama gestasyonel haftası 33.0±2.9 hafta idi. Gestasyonel hafta azaldıkça ROP varlığının arttığı
tespit edildi. (p<0.01)
ROP olan bebeklerin doğum ağırlığı ortancası 1100(850-1400)gr iken, ROP olmayanların ortancası
1800(1455-2242) gr idi. Doğum ağırlığı azaldıkça, ROP varlığının arttığı tespit edildi. (p<0.01)

Yine ROP olan bebeklerin küvözde kalma süre ortancası 55(30-90)gün iken, ROP olmayanların küvöz
süre ortancası 17(9-30) gündü ve küvözde kalma süresi arttıkça ROP varlığı artmaktaydı. (p<0.01)
Oksijen alma süresi de arttıkça ROP varlığının arttığı saptandı. ROP olan bebeklerde, oksijen alma
süresi ortancası 15(2.75-47.25)gün iken, ROP olmayanlarda 3(2-7)gündü. (p=0.02) (Tablo 4.9)
Tablo 4.9. Bazı özelliklere göre ROP varlığının değerlendirilmesi
Test
t-test(orta±ss)
Gestasyonel hafta
Mann-Whitney
Test (median)
Doğum ağırlığı

Test değeri

ROP var (orta±ss)

ROP yok (ort±ss)

p değeri

-10.64

28.8±2.9 hafta

33.0±2.9 hafta

P<0.01

21157.000

1100(850-1400)gr

1800(1455-2242)gr

p<0.01

2654.500
103.500

55(30-90)gün
15(2.75-47.25)gün

17(9-30)gün
3(2-7)gün

p<0.01
p=0.02

U

Küvözde kalma süresi
Oksijen alma süresi

Tarama zamanına göre ROP gelişiminin değerlendirilmesi:
ROP olan bebeklerin 24'ü (%38.1) uygun zamanda muayeneye gelmişken, 39 (%61.9) bebek ise
muayene için önerilen zamanda muayeneye gelmemiştir (Tablo 4.10).
Tablo 4.10. Bebeklerin göz muayenesine uygun zamanda getirilme durumları
ROP var*
Muayene Zamanı

ROP yok*

Toplam

p

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Uygun zamanda (4-6 hafta)

24

9.2

238

90.8

262

100.0

Uygun değil (7 hafta ≤)

39

18.8

168

81.2

207

100.0

Toplam

63

13.4

406

86.6

469

100.0

p=0.004

* satır %
4.1.5. Bebeklerin bazı özelliklere göre ROP evreleri
Bebeklerin cinsiyetlerine göre ROP Evrelerine baktığımızda, ROP Evre 1’de olan 31
(%49.2) bebeğin 13’ü (%41.9) erkek, 18’i (%58.1) kız iken, Evre 2 olan 15 (%23.8) bebeğin 8’i
(%53.3) erkek, 7’si (%46.7) kız, Evre 3 olan 17 (%27.0) bebeğin 10'u (%58.8) erkek ve 7'si
(%41.2) ise kız’dı. (p=0.50)
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ROP Evresi ile bebeklerin ağırlığı karşılaştırıldığında; ROP Evre 1 olan bebeklerin 9’u
(%29.0) 1000 gr ve altında, 15’i (%48.4) 1001-1500 gr arasında, 7’si (%22.6) ise 1501 gr ve daha
büyük bebeklerdi. ROP Evre 2 olan bebeklerin 7’si (%46.7) 1000 gr ve altında, 5’i (%33.3) 10011500 gr arasında, 3’ü (%20.0) ise 1501 gr ve daha büyük bebeklerdi. ROP Evre 3 olan bebeklerin
10’u (%58.8) 1000 gr ve aldında, 5’i (%29.4) 1001-1500 gr arasında, 2’si (%11.8) ise 1501 ve
daha büyük bebeklerdi. (p=0.28)
ROP Evresi ile bebeklerin gestasyonel haftası karşılaştırıldığında; ROP Evre 1 olan
bebeklerin 13’ü (%41.9) 28 hafta ve altında doğan, 13’ü (%41.9) 29-32 hafta, 5’i (%16.1) ise 33
hafta ve daha büyük doğan bebeklerdi. ROP Evre 2 olan bebeklerin 9’u (%60.0) 28 hafta ve altında
doğan, 5’i (%33.3) 29-32 hafta ve 1’i (%6.7) 33 hafta ve daha büyük bebeklerdi. ROP Evre 3 olan
bebeklerin 11’i (%64.7) 28 hafta ve altında, 6’sı (%35.3)ise 29-32 haftada doğmuştu. Ayrıca 33
hafta ve daha büyük bebeklerde ROP Evre 3 gelişmediği tespit edildi. (p=0.32)
ROP Evre 1 olan bebeklerin 4'ünde (%12.9) çoğul gebelik öyküsü varken, ROP Evre 3 olan
bebeklerin ise 4'ünde(%23.5) çoğul gebelik öyküsü vardı. (p=0.46)
Küvözde kalan ve ROP gelişmiş olan 48 (%11.2) bebeğin 24’ünün (%50.0) Evre 1, 11’inin
(%22.9) Evre 2 ve 13’ünün (%27.1) Evre 3 olduğu tespit edildi.
ROP Evre 1 olan bebeklerin 15'i (%62.5) 1-50 gün arası küvözde kalmışken, 9'u (%37.5)
51 gün ve daha uzun süre küvözde kalmıştı. ROP Evre 2 olan bebeklerin 3'ü (%37.5) 1-50 gün
arası küvözde kalmışken, 5'i (%62.5) ise 51 gün ve daha uzun süre küvözde kalmıştı. ROP Evre 3
olan bebeklerin 2'si (%20.0) 1-50 gün arası küvözde kalmiş, 8'i (%80.0) ise 51 gün ve daha uzun
süre küvözde kalmıştır (p=0.06).
Oksijen alma süresi bilinen 50 bebekten ROP Evre 1 olan 6 bebeğin 5'i (%83.3) 1-50 gün
arası oksijen tedavisi almışken 1'i (%16.7) 51-100 gün arası oksijen tedavisi aldığı tespit edildi.
(p=0.73)

ROP Evre 1'i olan bebeklerin 3'ünde (%9.7) anomali varken, Evre 2 olan bebeklerin
3’ünde (%20.0), Evre 3 olan bebeklerin ise 2'sinde (%11.8) anomali saptandı. (p=0.61)
ROP Evre 1'i olan bebeklerin 3'ünde (%9.7) IUGRöyküsü vardı, Evre 2 olan bebeklerin
2’sinde (%13.3), Evre 3 olan bebeklerin ise 3'ünde(%17.6) gelişme geriliği öyküsü saptandı
(p=0.73).
ROP Evre 1 olan bebeklerin 3’ünde (%9.7) ek bir hastalık varken, Evre 3 olan bebeklerin
1’inde (%5.9) ek hastalık tespit edildi (p=0.45).
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Evre 1 olan bebeklerin 2’sinde (%6.5), Evre 3 olan bebeklerin 2’sinde (%11.8) ek göz
hastalığı vardı. Evre 2 olan bebeklerin hiç birine ek göz hastalık yoktu. (p=0.39) (Tablo 4.11).

Tablo: 4.11. Bebeklerin özelliklerine göre ROP Evreleri
Özellikler
Cinsiyet
Erkek
Kız
Doğum ağırlığı
≤1000 gr
1001-1500 gr
≥ 1501 gr
Gestasyonel
hafta
≤28 hafta
29-32 hafta
≥33 haftta
Çoğul gebelik
Var
Yok
Küvözde kalma
süresi
1-50 gün
51ve daha uzun
Oksijen alma
süresi
1-50 gün
51-100 gün
Anomali
Var
Yok
Gelişme geriliği
Var
Yok
Ek hastalık
Var
Yok
Ek göz hastalık
Var
Yok

Evre 1
Sayı
%

Evre 2
Sayı
%

ROP Evreleri
Evre 3
Sayı
%

Toplam
Sayı
%

p değeri

13
18

41.9
56.3

8
7

25.8
21.9

10
7

32.3
21.9

31
32

49.2
50.8

p=0.50

9
15
7

34.6
60.0
58.3

7
5
3

26.9
20.0
25.0

10
5
2

38.5
20.0
16.7

26
25
12

41.3
39.7
19.0

13
13
5

39.4
54.2
83.3

9
5
1

27.3
20.8
16.7

11
6
0

33.3
25.0
0.0

33
24
6

52.4
38.1
9.5

4
27

33.3
52.9

4
11

33.3
21.6

4
13

33.3
25.5

12
51

19.0
81.0

15
9

75.0
40.9

3
5

15.0
22.7

2
8

10.0
36.4

20
22

47.6
52.4

5
1

62.5
50.0

1
0

12.5
0.0

2
1

25.0
50.0

8
2

80.0
20.0

p=0.73

3
28

37.5
50.9

3
12

37.5
21.8

2
15

25.0
27.3

8
55

12.7
87.3

p=0.61

3
28

37.5
50.9

2
13

25.0
23.6

3
14

37.5
25.5

8
55

12.7
87.3

p=0.73

3
28

75.0
47.5

0
15

0.0
25.4

1
16

25.0
27.1

4
59

6.3
93.7

p=0.45

2
29

50.0
49.2

0
15

0.0
25.4

2
15

50.0
25.4

4
59

6.3
93.7

p=0.39

p=0.36

p=0.32

p=0.46

p=0.06

40

SAGAL ADAM HASSAN, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019

4.2. TARTIŞMA
Son yıllarda, neonatalojideki gelişmeler nedeniyle düşük doğum ağırlıklı bebeklerin
yaşama şansı oranı artmakta ve bununla birlikte ROP insidansı artmaktadır. Bu yüzden, bu
bebeklerin ROP açısından takibine özellikle önem verilmeye başlanmıştır [3].
Çalışmamızda, 469 bebeğin 217’si (%46.3) kız, 252‘si (%53.7) erkek idi. İran’da
Rasoulinejad ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, 680 bebeğin 425'inin (%62.5) erkek ve
255'inin (%37.5) kız olduğu rapor edilmiştir [23]. Brezilya'da yapılan retrospektif bir kohort
çalışmada, 602 bebeğin 302’si (%50.2) erkek ve 300’ünün (%49.8) kız olduğu saptanmıştır [22].
İsveç'te ROP kayıt verileri kullanılarak, son on yıldaki ulusal ve bölgesel ROP sıklığının ve
tedavisinin değerlendirildiği bir çalışmada, 5734 bebeğin 2602'sinin (%45.4) kız ve 3132'sinin
(%54.6) erkek olduğu rapor edilmiştir [74]. Güney Afrikada, Pilot ROP tarama programının
değerlendirildiği bir çalışmada, 135 bebeğin 74'ü (%54.8) kız ve 61'i (%45.2) erkek olarak
bildirilmiştir [24]. Sudan'da, Soba Üniversitesi Hastanesinde yapılan bir çalışmada, 92 bebeğin
33'ünün (%35.9) erkek ve 59'unun (%64.1) kız olduğu bildirilmiştir [75]. Türkiye’de Şişli
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan retrospektif bir çalışmada, bebeklerin
%46.7'si erkek ve %53.3'ü kız olduğu saptanmıştır [9]. İstanbul'da, bir Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde yapılan retrospektif çalışmada, 385 bebeğin 197'si (%51.2) kız, 188'i (%48.8)
erkek olduğu rapor edilmiştir [76]. Samsun'da yapılan bir çalışmada ise, 319 bebeğin 162'si
(%50.8) erkek, 157'si (%49.2) kız olduğu saptanmıştır [30].
Araştırmamızda, bebeklerin ortalama gestasyonel haftası 32±3.2 (min=24, max=42) idi.
Avustralya’daki bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde başvuran prematüre bebeklerde yapılan
bir retrospektif kohort çalışmada, bebeklerin gestasyonel haftasının 23-25.6 hafta arasında
(ortalama 25.0 hafta) olduğu rapor edilmiştir [77]. İran'da, bir oftalmoloji merkezinde yapılan bir
çalışmada, ortalama gestasyonel haftasının 31.5±2.2 hafta olduğu bulunmuştur [23]. Suudi
Arabistan'da yapılan bir retrospektif çalışmada ortalama gestasyonel haftasının 30±2.5 hafta
(min=33, max=37) olduğu saptanmıştır [78]. Mısır'da, bir üniversitesi hastanesinde yapılan
prospektif çalışmada bebeklerin ortalama gestasyonel haftasının 33.0±1.7 hafta olduğu
bildirilmiştir [79]. Türkiye’de; İzmir’de yapılan bir çalışmada bebeklerin 24-37 hafta arasında
doğduğu saptanmıştır [13]. Samsun’da yapılan bir çalışmada bebeklerin gestasyonel haftasının
23-34 hafta arasında (ortalama 30.7 ± 4.2) olduğu bildirilmişitr [30]. Güneydoğu Anadolu'da
yapılan bir çalışmada bebeklerin ortalama gestasyonel haftasının 27.9±2.0 hafta olduğu rapor
edilmiştir [10].
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Araştırmamızda, bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 1814.1±687.8 gr (min=510,
max=4600) idi. Suudi Arabistan'da yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapılan bir retrospektif
çalışmada, ortalama doğum ağırlığının 1245.4± 348.8 (min=535 max=2140) gr olduğu rapor
edilmiştir [78]. İran'da, yapılan bir kesitsel çalışmada, bebeklerin ortalama doğum ağırlığının
1268.6±192.2 gr olduğu saptanmıştır [80]. Latin Amerika'da, 10 yıl içinde yapılan çalışmaların
değerlendirildiği bir meta-analiz çalışmasında bebeklerin doğum ağırlığının ≤1500 g ile ≤2000 g
arasında olduğu rapor edilmektedir [20]. Brezilya'da yapılan bir retrospektif kohort çalışmada,
bebeklerin ortalama doğum ağırlığının 1274±385 gr olduğu saptanmıştır [22]. Kenya'da, 20102015 tarihleri arasında yapılan retrospektif kayıt çalışmasında, ortalama doğum ağırlığı 1280.1
± 333.0 gr (range 650-1890) olarak bildirilmiştir [81]. Türkiye'de yapılan çok merkezli bir kohort
çalışmada, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, ortalama doğum ağırlığının 1457±479 gr olduğu
rapor edilmiştir [6]. İstanbul’da Celebi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, ortalama doğum
ağırlığı 858.3±107.5 gr olarak, Diyarbakır’da yapılan bir çalışmada ortalama ise doğum ağırlığı
1838±333 gr olarak bildirilmiştir [27,29].
Polikliniğimize getirilen bebeklerin 109’unda (%23.2) çoğul gebelik öyküsü vardır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, yapılan bir çalışmada 1986-2013 yılları arasında yapılan,
12.000’den fazla bebeğin değerlendirildiği, CRYO-ROP, ETROP ve e-ROP isimli üç çalışma
karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada, bebeklerin çoğul gebelik oranları sırasıyla %18.6, %26.2 ve
%29.8 olduğu bildirilmiştir [18]. Brezilya'da Freitas ve arkadaşlarının yaptığı retrospektif
çalışmada, bebeklerin % 17.8’inin ikiz veya çoklu doğum olduğu rapor edilmiştir [22]. Çin’de
Qiuping Li ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, bebeklerin %15.1’inin çoğul gebelik olduğu
bildirilmektedir [7]. İran'da, Sabzehei ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada bebeklerin %41.5’inin
çoğul gebelik olduğu saptanmıştır [80]. Türkiye’de; İstanbul'da, Babayiğit ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada, bebeklerin %18.3’ünün çoğul gebelik olduğu, İstanbul'da yapılan başka bir
çalışmada, 537 bebeğin 58'inin (%12.1) çoğul gebelik olduğu saptanmıştır [9, 82]. Türkiye'nin
orta Karadeniz bölgesi'nde, 2004-2013 arasında yapılan bir retrospektif çalışmada, bebeklerin
%31.1’inin çoğul gebelik olduğu, [83] Güneydoğu Anadolu'da yapılan bir çalışmada ise çoğul
gebeliğin %20.2 olduğu saptanmıştır [10].
Araştırmamızda, bebeklerin 203’ünün (%43.3) doğum şekli hakkında bilgi vardı ve
bunların tamamı sezaryenle doğmuştu. Rasoulinejad ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada
bebeklerin %70.5 sezaryenle doğduğu rapor edilmiştir [23]. Mısır'da yapılan bir prospektif
çalışmada bebeklerin %58.1 sezaryenle olduğu saptanmıştır [79]. Onyango ve arkadaşlarının
yaptığı çalışmada ise bebeklerin %76.7 sezaryenle doğduğu saptanmıştır [81]. Babayiğit ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmada, bebeklerin doğum şeklinin %74.4 sezaryen olduğu, [9] Kavurt
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ve arkadaşlarının yaptığı bir prospektif çalışmada, ise %79.0’ının sezaryenle doğduğu rapor
edilmiştir [84].
Bebeklerin ilk muayenesi, postnatal 4-6 hafta arasında veya alternatif olarak doğum
sonrası veya postmenstrüel yaşın 31-33. haftaları arasında yapılmalıdır [42]. Araştırmamızda
bebeklerin hastaneye getirildiği postmenstürel yaş ortalaması 39.3±3.9 (min=30, max=55) hafta
idi. Başka bir deyişle, bebeklerin ortalama hastaneye başvuru zamanı postnatal (6.9±3.2) hafta,
median ise 6 hafta idi. Güney Afrika'da, Kift ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ilk tarama
muayenesinde bebeklerin ortanca postnatal haftası 5 hafta olduğu bildirilmiştir. Ayrıca
bebeklerin postmenstürel yaşı 33 hafta (Inter Quartile Range 32 – 35) olduğu saptanmıştır [85].
Kenya'da, Onyango ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ilk tarama muayenesinde, bebeklerin
ortalama postnatal yaşı 34.3 ± 2.2 gün, aralığın (30-42) gün olduğu saptanmıştır [81]. İsveç'te
yapılan bir çalışmada, bebeklerin ilk muayenede ortalama ve ortanca postnatal yaşı sırasıyla 6 ve
5 hafta (4-13.6 hafta) olduğu bildirilmiştir

[86]. Türkiye'de, 69 yenidoğan yoğun bakım

ünitesinde yapılan bir prospektif kohort çalışmada, postmenstrüel yaş 33.8 ± 2.9 hafta, ortalama
postnatal yaşı ise 49.2 ± 16 gün olduğu rapor edilmiştir [6]. Ankara’da bir üniversite hastanesinde
yapılan bir çalışmada, ilk tarama muayenesinde, yenidoğan ünitesinden konsulte edilenlerde
bebeklerin ortalama postmenstürel yaşı 34±2.6 hafta iken, dış merkezlerden kliniğine gönderilen
bebeklerde ise 36±3.7 hafta olduğu saptanmıştır [87].
ROP riski olan bebeklerin en uygun zamanda muayene edilip tedaviye başlanması
gerekmektedir. İsveç'te yapılan bir prospektif çalışmada, ilk tarama muayenesinde bebeklerin
%96'sının 5-6. postnatal haftada, %4'ünün ise 7-8. postnatal haftada olduğu rapor edilmiştir [88].
İsveç'te yapılan bir başka çalışmada, bebeklerin %79.2'sinin, ilk tarama muayenesinde 6.
haftadan küçük olduğu rapor edilmiştir [89]. İngiltere'de yapılan bir retrospektif çalışmada,
bebeklerin Evre 3'ün ilk tanısında ortalama postnatal yaşı 10.8±2.9 hafta, ortalama
postmenstürel yaşı ise 36.6 ± 3.0 hafta olduğu rapor edilmiştir [90]. Yapılan bir çalışmada ROP
tanısının 4 haftadan önce konduğu, evre 3 tanısının ise 5. haftadan itibaren konduğu
bildirilmektedir [91]. Çalışmamızda Bu durum bebeklerde ROP tedavisinin geç başlayabildiğini
göstermektedir. Sonuç olarakta bu bebeklerde ROP komplikasyonlarının daha fazda görülmesi
beklenebilir. Çalışmamızda bebeklerin %44.1’inin ilk muayeneye 7 hafta ve sonrasında geldiği,
ROP tanısı konan bebeklerin ise %61.9’unun 7 hafta ve sonrasında geldiği tespit edildi.
Çalışmamızda, küvözde kalma bilgisi olan bebeklerin 428’i (%99.1) küvözde kalmış, 4’ü
(%0.9) küvözde kalmamıştır. Küvözde kalma süresi bilgisi olan 413 bebeğin 367’si (%88.9) 1-50
gün küvözde kalmıştı. Küvözde kalma süre ortalaması 25.7±23.1 gün (min=1, max=137)
(median=19, mod=30) idi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz
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Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yapılan bir çalışmada, bebeklerin ortalama küvezde kalma süresi
45.7±31 (0-175) gün olduğu bildirilmiştir [92].
Çalışmamızda oksijen tedavisi alma süresi bilgisi olan 50 (%10.7) bebek, ortalama
12.1±18.8 gün (min=1, max=91) (median=3, mod=1) oksijen almıştı. Bebeklerin 47'si (%94.0), 150 gün, 3 bebek (%6.0) ise 51-100 gün arası oksijen almıştı. İran'da, yapılan çalışmada,
bebeklerin %57.3’ünün 5 gün ve altında, %42.7’sinin ise 5 günden daha uzun zaman oksijen
tedavisi aldığı bildirilmiştir [80]. İran'da, yapılan başka bir çalışmada, bebeklerin ortalama
oksijen tedavi süresi 5.21±2.45 gün olduğu saptanmıştır [23]. Nijerya'da, yapılan çalışmada,
bebeklerin %58.5’i oksijen tedavisi almış ve ortalama oksijen alma süresi 3.04±2.3 (range:2-10)
gün olarak bildirilmiştir [93].
ROP sıklığı konusunda yapılan çalışmalarda değişik sonuçlar bildirilmiştir. Çin’de Qiuping
Li ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, 34 hafta ve altında/2000 gr'ın altındaki bebeklerde ROP
sıklığı %11.9 bulunmuştur [7]. Avustralya’da, Royal Brisbane ve Kadın Hastanesi yenidoğan
yoğun bakım ünitesinde 18 yıllık yapılan bir kohort çalışmada, 25 hafta ve altında olan
bebeklerde ROP insidansı %81.5 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada 6 yıllık süreye bölünmüş üç
dönem incelenmiş: 1. dönem (1992–1997), 2. dönem (1998–2003) ve 3. dönem (2004–2009) ve
ROP'un görülme sıklığı sırayla %78.2, %79.3 ve %86.1 bulunmuştur [77]. Latin Amerika’da
Carrion ve arkadaşlarının yaptığı bir meta analiz çalışmasında, ROP sıklığı %6,6 ile %82 arasında
değiştiği rapor edilmiştir [20]. Kanada'da yapılan bir kohort çalışmada, 32. gestasyonel haftanın
altında ve/veya 1500 gram ve daha düşük doğum ağırlığına sahip olan bebeklerin veya daha
büyük olan bebeklerin ancak yenidoğan uzmanı tarafından riskli bulunup muayeneye
yönlendirilmiş bebeklerde herhangi bir ROP insidansı %40.4 saptanmıştır [94]. Brezilya’da
Gonçalves ve arkadaşları, ROP insidansını 1500 gr altındaki prematürelerde %45.5 olarak
bildirmiştir [21]. Kenya’da Onyango ve arkadaşları 1500 gr altında olan prematürelerde ROP
insidansını %41.7, Güney Afrika’da Keraan ve arkdaşları 1251gr altındaki prematürelerdeki
insidansı ise %29.6 olarak tespit etmiştir [24,81]. Sudan'da, Soba Üniversitesi Hastanesinde
yapılan bir çalışmada 34 gestasyonel haftası altındaki bebeklerde ROP sıklığı %37.0 olarak
bulunmuştur [75]. Türkiye'de yapılan çalışmalarda ise, Bas ve arkadaşlarının yaptığı bir
prospektif kohort çalışmada, ROP insidansı %27.0, Celebi ve arkadaşlarının çalışmasında 1000 gr
ve altinda olan bebeklerde %75.5, Kocabeyoğlu ve arkadaşlarının çalışmasında %21,7, Şahin ve
arkadaşlarının çalışmasında ise 1500 gramdan büyük olan prematürelerde ROP insidansı %20.0
olarak rapor edilmiştir [6,12,27,29,]. Gaziosmanpaşa'da, 10 yıllık yapılan bir retrospektif
çalışmada, 1750 gram ve daha düşük doğum ağırlığına sahip olan bebeklerde herhangi bir evre
ROP insidansını %43.1 olarak bildirilmiştir. Bu çalışma 5 yıllık süreye bölünmüş: 1. dönem (20042008) ve 2. dönem (2009-2013). ROP'un insidansı birinci dönemde %35.3 iken, ikinci dönemde
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%48.2'ye çıktığı saptanmıştır [83]. Bizim çalışmamızda ise, 32. Gestasyonel haftanın altında
ve/veya 1500 gram ve daha düşük doğum ağırlığına sahip bebekler ile bu kriterlerden daha
büyük gestasyonel hafta ve/veya doğum ağırlığına sahip olan, ancak yenidoğan uzmanı
tarafından riskli bulunup muayeneye yönlendirilmiş bebekler çalışma kapsamına alındı ve ROP
görülme oranı %13.4 olduğu tespit edildi. Çalışmamızda 32 haftanın altında olan bebeklerde
%23.7 ROP varken, 1500 gr ve altındaki bebeklerde % 28.8 ROP vardı. Farklı ülkelerde ve
ülkemizde farklı bölgelerde yapılan çalışmalarda değişik sonuçlar ortaya çıkmıştır. Değişik
sonuçların nedeni, farklı prematüre gruplarında yapılmış olması ve çeşitli risk faktörlerinin
varlığı olabilir.
Prematüre retinopatisi saptanan bebeklerin hangi evrede olduğunun belirtildiği
çalışmalarda da değişik sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Gonçalves ve arkadaşlarının Brezilya’da
yaptığı çalışmada, %17.3’ünün evre 1, %12.7’sinin evre 2 ve %14.5’inin evre 3 olduğu ve hiçbir
hastada evre 4 ve 5 gelişimi görülmediği, bebeklerin %1.8’ine lazer tedavisi uygulandığı rapor
edilmiştir [21]. Hindistan'da yapılan bir çalışmada %32.9 evre 1, %64.6 evre 2, %2.5 evre 3 ve
%13.2 AP-ROP olduğu ve AP-ROP’ların hepsinin Plus hastalık ve zon 1 olduğu, bebeklerin
%26.4’üne lazer fotoablasyon uygulandığı bildirilmiştir. Bu çalışmada lazer fotoablasyon yapılan
bebeklerin %50’sinin evre1-evre3, %50’sinin AP-ROP olduğu bildirilmiştir [95]. İzmir’de Özbek
ve arkadaşlarının çalışmasında %58.4 evre 1, %12.4 evre 2, %27.7 evre 3 ve %1.5 evre 5 olduğu,
bebeklerin %30.7’sine lazer fotokoagülasyon ve %1.5’ine Vitrektomi uygulandığı bildirilmiştir
[13]. Koçak ve Arıtürk’ün yaptığı çalışmada ise, %31.2 evre 1, %39.1 evre 2, %26.8 evre 3, %2.9
evre 4 olduğu ve hiçbir hastada evre 5 gelişimi görülmediği bildirilmiştir. Bu çalışmada
bebeklerin %14.3’üne ETROP tedavi protokolü uygulandığı rapor edilmiştir [11]. Çalışmamızda
ROP saptanan bebeklerin %49.2’sinde evre 1, %23.8’inde evre 2 ve %27.0’ında ise evre 3 hastalık
mevcuttu. Hiçbir bebekte evre 4 ve evre 5 gelişimi görülmedi. Bebeklerin %20.6’sına lazer ve
%9.5’ine enjeksiyon tedavisi uygulanmıştır. Bu sonuçlar, ülkemizdeki diğer çalışmalarla
uyumluydu, ancak yurtdışındaki diğer ülkelerden daha fazla tedavi ihtiyacı olan bebek olduğu
tespit edildi.
İran'da yapılan çalışmada, ROP tespit edilen bebeklerin %69’u erkek, %31’i kız olduğu
tespit edilmiştir [23]. Pakistan’da yapılan bir çalışmada, ROP olan bebeklerin %54.5'i erkek,
%45.5'i ise kız olduğu saptanmıştır [91]. Brezilya'da yapılan retrospektif bir kohort çalışmada,
ROP saptanan bebeklerin %49.5'i erkek ve %50.5'i kız olduğu saptanmıştır [22]. Brezilya'da
yapılan başka bir çalışmada, ROP saptanan bebeklerin %44.9'u erkek ve %55.1'i kız olduğu
bildirilmiştir [21, 96]. Mısır’da yapılan bir çalışmada, ROP olan bebeklerin %51.5'i erkek,
%48.5'inin ise kız olduğu bildirilmiştir [79]. Türkiye'de ise İstanbul’da yapılan çalışmada, ROP
tespit edilen bebeklerin %41.8'inin erkek ve %58.2'sinin kız olduğu bildirilirken, Güneydoğu
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Anadolu bölgesinde yapılan çalışmada, ROP saptanan bebeklerin %46.0'ının erkek ve %54.0'ının
kız olduğu bildirilmiştir [9,10]. Gül ve Bülbül’ün çalışmasında, İstanbul’da ROP saptanan
bebeklerin %43.3'ü erkek, %56.7'si ise kız olduğu tespit edilmiştir [82]. Bu çalışmalarda cinsiyet
ile ROP görülme oranı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bildirilmektedir. Darlow ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmada erkek cinsiyetin ciddi ROP'un oluşmasını etkilediği
bildirilmektedir [97]. Ersan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada erkek cinsiyetin şiddetli ROP ile
ilişkili olduğu bildirilmiştir [98]. Larsson ve Holmström’un İsveç’te yaptığı çalışmada, ise cinsiyet
ile ROP arasında ilişki olduğu ve kızlarda daha fazla ROP bulunduğu bildirilmiştir [88]. Bizim
çalışmamızda, ROP tespit edilen bebeklerin %49.2’si erkek, %50.8’i ise kız idi ve ROP ile cinsiyet
arasında bir ilişki yoktu.
Prematüre retinopatisi için birçok risk faktörü tanımlanmasına rağmen en önemli risk
faktörlerinden birinin, düşük doğum ağırlığı olduğu gösterilmiştir. ABD'nde, 1986-2013 yılları
arasında yapılan CRYO-ROP, ETROP ve e-ROP isimli bir çalışmada, ağırlığı 1251 gramın altında
olan 12.000’den fazla bebeğin değerlendirildiği üç çalışma karşılaştırılmıştır. Bu üç çalışmada,
bebekler ROP insidansları açısından değerlendirildiğinde: CRYO-ROP çalışmasında, ROP
insidansı, 750 gramın altında doğan bebeklerde %90.0, 750-999 gr arasında olan bebeklerde
%78.2 ve 1000-1250 gr arasında olan bebeklerde ise %46.9 olduğu rapor edilmiştir. ETROP
çalışmasında; ROP insidansının 750 gramın altında doğan bebeklerde %92.7, 750-999 gr
arasında olan bebeklerde %75.8, 1000-1250 gr arasındaki bebeklerde ise %43.7 olduğu, e-ROP
çalışmasında ise ROP insidansının, 750 gramın altında doğan bebeklerde %88.3, 750-999 gr
arasında olan bebeklerde %63.7, 1000-1250 gr arasında olan bebeklerde ise %37.4 olarak
bildirilmiştir [18]. İsveç'te yapılan bir prospektif çalışmada, ROP insidansı 750 gr ve altında doğan
bebeklerde %91.3, 751-1000 gr arasında doğan bebeklerde %65.7, 1001-1500 gr arasında doğan
bebeklerde %17.5, 1500 gramdan daha büyük bebeklerde ise %5.4 olduğu rapor edilmiştir [88].
Kore'de yapılan bir çalışmada, ROP insidansı 500 gr altında doğan bebeklerde %76.9, 500-749 gr
arasında doğan bebeklerde %83.3, 750-999 gr arasında doğan bebeklerde %54.0, 1000-1249
arasında doğan bebeklerde %26.2, 1250 gr ve daha büyük bebeklerde ise %11.7 olduğu
saptanmıştır [99]. Kift ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, ROP insidansı 999 gr ve altında doğan
bebeklerde %35.7, 1000-1399 gr arasında doğan bebeklerde %22.0, 1400 gr ve daha büyük
bebeklerde ise %10.0 olduğu rapor edilmiştir [85]. Sudan'da yapılan bir çalışmada, ROP insidansı
1000 gr altında doğan bebeklerde %33.3, 1000-1499 gr arasında doğan bebeklerde %57.4, 15001999 gr arasında doğan bebeklerde %14.3 , 2000 gr ve daha büyük bebeklerde ise ROP
gelişmediği tespit edilmiştir [75]. Mısır’da yapılan bir çalışmada doğum ağırlığı ile ROP sıklığı
arasında ilişki olmadığı bildirilmiştir [79]. Türkiye’de ise Babayiğit ve arkadaşlarının doğum
ağırlığı ile ROP arasında ilişki olmadığı rapor edilmiştir [9]. Bas ve arkadaşlarının yaptığı
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çalışmada, ROP sıklığını 1000 gr ve altında olan bebeklerde %68.0, 1001-1250 gr arasındakilerde
%40.0, 1251-1500 gr arasındakilerde %20.8, 1501-2000 gr arasındakilerde %10.3, 2000 gr
üzerindekilerde ise %3.8 olduğu rapor edilmiştir [6]. Kocabeyoğlu ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada, ROP sıklığı 1000 gr ve altında doğan bebeklerde %46.5, 1001-1250 gr arasında doğan
bebeklerde %28.4, 1251-1500 gr arasında doğan bebeklerde %19.3, 1500 gr daha büyük doğan
bebeklerde ise %5.6 olarak bildirilmiş, Koçak ve Arıtürk’ün çalışmasında, 1000 gr ve altında
doğan bebeklerde %91.4, 1001-1250 gr arasında doğan bebeklerde %62.3, 1251-1500 gr
arasında doğan bebeklerde %50.9, 1500 gr daha büyük doğan bebeklerde ise %23.1 olarak
bildirilmiştir [11,12]. Bizim çalışmamızda ise 1000gr ve altındaki bebeklerde ROP sıklığı %41.3,
1001-1500 gr arasında %39.7, 1501-2000 gr arasında %11.1, 2001-2500 gr arasında %4.8 ve
≥2501 gr olanlarda ise %3.2 olarak tespit edildi. ROP saptanan bebeklerin ortalama doğum
ağırlığı 1206.2±473.3 gr, ROP saptanmayan bebeklerin ortalama doğum ağırlığı ise
1908.41±667.8 gr idi. Çalışmamızda ROP saptanan bebeklerin ortalama doğum ağırlığı, ROP
saptanmayan bebeklerden anlamlı olarak düşük bulundu. Bizim çalışmamızda diğer çalışmalarda
olduğu gibi doğum ağırlığı azaldıkça ROP görülme oranı artmaktadır.
Düşük gestasyonel haftaya sahip bebeklerde ROP sıklığının daha fazla olduğunu gösteren
pek çok çalışma vardır. Amerika'da yapılan bir çalışmada, ROP insidansı, 28 hafta ve altında doğan
bebeklerde %51.5, 29-32 haftalık bebeklerde %40.9, 33-36 haftalık bebeklerde %1.9, 36 hafta
üstünde doğan bebeklerde ise %0.1 olarak bildirilmiştir [100]. Fortes ve arkadaşlarının
Brezilya’da yaptığı çalışmada, 28 hafta altında doğan bebeklerde ROP oranını %43, 28-32 hafta
arasında doğan bebeklerde %23, 32 haftadan büyük doğan bebeklerde ise %11.8 olarak tespit
etmişlerdir [101]. İsveç'te yapılan bir prospektif çalışmada, ROP sıklığı 28 hafta ve altında doğan
bebeklerde %65.5, 29-32 hafta arasında doğan bebeklerde ise %8.1 olarak rapor edilmiştir [88].
Kift ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, 27 hafta ve daha küçük prematürelerde ROP insidansı
%36.0, 28-32 hafta arasındakilerde %27.5, 33-37 hafta arasındakilerde ise %28.6 olarak
bildirmiştir [85]. Türkiye'de ise Bas ve arkadaşlarının yaptığı çok merkezli bir çalışmada, ROP
sıklığı 28 hafta ve altında olan bebeklerde %62.9, 29-32 hafta arasındakilerde %19.4, 33-35 hafta
arasındakilerde %6.1 ve 35 haftadan büyük olan bebeklerde %4.1 olarak rapor edilmiştir [6].
Kocabeyoğlu, ve arkadaşlarının Ankara’da yaptığı çalışmada ise ROP sıklığı 28 hafta ve altında
%55.6, 29-32 hafta arasında %40.9, 33 hafta ve üzerinde %3.4 olarak bildirilirken, Samsun’da
yapılan bir çalışmada, ROP sıklığı 28 hafta ve altında olan bebeklerde %92.0, 28 haftadan büyük
bebeklerde ise %46.6 olarak, Babayiğit ve arkadaşları ise 28 haftadan küçük bebeklerde %26.8,
28-32 hafta arasındakilerde %55.7 ve 32 haftadan büyük olan bebeklerde %17.5 olarak
bildirmişlerdir [9, 11,12]. Çalışmamızda ise ROP görülme sıklığı 28 hafta ve altında doğan
bebeklerde %52.4, 29-32 hafta arasındakilerde %38.1, 33-36 hafta arasındakilerde %6.3, 37
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hafta ve üzeri doğan bebeklerde ise %3.2 tespit edildi. Bebeklerin gestasyonel haftası düştükçe
ROP insidansı artmaktadır. Çalışmamızın sonuçları da düşük gestasyonel haftasının ROP
gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğu bilgisini desteklemektedir. Gestasyonel haftası düşük
bebeklerde retina vaskülarizasyonu henüz tamamlanmamış olmasının yanında, bu bebeklerin
yaşatılması için verilen tıbbi desteğin komplikasyonu olarak da ROP gelişiyor olabilir.
Çalışmamızda değerlendirmeye alınan bir diğer risk faktörü de çoğul gebeliktir. Mladenov
ve arkadaşlarının ROP insidansını ve risk faktörlerini değerlendirdiği çalışmada, çoğul gebelik ile
ROP insidansı arasında ilişki olmadığı rapor edilmiştir [96]. Gonçalves ve arkaşları ile Freitas ve
arkadaşlarının Brezilya’da yaptıkları çalışmada, çoğul doğum ile ROP sıklığı arasında ilişki
saptamadıklarını bildirmişlerdir [21,22]. Türkiye'de yapılan çalışmalarda ise, çoğul gebelik ile
ROP sıklığı arasında ilişki olmadığı saptanmıştır [9,102]. Kocabeyoğlu ve arkadaşları ile Koçak ve
arkadaşlarının çalışmalarında, çoğul gebelik ile ROP sıklığı arasında ilişki olduğunu
bildirmişlerdir [11,12].

Bizim çalışmamızda çoğul gebelik öyküsü olan bebeklerde %11.0

oranında ROP gelişirken, tek doğan bebeklerde ise %14.2 oranında ROP geliştiği tespit edildi.
Çoğul gebelik ile ROP görülme sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Mısır'da yapılan bir prospektif çalışmada bebeklerin %58.1’i sezaryenle doğmuş ve
bunların %48.5’inde ROP gelişmiş, ancak doğum şekli ile ROP arasında ilişki olmadığı
saptanmıştır [79].

Babayiğit ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, doğumların %74.4’ünün

sezaryenle doğduğu, bunların %78.2’sinde ROP olduğu ve sezaryenle ROP arasında ilişki olmadığı
rapor edilmiştir [9]. Kavurt ve arkadaşlarının yaptığı bir prospektif çalışmada, ise %79.0’ının
sezaryenle doğduğu ve bu çalışmada sezaryenle ROP arasında ilişki olmadığı rapor edilmiştir.
[84]. Bizim çalışmamızda, ise doğum şekli bilinen bebeklerin tamamı sezaryenle doğmuştu,
bunların %12.8’inde ROP geliştiği saptandı.
Oksijen tedavisi retinopati gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Prematür bebeklerde
oksijen maruziyeti ile ROP gelişimi arasında ilişki olduğu bildirilmiştir [102,103]. Mekanik
ventilasyon, akciğerlere pozitif basınçta oksijen verir ve daha yüksek oksijen basıncına uzun süre
maruz kalmak, ROP gelişimine katkıda bulunabilir [104]. Yapılan çalışmalarda, daha kısa süreli
ve daha düşük konsantrasyonlarda oksijen uygulamasının, yüksek riskli prematür bebeklerde
ROP sıklığında belirgin azalma sağladığı bildirilmektedir [103,105]. Shah ve arkadaşları
Singapur’da yaptıkları çalışmada, mekanik ventilasyonun ROP için bir risk faktörü olabileceğini
belirlemişlerdir [103]. Kanada'da yapılan bir çalışmada, ROP saptanan bebeklerin ortalama
mekanik ventilasyon tedavisi 33.1 gün olduğu saptanmış, mekanik ventilasyon tedavisi ROP için
bağımsız risk faktörü olduğu bulunmuştur. [94] Pakistan'da yapılan bir çalışmada, ROP saptanan
bebeklerin ortalama mekanik ventilasyon süresinin 18.6 + 17.0 gün olduğu saptanmış, mekanik
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ventilasyon ile ROP sıklığı arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir [91]. Mısır'da yapılan bir
çalışmada, mekanik ventilasyon ve CPAP uygulanması ile ROP sıklığı arasında ilişki olmadığı
rapor edilmiştir [79]. Tlucek ve arkadaşlarının oksijen satürasyonun ROP’a etkisinin incelendiği
çalışmada,

oksijen satürasyonu %90-%99'dan, %85-%93'e düşürüldüğünde, ROP görülme

sıklığının %32.7'den %27.8'e düştüğü görülmüştür [105]. Türkiye’de, Gül ve Bülbül’ün
çalışmasında, ROP olan bebeklerin %94.4'ünün mekanik ventilatör tedavisi gereksinimi olduğu,
ROP saptanan bebeklerin ortalama mekanik ventilatör süresinin 19.9±49.2 gün olduğu
saptanmıştır. Bu çalışmada mekanik ventilatör süresi ile ROP sıklığı arasında ilişki bulunmuş,
ROP saptanan bebeklerde oksijen tedavisi alma sürelerinin, ROP saptanmayan bebeklere göre
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde uzun olduğu tespit edilmiştir [82]. Kocabeyoğlu ve
arkadaşlarının Ankara’da yaptığı çalışmada, mekanik ventilatör tedavisinin ROP gelişiminde
etkili olduğu saptanmıştır [12]. İstanbul ve İzmir’de yapılan bazı çalışmalarda da, ventilatörde
kalma ile ROP görülme sıklığı arasında ilişki olduğu bulunmuş, ROP ile oksijen tedavisinin süresi
arasında da bir ilişki tespit edilmiştir [13,102]. Katar ve arkaşlarının Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde yaptığı çok merkezli çalışmada da, oksijen verilme süresinin retinopati için önemli bir
risk faktörü olduğu saptanmıştır [10]. İstanbul’da yapılan bir başka çalışmada ise mekanik
ventilasyon ve CPAP uygulanması ile ROP sıklığı arasında ilişki olmadığı bildirilmiştir. [9] Bizim
çalışmamızda oksijen alma süresi bilinen bebeklerin %20.0’sinde ROP geliştiği saptandı. Biz de
çalışmamızda, oksijen tedavisi alma süresi ile ROP varlığı arasında bir ilişki olduğunu ve oksijen
alma süresi arttıkça, ROP varlığının arttığını saptadık.
Literatürde, küvöz bakımı ile ROP ilişkisini araştıran bir çalışmaya ulaşılamadı.
Çalışmamızda ROP saptanan bebeklerin %76.2’si küvözde kalmıştır. ROP saptanan diğer
bebeklerin küvözde kalma bilgisine ulaşılamamıştır. Hastaların küvözde kaldıkları süre içinde
hangi tedavileri aldıkları bilgisine ulaşılamamıştır. Ancak bebeklerin küvözde kalma sürelerine
baktığımızda, 1-50 gün arası küvözde kalanların %5.4’ünde ROP varken, 51 gün ve daha uzun
süre küvözde kalanların %47.8’inde ROP geliştiği görüldü. Çalışmamızda, küvözde kalma süresi
arttıkça ROP sıklığının arttığı görülmektedir.
Avusturalya ve Yeni Zelanda’da yapılan bir çalışmada, IUGR’nin ciddi ROP'a katkıda
bulunduğu gösterilmiştir [97]. Amerika'da yapılan çalışmada, şiddetli IUGR’nin, eşik öncesi ROP
riskinin artmasıyla ilişkili olduğu bulunmuştur [106]. İstanbul’da yapılan çalışmada, ROP olan
bebeklerin %9.1 IUGR olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada IUGR ile ROP sıklığı arasında ilişki
olmadığı saptanmıştır [9]. Erzurum’da yapılan çalışmada ise ROP olan bebeklerin %22.0’sinin
IUGR olduğu görülmüştür. Bu çalışmada IUGR ile ROP sıklığı arasında ilişki olduğu rapor
edilmiştir [107]. Araştırmamızda IUGR olan bebeklerin %32.0’ında ROP saptandı. IUGR varlığı ve
ROP gelişimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi.
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Mladenov ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, RDS 'nın ve PDA'nın ROP gelişimi için
önemli risk faktörü olduğu bildirilmiştir [96]. Taqui ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, ROP
olan bebeklerin %40.9'unda PDA, %13.6'sında PFO, %90.9'unda ise RDS olduğu bildirilmiştir. Bu
çalışmada, PDA ve PFO ile ROP gelişimi arasında ilişki olmadığı, RDS ile ROP gelişimi arasında
ilişki olduğu rapor edilmiştir [91]. Hakeem ve arkadaşlarının Mısır’da yaptığı çalışmada, ROP
saptanan bebeklerin %3.0'ında PDA, %42.4'ünde RDS saptanmış, ancak PDA ve RDS ile ROP
sıklığı arasında ilişki olmadığı bildirilmiştir [79]. Özbek ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, ROP
saptanan bebeklerin %9.2'sinde PDA, %33.8'inde RDS olduğu görülmüştür. Bu çalışmada PDA ile
ROP gelişimi arasında ilişki olmadığı, ama RDS ile ROP gelişimi arasında ilişki olduğu belirtilmiştir
[13]. Babayiğit ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, PDA varlığının, ROP riskini arttırdığı
saptanmıştır [9]. Koçak ve Arıtürk’ün yaptığı çalışmada, PDA varlığının ROP'u etkileyen bir risk
faktörü olduğu tespit edilmiştir [11]. Çalışmamızda ise, bebeklerdeki anomaliler ve ROP
arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; en az bir anomalisi olan 43 (%9.2) bebeğin 8’inde (%18.6)
ROP vardı. Çalışmamızda anomali varlığı ve ROP sıklığı arasında bir ilişki bulunmamıştır.
Literatürde ROP gelişimi ve ilerlemesi için risk faktörü olan fetal hastalıklarla ilgili değişik
sonuçlar vardır. Parekh ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, kan transfüzyonu ve apnenin ROP
için önemli risk faktörü olduğu bulunmuşken, sepsis ve intraventriküler kanamanın ROP için risk
faktörü olmadığı tespit edilmiştir [108]. Taqui ve arkadaşlarının çalışmasında, sepsisin ROP
gelişimi için bağımsız risk faktörü olduğu bildirilirken, kan transfüzyonu, apne, anemi,
intraventriküler kanama ve iyonotropik destek gerektiren hipotansiyon ile ROP gelişimi arasında
ilişki olmadığı bildirilmiştir [91]. Gonçalves ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, kan türevlerinin
kullanımı ve sepsisin, ROP gelişimi için risk faktörü olduğu rapor edilmiştir [21]. Isaza ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise, NEK varlığının ROP gelişimi için bağımsız risk faktörü
olduğu saptanmıştır [94].

Babayiğit ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, NEK, sepsis,

bronkopulmoner displazi ve sık kan transfüzyonunun ROP gelişiminde risk faktörü olduğu
saptanmış, buna karşın perinatal asfiksi ve intrakraniyal kanamanın ROP gelişiminde risk faktörü
olmadığı görülmüştür [9]. Gül ve Bülbül’ün çalışmasında ise ROP gelişen bebeklerde anemi
nedeniyle transfüzyon uygulanma sıklığı, sepsis, intraventriküler kanama, bronkopulmoner
displazi ve NEK sıklığının anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır [82]. Araştırmamızda
bebeklerde görülen ek hastalıklar ve ROP arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; en az bir hastalığı
olan 21 (%4.5) bebeğin 4’ünde (%19.0) ROP vardı. Çalışmamızda bebeklerde ek hastalık varlığı
ve ROP sıklığı arasında bir ilişki saptanmadı. Bu sonuç ek hastalığı bulunan bebeklerimizin
sayısının az olması nedeniyle bulunmuş olabilir.
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER
5.1. Sonuçlar
1. Çalışmamızda bebeklerin %53.7’si erkekti.
2. Bebeklerin ortalama gestasyonel haftası 32±3.2’ydi.
3. Bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 1814.1±687.8 gr’dı.
4. Bebeklerin %23.2’sinde çoğul gebelik öyküsü vardı.
5. Çalışmamızda ROP sıklığını %13.4 olarak tespit ettik.
6. Bebeklerin %44.1’inin 7 haftadan daha geç hastaneye getirildiği, bu bebeklerin %61.9’unda
ROP olduğu tespit edildi.
7. ROP saptanan bebeklerin %49.2’sinde evre 1, %23.8’inde evre 2 ve %27.0’ında ise evre 3
hastalık mevcuttu. Hiçbir bebekte evre 4 ve evre 5 gelişimi görülmedi.
8. ROP tespit edilen bebeklerin %49.2’si erkek, %50.8’i ise kız idi.
9. Bebeklerin doğum ağırlığı azaldıkça ROP görülme oranı artmaktaydı.
10. Bebeklerin gestasyonel haftası düştükçe ROP insidansı artmaktaydı.
11. Çoğul gebelik ile ROP görülme sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.
12. Oksijen tedavisi alma süresi ile ROP varlığı arasında ilişki vardı, oksijen alma süresi arttıkça,
ROP varlığı artmaktaydı.
13. Bebeklerin %99.1’inin küvözde kaldığı, küvözde kalma süresi arttıkça ROP sıklığının arttığı
görüldü.
14. IUGR varlığı ve ROP gelişimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi.
15. Çalışmamızda bebeklerde anomali varlığı ve ek hastalık varlığı ile ROP sıklığı arasında bir
ilişki saptanmadı.
5.2. Öneriler
Yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki teknolojik gelişmeler sonucunda yüksek riskli
yenidoğanların mortalitesinin azalmasıyla birlikte ROP daha sık görülmektedir. ROP’un kalıcı
visüel hasar oluşturmasını önleyebilmek için doğum ağırlığı, gestasyonel hafta, küvözde kalma
süresi, oksijen alma süresi ve IUGR gibi risk faktörlerinin tespit edilmesi gerekmektedir.
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Bebeklerin bu risklerden korunması için gereken koruyucu önleyici kararların alınması
ve uygulanması gerekmektedir. ROP’u engellemenin en önemli yolu prematüre doğumların
önlenmesidir.
Prematüre doğan bebekler için ise birinci basamakta; düşük doğum ağırlığı, düşük
gestasyonel hafta ve IUGR’liği olan bebeklerin ROP riski açısından farkındalık oluşturma, etkin
tarama, düzenli takip ve hızlı sevk konularında hizmet içi eğitim yapılmalıdır.
Bunun yanında, yenidoğanın transportunu yapan, 112 çalışanlarına oksijen tedavisi ve
ROP ile ilgili eğitim verilerek farkındalık oluşturulmalıdır.
Ayrıca hastanede oksijen tedavisi ve küvöz bakımı ihtiyacı olan bebeklere uygun tedavi
yapılması ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan yardımcı sağlık personeli, araştırma görevlisi ve
uzman doktorlara oksijen tedavisi ve ROP hakkında eğitim verilmesi, oksijen kullanımı için
rehberler oluşturulması önemlidir.
Bebeklerin göz muayenesine yüksek oranda geç getirildiği ve bu bebeklerde ROP’un
yüksek bulunduğu tespit edildi. Bu konuda riskli bebeklerin en uygun zamanda ROP taraması için
sevk edilmesi ve gereken tedavilerin en erken dönemde yapılması özellikle önemlidir
Ayrıca, toplumun hastalık konusunda bilinçlendirilmesi, ebeveynlerin tarama ve tedavi
sürecine uyumunu artıracaktır. Bu şekilde; bebeklerde önemli bir körlük ve görme bozukluğu
nedeni olan ROP’la mücadele edilmesi ile toplumda körlük ve görme bozukluğu oranında azalma
olabileceğini düşünmekteyiz.
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