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KISALTMALAR
CRYO-ROP: Cryotherapy Retinopathy of Prematurity
ET-ROP: Early Treatment of Retinopathy of Prematurity
ICROP: International Classification of Retinopathy of Prematurity
IGF: Insulin Like Growth Factor
LFK: Lazer fotokoagülasyon
LIGHT-ROP: Light Reduction in Retinopathy of Prematurity
PR: Prematüre retinopatisi
STOP-ROP: Supplemental Therapeutic Oxygen for Prethreshold Retinopathy of
Prematurity
VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor
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ÖZET
Eylül 2005–Eylül 2008 tarihleri aras6nda iEli Etfal E?itim ve AraEt6rma Hastanesi
Çocuk Hastal6klar6 A.B.D. Yenido?an Yo?un Bak6m Ünitesi baEta olmak üzere çeEitli
kliniklerden klini?imize yönlendirilen 26 ile 36 gestasyonel haftalar (ortalama 31.57 hafta,
ss:2.135) aras6nda do?an, 750 ile 2500 gram (ortalama 1559.832 gr., ss:386.769) aras6nda
do?um a?6rl6?6na sahip, 173 prematüre bebe?in prematüre retinopatisi (PR)

geliEimi

yönünden prospektif olarak takipleri gerçekleEtirildi.
Bebeklerin do?um a?6rl6klar6, gestasyonel haftalar6, oksijen al6p almad6klar6
kaydedildi. Ço?ul gebelik mevcudiyeti, maternal preeklampsi hikayesi, kan transfüzyonu
yap6l6p yap6lmad6?6, sürfaktan tedavisi, hiperbilurubinemi, sepsis varl6?6, intraventriküler
hemoraji, apne ve PDA geliEip geliEmedi?i kaydedilip, tüm bu faktörlerin PR geliEimi
üzerindeki etkileri incelendi.
Çal6Emada iki gözünde simetrik hastal6?a sahip 173 prematüre bebe?in 346 gözü
incelendi ve takip sonucunda 173 prematüre bebe?in 46 tanesinde (%27) çeEitli evrelerde
PR saptand6. Bunlar6n 24 (%14) tanesinde evre 1, 13 (%8) tanesinde evre 2, 9(%5)
tanesinde ise evre 3 hastal6k tespit edildi.
Hastal6k geliEen 46 bebe?in 41 tanesinde PR bulgular6nda spontan regresyon görüldü.
Progresyon gösteren 5 hastadan 3 tanesine LFK, 2 tanesine ise kriyoterapi uygulanm6E ve
tedavi uygulanan bebeklerde PR’nde gerileme görülmüEtür.
Yap6lan istatistiksel analizlerde PR tespit edilen bebeklerin, hastal6k saptanmayan
bebeklere oranla ortalama gestasyonel haftalar6n6n daha az ve do?um a?6rl6klar6n6n daha
düEük oldu?u, do?um a?6rl6?6n6n artmas6 ve gestasyonel haftan6n uzamas6 ile bu bebeklerde
PR görülme s6kl6?6n6n da anlaml6 olarak azald6?6 tespit edilmiEtir. Ayr6ca oksijen, kan
transfüzyonu, sürfaktan tedavilerinin ve sepsis ve IVH geliEiminin PR görülme s6kl6?6n6
artt6rd6?6, annesinde preeklampsi olan bebeklerde ise PR görülme s6kl6?6n6n azald6?6 tespit
edilmiEtir. Bununla birlikte ço?ul gebelik hikayesi, hiperbilirubinemi, apne geliEimi ve
PDA ile PR geliEimi aras6nda istatistiksel olarak anlaml6 iliEki olmad6?6 tespit edilmiEtir.
Risk faktörleri aras6nda yap6lan lojistik regresyon analizinde düEük gestasyon haftas6,
düEük do?um haftas6 ve maternal preeklampsinin PR geliEiminde ba?6ms6z risk faktörleri
olarak rol oynad6?6 saptanm6Et6r.
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G R -AMAÇ
Prematüre retinopatisi retinan6n damarsal bozuklu?u sonucu prematüre bebeklerde
oluEan proliferatif bir vitreoretinopatidir. mmatür retinal damarlarda yap6sal bozukluk
yaratarak körlükle sonuçlanabilen bu hastal6?6n insidans6nda özellikle son y6llarda art6E
görülmektedir. Hastal6?6n etyolojisinde çok çeEitli nedenler ileri sürülmüEtür; fakat as6l
neden akut fazda lokal retina iskemisi ve bunun sonucu oluEan neovaskülarizasyon iken;
kronik fazda ise neden membran oluEumu ve sonras6nda görülebilen retina dekolman6d6r.
Akut fazdaki hastal6?6n %90 kadar6 spontan gerileyerek fazla bir görme kayb6na neden
olmazken, %10 kadar6 ise ilerleyerek retina dekolman6 ve sonuçta körlü?e yol açabilir[1].
Günümüzde yard6mc6 üreme tekniklerindeki geliEmeler nedeniyle giderek artan
say6da prematüre do?um görülmekle beraber, neonatalojideki geliEmeler sayesinde de bu
bebeklerin yaEam Eans6 artmaktad6r. Bununla birlikte PR de oftalmolojide önemini
korumaya devam etmektedir. Bugüne kadar yap6lan çal6Emalarda hastal6k geliEiminde
düEük do?um a?6rl6?6, düEük gestasyonel yaE, beyaz 6rk, ço?ul do?um, hastane d6E6 do?um,
hiperkarbi, 6E6k maruziyeti, prostaglandin sal6n6m6, anemi, kan transfüzyonu, serum demir
düzeyinin yüksekli?i, metabolik asidoz-alkaloz, sepsis, metil ksantin tedavisi, E vitamini,
magnezyum, selenyum ve bak6r eksikli?i, beta bloker kullan6m6, Candida albicans
koryoretiniti, patent ductus arteriosus, intraventriküler hemoraji, bronkopulmoner displazi,
hyalin membran hastal6?6, respiratuar distres sendromu, pnömotoraks, perinatal asfiski,
uzam6E renal yetmezlik, nekrotizan enterokolit, koryoamnionit, uzam6E total parenteral
beslenme, 7 günden fazla ventilasyonda kalma, düEük APGAR skoru, fototerapi, postnatal
a?6rl6k art6E6n6n az olmas6, maternal kanama-eklampsi gibi çok say6da risk faktörü
suçlanmaktad6r.
Biz çal6Emam6zda, klini?imizde takip edilen prematüre bebeklerde PR görülme s6kl6?6
ile birlikte mevcut risk faktörlerini ve bu risk faktörlerinin hastal6k geliEimi üzerine olan
etkilerini sunmay6 amaçlad6k.
Günümüzde, geliEmekte olan yenido?an yo?un bak6m üniteleri sayesinde çok küçük
prematüre bebeklerin hayatta kalma Eanslar6 artmakta ve dolay6s6yla bu hastal6?6n görülme
s6kl6?6nda da art6E tespit edilmektedir. Bu nedenle PR geliEimi için risk faktörü veya
faktörlerinin iyi bilinmesi, risk faktörlerini taE6yan tüm prematüre bebeklere, kal6c6 görsel
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hasar oluEmas6n6 önlemek için rutin tarama program6 uygulanmas6, erken tan6 ve tedavi
ile körlük geliEiminin önlenmesi oldukça önemlidir.
GENEL B LG LER
a-Tarihçe
Hastal6k ilk defa 1942 y6l6nda, prematüre bebeklerde lens arkas6ndaki fibroblastik
kitlenin varl6?6n6 fark eden ‘Terry’ taraf6ndan ‘retrolental fibroplazi’olarak
adland6r6lm6Et6r [2].
1950’li y6llarda ilk PR epidemisi yaEanm6E ve 1943-1953 y6llar6 aras6nda A.B.D.’de
prematüre retinopatisi sonucu yaklaE6k 7000 bebekte körlük geliEti?i saptanm6Et6r[3]. O
y6llarda prematüre bebekleri etkileyen bu epidemik körlü?ün etyolojisinde 6E6?a maruz
kalma, enfeksiyon, anoksi, anemi, elektrolit düzensizli?i, demir eksikli?i, hormon eksikli?i,
hiperkapni gibi faktörler suçlanm6Et6r. 1951-1956 y6llar6nda yap6lan birçok çal6Ema
hastal6?6n yenido?anlara uygulanan kontrolsüz oksijenden kaynakland6?6n6 ortaya
ç6karm6Et6r[4,5]. Bunun üzerine 1950’lerin sonu, 1960’lar6n baElang6c6nda prematürelere
uygulanan oksijen deste?inde k6s6tlamaya gidilmiE, buna ba?l6 olarak da PR s6kl6?6 anlaml6
olarak azalm6Et6r. Ancak zamanla, yetersiz oksijen kullan6m6na ba?l6 olarak neonatal
mortalite ve morbiditenin artt6?6 görülmüEtür[6.7]. Cross önlenebilen her bir körlük
vakas6na karE6l6k olarak, yetersiz oksijenden kaynaklanan yaklaE6k 16 bebek ölümü
görüldü?ünü ifade etmiEtir[8]. 1960’l6

y6llarda

yüksek konsantrasyonda oksijen

kullan6m6n6n tekrar serbestleEmeye baElamas6, indirekt oftalmoskobun kullan6m6n6n rutine
girmesi ile retinopatinin daha hafif tiplerinin teEhis edilebilmesi ve neonatolojideki
geliEmeler neticesinde çok küçük infantlar6n hayatta kalma Eans6n6n artmas6 sonucu
retinopati insidans6nda tekrar artma baElam6Et6r[9]. 1970’li y6llarda umblikal artere
yerleEtirilen kateterle arter kan6ndaki gazlara bak6lmaya baElanmas6 prematürelerde oksijen
konsantrasyonunun ayarlanmas6n6 sa?lam6Et6r. 1980’li y6llarda transkutan oksijen
monitörizasyonuyla

kan oksijen konsantrasyonu sürekli izlenebilmiEtir. Fakat, geliEen

yeniliklere ba?l6 olarak kullan6lan oksijen dikkatli olarak monitörize edilse de 1970’li
y6llarda ikinci epidemi dönemi yaEanm6Et6r. Tüm bu gözlemler hastal6?6n etyolojisinde
arteryel oksijen bas6nc6 d6E6nda baEka faktörlerin oldu?u fikrini desteklemiEtir. Bu
geliEmelerin 6E6?6 alt6nda prematüre retinopatisi geliEimi ile düEük do?um a?6rl6?6 ve düEük
gestasyon yaE6 aras6nda güçlü bir iliEki oldu?u gösterilmiEtir. 1980 ve 1990 y6llar6 hastal6k
komplikasyonlar6nda anlaml6 azalman6n görüldü?ü, vitamin E deste?i, kryoterapi, lazer
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fotokoagülasyon, yeterli oksijen deste?i, bebek odas6n6n 6E6?6n6n azalt6lmas6 gibi koruyucu
ve durdurucu tedavilerle ilgili çok say6da çal6Eman6n yap6ld6?6 y6llard6r. Yine bu y6llarda,
retrolental

fibroplazi

olarak

adland6r6lan

hastal6k

prematüre

retinopatisi

olarak

adland6r6lmaya baElanm6Et6r. Hastal6kla ilgili tüm bu geliEmeler ve yeniliklere ra?men hala
yeterli kan gaz6 analizi ve

t6bbi deste?in bulunmad6?6, retinopati taramas6n6n düzenli

yap6lmad6?6 ülkelerde prematüre retinopatisinde art6E görülmektedir.
b-Epidemiyoloji
37. gestasyonel haftas6n6 tamamlamadan do?an bebeklere prematüre bebek
denilmektedir. Prematüre do?umlar tüm canl6 do?umlar6n yaklaE6k olarak % 8.2’sini
oluEturmaktad6r[10]. PR 33.gestasyonel haftadan önce do?an bebekleri veya daha geç
do?muE olup Eiddetli hastal6k (sepsis, nekrotizan enterokolit) geçiren veya uzun süre
oksijen tedavisi alan bebekleri birincil olarak etkilemektedir. Ayn6 zamanda hastal6k 1500
gram6n alt6nda do?muE olan bebeklerin %27-40’6nda görülmektedir[11,12,13]. Son y6llarda
ço?ul gebelikler nedeni ile artan prematüre do?um s6kl6?6 ve neonatolojideki geliEmeler
sayesinde yaEam s6n6r6n6n 23. gestasyonel haftaya inmesi, özellikle son 15 y6lda PR
insidans6n6n, baElang6ç zaman6n6n ve progresyon oran6n6n de?iEmesine yol açm6Et6r. Ne
yaz6k ki PR günümüzde hala ciddi bir sa?l6k sorunu olmaya devam etmektedir ve hastal6k
çocuklarda görülen körlüklerin 3. en s6k nedenini oluEturmaktad6r[14].
1948-1954 y6llar6 aras6nda A.B.D. ve daha az olmak üzere Do?u Avrupa’da PR
epidemik olarak görülmüEtür.1950’li y6llarda yap6lan birçok çal6Ema ile hastal6?6n
kontrolsüz oksijen kullan6m6ndan kaynakland6?6n6n anlaE6lmas6 üzerine, 1960’lar6n baE6nda
oksijen k6s6tlamas6na gidilmiE ve hastal6?6n görülme s6kl6?6 azalm6Et6r. Yine 1960’larda,
takip eden y6llar içinde oksijen kullan6m6n6n tekrar serbestleEmeye baElamas6, indirekt
oftalmoskobun kullan6ma girmesi ve neonatolojideki geliEmeler sayesinde küçük
bebeklerin yaEat6labilmesi sonucu hastal6?6n görülme s6kl6?6 artm6Et6r.
PR ile ilgili 1950-1960 y6llar6 aras6nda yap6lan çal6Emalarla 1970-1980 y6llar6 aras6nda
yap6lan çal6Emalar hasta seçimi aç6s6ndan çeEitlilik göstermektedir. Yine bu dönemde
standart bir s6n6fland6rma sisteminin olmay6E6 ve retinopatinin hafif formlar6n6n tespit
edilemeyiEi -ki bu ancak 1970’lerde indirekt oftalmoskobun kullan6m6n rutine girmesi ile
olmuEtur– nedeni ile bu y6llarda yap6lan çal6Emalar6 PR insidans6 aç6s6ndan karE6laEt6rmak
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ve bir sonuca varmak zordur. 1980’lerde yap6lan birçok geniE çal6Ema ile PR insidans6
hakk6nda bilgi sahibi olunmuEtur.
Campbell ve arkadaElar6 [15] yeni do?an yo?un bak6m ünitesinde inceledikleri ve
çal6Emaya ald6klar6 2484 bebekten 72 tanesinde (%2.9) akut PR geliEti?ini göstermiElerdir.
PR geliEen 72 bebe?in 60’6n6n (%83) 1500 gram6n alt6nda oldu?unu ifade etmiElerdir. Bu
çal6Emada 1000 gram6n alt6ndaki bebeklerde akut PR insidans6 (%28), 1001-1500 gram
aras6nda olan bebeklerden yaklaE6k 3 kat daha fazla (%10.1) bulunmuEtur. PR’ne sekonder
olarak geliEen körlük insidans6na bakt6?6m6zda ise Campbell ve arkadaElar6n6n 2484 bebek
ile yapt6klar6 çal6Emada bu oran 1000 gram6n alt6ndaki bebeklerde %4.5, 1000-1500 gram
aras6ndaki bebeklerde ise %1.2 olarak bulunmuEtur .
Phelps 1979 y6l6nda A.B.D.’de yaklaE6k 546 bebekte PR’ne ba?l6 körlük görüldü?ünü
ifade etmiEtir[16]. Fielder ve arkadaElar6 1700 gram veya alt6nda do?an 572 bebekte
yapt6klar6 çal6Emada akut PR insidans6n6 %50.9 olarak tespit etmiEler ve hastal6?6n insidans
ve Eiddetinin do?um a?6rl6?6 ve gestasyonel yaE azald6kça artt6?6n6 ifade etmiElerdir [17].
Hastal6kla ilgili olarak yap6lan önemli çal6Emalardan birisi olan CRYO-ROP
çal6Emas6nda(1986-1987) 1251 gram6n alt6nda do?an bebeklerde PR s6kl6?6 % 65.8 olarak
bildirilmiEtir. ET-ROP çal6Emas6nda ise (2000-2002) 1251 gram6n alt6nda do?an bebekler
için bu oran %68 olarak bildirilmiEtir.
c-Patofizyoloji
Embriyonik retina fetal geliEimin 4.ay6na kadar avaskülerdir. Bu dönemde geliEen lens ve
ön segmenti hyaloid arter besler. Hyaloid arter baElang6çta hiçbir yan dal vermedi?i için
geliEmekte olan retina ise koroid damarlar6ndan difüzyonla beslenir. Fetusta retinal
damarlar6n geliEimi gestasyonun 16. haftas6nda baElar. Bu dönemde mezenkimal kökenli
spindle hücreler ço?alarak peripapiller alandan sinir lifi tabakas6na do?ru göç eder. Bu
hücreler nöroglial hücreler olup, görevleri retina damar yap6s6 geliEene kadar retinaya enerji
sa?lamakt6r. Bu hücreler retinan6n geliEimi tamamland6ktan sonra kaybolur. Spindle
hücrelerin ard6nda primitif endotel hücreler olan artç6l hücreler bulunur. Bu hücreler
mezenkim kökenli hücrelerin posterior kenar6nda geliEen primitif immatür kapiller a?dan
oluEur ve zamanla lümen kazan6p retinal damarlar6 oluEturur. Prematüre retinopatisinin
patogenezinde rol oynayan neovaskülarizasyonun esas kayna?6n6 bu hücreler oluEturur.
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Ancak bu hipotezi desteklemeyen, retina damarlar6n6n primitif avasküler retinadaki
anjioblastlardan kaynakland6?6n6 savunan yazarlar da mevcuttur.
Bu Eekilde 16. gestasyon haftas6nda oluEmaya baElayan damarlar perifere do?ru
ilerleyerek optik diskten ora serrataya do?ru göç ederler[18]. 36.gestasyon haftas6nda
nazalde ora serrataya, temporalde ise ekvatora ulaE6rlar. Damarlar temporal ora serrataya
gestasyonun 40. haftas6nda ulaE6rlar. Bu nedenle prematüre bebeklerde do?um an6nda
retina tam vaskülarize olmay6p, bu bebeklerde do?umdaki gestasyon haftas6na göre
geniEli?i de?iEen periferik avasküler zon mevcuttur.
Prematüre retinopatisi faz 1 ve faz 2 olmak üzere iki fazdan oluEan bir hastal6kt6r. Bu
iki faz birbirinin ayna görüntüsü olup, faz 1 hiperoksiye ba?l6 olarak retinal
vaskülarizasyonun inhibisyonunu, faz 2 ise kan damarlar6n6n anormal proliferasyonunu
içerir. Her iki fazda da çeEitli mediatörler rol oynar. Faz 1’de mediatörlerin eksikli?i, faz
2’de ise fazlal6?6 söz konusudur.
Faz 1 :
PR’nin ilk faz6nda prematüre bebe?in do?um sonras6 maruz kald6?6 hiperoksi nedeni
ile intrauterin ortamda baElam6E olan retinal vaskülarizasyonda duraklama, damarlarda
vazoobliterasyon ve kay6p görülür. Akci?erleri immatür olarak do?an prematüre infantlara
yenido?an ünitelerinde uygulanan oksijen destek tedavisi prematüre bebe?in karE6laEt6?6
hiperoksinin nedenlerinden birisidir. Ayr6ca anne karn6nda 22-24 mm Hg arteryel oksijen
bas6nc6na sahip olan fetüsün do?ar do?maz 70-90 mmHg arteryel oksijen bas6nc6na
ma?ruz kalmas6 ile de relatif bir hiperoksi oluEur. Bu hiperoksik ortamlar nedeni ile
vasküler geliEimi yavaElayan retina ise do?um sonras6 geliEimini sürdürmeye devam eder,
metabolik olarak aktif hale gelir; fakat vaskülarizasyonu bozuldu?u için oksijen ihtiyac6
karE6lanamaz ve hipoksik olur. Retinan6n karE6laEt6?6 hipoksi ise 2. faz6 baElat6r. Faz 1
do?um ile postmenstrual 32-34. gestasyonel haftalarda görülür.
Faz 2:
Postmenstrual 32-34. haftalarda görülen bu faz, hipoksinin indükledi?i retinal
neovaskülarizasyon faz6d6r. Faz 1’de prematüre bebe?in karE6laEt6?6 hiperoksik ortam6n
sonucunda ortaya ç6kan retinal hipoksi, birtak6m mediatörlerin sal6n6m6na ve retinal
neovaskülarizasyona yol açar. PR’nde görülen bu neovaskülarizasyon faz6 diabetik
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retinopati gibi proliferatif retinopatilerde görülenlere benzemektedir. Neovaskülarizasyon
PR’nde vasküler-avasküler retina s6n6r6nda görülür. OluEan yeni damarlar zay6f olup, s6z6nt6
ve körlü?e yol açabilen traksiyonel retina dekolman6na yol açabilir. E?er prematüre do?um
sonras6 vaskülarizasyon normal bir Eekilde devam eder ve retinada hipoksi görülmezse
neovaskülarizasyon ve sonras6nda görülebilen retina dekolman6 engellenmiE olur. Tüm
bunlar6n baEar6labilmesi ve anlaE6labilmesi için bu iki fazda rol alan mediatörleri anlamak
gerekmektedir. Prematüre retinopatisinde rol oynayan mediatörler oksijene ba?6ml6 ve
oksijene ba?6ml6 olmayan olarak iki gruba ayr6labilir. VEGF oksijene ba?6ml6 faktör iken,
IGF-1 oksijenden ba?6ms6z bir faktördür.
Vascular Endothelial Growth Factor(VEGF) –Oksijen ve Faz 1 PR:
VEGF oksijene duyarl6 bir sitokin olup baElang6çta vasküler permeabilite faktörü,
daha sonra da vasküler proliferatif faktör olarak isimlendirilmiEtir[19,20]. Retinal
neovaskülarizasyon için VEGF’in gereklili?i ilk kez proliferatif retinopatilerde fareler
üzerinde yap6lan çal6Emalar sonras6nda ortaya ç6kar6lm6Et6r[21]. Bu faktörün sal6n6m6
hiperoksiye ba?l6 olarak PR’nin ilk faz6nda bask6lan6rken, hastal6?6n 2. faz6nda retinal
hipoksiye ba?l6 olarak sentezi artar ve retinal neovaskülarizasyon oluEur. Prematüre
bebe?in maruz kald6?6 hiperoksi VEGF mRNA sentezinin inhibisyonuna ve VEGF
sal6n6m6n azalmas6na yol açarak normal vasküler geliEimi bloke eder ve immatür retinal
kan damarlar6nda vazoobliterasyon ve kay6p görülür.
Insulin Like Growth Factor(IGF) ve PR:
Retinal kan damarlar6n6n geliEiminde VEGF ve oksijenin oynad6?6 önemli role ra?men
hastal6?6n patogenezinde baEka kimyasal mediatörlerin de görev ald6?6 bilinmektedir.
VEGF inhibisyonu ile PR’nin 2. faz6 tamamen inhibe edilememektedir. Hayvan modelleri
ile yap6lan çal6Emalarda hiperoksi PR’nin ilk faz6nda görülen vazoobliterasyondan kesin
olarak sorumlu tutulmaktad6r fakat destek oksijenin kontrollü kullan6lmas6na ra?men
hastal6k düEük gestasyonel yaEa sahip bebekler yaEat6ld6kça sorun olmaya devam
etmektedir. Bu durum da prematüriteyle ilgili faktörlerin de hastal6kta etkili oldu?unu
düEündürmektedir.
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Insulin Like Growth Faktör 1 (IGF) ve Faz 1 PR:
IGF 1 ve 2 hamilelik boyunca fetüsün büyüme ve geliEimi için oldukça önemlidir. lk
trimesterde embriyolojik s6v6larda bulunan bu hormonlar6n düzeyi 3. trimesterde belirgin
bir biçimde art6E göstermektedir. Fetal kordosentezlerde gestasyonel yaE ve fetüsun
boyutlar6 artt6kça özellikle IGF-1 konsantrasyonun (IGF 2 ile k6yasland6?6nda ) artt6?6
gösterilmiEtir[22,23,24,25]. 3.trimesterin erken dönemlerinde gerçekleEen prematüre
do?umlar sonras6nda bebeklerin serumlar6nda maternal kaynakl6 IGF -1 düzeylerinde
azalma görülür. Prematüre bebekler termlerle k6yasland6?6nda yeterli miktarda IGF-1
sentezleyemezler ve bu nedenle prematüre bebeklerde do?um sonras6 IGF-1 düzeylerindeki
art6E oldukça yavaE seyreder. Bu durum prematüre bebeklerdeki asidoz, hipotroksinemi,
sepsis ve beslenme problemleri ile aç6klanabilir. Erken neonatal dönemde IGF-1’in
yetersizli?i vasküler geliEimde bozukluk (faz 1) ve takip eden retinal proliferasyonla
karakterizedir.
Vascular Endothelial Growth Factor(VEGF) –Oksijen ve Faz 2 PR:
Birinci fazda görülen vazoobliterasyon ve takip eden hipoksi sonras6nda, retinada 12
saat içinde VEGF mRNA sentezinde art6E görülür. Artm6E sentez neovaskülarizasyon
oluEumuna kadar devam eder. Bu reaksiyonlar ganglion hücre tabakas6 ve iç nükleer
tabakada astrosit ve müller hücrelerinde gerçekleEir.PR olan bir bebekte artm6E VEGF
konsantrasyonlar6 tespit edilmiEtir[26]. PR için yap6lan hayvan deneylerinde VEGF’in,
anti-VEGF’lerle inhibisyonunun retinal neovaskülarizasyonu engelledi?i gösterilmiEtir
[27,28].
Insulin Like Growth Factor 1 (IGF) ve Faz 2 PR:
IGF-1’in rolü PR’nin proliferatif faz6n6n oluEturuldu?u farede gösterilmiEtir. Faredeki
retinal neovaskülarizasyonda, IGF-1 reseptör antagonisti ile VEGF cevab6 etkilenmeden
gerileme görülmüEtür [29].

d-S4n4fland4rma
Özellikle son 3 dekadda hastal6kla ilgili çok önemli geliEmeler ortaya konmuEtur. Bu
geliEmelerin 6E6?6nda, ilk tan6mland6?6 y6llarda sadece geç skatrisyel sekeli teEhis edilebilen
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hastal6?6n, akut fazlar6 da teEhis edilebilir olmuEtur. Bu nedenle geçmiEte hastal6?6n
s6n6fland6rmas6nda kullan6lan Reese ve di?er s6n6fland6rma sistemleri, hastal6?6n art6k
günümüzde rahatl6kla teEhis edilebilen erken evrelerini s6n6fland6rmakta yetersiz
kalm6Et6r[30]. Hastal6?6n s6n6fland6r6lmas6 1984 y6l6nda kabul edilen ve 1987 y6l6nda
geliEtirilen ICROP’a (International Classification of Retinopathy of Prematurity) göre
yap6lmaya baElanm6Et6r[31,32]. En son olarak 2005 y6l6 Temmuz ay6nda uluslararas6
s6n6fland6rman6n düzeltilmiE Eekli yay6nlanm6Et6r. Bu son Eekil orjinal ICROP
s6n6fland6rmas6n6 ve 6 ülkeden 15 oftalmolog taraf6ndan oluEturulan de?iEiklikleri
içermektedir[33].
Uluslarararas6 s6n6fland6rma sistemi aEa?6da belirtilen 3 klinik parametreyi temel
almaktad6r:
1-Hastal6?6n yerleEim durumu (zon)
2-Hastal6?6n vasküler proliferasyon derecesi (evre)
3-Hastal6?6n yay6l6m derecesi (saat kadran6)
Ayr6ca s6n6fland6rma sisteminde dilatasyonu ve tortuositesi artm6E damarlar6n varl6?6
veya yoklu?u da dikkate al6nm6E ve bu durum plus hastal6?6 ad6yla belirtilmiEtir.
1- Hastal6?6n yerleEim durumunu belirtmek için retina optik sinirin merkez oldu?u 3
bölgeye(zon) ayr6lmaktad6r:
Zon 1: Merkezi optik disk olan, yar6çap6 disk makula mesafesinin 2 kat6 olan dairesel
bir aland6r.
Zon 2: Zon 1 s6n6r6ndan baElayan, nazalde ora serrataya temporalde anatomik
ekvatora uzanan dairesel bir aland6r.
Zon 3: Temporal ora serratada sonlanan yar6may Eeklinde aland6r.
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ekil 1:Prematüre retinopatisi; hastal6?6n zonlar6n6n Eematik gösterilmesi

Hastal6?6n tan6mlanmas6 yap6l6rken, damarlar tüm sektörlerde zon 2 bölgesine ulaEana
kadar zon 1, zon 3 bölgesine ulaEana kadar zon 2 PR olarak adland6r6l6r. Ayr6ca zon 2 ve
zon 3 ayr6m6nda temporal s6n6r çok güvenilir olmay6p ayr6m6 nazal s6n6ra göre yapmak daha
uygun olur. Zon 2 s6n6r6 nazalde ora serrataya kadar uzanan bir çember olup, pratikte
nazalde zon 3 yoktur, sadece oblik nazal kadranlarda zon 3’ün ufak bir dilimi mevcuttur.
E?er nazalde PR tespit edilirse, pratik olarak bu zon 3 PR de?ildir. Öte yandan e?er
damarlar nazalde ora serrataya kadar ulaEm6E ve nazalde PR yok ama temporalde var ise o
zaman PR zon 3’tedir
2-Hastal6k vasküler proliferasyon derecesi dikkate al6narak 5 evreye ayr6lmaktad6r:
Evre I (Demarkasyon Hatt*): Öndeki avasküler retina bölgesi ile arkadaki vasküler
retina bölgesini birbirinden ay6ran ince beyaz6ms6 bir çizgidir. Retina düzlemi içinde
bulunan bu çizginin arkas6nda anormal dallanma gösteren küçük damarlar mevcuttur.
Evre 2 (Ridge): Demarkasyon hatt6n6n yükseklik geniElik ve hacim kazanmas6 ile
karakterizedir. Ridge arkas6nda yeni, küçük damar kümeleri görülebilir.
Evre 3 (Ekstraretinal Fibrovasküler Proliferasyon): Ridge’e tutunan fibrovasküler
dokunun vitreus içine do?ru ilerlemesi ile karakterizedir. Ridge bu evrede ikinci evreye
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göre daha düzensizdir. Bu evre ekstraretinal fibrovasküler dokunun büyüklü?üne göre hafif,
orta ve a?6r olmak üzere 3 alt gruba ayr6l6r.
Evre 4(Subtotal Retina Dekolman*): Bu evre retina dekolman6 ile karakterizedir.
Dekolman s6v6 veya efüzyona ba?l6 olarak eksüdatif ya da fibrovasküler dokunun
traksiyonuna ba?l6 olarak traksiyonel tarzda olabilir. Regmatojen retina dekolman6 nadir
olup, lazer veya kriyoterapi sonras6 geç dönemde gözlenir. Evre 4 iki alt gruba ayr6l6r.
Evre 4a- Retina periferinde görülen makulay6 (ekstrafoveal) içine almayan, konkav
traksiyonel tipte retina dekolman6d6r. Dekolman retinay6 360º içine alacak Eekilde
çepeçevre ya da 360º den daha az olacak Eekilde segmenter olabilir.
Evre 4b- Dekolman posteriora do?ru ilerleyerek foveay6 da içine al6rsa evre 4b olarak
s6n6fland6r6l6r.
Evre 5( Total Retina Dekolman*): Huni Eeklinde total retina dekolman6n6n görüldü?ü
evredir. Huninin ön ve arka k6sm6n6n aç6k veya kapal6 olmas6na göre 4 alt gruba ayr6l6r. En
s6k aç6k aç6k tünel tipinde retina dekolman6 görülmekle birlikte s6kl6k s6ras6na göre kapal6
kapal6, anterioru aç6k posterioru kapal6 ve en az olarak ta anterioru kapal6 posterioru aç6k
tünel tipinde retina dekolman6 görülür.
Anterior

Posterior

Aç6k

Aç6k

Kapal6

Kapal6

Aç6k

Kapal6

Kapal6

Aç6k

Evre 5’teki bu anatomik s6n6fland6rma vitreoretinal cerrahide önem kazanmaktad6r.
3-Hastal6?6n yay6l6m derecesi ve geniEli?i ise 1-12 aras6 saat kadranlar6 veya 30º ‘lik
sektörlerle ifade edilir: Bu Eekilde hastal6?6n kaç saat kadran6 boyunca yay6ld6?6 tespit
edilebilir. Yay6l6m devaml6 veya kesintili olabilir.
Hastal6?6n tan6mlanmas6nda kullan6lan di?er terimler ise aEa?6da ifade edilmektedir.
Preplus Hastal6k: Posterior polde plus hastal6k

kriterlerine göre yetersiz fakat

normalden daha fazla arteryel tortuosite art6E6 ve venöz dilatasyon olmas6.
Plus Hastal6k: Arka kutup damarlar6nda en az 2 kadranda arterlerde tortuosite art6E6
ve venlerde dilatasyon olmas6, vitreus hemorajisi ve bulan6kl6?6, iris damarlar6nda
geniEleme ve k6vr6mlanma art6E6, pupil reaksiyonlar6nda azalma plus hastal6k olarak ifade
edilir. Herhangi bir evrede plus hastal6?6 görülebilir. Evrenin yan6na + veya – iEareti
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koyularak varl6?6 veya yoklu?u belirtilir. Plus hastal6k mevcudiyetinde PR progresyonu
h6zl6 olur.
Agresif Posterior ROP: Rush hastal6?6n6n bir formu olup, posterior lokalizasyonda
görülen h6zl6, Eiddetli ve nadir bir hastal6kt6r.
AEa?6daki terimler CRYO-ROP ve ET-ROP çal6Emas6nda tan6mlanm6E olup tedavi
endikasyonu ve tedavinin sonuçlar6 de?erlendirilirken göz önünde bulundurulmaktad6r.
Treshold (EEik) Hastal6k (Tedavi

evresi): Zon 1 veya Zon 2’de plus hastal6k

varl6?6nda ard6E6k 5 saat kadran6 veya ard6E6k olmayan 8 saat kadran6 boyunca evre 3
hastal6k görülmesi eEik hastal6k olarak ifade edilmektedir. EEik hastal6k tespit edilen
bebekler 72 saat içinde periferik ablatif tedaviye al6nmal6d6rlar.
Pre-treshold (eEik öncesi) hastal6k:
Zon 1:Herhangi bir evre
Zon 2: Evre 2 ve plus hastal6k birlikteli?i veya treshold kriterlerinin hepsini
kapsamayan evre 3
Pre-treshold S6n6flamas6 (ETROP çal6Emas6nda tan6mlanan): Tip 1 ve tip 2 olmak
üzere 2 alt gruba ayr6l6r.
a-Tip 1(yüksek riskli pre-treshold):
Zon1: Plus hastal6?6n bulundu?u herhangi bir evre veya plus hastal6?6n eElik etmedi?i
evre 3
Zon2: Plus hastal6kla birlikte olan evre 2 veya evre 3
b - Tip 2 (dü5ük riskli hastal*k):
Zon1: Plus hastal6?6n eElik etmedi?i evre 1 veya evre 2
Zon 2: Plus hastal6?6n olmad6?6 evre 3
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ekil 2: Evre 3 ile birlikte plus hastal6k varl6?6nda, zon 1 veya zon 2’de ard6E6k 5 saat
kadran6 veya aral6kl6 8 saat kadran6n6 içine alan neovaskülarizasyon
e-Risk Faktörleri
1980’lerde yap6lan birçok çal6Ema PR insidans6n6n gestasyonel yaE ve do?um a?6rl6?6
ile ters orant6l6 oldu?unu göstermektedir[34]. CRYO-ROP çal6Emas6nda düEük do?um
a?6rl6?6, düEük gestasyonel yaE, beyaz 6rk, ço?ul do?um, hastane d6E6 do?um gibi faktörler
treshold hastal6k geliEimi için artm6E risk faktörleri olarak de?erlendirilmiEtir [35]. Bu risk
faktörleri d6E6nda oksijen tedavisi, hiperkarbi, 6E6k maruziyeti, prostaglandin sal6n6m6,
anemi, kan transfüzyonu, serum demir düzeyinin yüksekli?i, metabolik asidoz-alkaloz,
sepsis, metil ksantin tedavisi, E vitamini, magnezyum, selenyum ve bak6r eksikli?i, beta
bloker kullan6m6, Candida albicans koryoretiniti, patent ductus arteriosus (PDA),
intraventriküler hemoraji (IVH), bronkopulmoner displazi (BPD), hyalin membran
hastal6?6, respiratuar distres sendromu (RDS), pnömotoraks, perinatal asfiski, uzam6E renal
yetmezlik, nekrotizan enterokolit, koryoamnionit, uzam6E total parenteral beslenme, 7
günden fazla ventilasyonda kalma, düEük APGAR skoru, fototerapi, postnatal a?6rl6k
art6E6n6n az olmas6, maternal kanama-eklampsi ve in vitro fertilizasyon gibi risk faktörleri
suçlanmaktad6r [36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65]. Bu faktörlerin ço?unun genel durumu kötü olan
bebeklerde bulunmas6 ya da de?iEik hastal6klar için uygulanan tedavi ile iliEkili olmas6
nedeniyle prematüre retinopatisi geliEiminde etkili risk faktörlerinin saptanmas6 zordur.
Örne?in; dolaE6m deste?i gereken bebeklerde dopamin kullan6lmakta ve her iki faktör de
PR geliEiminde suçlanmaktad6r. Oksijen destek tedavisi 1950’den beri PR geliEimi için
risk faktörü olarak kabul edilse de, verilen oksijen tedavisinin konsantrasyonu veya süresi
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ile hastal6k Eiddeti aras6nda iliEki kurulamamaktad6r. PR oksijen destek tedavisinin
yoklu?unda da görülmüEtür. STOP-ROP çal6Ema grubu; klasik oksijen tedavisine nazaran
oksijenin kontrollü olarak verilmesinin threshold hastal6k geliEme oran6n6 düEürdü?ünü
bildirmiEtir. Oksijen hem prematüre retinopatisinin nedeni hem de tedavisi gibi
görünmektedir. mmatür damarlarda ilk hasardan sonra h6zla geliEen retina hipoksik kal6r
ve metabolik ihtiyaç artar. Vaka serileri ve hayvan modelleri; oksijen deste?inin hipoksiyi
düzeltebilece?ini öne sürmüEtür. Hiperoksiyi takip eden hipoksi epizodlar6n6n, arteryel
oksijen

düzeylerinde

dalgalanmalar

yaratarak

retinopati

oluEumunu

artt6rd6?6n6

göstermiEtir[66,38, 42, 46,65]. IE6k maruziyeti PR için olas6 bir risk faktörü olarak
araEt6r6lm6Et6r. IE6k, serbest radikal üretiminin artmas6na yol açarak, antioksidan savunmas6
eksik olan prematüre retinas6nda aE6r6 bir yüke yol açabilir. Multisentrik randomize bir
çal6Ema olan LIGHT-ROP çal6Emas6nda, do?umdan sonra göze gelen 6E6?6 bloke etmek için
gözlük tak6lan bebeklerle, bebek odas6n6n 6E6?6na maruz b6rak6lan bebeklerde PR insidans6
ve Eiddeti aç6s6ndan anlaml6 bir fark bulunmam6Et6r.
Prematüre

retinopatisi

geliEiminde

genetik

faktörünün

de

rol

oynad6?6

düEünülmektedir. ÇeEitli geliEmiE toplumlarda Eiddetli prematüre retinopatisi s6kl6?6n6n
farkl6 olmas6 genetik bileEenin rolünü desteklemektedir. Familyal eksüdatif vitreoretinopati
olgular6nda ileri evre prematüre retinopatisiyle

benzer fenotipik

özellikler oldu?u

saptanm6Et6r.
f-Ay4r4c4 Tan4:
Prematüre retinopatisinde ay6r6c6 tan6 hastal6?6n bulundu?u evreye göre de?iEir. Erken
evrede retinada vasküler de?iEikliklere yol açan hastal6klar, ileri evrelerde ise lökokoriye
sebep olan hastal6klar ay6r6c6 tan6da göz önünde bulundurulmal6d6r. Hastal6?6n klinik
görünümü ve anamnez, tan6n6n koyulmas6nda oldukça önemlidir. PR olan bebeklerde tipik
olarak prematürite, düEük do?um a?6rl6?6 ve de?iEen miktarda oksijene maruz kalma söz
konusudur. Herhangi bir herediter patern söz konusu de?ildir. Ancak zaman6nda takip
alt6na al6nmayan ve retinal vaskülarizasyon durumu de?erlendirilmeyen lökokori
geliEtirmiE bebekler ay6r6c6 tan6da önem kazan6r.
Familyal Eksüdatif Vitreoretinopati: X’e ba?l6, otozomal dominant ve otozomal
resesif

geçebilen,

periferik

retinay6

etkileyen
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bir

hastal6kt6r.

Vakalar6n

%80’i

asemptomatiktir. Her iki göz
bireylerin

etkilenir, fakat

genellikle asimetriktir. Hastal6?a sahip

retina damarlar6nda, temporal ekvatorda dantel tarz6nda ani olarak

kesinti

görülür. Avasküler alan6n posteriorundaki kapiller yatakta belirginleEme, dilatasyon art6E6
ve neovaskülarizasyon

görülür. Prematüre retinopatisine benzer Eekilde, genellikle

temporal periferde eleve fibrovasküler skar oluEumu görülebilir, fakat hastal6?a sahip
bireylerde prematüre do?um ve antenatal oksijen tedavisine ait hikaye yoktur.
Fibrovasküler skar6n organizasyonu sonucu traksiyon görülebilir. Subretinal eksudalar
etkilenen

gözlerin

%10’unda

görülebilir.

%4-30

oran6nda

retina

dekolman6na

rastlanmaktad6r. lk dekadda görülen retina dekolmanlar6 traksiyonelken, yaEam6n ikinci
dekad6nda görülen retina dekolmalar6 regmatojendir. Hastalar6n %50’sinde ektopik maküla
bulunabilir, pozitif kappa aç6s6 ve EaE6l6k görülebilir. Vitreusta tespit edilebilen patolojik
bulgular ise retina dekolman6na yol açabilen vitreus bantlar6 ile birlikte
dekolman6,

avasküler

retina

üzerinde

kal6n

vitreus

membran6d6r.

arka vitreus
Etkilenen

hastalar6n %50’sinden fazlas6nda vitreus patolojisine rastlanmaz. Daha hafif, asemptomatik
vakalarda ise, retinan6n temporal periferinde yaEam boyu belirti vermeyen ve komplikasyon
yaratmayan avasküler alan mevcuttur. Tan6 tipik klinik bulgular, pozitif aile hikayesi,
belirgin prematürite olmay6E6 ve di?er olas6 periferik retinal patoloji nedenlerinin ekarte
edilmesine dayan6r. Avasküler alanlar6n tespitinde fluorescein anjiografi ve indirekt
oftalmoskopi faydal6 olur.
Incontinentia Pigmenti(Bloch-Sulzberger Sendromu): X’e ba?l6 dominant geçiE
gösteren ve k6z çocuklar6nda görülen bir hastal6kt6r. Hastal6k erkeklerde öldürücüdür.
Periferik retinal damar geliEimi zay6ft6r ve normal-anormal damar bileEkelerinde
arteryovenöz anastamozlar, mikrovasküler anomaliler ve neovaskülarizasyon geliEebilir.
Vitreus hemorajisi, retinal y6rt6klar ve retina dekolman6 oluEabilir. Incontinentia pigmenti
hastalar6n6n üçte birinde katarakt, EaE6l6k, optik atrofi ve foveal hipoplaziyi içeren
oftalmolojik bulgular vard6r. Ayr6ca hastal6?6n oftalmolojik bulgular6na ek olarak
nörolojik, dental ve dermatolojik bulgular6 da mevcuttur. Bebekte daha sonra pigment
olmayan alanlara dönüEen cilt kabarc6klar6 görülür. Santral sinir sistemi bulgular6 ise
spastik paralizi ve mental retardasyonu içermektedir.
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X’e Ba%l& Juvenil Retinoskizis: Erkeklerde görülen ve her zaman bilateral olan bir
hastal6k olup taE6y6c6 bayanlarda patolojik bulguya rastlanmaz. Hastal6k hayat6n erken
dönemlerinde ortaya ç6kan bir vitreoretinal distrofidir. En tipik klinik bulgusu 5-10
yaElar6nda kendini gösteren ve etkilenen tüm hastalarda ortaya ç6kan foveal skizis ve
etkilenen vakalar6n yaklaE6k yar6s6nda görülen periferik retinal lezyonlard6r. Bisiklet
tekerle?i paterninde radial strialar Eeklinde dizilmiE küçük kistoid boEluklar makulopatinin
tipik görüntüsünü oluEturmaktad6r. Optik disk baE6nda çekilmiE damarlar ve vitreus tülleri
görülebilir.Hastalara ERG yap6ld6?6nda b dalgas6ndaki azalma tan6 koydurucudur. lerleyici
makülopati ve komplikasyonlar nedeni ile görsel prognoz kötüdür.
Retinoblastom: mmatür retina hücrelerinden kaynaklanan primer malign intraoküler
bir tümör olup, en s6k görülen belirtisi lökokoridir. PR %80 oran6nda bilateral ve simetrik
iken, retinoblastom %70 oran6nda tek tarafl6 görülür. Bilateral görülen retinoblastom
vakalar6 ise s6kl6kla asimetriktir. Retinoblastom genellikle miad6nda do?muE bebeklerde
görülürken, prematüre retinopatisi miad6ndan önce do?muE bebeklerde görülür.
Retinoblastomda

pozitif aile öyküsü

olabilirken, prematüre retinopatisinde böyle bir

hikaye yoktur Ultrasonografi ve bilgisayarl6 tomografi retinoblastomun solid kitlesi ile
prematüre retinopatisine ait dekolman ve vitreoretinal membran kitlesi ve di?er ay6r6c6
tan6ya giren hastal6klar aras6nda ay6r6c6 tan6 yap6lmas6n6 sa?lar.
Persistan Hiperplastik Primer Vitreus: Persistan fetal vasküler sendrom da denilen
ve hyaloid vasküler sistem ve primer vitreusun gerileyememesi sonucu geliEen nadir
konjenital bir anomalidir. Retrolental yo?un membranla birlikte görülen lökokori ve/veya
retina dekolman6 en ciddi belirtisidir. Katarakt, dar aç6l6 glokom, ftizis bulbi, mikroftalmi,
mikrokornea, traksiyonel retina dekolman6, retinal displazi, optik sinir hipoplazisi, lökokori
hastal6?a ba?l6 olarak geliEebilen di?er oftalmik patolojik bulgulard6r. Tan6 genellikle
klinikle koyulur. Arka segment muayenesinde vitreus membran6 ve hyaloid arter kal6nt6s6n6
içeren sap Eeklinde bir yap6 görülür. Kural olmamakla birlikte genellikle tek tarafl6d6r.
Prematüre retinopatisi ise s6kl6kla bilateral olarak görülür. Ayr6ca hastal6kta prematüre
do?um ve pozitif aile hikayesi mevcut de?ildir. Mikroftalmi di?er lökokori ile seyreden
hastal6klarda s6kl6kla görülmez. Ultrasonografi ve BT hastal6?6n ay6r6c6 tan6s6nda kullan6l6r.
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Konjenital katarakt: Unilateral ya da bilateral olabilir. Pozitif aile hikayesi veya
sistemik hastal6klarla birlikte görülebilir. Lökokori ile presente olur. Ay6r6c6 tan6da
ultrasonografi faydal6d6r.
Norrie Hastal&%&: X’e ba?l6 resesif geçiE gösteren, nadir görülen retinal dispazi
sendromudur. Mental retardasyon ve koklear sa?6rl6k ile iliEkili konjenital infantil körlü?e
yol açan bir hastal6kt6r. Gözde, vitreoretinal displazi, retina dekolman6, vitreus kanamas6
ve retrolental beyaz kitle oluEumu gözlenir. Sonunda katarakt geliEir. Norrie hastal6?6nda
görülen lökokori PR’nde görülenden daha erken ortaya ç6kar. Hastal6k prematürite ile
iliEkili de?ildir.
Bu hastal6klardan baEka oküler toksokarya, intermediet üveit, atipik Coats hastal6?6,
orak hücreli anemi, koroid kolobomu da ay6r6c6 tan6da düEünülmesi gereken hastal6klard6r.
g-Tedavi
Prematüre retinopatisi tedavisi kabaca 3 kategoriye ayr6l6r: proflaktik, durdurucu ve
düzeltici tedaviler.
Profilaktik tedavide amaç, PR geliEimine veya en az6ndan Eiddetli PR geliEimine
engel olmakt6r. Durdurucu tedavide ise ciddi görsel sekel geliEmeden akut PR do?al seyri
de?iEtirilmeye çal6E6l6r. Düzeltici tedavide ise retina dekolman6 gibi anatomik problemler
görmeyi düzeltmek için onar6l6r.
1- Profilaktik tedavi : 1954 y6l6ndan beri uygulanmakta olmas6na ra?men günümüzde
hala etkinli?i ispatlanm6E bir metod bulunmamaktad6r. PR geliEimi ile inspire edilen oksijen
aras6ndaki iliEkinin ortaya koyulmas6 ile, oksijen k6s6tlamas6 sonras6 PR s6kl6?6nda azalma
saptanm6Et6r. Y6llar boyunca oksijen deste?inin çok dikkatli uygulanmas6 ile Eiddetli PR
s6kl6?6nda belirgin azalma elde edilmiEtir.
Oksidasyon ile hücresel hasar geliEimin PR’nde ortaya koyulmas6 ile serbest radikal
üretimi ve hasar6na engel olmak teorik olarak mümkündür. Diyet ile al6nan E vitamini
antioksidan özelli?e sahip olup, E vitamini serbest radikalleri nötralize eder. Prematüre
bebeklerde do?umdaki plesanta permeabilite faktörün etkisi ve düEük plazma lipid ve
protein seviyeleri nedeni ile eriEkin dönemde 1-3 mg/dl seviyesinde bulunan E vitamini
0.4mg/dl seviyesindedir. Lipidde çözünen E vitamini, hücre membran6na sald6ran serbest
oksijen radikallerini nötralize eder. E vitamini çoklu doymam6E ya? asidinden zengin
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beyin, göz gibi dokular için çok önemlidir. Ancak E vitamininin immatür retinaya
ulaEmas6 geç gerçekleEir. Matür retinaya göre immatür retinada

E vitamini

düzeyi

özellikle avasküler retinada daha düEüktür. Bunun nedeni k6smen fonksiyonel transport
sistemlerindeki eksikliktir. E vitamininin derin retina tabakalar6na transferini sa?layan
interstisyel retina ba?lay6c6 protein (IRBP) 28-32. gestasyonel haftadan sonra iElev
görmeye baElamaktad6r.
Hittner ve Kretzer ileri evre akut PR tedavisinde E vitamininin farmakolojik
düzeylerinin etkili oldu?unu ortaya koymuEtur. Bu çal6Emadan sonra farmakolojik dozda
E vitamininin etkinli?i tart6E6lmaya baElanm6E ama tedavinin olas6 komplikasyonlar6 nedeni
ile kullan6m6 konusunda fikir birli?ine var6lamam6Et6r. Yüksek doz E vitamini kullan6m6n6n
sepsis ve NEC gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabilece?i bildirilmiEtir[67,68]. Johnson
ve arkadaElar6 farmakolojik dozda E vitamininin risk-fayda oran6n6n yüksek bulunmas6
nedeni ile orta ve ileri evre PR tedavisinde uygulanabilmesi için daha fazla çal6Emaya gerek
oldu?u fikrini desteklemektedirler. Clement ve arkadaElar6 ise çal6Emalar6nda E vitamini
tedavisinin PR profilaksisinde faydal6 olmad6?6n6, fakat Eiddetli evre 3 plus hastal6k
s6kl6?6n6 azaltt6?6n6 göstermiEtir. 1986 y6l6nda A.B.D. T6p Enstitüsü Ulusal Bilimler
Akademisi

E vitamini profilaksisinden yarar ya da zarar gelece?ine dair kesin kan6t

olmad6?6 sonucuna varm6Et6r[69].
Prematüre bebeklerde solunum s6k6nt6s6n6 önlemek ya da tedavi etmek amac6 ile
kullan6lan suni ya da do?al sürfaktan6n da prematüre retinopatisi üzerine etkisi çeEitli
çal6Emalarla araEt6r6lm6Et6r. Sürfaktan kullan6m6n6n herhangi bir etkisinin bulunmad6?6n6
savunan yazarlar ço?unluktad6r [70,71,72]. Sürfaktan6n en az6ndan skatrisyel PR geliEimine
engel oldu?unu savunan yazarlar da mevcuttur [73].
STOP-ROP Çal*5mas*: Multisentrik STOP-ROP çal6Emas6nda pre-threshold hastal6?a
sahip hastalar rastgele 2 gruba ayr6ld6. Çal6Ema grubuna oksijen satürasyonu %96-99 olacak
Eekilde destek oksijen tedavisi uyguland6. Destek oksijen tedavisi alan grupta %48.5
oran6nda threshold hastal6ktan prethreshold hastal6?a gerileme oldu?u görüldü. Destek
oksijen tedavisi almayan grupta ise bu oran %40.9 olarak tespit edildi. Oranlar aras6ndaki
bu fark anlaml6 olarak kabul edilmedi. Çal6Emada destek oksijen tedavisi alan grupta
threshold hastal6?a ilerleme süresi uzam6E olarak tespit edilmekte ve destek oksijen
tedavisinin negatif etkileri ise kronik akci?er hastal6?6nda kötüleEme ve hastanede kalma
süresinde uzama olarak ifade edilmektedir. Gaynon ve ark. ve Seiberth ve ark.’n6n yapt6?6
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çal6Emalarda destek oksijen tedavisi alan hastalarda threshold hastal6k insidans6nda azalma
tespit edilmiEtir[74,75]. Günümüzde destek oksijen tedavisine iliEkin herhangi bir
genelleme yap6lamamaktad6r.
LIGHT-ROP Çal*5mas*: IE6k maruziyeti sonras6nda fazla miktarda serbest radikal
ortaya ç6kmaktad6r. Multisentrik, randomize bir çal6Ema olan LIGHT-ROP çal6Emas6,
yenido?an yo?un bak6m ünitelerinde 6E6?a maruz kalan bebeklerde artm6E PR insidans6n6
tespit etmeye yönelik bir çal6Emad6r[76]. Bu çal6Emada pematüre do?an bebeklere
do?duktan sonraki 24 saat içinde

6E6ktan koruyan gözlükler tak6lm6Et6r (görülebilir

6E6?6%97, UV 6E6?6 %100 oran6nda bask6layan). Gözlükler ilk fundus muayenesinin
yap6ld6?6 postnatal 4. hafta ya da 31. postmenstrual haftaya kadar bebeklere tak6lm6Et6r.
410 hastay6 içeren bu çal6Ema 6E6k maruziyetinin azalt6lmas6n6n yüksek riskli bebeklerde
PR insidans6n6 azaltmayaca?6n6 göstermiEtir.
2-Durdurucu Tedavi: 7iddetli PR geliEti?inde periferik avasküler retinan6n
ablasyonuna dayanan bir tedavi Eeklidir. Kriyoterapi veya lazer fotokoagülasyon tedavisi
ile yap6l6r. Bu tedavi diabetik retinopati tedavisi ile benzerlik gösterir. Kriyoterapi veya
LFK ile perifer retinan6n ablasyonu iskemik retinan6n ortadan kalkmas6n6 sa?lar,
vazoproliferatif maddelerde(VEGF gibi) azalmaya neden olarak akut neovaskülarizasyonda
gerilemenin h6zlanmas6n6 sa?lar. Ayr6ca koryoretinal adhezyon yaratarak etkili olabilir.
a-Kriyoterapi: Kriyoterapi, PR tedavisinde ilk defa 1971 y6l6nda Japonlar taraf6ndan
kullan6lmaya baElanm6E ve ilk kez Ben Sira taraf6ndan etkinli?i savunulmuEtur[3].
Tedavi Tekni9i: Transkonjunktival olarak topikal, lokal veya genel anestezi alt6nda
gerçekleEtirilebilir. Tedavi öncesi pupilla dilate edilir. Posterior yerleEimli hastal6klarda
(zon 1 veya zon 2 posterior ) kriyoterapinin yeterince uygulanabilmesi için konjunktiva
insizyonu yapmak gerekmektedir. Ön segment de?iEiklikleri ya da vitreus hemorajisi
nedeni ile fundusu seçilemeyen olgulara kriyoterapi uygulanamaz. Kriyoterapi tedavisi
standart retinal prob, pediatrik prob veya katarakt probu ile yap6labilir. Ridge ön taraf6nda
bulunan tüm avasküler retina bölgesine 360 derece kriyoterapi uygulan6r. Uygulama
kesintisiz olmal6 ve üst üste binmemelidir. Ekstraretinal fibrovasküler proliferasyon
alanlar6n6n direkt tedavisinden kaç6n6lmas6 gerekmektedir. ki dondurma iElemi aras6nda
posterior segment kan ak6m6n6n düzelmesi için bir süre beklenmesi gerekmektedir.
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Genellikle 20-30 dakikal6k zaman süresinde standart retinal prob ile ortalama

30-50

dondurma yap6l6r[77]. Daha küçük prob kullan6ld6?6 taktirde daha fazla uygulamaya gerek
duyulacakt6r.
Uygulama sonras6 bebek neonatalog taraf6ndan gözetim alt6nda bulundurulmal6d6r.
Gözler enfeksiyon belirtileri yönünden günlük olarak muayene edilmelidir. Postoperatif
topikal tedaviye gerek duyuldu?una dair kan6tlanm6E bilgiler bulunmasa da, topikal
antibakteriyel bir ilaç kullanmak ak6ll6cad6r. Erken postoperatif periyodda posterior sineEi
ciddi bir problem olmasa da midriatik ajan ile pupilla dilatasyonu faydal6 olup, a?r6n6n
giderilmesini de sa?lamaktad6r. Müdahaleyi takip eden 5-7. günler içinde atlanm6E
bölgelerin varl6?6n6n araEt6r6lmas6 için fundus muayenesi gerçekleEtirilir. E?er atlanm6E
alanlar persistan plus hastal6?6 ile iliEkili olarak ridge bölgesinin yak6n6nda ise ve ayn6
kadranda ekstraretinal fibrovasküler proliferasyonda progresyon veya segmantal s6? bir
dekolman tespit ediliyorsa tedavi edilmemiE avasküler retina bölgesinin tedavi edilmesi
gerekir. Kriyoterapi sonras6 plus hastal6kta birkaç gün içinde, ekstraretinal fibrovasküler
proliferasyonda ise 10-21 gün içinde gerileme gözlenir.
Kriyoterapi, CRYO-ROP Çal*5mas* ve Sonuçlar*:
Kriyoterapi tedavisi ile ilgili olarak çok say6da çal6Ema yap6lm6E ve de?iEik görüEler
bildirilmiEtir. Ben Sira ve arkadaElar6 aktif retinopatili 9 hastan6n 18
gözünde avasküler alana kriyoterapi uygulam6Elar ve tüm gözlerde regresyon
görüldü?ünü bildirmiElerdir[78]. Hindle hem ridge bölgesine, hem de avasküler alana
kriyoterapi uygulad6?6 çal6Emas6nda baEar6l6 sonuçlar bildirmiEtir [79]. Bununla birlikte PR
tedavisinde kriyoterapinin etkinli?i ile ilgili farkl6 sonuçlar da bildirilmiEtir [80,81,82].
Haris ve McCornick 10 hastan6n 10 gözüne tedavi uygulam6E ve tedavinin

zararl6

olmad6?6n6 fakat faydal6 da olmad6?6n6 tespit etmiElerdir [80]. Kingham akut retrolental
fibroplazili 12 hastan6n 14 gözüne kriyoterapi uygulam6E ve 2 gözde tedavinin gereklili?ini
göstermiE fakat kalan 12 gözde ise tedavinin inefektif veya zararl6 oldu?unu ifade etmiEtir
[82]. Retinopatili gözlerde kriyoterapi ile gözlemi k6yaslayan randomize çal6Emalar da
mevcuttur [83]. Tasman ve arkadaElar6 bir gözüne kriyoterapi uygulay6p bir gözünü kontrol
grubu olarak de?erlendirdikleri bilateral simetrik evre 3 PR olan 28 hastada kriyoterapinin
tedavisiz b6rak6lan gözlere göre daha etkili sonuçlar verdi?ini ifade etmiEtir[83].
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Kriyoterapinin etkinli?i ile ilgili çeliEen bu sonuçlar, hasta say6s6n6n az olmas6, tedavi
zamanlamas6ndaki farkl6l6klar, ortak klasifikasyon sisteminin yoklu?u, kontrol grubunun
yoklu?u ve tedavi tekni?indeki farkl6l6klar gibi çal6Emalardaki de?iEkenlerin çeEitlili?i ile
ilgilidir. Kriyoterapinin etkinli?i konusundaki çeliEkileri sona erdirmek ve bu tedavinin
etkinlik ve güvenilirli?ini de?erlendirmek için CRYO-ROP çal6Emas6 yap6lm6Et6r. CRYOROP çal6Emas6, Ocak 1986- Kas6m 1987 y6llar6 aras6nda 23 merkezden 1251 gram6n
alt6ndaki 4099 bebe?in bir protokol dahilinde incelendi?i prospektif, multisentrik ve
randomize bir çal6Emad6r. Çal6Emada bebekler 4-6. gestasyonel haftalarda de?erlendirilmiE
ve hastal6k pretreshold seviyesine eriEinceye kadar 2 hafta aralarla kay6t al6nm6Et6r.
Pretreshold seviyesindeki gözler ise hastal6k gerileyene veya treshold seviyesine ulaEana
kadar haftal6k aral6klarla de?erlendirilmiEtir. Her iki gözünde treshold hastal6k geliEen
bebeklerin bir gözleri kontrol grubu olarak takip edilerek tedavi uygulanmam6E, di?er
gözlerine ise kriyoterapi uygulanm6Et6r. Tek gözlerinde treshold hastal6k geliEen bebekler
ise randomize olarak ya tedaviye al6nm6E ya da takip edilmiEtir. Gözlerinde evre 4 hastal6k
geliEen bebekler ise çal6Ema d6E6na al6nm6Et6r. 291 bebek treshold hastal6k geliEtirmiE ve
kriyoterapi tedavisi için gruplara ayr6lm6Et6r. 265 göze kriyoterapi uygulanm6Et6r.
Kriyoterapiden 3-17 gün sonra, tedavi edilmemiE avasküler retina sahas6n6n bitiEi?inde
persistan plus hastal6?6 mevcudiyeti olan 17 göze ek tedavi uygulanm6Et6r. Tedavi sonras6 3
ve 12. aylarda ayr6nt6l6 fundus muayenesi yap6lm6E ön ve arka segmentlerin steroskopik
foto?raflar6 al6nm6Et6r
‘Olumsuz sonuç’ CRYO-ROP çal6Ema grubu taraf6ndan;
Makulay6 da içine alan retinal fold varl6?6,
Zon 1’i kapsayan arka kutupta retina dekolman6 geliEimi,
Retrolental kitle geliEimi olarak tan6mlanm6Et6r.
3. ayda kontrol grubunda %51.4 oran6nda olumsuz sonuç elde edilirken, bu oran
tedavi edilen grupta %31.1 olarak tespit edilmiEtir. 12. ayda yap6lan muayene sonras6nda
ise kontrol grubunda olumsuz sonuç oran6 %47.4 iken tedavi edilen grupta bu oran %25.7
olarak tespit edilmiEtir.
3.5 y6ll6k takip sonras6nda CRYO-ROP çal6Emas6n6n sonuçlar6 yay6nlanm6Et6r.
Sonuçlar Eiddetli PR’nde kriyoterapi tedavisinin uzun dönem etkin ve güvenilir oldu?u
fikrini desteklemektedir [84].
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Komplikasyonlar: Kriyoterapi s6ras6nda saptanan oküler komplikasyonlar konjonktival
subkonjonktival hemorajiler, konjonktival laserasyonlar, retinal, preretinal veya vitreus
hemorajileri, geçici santral retinal arter t6kan6kl6?6, hedef sahan6n d6E6n6n, optik sinir ve
makulan6n dondurulmas6, ambliopi, göz içi bas6nc6nda art6E, preretinal membran oluEumu,
gob perforasyonu, orbital duvar hasar6, görme alan6nda daralma olup, sistemik
komplikasyonlar ise bradikari, taEikardi, aritmi, kardiyorespiratuar arrest, apne, siyanoz,
hipoksi, geçici kan bas6nc6 de?iEiklikleri ve nöbettir[85,86,87,88].
CRYO-ROP çal6Ema grubu taraf6ndan kriyoterapi tedavisi s6ras6nda geliEen
komplikasyonlar aEa?6daki Eekildedir[77,86].
Komplikasyon

Say6

%

>ntraoperatif oküler komplikasyonlar
Konjonktival/subkonjunktival hematom

31

11.7

Konjonktival laserasyon

14

5.3

Retinal/preretinal/vitreus hemorajisi

59

22.3

Geçici santral retinal arter t6kan6kl6?6

1

0.4

Hedef dokunun d6E6n6n dondurulmas6

2

0.8

Di?er

2

0.8

Bradikardi

25

9.4

Siyanoz

3

1.1

Nöbet

1

0.4

Di?er

6

2.3

Sistemik komplikasyonlar

b-Lazer Fotokoagülasyon:
Lazer fotokoagülasyon akut prematüre retinopatisinin tedavisinde ilk kez 1967
y6l6nda Nagata ve arkadaElar6 taraf6ndan kullan6lm6Et6r [89]. Nagata bu amaçla xenon
fotokoagülasyonu kullanm6Et6r. Prematüre retinopatisinde lazer fotokoagülasyonun
kullan6m6 1980’lerin sonlar6nda indirekt oftalmoskobun rutin kullan6ma girmesi ile
yayg6nlaEabilmiEtir. GeçmiEte threshold hastal6?6n tedavisinde kriyoterapi standart tedavi
yöntemi iken, 1980’lerin sonunda lazer fotokoagülasyon kullan6lmaya baElanm6E ve
sonuçlar6n6n en az kriyoterapi tedavisinin sonuçlar6 kadar etkili hatta daha iyi oldu?unun
gösterilmesi üzerine günümüzde tercih edilen tedavi yöntemi olmuEtur [90, 91, 92, 93, 94,
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95, 95, 96]. LFK tedavisi PR’nin erken döneminde günümüzde de tercih edilen tedavi
yöntemidir. Lazer fotokoagülasyonun etkisi kriyoterapide oldu?u gibi avasküler retinan6n
destrüksiyonuna dayanmaktad6r. LFK’n6n kriyoterapiye olan üstünlükleri aEa?6daki gibidir:

-Kriyoterapi

uygulanm6E gözlerde damarlarda distorsion görülme olas6l6?6 daha

fazlad6r [97,98].
-Kriyoterapi sonras6 dondurulmuE retina bölgelerinde pigment epiteli ve koroidal
kapiller tabakadaki atrofinin eElik etti?i ince glial skar oluEumu görülür [99].

-Kriyoterapi

ile k6yasland6?6nda LFK tedavisi ile iç retinal tabakalarda hasarlanma

görülmez [93].
-LFK ile k6yasland6?6nda kriyoterapi tedavisi ile kan retina bariyeri daha çok hasar
görür[93].
- Lazer tedavisinin Zon 1 hastal6kta kriyoterapiye üstünlükleri mevcuttur. CRYOROP çal6Emas6nda Zon1 hastal6kta tedavi edilen grupta %75 oran6nda istenmeyen sonuç
elde edilmiEtir. Bu oran kontrol grubunda ise %91.7 oran6nda bulunmuE [85]. Capone ve
arkadaElar6 Zon 1 threshold hastal6?a sahip 17 hastan6n 30 gözünü diod lazer ile tedavi
ettikleri çal6Emada 25 gözde (%83.3) iyi sonuç elde etmiElerdir [100].
-Lazer Çal6Ema Grubu kriyoterapi uygulanm6E gözlerle k6yasland6?6nda LFK tedavisi
uygulanm6E gözlerde görmede belirgin art6E oldu?unu göstermiEtir[97].
Landers ve arkadaElar6 argon lazer ile tedavi ettikleri ve 6 ay takip ettikleri threshold
PR’ne sahip hastalarda %73 oran6nda baEar6l6 sonuç bildirmiElerdir[101]. Mc Namara ve
arkadaElar6 treshold PR’ne sahip hastalarda kriyoterapi ile lazer fotokoagülasyonun
etkinliklerini k6yaslam6Elar ve sonuçta LFK tedavisinin PR tedavisinde en az kriyoterapi
kadar etkili oldu?u sonucuna varm6Elard6r[93]. ÇeEitli yazarlar da LFK ve kriyoterapi
tedavisinin sonuçlar6n6 karE6laEt6rm6E ve LFK ile kriyoterapiye oranla daha iyi anatomik
sonuç elde edilebilece?ini ifade etmiElerdir[97, 98, 102, 95,103]. Pearce ve arkadaElar6
anatomik baEar6 oran6n6n LFK sonras6 %93, kriyoterapi sonras6 %69 oldu?unu, ancak LFK
tedavisi yap6lan olgular6n

yaklaE6k %60’6nda,

sadece

keskinli?inin

%33’ünde

görme

normal

kriyoterapi yap6lan
s6n6rlar

içinde

hastalar6n ise
oldu?unu

tespit

etmiElerdir[95]. Yap6lan bir baEka çal6Emada bilateral PR bulgusu bulunan gözlerde, bir
göze kriyoterapi di?er göze ise LFK tedavisi uygulanm6E ve hastalar 7 y6l takip edilmiEtir.
Ortalama geometrik görme keskinlikleri 20/33 olarak saptanm6E ve ortalama refraksiyon
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kusuru -6.5 D olarak belirlenmiEtir. Kriyoterapi uygulananlarda ortalama geometrik görme
keskinli?i 20/133 ve ortalama refraktif hata ise -8.25 olarak belirtilmiEtir[104]. Lazer ROP
çal6Ema grubu taraf6ndan treshold PR olan olgularda baEar6s6z sonuç oran6 kriyoterapi
uygulananlarda %19, LFK uygulanan grupta ise %8 olarak saptanm6Et6r[105].
Lazer fotokoagülasyon tedavisinde dalga boyu 514 nm olan argon lazer ve dalga boyu
810 nm olan diod lazer kullan6lm6Et6r. Diod lazer dalga boyu ve buna ba?l6 olarak
absorbsiyon özellikleri nedeni ile, ayr6ca taE6nabilir olmas6 nedeni ile argon lazere k6yasla
daha çok tercih edilmektedir. Diod lazer argon lazere k6yasla 10.000 kat daha etkilir. Diod
lazer primer olarak koroid melanin pigmenti ve retina pigment epiteli taraf6ndan absorbe
edilir ve hemoglobin taraf6ndan edilmez iken, argon lazer hemoglobin taraf6ndan absorbe
edilir. Bu nedenle tunica vasküloza lentis varl6?6nda diod lazer tercih edilmelidir çünkü,
diod lazer kan damarlar6ndaki hemoglobin taraf6ndan argon lazere göre daha az emilir ve
daha az 6s6 üretimi meydana gelir ve bu nedenle diod lazer argon lazere göre daha az
katarakt oluEumuna yol açar. Argon lazer iç ve d6E retinal tabakalar6nda hasarlay6c6 etki
oluEtururken, koroid üzerinde çok az etki yarat6r.
Tedavi Tekni9i: Genel veya lokal anestezi alt6nda uygulanabilir.Yeterli pupilla
geniEli?i elde edildikten sonra kapak spekulumu tak6l6r ve globa yön verilerek avasküler
alana lazer uygulan6r. Bu s6rada lazer 6E6n6n6n vaskülarize retina alan6na, kornea, iris ve
lense gelmemesine dikkat edilir. LFK tedavisinde saydam ortama ihtiyaç vard6r. Ön
segment de?iEiklikleri, katarakt, korneal bulan6kl6k ve vitre içi hemoraji gibi nedenler LFK
tedavisine engeldir. Tedavi ridge kenar6na yak6n uygulanmal6d6r. Lazer spotlar6 aras6nda ¼
spot geniEli?inden fazla aral6k olmamal6d6r. Perifere do?ru gidildikçe lazer spotlar6 aras6nda
bir spot geniEli?i kadar aral6k b6rak6labilir. Toplam spot say6s6 avasküler sahan6n
büyüklü?üne göre de?iEmekle birlikte ortalama 600-2000 aras6nda de?iEmektedir. Banach
yapt6?6 çal6Emada LFK tedavisinde birleEik ve da?6n6k lazer spotlar6n6n etkinli?ini
karE6laEt6rm6E ve her iki uygulama Eeklinde de benzer ek tedavi oran6n6n görüldü?ünü ifade
etmiEtir. Bununla birlikte da?6n6k lazer spotlar6 uygulananlarda % 29.4, birleEik lazer
spotlar6 uygulanan gözlerde ise %3.6 oran6nda retina dekolman6 geliEti?ini bildirmiEtir[77].
Fallaha ve arkadaElar6 uygulad6klar6 LFK tedavisinde baz6 hastalara birleEik baz6 hastalara
ise birleEi?e yak6n lazer spotlar6 uygulayarak yapt6klar6 tedavilerinde, her iki

tedavi

Eeklinde benzer oranda yan etki bildirmiElerdir. Zon 1 ve posterior zon 2 olgular6nda bu
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oran %30 olup, anterior zon 2 hastalar6nda ise %16 olarak bildirilmiEtir. Yine Fallaha ve
arkadaElar6 bu çal6Emalar6nda ftizis bulbi riskinin birleEik lazer spotlar6 uygulad6klar6
hastalarda daha yüksek oldu?unu ifade etmiElerdir[86,106].
Tedavi sonras6 ilk haftada, tedavisiz b6rak6lm6E retinal alanlar6n mevcudiyetini tespit
emek için fundus muayenesi yap6l6r. Plus hastal6k bulgular6nda ve fibrovasküler
proliferasyonda regresyon gözleninceye kadar haftal6k kontroller yap6l6r. Gerileme olunca
rutin takipler yap6l6r. Tedavi sonras6 iki haftaya ra?men regresyon geliEmezse tedavi
tekrarlan6r.
Komplikasyonlar:
Kriyoterapide oldu?u gibi LFK tedavisi s6ras6nda da çeEitli komplikasyonlar meydana
gelebilir:
-Tedavi s6ras6nda skleral depresyona ba?l6 bradikardi geliEebilir.
-Tedavi sonras6 hafif konjonktival hemoraji geliEebilir ancak kriyoterapiye göre daha
az ön segment komplikasyonlar6na sahiptir.
- ris, kornea ve lenste termal yan6klar oluEabilir.
-Lazer tedavisi s6ras6nda saat 3 ve 9 meridyenlerinde bulunan uzun posterior silyer
arter hasar6, ön segment iskemisi ve ön segment hasar6na (korneal opasifikasyon, pupiller
membran, s6? ön kamara, posterior sineEi, katarakt, hifema) neden olabilir [106, 107,108].
-Lens opasiteleri oluEabilir. Direkt 6s6 etkisine ba?l6 olarak geliEen küçük fokal lens
opasiteleri spontan olarak gerileyebilir. Persistan tunika vasküloza lentisin lazer
ablasyonunda ise lens total olarak opaklaE6r.
-Lazer fotokoagülasyon tedavisi s6ras6nda vitreus hemorajisi ve bruch membran6
rüptürüne ba?l6 olarak koroidal hemoraji oluEabilir.
-LFK tedavisine ba?l6 görme alan6nda daralma riski kesin olarak ortaya
koyulamam6Et6r.
-Panretinal fotokoagülasyon göz içi bas6nc6n6 art6rabilir. Göz içi bas6nc6 yüksekli?i
koroidal efüzyona ba?l6 aç6 kapanmas6na ya da d6Ea ak6mda geçici azalmaya ba?l6 olarak
görülebilir[109].
-Vitreus likefaksiyonu, vitreus membran6 ve vitreoretinal adhezyon oluEumu ile
vitreoretinal traksiyon oluEumuna yol açarak retinal y6rt6k ve dekolmana neden olabilir
[108,110].
30

3-Düzeltici Tedavi:
a-Dekolman Cerrahisi:
PR’nde görülen retina dekolman6 seröz ya da traksiyoneldir. Regmatojen retina
dekolman6 ise tedavi edilen olgularda geç komplikasyon olarak görülmektedir. PR’nde
oluEan seröz dekolman6n sebebi ekstraretinal fibrovasküler dokudan sal6nan seröz s6v6n6n
akümülasyonu, traksiyonel dekolman6n sebebi ise oluEan progresif fibröz proliferasyondur.
PR’nde evre 4 ve evre 5’e ilerlemiE gözlerde klasik dekolman cerrahisi kabul edilen
bir tedavi yöntemidir. Dekolman cerrahisinde amaç retinan6n yat6Emas6n6 sa?lamak ve
hastal6?6n ilerlemesini engellemektir. Hastal6?6n ileri evrelerinde oluEan dekolmanlarda
skleral çökertme veya vitrektomi seçenekleri uygulanabilir.
-Skleral Çökertme:
GeçmiEte non-regmatojen retina dekolman6 tedavisinde uygulanmakta olan skleral
çökertmenin vitrektomiye olan en önemli üstünlü?ü lensin korunmas6d6r. GeliEen lens
koruyucu vitrektomi teknikleri, skleral çökertmeye üstünlük sa?lamakta ve bu teknik
günümüzde nadiren kullan6lmaktad6r. Skleral çökertme uygulanacak olan gözler genellikle
evre 4b veya hafif vitreus traksiyonuna sahip aç6k tünelli evre 5 gözlerdir. Evre 4a gözlerde
tespit edilen dekolman spontan olarak yat6Eabilece?inden cerrahi, dekolman foveay6 tutana
kadar ertelenebilir[111], fakat cerrahinin zamanlamas6 hakk6nda bir fikir birli?i yoktur.
Teknik: 2-2.5 mm geniEli?indeki silikon bant episklera üzerine 360 derece çepeçevre
sar6l6r. Bant fibrovasküler dokunun en yüksek bulundu?u bölgeye yerleEtirilir. E?er hala
neovasküler aktivite mevcut ise veya daha evvel kriyoterapi uygulanmam6E ise, ya da
uygulanan tedavi yetersiz ise iElem s6ras6nda avasküler retinaya kriyoablasyon yap6labilir.
Gerekli görüldü?ünde subretinal s6v6 drenaj6 veya ön kamara parasentezi yap6labilir.
Komplikasyonlar: Ciddi komplikasyonlara sahip olmas6 ve etkinli?inin kesin olarak
ortaya koyulamamas6 nedeni ile skleral çökertme operasyonlar6n6n 18 yaE6ndan küçük
hastalara uygulanmas6 önerilmemektedir. Komplikasyonlar aritmiye ba?l6 ölümler, serklaj
bant6n6n sklera içine gömülmesi ve konjonktival hasar geliEimidir. Skleral çökertme
uygulanm6E gözlerde 12 diyoptriye kadar myopi geliEebilir. Serklaj bant6 uygulanan
gözlerde gözün büyümesi ile birlikte bant6n gözü s6k6Et6rmas6 potansiyel bir problemdir.
Bu nedenle bant, gözün büyümesine olanak sa?lamak ve skleral erozyona engel olmak için
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6-12 ay sonra ikinci bir operasyonla ç6kar6lmal6d6r[111,112]. Bant ç6kar6ld6ktan sonra
myopide de gerileme görülebilir.
Skleral çökertme hastal6?6n evre 4’ten evre 5’e ilerlemesini önlemektedir. Greven ve
Tasman evre 4b veya evre 5 hastal6?a sahip 22 gözün 13’ünde (%59) anatomik baEar6
sa?lam6Et6r. Anatomik baEar6 sa?lanan hastalar6n 18 ayl6k takipleri sonras6nda

bu

hastalar6n %40’6nda Z20/400 vizyon elde etmiElerdir[111]. Noorily ve arkadaElar6 15
hastaya skleral çökertme uygulam6E ve 10’unda (%67) anatomik baEar6 elde etmiElerdir.
Buna

ra?men

10

hastan6n

sadece

2’si

(%20)

takip

ve

fiksasyon

yetene?i

kazanabilmiElerdir[114]. Çal6Emalardaki anatomik baEar6ya ra?men fonksiyonel baEar6
istenilen düzeyde de?ildir. Postoperatif yetersiz görme keskinli?inin sebepleri tart6Emal6d6r.
Bu olgularda intraventriküler hemoraji gibi nedenlerle oluEan serebral disfonksiyon önemli
rol oynayabilir.

Yine bu bebeklerde makulan6n immatür oldu?u

ve geliEen

retina

dekolman6 nedeni ile fotoreseptörlerin ileri derecede hasar gördü?ü düEünülebilir.
-Vitreoretinal Cerrahi: E?er vitreus traksiyonu Eiddetli ise ve özellikle arka kutbu da
içeriyorsa retinay6 yat6Et6rmak için skleral çökertme yeterli olmayacakt6r ve vitrektomi
gerekecektir.Günümüzde retina dekolman6 tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemi
vitreoretinal cerrahidir.Vitrektomide amaç vitreoretinal traksiyonu mekanik olarak
serbestleEtirmektir. Vitreoretinal cerrahide, lens koruyucu vitrektomi ve vitrektomi/
lensektomi yaklaE6mlar6 mevcuttur. Evre 4b ve evre 5 hastal6?6 olan gözlerde vitreoretinal
cerrahi uygulanabilir. Evre 4b hastal6kta lens koruyucu vitrektomi ameliyat6 veya e?er
retina lens aras6nda 6 saat kadran6ndan daha fazla temas varsa lensektomi- vitrektomimembran soyulmas6 ameliyatlar6 yap6labilir. Evre 5 hastal6kta ise cerrahi komplike ve
görme keskinli?i sonuçlar6 kötü oldu?u için olgular özenle seçilmelidir. GeçmiEteki
çal6Emalar evre 5 hastal6?a sahip baz6 gözlerin preoperatif 6E6k persepsiyonunun
olmayabilece?ini göstermektedir. Bunu de?erlendirmek için bu hastalara VEP yap6lmas6
gerekmektedir. Evre 5 hastal6?a sahip gözlerde daha evvel bahsetti?imiz anatomik
konfigürasyonlar operasyon sonras6 anatomik sonuçlar6 tahmin etmekte faydal6d6r. Örne?in
kapal6 kapal6 tünel tipi dekolman aç6k aç6k tünel tipi dekolmana göre daha kötü prognoza
sahiptir. Evre 5 hastal6kta yaklaE6m lensektomi-vitrektomi membran soyulmas6 veya open
sky vitrektomi Eeklindedir. Open sky vitrektomi korneal opasitesi olan hastalarda tercih
edilmektedir. Evre 5 hastalarda anatomik baEar6 sa?lansa da, görsel baEar6 s6n6rl6 olmaktad6r.
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Evre 5 hastal6kta kazan6lm6E en iyi görme keskinli?i 20/200 ile 20/600 ‘dür [115]. Gözlerin
ço?unda tespit edilen vizyon ise [20/800’dür.
Vitreoretinal cerrahi planlanan olgularda cerrahinin zamanlamas6 önemlidir. Bu
konuda çeEitli görüEler olmakla birlikte cerrahinin aktif safha yat6Et6ktan sonra planlanmas6
daha uygun gibi görünmektedir, çünkü aktif safhada iris ve retina damarlar6ndaki
dilatasyon ve belirginleEme cerrahi s6ras6nda çok kolay kanamaya yol açarak cerrahinin
baEar6s6n6 azaltmaktad6r[113]. E?er cerrahi geç uygulan6l6rsa dekole retina displazik
kalacak bu durumda anatomik baEar6 sa?lansa bile fizyolojik baEar6 sa?lanamayacakt6r.
PR’nde vitrektomide iki yaklaE6m bulunmaktad6r:
-Kapal6 vitrektomi
-Aç6k(open sky) vitrektomi
Her iki yönteminde kendine göre avantaj ve dezavantajlar6 mevcuttur.
Kapal6 vitrektomi: lk kez Treister ve Machemer taraf6ndan tan6mlanm6E olup Charles,
Trese ve DeJuan taraf6ndan modifiye edilmiEtir[116, 117, 118,119]. Bu teknik göz içi
bas6nc6n6n kontrol alt6nda tutulabilmesi, dokularda daha az hasarlanma oluEmas6 ve arka
kutbun rahat seçilebilmesi gibi avantajlara sahip iken, retina periferinin iyi seçilememesi ve
cerrahi aletlerin kolay manipüle edilememesi gibi dezavantajlara sahiptir. Bu teknikle
lensektomi yap6ld6ktan sonra, selüler proliferasyonun ön pla?6 kald6r6l6r. Daha sonra arka
hyaloid ve epiretinal membranlar temizlenir. Bunu s6v6 ve gaz infüzyonu takip eder.
Charles bu teknikle %35 oran6nda anatomik baEar6 elde etmiEtir. Ameliyat edilen
gözlerin %15’inde yüzleri tan6yabilecek kadar görme keskinli?i oldu?unu bildirmiEtir[3].
Aç6k (open sky ) Vitrektomi: lk kez Schepens ve Hirose taraf6ndan tan6mlanm6Et6r
[120,121]. Perifer retinan6n ve epiretinal membranlar6n kolay görülebilmesi ve cerrahi
aletlerin kullan6m kolayl6?6 gibi avantajlara sahiptir ancak bu yöntemde göz içi bas6nc6n6n
kontrol alt6nda tutulabilmesi ve arka kutup manipülasyonlar6 zordur. Bu yöntemde kornea
tamam6yla kald6r6larak ameliyat süresince kültür ortam6nda saklan6r. Lens ekstraksiyonu
yap6ld6ktan sonra dekole retina hunisini dolduran fibröz kitle ve membranlar blok olarak
ç6kar6larak arka kutbu yat6Et6rabilmek için hyalüronik asit enjekte edilir. En son olarak
kornea tekrar yerine sütüre edilir.
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Hirose ve Schpens open sky vitrektomi tekni?i ile %38’lik anatomik baEar6
bildirmiElerdir[122]. Mc Pherson aç6k hunilerde %22, kapal6 hunilerde ise %11’lik bir
anatomik baEar6 bildirmiEtir[9]. CRYO-ROP çal6Emas6 dahilinde olan ve evre 5 geliEmiE
58 bebekte vitrektomi uygulanm6E, %28 anatomik ve %3 fonksiyonel baEar6 bildirilmiEtir
[123].
Lens koruyucu

vitrektomi: Evre 4a hastal6?a sahip olan gözlerde makula

korunmuEtur. Bu nedenle bu hastal6?a sahip bireyler, retina baEar6l6 bir Eekilde
yat6Et6r6ld6?6nda iyi bir görme keskinli?ine sahip olabilirler. E?er operasyon s6ras6nda
hastan6n lensi korunabilirse operasyon sonras6 görülecek anizometropiye ba?l6 ambliopi
riski en aza indirilebilir ve bu da görsel prognozu artt6r6r. Bu nedenle lens koruyucu
vitrektomi, evre 4a hastal6?a sahip bireylerde iyi bir seçenektir. Evre 4b veya evre 5
hastal6?a sahip bireyler aras6nda, seçilmiE vakalarda da lens koruyucu vitrektomi
uygulanabilir. Maguire ve Trese, 6 saat kadran6ndan daha az retina lens temas6 mevcutsa
bu prosedürün uygulanabilece?ini ifade etmiElerdir[124]. Bu operasyon standart vitrektomi
metodlar6 ile k6yasland6?6nda anizometropi ve buna ba?l6 ambliopi riskini en aza
indirmektedir. Lens koruyucu vitrektomi operasyonu, lensektomi ve vitrektomiye göre lens
ayr6ld6?6 zaman ön traksiyonu daha az rahatlat6r. Skleral çökertmeyle karE6laEt6r6ld6?6nda
anatomik baEar6 oran6 yüksektir [125,126,127].
Teknik: Bu teknik primer lensektomiyi gerektirecek lens kapsül tutulumu olmayan
gözlerde tercih edilmektedir. Yenido?an lensinin oldukça geniE olmas6 ve ön yerleEimli
geniE membran varl6?6 nedeni ile mekanik olarak globa giriE s6n6rl6d6r ve bu, prosedürün
uygulanmas6nda

zorluk

yarat6r.

Lens

koruyucu

vitrektomi pars plana geliEmemiE oldu?undan pars
plicatadan uygulan6r.
ekil 3: Lens koruyucu vitrektomide pars plicatadan
giriE bölgelerinin ve etkilenen ve vitrektomi yap6lacak
bölgenin Eematik görünümü
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2 portlu veya 3 portlu vitrektomi yap6labilir. 2 portlu vitrektomi tekni?i küçük orbital
boEluktaki göze rahat manipülasyon sa?lar. Sklerotomiler limbusun yaklaE6k 1.5 mm
posteriorundan olacak Eekilde pars plikatadan yap6l6r.
Capone ve Trese yapt6klar6 çal6Emada bu teknik ile %90 oran6nda anatomik baEar6
bildirmiElerdir[128]. Hubbard ve arkadaElar6 ortalama 13 ay takip sonras6nda %84 oran6nda
anatomik baEar6 elde etmiElerdir[126].
Görüldü?ü gibi teknik ne olursa olsun, ilerlemiE PR’nde anatomik baEar6ya ra?men
fonksiyonel baEar6 oldukça düEük kalmaktad6r. Bu nedenle PR’nde retina dekolman6n6n
engellenmesi son derece önemlidir.
Vitroretinal cerrahi evre 5 total retina dekolman6, buftalmik göz, kornea opasitesi ve
negatif 6E6k cevab6 mevcut ise olumlu sonuç vermeyecektir. Di?er gözü iyi durumda olan
bebeklerde vitreoretinal cerrahi tercih edilmemektedir[129,130,131].
h-Tarama ve Hasta Takibi:
PR’nin ilk tan6mland6?6 y6llarda progresyon gösteren olgular6n tedavi edilemez
oldu?u düEünülüyordu. Ancak zamanla, çeEitli tedavi uygulamalar6yla bu hastal6?6n kötüye
gidiEinin azalt6ld6?6 ortaya koyulmuEtur [77,132]. Buna ra?men, yine de bu hastalarda kötü
görme keskinli?inin geliEebildi?i görülmüEtür. Bu kötü görme keskinli?inin nedeninin
herhangi bir bak6m hatas6 olmamas6 ve kal6c6 körlük ve olas6 oftalmolojik problemlerin
önlenebilmesi için riskli bebeklerin saptan6p standart tarama programlar6na al6nmas6
gereklili?i ortaya ç6km6Et6r. PR taramas6n6n esas amac6 threshold hastal6?a progresyon
gösterme riski olan infantlar6n saptanmas6d6r. Hastal6?6 tararken amaç her bebe?i incelemek
olmamal6, bunun yerine özellik arz eden bebeklerin incelenmesi olmal6d6r. Bu durumda
hangi bebe?in risk alt6nda oldu?unu bilmek önemlidir. Aksi taktirde tarama doktor için son
derece yorucu ve etkisiz olur, bebek için ise gereksiz stres faktörü yarat6lm6E olur. Optimal
tarama program6nda en az say6da yenido?an tarama program6na al6narak risk alt6nda
bulunan tüm infantlar saptanmal6d6r. Bunun için ise kabul gören, taraman6n gestasyonel
yaE6n ya da do?um a?6rl6?6n6n sabitlenerek Eematize edilmesidir. Tarama program6nda bir
göz hekimi ile bir neonatolojistin bulunmas6 önemlidir.
Retinopati geliEen olgularda retinopati gerileyip damarlar tam matürasyona ulaEana
kadar veya retinopati prethreshold

evresine gerileyene kadar izlemeye devam edilir.
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PR’nin geliEiminin önceden bilinememesi ve progresyonun h6zl6 ilerleyebilmesi nedeni ile
2 hafta ara ile kontrol yap6lmal6d6r. Prethreshold retinopati geliEenlerde haftada bir gözlem
gerekir. Bu s6k takibe prethreshold retinopati alt6na gerileme olana dek devam edilir. E?er
threshold retinopati geliEecek olursa ablatif tedavi uygulanmal6d6r. Threshold retinopati
geliEmeyen olgularda retina tam olarak vaskülarize olana dek veya üst üste iki kontrolde
hastal6kta belirgin regresyon görülene dek iki hafta ara ile

muayeneye devam edilir.

Ard6E6k üç kontrolde de?iEikli?in bulunmad6?6 tam vaskülarize olgularda, son inceleme 4-8
hafta sonra tekrarlanarak vasküler geliEimin stabilitesi tam olarak ortaya konulmal6d6r.
Damarlar zon 3 bölgesine ulaEt6?6 zaman körlük oran6 çok düEüktür. Bu olgularda
kriyoterapi uygulanmas6 uygun de?ildir. Zon 3 durumunun do?rulanmas6 için iki hafta
sonra tekrar muayene yap6lmas6 gereklidir. Bundan sonra kontrol aral6klar6 4-8 haftaya
ç6kart6labilir. E?er zon 3 bölgesine ilerleme yoksa ve PR bulgular6 eElik etmiyorsa periferik
retina stabilizasyon sa?lanana dek 4-8 hafta ara ile incelemeye devam edilir.
Amerikan Pediatri Akademisi(AAP), Amerika Pediatrik Oftalmoloji ve Strabismus
Cemiyeti(AAPOS) ve Amerika Oftalmoloji Akademisi (AAO) 1997 y6l6nda bir araya
gelerek

prematüre

retinopatili

bebeklerde

takip

Eeklini

belirleyen

bir

makale

yay6nlad6lar[133]. Buna göre;
1-Do?um a?6rl6?6 1500 gram veya daha az, gestasyon yaE6 28 hafta ya da daha az ve
do?um a?6rl6?6 1500 gramdan daha fazla olmas6na ra?men klinik olarak fazla risk faktörü
taE6yan bebekler takip alt6na al6nmal6d6r.
2-Hasta takipleri, prematüre bebekleri muayene etmede deneyimli oftalmologlar
taraf6ndan gerçekleEtirilmelidir.
3-Hasta takibi do?6mdan 4-6 hafta sonra ya da postkonsepsiyonel 31-33. haftalarda
baElamal6d6r. Hasta takip aral6?6 ilk muayene bulgular6na göre belirlenir. Buna göre:
-Retinal vaskülarizasyon Zon 2’de ve immatür ise, ancak prematüre retinopatisi
bulgusu yoksa, hasta 2-4 hafta aral6klarla takip edilir.
-Retinopati geliEen infantlarda; retinopati gerileyip retinal damarlar tam matürasyona
ulaEana kadar 2 hafta ara ile izlemeye devam edilmelidir.
-Prethreshold retinopati geliEenlerde haftada en az bir defa inceleme yap6lmas6 gerekir.
Bu s6kl6kla incelemeye prethreshold alt6na gerileme olana kadar devam edilmelidir. E?er
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threshold retinopati geliEecek olur ise 72 saat içinde ablatif tedavinin uygulanmas6
gereklidir.
-Tam vaskülarize olgularda son inceleme 4-8 hafta sonra yap6larak vasküler geliEimin
stabilitesi kesin olarak ortaya konmal6d6r. Bu infantlar 3 ve 12. aylarda

tekrar

incelenmelidir [134, 125, 135, 136, 27, 137, 138].
Neonatolojistler bu kriterlere uyan ve medikal aç6dan muayene olmaya elveriEli
bebekleri oftalmolog ile konsülte etmeli, baEka bir klini?e transferi gereken bebeklerin
gözleri ile ilgili bilgileri de beraberinde göndererek takibin devam6n6 sa?lamal6d6rlar.
Bu takip kriterlerinin tüm popülasyon için uygun olmad6?6 ve çok küçük gestasyonel
yaEtaki infantlar6n de?erlendirilmedi?i ileri sürülmektedir. Hayatta kalan çok düEük do?um
a?6rl6kl6 ve genellikle 23-25 gestasyonel haftal6k infantlar üzerinde yap6lan çal6Emalarda
anlaml6 retinopati oluEumu 31-33. postkonsepsiyonel haftalardan önce tespit edilmiEtir.
Hutcheson bu takip kriterlerinin daha güvenli modifiye edilmesini ve 27. gestasyon
haftadan daha küçük infantlar6n 4. kronolojik haftada muayenelerinin gerçekleEtirilmesini
önermiEtir[125]. Ayr6ca literatürdeki çal6Emalarda PR bulgular6n6n geliEimi aç6s6ndan 3236.gestasyonel haftalar6n kritik öneme sahip haftalar oldu?u belirtilmektedir fakat buna
karE6n do?umdan sonra geçen haftalar6n daha iyi bir belirleyici oldu?u konusunda da
görüEler mevcuttur. E?er do?um haftalar6 normalin alt6nda kal6rsa 32-36 hafta aral6?6n6
beklemek hastal6?a geç müdahaleye neden olabilir bu yüzden

do?umdan sonraki 4.

haftada taramaya baElamak ço?u hasta için kritik periyodu yakalamak aç6s6ndan önemlidir.
Özellikle postnatal 4-6. haftalar kritik periyoddur[134,139]. Yap6lan çal6Emalarda evre 3
PR’nin bir vaka d6E6nda 31. postmenstrual haftadan önce görüldü?ü bildirilmemiEtir[140].
Ayn6 Eekilde evre3 hastal6?6n 44-47. postmenstrual haftadan daha geç görüldü?ü de
bildirilmemiEtir [17,12,141]. Reynolds ve arkadaElar6 CRYO-ROP çal6Emas6 ve Light ROP
çal6Emas6n6 de?erlendirmiEler ve her iki çal6Emada da prethreshold ve threshold
hastal6klar6n 30.9 postmenstrual haftadan ve 4.7 postnatal yaEtan daha erken ve 46.3
postmenstrual haftadan ve 18.7 postnatal yaEtan daha geç ortaya ç6kmad6?6n6
bildirmiElerdir[139]. Birçok çal6Ema kritik evrenin 32-42. gestasyonel haftalar aras6nda
görüldü?ünü bildirmektedir. Bu haftalar içinde 37. postmenstrual haftada maksimum
insadans görülmektedir. Çal6Emalar6n hemen hemen tümünde 31. postmenstrual haftadan
önce tedavi ihtiyac6 do?mam6Et6r[77, 140, 77, 17, 142,143]. En geç ise 48.haftada threshold
hastal6k görülmüE ve tedavi planlamas6 yap6lm6Et6r [140].
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2006 y6l6nda Amerikan Pediatri Akademisi(AAP), Amerika Pediatrik Oftalmoloji ve
Strabismus Cemiyeti(AAPOS) ve Amerika Oftalmoloji Akademisi (AAO) prematüre
hastalarda gestasyonel yaEa göre ilk muayenenin ne zaman olaca?6na iliEkin Eema
yay6nlam6Elard6r. Bu Eema Eu Eekildedir[144]:
lk muayene s6ras6ndaki gestasyon yaE6(hafta)
Do?um haftas6(gestayonel yaE)

Postmenstrual

Kronolojik

22

31

9

23

31

8

24

31

7

25

31

6

26

31

5

27

31

4

28

32

4

29

33

4

30

34

4

31

35

4

32

36

4

Ayr6ca prematüre bebeklerde, prematüre retinopatisi geliEmese dahi toplumun di?er
bireylerine oranla miyopi, strabismus , katarakt ve ambliopi gibi oftalmoljik problemlerin
geliEme riski daha fazlad6r. Bu nedenle retinal damarlanmas6 tamamlanan bebeklerin
y6lda bir kez olacak Eekilde takiplerine devam edilmelidir[135].
4-Muayene TekniCi:
Hasta muayenesi için 5-10 dakika ara ile 3 kez birer damla %2.5’luk fenilefrin
ve %0.5’lik tropikamid
dilatasyon

ya da %0.5’lik siklopentolat ile pupilla geniEletilir. Yeterli

sa?lanamayan olgularda

%1’lik tropikamid

ve %1’lik siklopentolat

uygulanabilir.Topikal olarak damlat6lan %2.5’luk fenilefrinin kan bas6nc6nda yükselme,
intrakranial hemoraji; %1’lik siklopentolat6n ise nekrotizan enterokolit riskini artt6rd6?6n6
savunan yazarlar mevcuttur [145,146]. T6bbi aç6dan stabil olmayan infantlarda bulant6
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kusma ve sonras6nda geliEebilecek aspirasyonu engellemek için beslenmeye 30 dakika ara
vermek faydal6 olabilir. Yine olas6 yan etkiler içinde flushing ve ateE yükselmesine karE6
dikkatli olunmal6d6r. Pupillan6n geniEletilmesinden sonra lokal anestezik (proparakain,
tetrakain) damlat6larak spekulum yerleEtirilir. Fakat topikal oküler anestezi ile kornea epitel
saydaml6?6n6n bozulma olas6l6?6 nedeni ile uygulanmas6 zorunlu de?ildir[147]. Ayr6ca 31.
postkonsepsiyonel haftadan önce fundus muayenesi pupil dilatasyonunun yeterli
olamayabilece?i ve tunika vasküloza lentis yüzünden vitreus bulan6kl6?6 olabilece?i için
zor olabilir[148]. Yeterli dilatasyon sa?land6ktan sonra binoküler indirekt oftalmoskop ve
20 D’lik lens kullan6larak muayeneye baElan6r. Önce ön segmentte pupilla geniEli?i ve
iris damarlar6nda belirginleEme olup olmad6?6 kontrol edilir. nfantlarda bell refleksinin
geliEmemiE olmas6 muayene s6ras6nda kolayl6k yarat6r. Fundus muayenesinde önce arka
kutup incelenir ve retinal damarlar6n durumu ve plus varl6?6 kontrol edilir. Daha sonra
nazal ve temporal retina gerekirse indantatör ile muayene edilir. Hastal6?6n evresini tespit
etmek için avasküler ve vasküler kavEak 360 derece incelenir.
Preterm infantlar için fundus muayenesi stres yarat6r. nceleme s6ras6nda vital
bulgular yak6ndan izlenmelidir.‘Nesting=yuva yapma’ konsepti hem preterm bebe?in
hareketine olanak sa?lar, hem de hareketlerine uterusa benzer Eekilde k6s6tl6l6k getirir. Bu
Eekilde yap6lan incelemede aktif hareketin ve a?laman6n azald6?6 ayr6ca kalp h6z6 ve
oksijen satürasyonu gibi fizyolojik parametrelerde de de?iEikli?in oluEmad6?6 saptanm6Et6r
[149].
Enfeksiyon transferine engel olmak için kullan6lan aletler her çocukta steril
edilmelidir [134]. Woodman ve arkadaElar6 taraf6ndan yap6lan çal6Emada kullan6lan %70
izopropil

alkolün

bakteri

ve

adenovirüs

dezenfeksiyonu

için

yeterli

olmad6?6

saptanm6Et6r[150]. Her hastada yeni veya otoklavda steril edilmiE aletlerin kullan6lmas6
önerilmiEtir.
i-Prognoz ve Komplikasyonlar
Günümüzde

prematüre

bebeklerin

yaEama

olanaklar6n6n

artmas6

prematüre

retinopatisi s6kl6?6n6n önemli derecede artmas6na neden olmuEtur. Prematüre retinopatisinin
aktif evreleri 3-6 ay sürebilir ve progresyon herhangi bir evrede durabilir. Spontan
regresyon PR’nin %85’inde hastal6k herhangi bir aEamada iken geliEebilir. Regresyon
spontan olabilece?i gibi uygulanan tedavi ile de olabilir. Regresyon akut hastal6k
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bulgular6n6n durmas6, hastal6?6n daha az aktif ve daha sakin forma dönmesi ile hastal6k
bulgular6nda azalmaya neden olan iElemlerin baElamas6d6r. Regresyon göstermeye
baElayan PR’nde s6n6r çizgisinin önündeki retinaya eldiven parma?6 Eeklinde ince damarlar
ilerler. Damarlarda geniEleme ve damar k6vr6mlar6nda azalma oluEur. Damars6 retina
baElang6çta opak iken saydaml6?6n6 kazanmaya baElar, alttaki koroid damarlar6 belirginleEir.
Regresyon faz6 birkaç hafta içinde sonlan6r ve retina stabilize olur. Daha önce hasara
u?rayan bölgelerde normal vaskülarizasyon geliEebilir. Bununla birlikte regresyon sonras6
kötü anatomik ve görsel sekel geliEebilir. Regresyon sonras6 anormal vasküler Eant yap6lar6
iki Eekilde ortadan kaybolur.Bunlar:
- ant6 oluEturan damar yap6lar6 küçülür, normal damarlar Eant6 çaprazlayarak periferik
retinaya ilerler. Retinal vasküler yap6lar regresyon çizgisi üzerinden geçerek perifer
retinaya ulaE6rlar.
- ant6 oluEturan neovasküler yap6lar periferik retinaya do?ru ilerleme gösterir ve
bunlar6n yerine normal damarlar geçer. ant ora serrataya ulaE6nca geride iz b6rakmadan
kaybolur.
kinci tipte regresyon daha s6k izlenen regresyon tipidir.
Regresyon ve akut hastal6ktan skatrisyel hastal6?a de?iEim elde edilecek olan
anatomik baEar6y6 belirler. PR’nde parsiyel dekolman6n, nadir de olsa total dekolman6n
yat6Et6?6 gözlemlenmiEtir. Ancak retina dekolman6 geliEen olgularda anatomik baEar6
sa?lansa dahi elde edilen fonksiyonel sonuçlar istenildi?i gibi olmamaktad6r. Regresyon
sonras6 rezidüel de?iEiklikler periferik retinay6 ve posterior fundusu etkileyenler olarak
s6n6fland6r6labilir.
Periferik vasküler de9i5iklikler: Periferik vaskülarizasyonda yetersizlik, retina
damarlar6nda anormal

nondikotom bölünme Eekilleri, birbirleriyle ba?lant6l6 ve

telenjiektazik damarlar.
Periferik retina de9i5iklikleri: Periferik retinada k6r6E6kl6klar ve pigmenter
de?iEiklikler, retinada incelme ve katlant6lar, vitreoretinal ara yüzey de?iEiklikleri, vitre içi
membranlar, lattice benzeri lezyonlar, retinal y6rt6klar, traksiyonel veya regmatojen retina
dekolman6.
Arka segment vasküler de9i5iklikleri: Damar k6vr6mlar6nda art6E temporal damar
arklar6nda düzleEme ve insersiyon yerindeki aç6n6n daralmas6.
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Arka segment retinal de9i5iklikler: Pigmenter de?iEiklikler, makülada distorsiyon ve
ektopi, makülan6n perifere do?ru çekilmesi ve katlant6 oluEumu, optik diske do?ru retinal
çekinti.
ÇeEitli sistemik faktörler hastal6k geliEiminde etkili olsa da lokal oküler faktörlerin
prognoz üzerine daha etkili oldu?u görülmektedir. Bu faktörler:
1-Ridge ve demarkasyon hatt6n6n anterior-posterior lokalizasyonu: Zon 3 PR
olgular6nda görsel prognoz iyi, zon 1 varl6?6nda ise kötüdür. Olumsuz maküler sonuç zon 1
hastalar6nda zon 2 hastalar6ndan 8.2 kat daha fazlad6r.
2-Plus hastal6k varl6?6 veya yoklu?u: Postkonsepsiyonel 33-34. haftalarda evre 3(+)
PR olan hastalarda %62, evre 3(-) hastalarda ise %3 oran6nda olumsuz maküler sonuç
geliEir.
3-Prematüre retinopatisi evresi: Evre art6E6yla threshold hastal6k geliEme riski artar.
4-Hastal6?6n çevresel yay6l6m6: Evre 3 olgularda olumsuz maküler sonuç riski 5 saat
kadran6ndan sonraki ilave her 1 saat kadran6nda %26 oran6nda artar.
5-Progresyon h6z6: Threshold hastal6k geliEimi olumsuz maküler sonuca sahip
bebeklerde daha k6sa sürede meydana gelir. PR baElang6c6ndan threshold hastal6k
geliEimine kadar geçen her ilave 1 haftada olumsuz maküler sonuç riski %35 oran6nda
azalma gösterir.
leri evre

prematüre retinopatisi bulgular6n6n geliEmesi için retinal damar matüritesi

gereklidir. Bu nedenle farkl6 do?um a?6rl6?6na sahip hasta gruplar6nda paralel
postkonsepsiyonel (gestasyonel yaE + kronolojik yaE) yaElarda ileri evre prematüre
retinopatisi görülür. Prethreshold hastal6?6n ortalama 36.1, threshold hastal6?6n ise ortalama
36.9 postkonsepsiyonel haftada geliEti?i, evre 1,2,3 ve plus hastal6?6n ise ortalama s6ras6yla
34.3, 35.4, 36.6 ve 36.3 postkonsepsiyonel haftalarda geliEti?i bulunmuEtur.
leri evre PR olgular6nda geliEimsel ve fonksiyonel k6s6tl6l6k oluEmaktad6r. Evre 5 PR
olan infantlarda retina yat6Et6r6lsa bile Eiddetli görme kayb6n6n oldu?u ERG çal6Emalar6 ile
desteklenmiEtir. Sekonder vitreus hemorajisi olan prematüre retinopatili infantlarda daha
kötü prognoz gözlenmiEtir.
Tam bir görme kayb6 diyebilmek için klinik olarak bilateral retina ortaya konmal6 ve
görme keskinli?i 6E6k hissi veya daha kötü olmal6d6r.
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PR retina d6E6nda da çeEitli etkilere neden olabilmektedir. Di?er oküler yap6larda
fizyolojide oluEan de?iEiklikler nedeni ile çeEitli hastal6klara yatk6nl6k oluEturur. Yüksek
miyopi, anizometropi, ambliyopi, katarakt ve glokom bunlardan baz6lar6d6r.
PR anormal rod fotoreseptör fonksiyonuna neden olmaktad6r. Rod reseptörlerinin d6E
segmentinin h6zla uzamas6 preterm yaElarda gözlenir. D6E segment geliEimi s6ras6nda
transdüksiyon süreci, d6E segment turnover6, fotoreseptör sodyum pompas6 için oksijen
ihtiyac6 artar. Bu da kalan retinan6n hipoksik kalmas6na neden olur. E?er yeterli oksijen
deste?i sa?lanamazsa fotoreseptör hasar6 geliEir. PR Eiddeti artt6kça rod reseptörlerinde
fototransdüksiyon aktivasyonu daha fazla etkilenir. PR Eiddeti ile rod reseptör hasar6
aras6nda iliEki bulunmas6na ra?men neden sonuç iliEkisi kesin olarak ay6rt edilememektedir.
Fotoreseptörlerin enerji ve oksijen ihtiyac6n6n artm6E olmas6 retinal hipoksiye katk6da
bulunarak PR geliEimine etki edebilmektedir.
Görme Keskinli9inde Azalma:
PR’nin baElang6ç zaman6 ile görme keskinli?ini do?ru olarak ölçebilmek için gerekli
olan zaman aras6nda birçok y6l geçti?inden bu olgularda görme keskinli?ini
de?erlendirebilmek zordur. Her ne kadar VEP ve çeEitli görme keskinli?i kartlar6 ile bilgi
sahibi olunsa da bu olgularda maküler keskinlik do?ru biçimde de?erlendirilemez.
Evre 3’e ulaEm6E bebeklerin %26’s6nda görme keskinli?i 20/200 düzeyinde
bulunmuEtur. Maküler çekinti bu tip olgularda azalan görme keskinli?inin en önemli
nedenidir. Sadece retina periferini tutan ve daha sonra gerileyen prematüre retinopatisi
olgular6nda da görme keskinli?i normal popülasyona oranla daha düEük bulunmuEtur.
EEik hastal6?a ulaEm6E bebeklere yap6lan
önlemede

baEar6

sa?larken,

tedavinin

maküler

tedavi hastal6?6n y6k6c6 sonuçlar6n6
farkl6laEma

iElemini

duraklatt6?6

gösterilmiEtir. Bu bebekler üzerinde yap6lan çal6Emalarda anormal fovea reflesi, iyi
geliEmemiE bir foveal avasküler bölge ve uzam6E paternli ERG bulunmuEtur.
7a5*l*k ve Ambliopi:
aE6l6k ve ambliopi prematüre retinopatisinin s6k görülen geç komplikasyonlar6d6r.
Yap6lan çal6Emalarda prematüre retinopatisi geliEen olgularda EaE6l6k %23-47 oran6nda
görülürken, geliEmeyen olgularda bu oran %10-20 aras6ndad6r. Strabismus oran6 daha ileri
evre ve daha posterior yerleEimle paralellik arz eder. Olgularda hayat6n ilk y6l6nda
strabismus düzeldi?i için tedavide konservatif yaklaE6lmal6d6r. Bu olgular6n yar6s6nda
ambliopi mevcuttur. Sebep olarak yüksek derece k6rma kusurlar6, nistagmus ve asimetrik
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görme keskinli?i gösterilmiEtir. Bu vakalarda özellikle ambliopi ile mücadale etmek
önemlidir.Ayr6ca bu hastalarda retinan6n periferik proliferatif doku taraf6ndan sürüklenmesi,
makülan6n ektopik lokalizasyonuna ve yalanc6 EaE6l6?a neden olabilir.
Myopi:
Yap6lan araEt6rmalarda PR geliEen ve özellikle tedavi uygulanan olgularda minimal
sekel kalsa dahi, toplumun di?er bireyleriyle k6yasland6?6nda myopi ve astigmatizman6n
daha s6k geliEti?i gösterilmiEtir. Tedavi uygulanmayan vakalardan %20 vakada myopi
ve % 5 vakada da yüksek myopi saptanm6Et6r. DüEük do?um a?6rl6?6 ve yüksek dereceli
PR ileri derece myopinin habercisidir. Evre 3 zon 2 vakalarda %50’den fazla myopi ve
yüksek myopi geliEmektedir. E?er hastal6k en az dokuz saat kadran6 büyüklü?ünde ise 24.
ayda olgular6n %80’inde myopi ve %54’ünde yüksek myopi geliEmektedir. Myopi geliEimi
PR Eiddeti ile ba?lant6l6d6r. Lentiküler ve aksiyel nedenlerin her ikisi de myopi geliEimine
yol açsa da lentiküler nedenlerin daha fazla etkili oldu?u düEünülür. Çünkü normalde
yaEla birlikte k6r6c6l6k gücü azalan lensin bu olgularda normal geliEimi durmaktad6r.
Katarakt ve Glokom:
S6kl6kla ileri evre hastal6klarda, skatrisyel vakalarda izlenmektedir. Ön kamara s6?l6?6
bulunan ileri evre PR vakalar6nda akut veya subakut glokom geliEebilir. PR glokomu tipik
olarak kapal6 aç6l6 glokomdur.
Sekonder aç6 kapanmas6 glokomu, gerilemiE PR olgular6n6n %25-33’ünde görülür.
Fizyopatolojik mekanizma geniE lense ba?l6 pupiller bloktur. Tüm iris lens diafram6 öne
do?ru hareket eder, s6k s6k korneal temas izlenir. Bu glokom iridotomiye iyi cevap verir.
Aç6 kapanmas6 olgular6nda iridotomi yetersiz kald6?6nda pars plana veya limbal yolla
lensektomi önerilmiEtir. Benzer Eekilde regresyon gösteren vakalarda da ilerde kapal6 aç6l6
glokom geliEebilece?i için s6k6 takip gerekir. Katarakt6n bazen primer olarak da
oluEabilece?i ak6lda tutulmal6d6r, çünkü bu gözlerde normal fizyoloji de?iEikli?e
u?ramaktad6r.
Kontrast Duyarl*l*9*nda Azalma:
Özellikle threshold hastal6k geliEen ve ablasyon yap6lan vakalarda gösterilmiEtir.
Hastalar 10 y6l sonra de?erlendirilmiE, PR’nin kontrast duyarl6l6?6n6 azaltt6?6 gösterilmiE,
fakat bunun ablasyon tedavisi ile ba?lant6s6n6n olmad6?6 anlaE6lm6Et6r. Ayn6 hastalarda PR
geliEiminin periferal görme alan6nda daralmaya da yol açt6?6 gösterilmiEtir.
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Regresyon gösteren PR olgular6nda nistagmus, periferal retinal y6rt6k, mikrokornea,
keratokonus, bant keratopati, opik atrofi ve akut hidrops geliEimi art6E gösterir.
Total Körlük:
PR önemli derecede fibrovasküler doku üretimine neden oldu?u için oluEan skar
dokusunun

kontraksiyonuna ba?l6 olarak retinal distorsiyon oluEabilmektedir. Bu da

retinal dekolman yerine traksiyona neden olmaktad6r. Bu durumda görme çok azalm6E
olsa dahi tam körlük oluEmamaktad6r. Çocukluk ve adölesan döneminde göz geliEimi ile
retina dekolman6 s6kl6?6 art6E gösterir. Dekolman, regresyon geliEen gözlerde bile göz
geliEimi ile art6E gösterebilir. Fibrovasküler skar veya lazer ve kriyoterapi uygulamalar6
sonras6nda skar kenar6na yap6Ean retinal bölgelerde traksiyon art6E6na ba?l6 olarak retinal
y6rt6k oluEmaktad6r. Geç baElang6çl6 retina dekolman6 erken tedavi edilebilirse ileri evre PR
dekolmanlar6na göre daha kolay tedavi edilebilir ve daha iyi prognoza sahiptir. Bu nedenle
PR öyküsü bulunanlara adelösan ve eriEkin dönemde y6ll6k retina incelenmesi yap6lmal6d6r.
OluEabilecek komplikasyonlar6n iyi bilinmesi ve zaman6nda müdahale edilmesi son
derece önemlidir. Bazen hastal6?6n kendisi yat6Esa bile komplikasyonu daha dramatik
sonuç do?urabilir.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Eylül 2005 –Eylül 2008 tarihleri aras6nda iEli Etfal E?itim ve AraEt6rma Hastanesi
Çocuk Hastal6klar6 A.B.D. Yenido?an Yo?unbak6m Ünitesi baEta olmak üzere çeEitli
kliniklerden

klini?imize yönlendirilen

prematüre bebeklerin, PR

geliEimi yönünden

takipleri gerçekleEtirildi.
36. gestasyonel hafta ve daha önce do?an, 2500 gram ve daha düEük do?um a?6rl6?6na
sahip bebekler ile yenido?an uzman6n6n riskli buldu?u bebekler çal6Ema kapsam6na al6nd6.
Prematüre bebeklerin

ilk muayeneleri

do?umdan

sonraki 4-6. haftalarda veya

postkonsepsiyonel 31-33. haftalarda yenido?an ünitesinde yap6ld6. lk muayenesinde PR
saptanan ve taburcu edildikten sonra takibi devam eden bebekler ile di?er hastanelerden
klini?imize yönlendirilen bebeklerin göz muayenesi klini?imizde yap6ld6.
Takipleri s6ras6nda bebeklerin do?um a?6rl6klar6, gestasyonel yaElar6, oksijen tedavisi
(ö?renilebildi?i kadar6 ile süre, Eekil ve miktar6), sepsis geliEimi, kan transfüzyonu,
intraventriküler hemoraji geliEimi, patent duktus arteriosus mevcudiyeti , sürfaktan tedavisi,
hiperbilurubinemi, apne geliEimi , ço?ul gebelik ve preeklampsiyi içeren risk faktörleri
kay6t edildi.
Bebekler muayene edilmeden 1 saat önce pupillalar6 15 dakika ara ile üçer kez
damlat6lan %1’lik tropikamid ve %2.5’lik fenilefrin ile geniEletildi. Muayene yap6lmadan
önce %0.5’lik proparakain hidroklorür damlat6larak topikal anestezi sa?land6. Kapak
spekulumu tak6ld6ktan sonra binoküler indirekt oftalmoskop ile 20 ve 28 dioptrilik lens
kullan6larak önce ön segment daha sonra fundus muayenesi yap6ld6. Bulgular ICROP
kriterlerine göre kay6t edildi.
Yap6lan muayenede, perifer vaskülarizasyonu ora serrataya bir disk çap6 uzakl6?a
kadar ulaEan retina, geliEimini tamamlam6E olarak kabul edildi. lk muayene s6ras6nda PR
olmayan ancak retinas6 immatür olan bebekler 2-4 hafta ara ile takip edildi. Retinopati
saptanan olgular ise hastal6k progresyonu ve retina matürasyonu aç6s6ndan 2 hafta ara ile
takip edildi. Prethreshold hastal6k geliEen bireyler haftada en az 1 kez muayene edildi. EEik
hastal6k geliEtiren bebekler ablatif tedavi için yönlendirilirken, di?er bireyler vasküler
geliEimin stabilitesi ortaya koyulana kadar takip edildi.
PR

saptanan bebekler tespit edildikten sonra tüm prematüre bebekler için PR

insidans6 tespit edildi ve prematüre retinopatili bebeklerde evre da?6l6m6 incelendi.
Do?um a?6rl6?6na göre PR s6kl6?6n6 daha iyi belirleyebilmek amac6yla hastalar 1000 gr. ve
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daha düEük do?um a?6rl6?6na sahip olanlar, 1001-1250 gr. aras6nda do?anlar, 1251-1500
gr. aras6nda do?anlar ve 1500 gramdan daha a?6r do?anlar olarak 4 gruba ayr6ld6. Ayn6
Eekilde gestasyon yaE6na göre 28 haftal6k veya daha küçük olanlar, 29-32 hafta aras6 olanlar,
33 haftal6k veya daha büyük olanlar olarak 3 gruba ayr6ld6. Bu gruplardaki PR insidans6
ayr6 ayr6 tespit edildi.
Bebeklerden oksijen tedavisi alanlar almayan bebeklerle, sepsis geçirenler
geçirmeyenler ile, intraventriküler hemoraji oluEanlar oluEmayanlar ile, hiperbilurubinemisi
olanlar olmayanlar ile, kan transfüzyonu yap6lanlar yap6lmayanlara ile, ço?ul do?umlar
tekli do?umlar ile, annesinde preeklampsi olanlar olmayanlarla, sürfaktan tedavisi alanlar
almayanlarla, apne geliEtirenler geliEtirmeyenlerle, PDA’s6 olanlar olmayanlarla hastal6k
geliEimi yönünden karE6laEt6r6l6p, bu risk faktörlerinin istatistiksel olarak anlaml6l6klar6
araEt6r6ld6.
Çal6Emam6zda istatistiksel de?erlendirmede pearson ki-kare testi kullan6lm6Et6r.
Testlerde SPSS program6 kullan6lm6E olup p<0.05 düzeyi istatistiksel olarak anlaml6 kabul
edilmiEtir.
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BULGULAR
Do?um a?6rl6?6na göre PR s6kl6?6n6 daha iyi belirleyebilmek amac6yla hastalar [1000
gr. do?anlar, 1001-1250 gram aras6 do?anlar, 1251-1500 gram aras6 do?anlar ve >1500 gr.
do?anlar olarak 4 gruba ayr6ld6. Ayn6 Eekilde gestasyon yaE6na göre [28 hafta do?anlar,
29-32 hafta aras6 do?anlar ve Z33 hafta do?anlar olarak 3 gruba ayr6ld6.
Çal6Ema kapsam6na al6nan 173 bebe?in 346 gözü incelendi. Her iki gözünde de ayn6
evreye sahip hastalar çal6Ema kapsam6na al6nd6. Muayene edilen bebeklerin do?um
a?6rl6klar6 750 ile 2500 gram aras6nda olup ortalama 1559.832 gr. idi ( ss:386.769).
Bebeklerin gestasyonel haftalar6 26 ile 36 hafta aras6nda olup ortalama 31.57 hafta idi
(ss:2.135).
Bu gruplar ve içerdikleri bebek say6s6 tablo 1 ile 2’de özetlenmiEtir.
Tablo 1: Do?um a?6rl6?6na göre prematüre bebeklerin da?6l6m6
DoCum aC4rl4C4

Bebek say4s4

D1000 gram

15

1001-1250 gram

29

1251-1500 gram

42

>1500 gram

87

Toplam

173

Tablo 2:Gestasyon yaE6na göre prematüre bebeklerin da?6l6m6
Gestasyon yaG4

Bebek say4s4

D 28 hafta

16

29-32 hafta

93

I33 hafta

64

Toplam

173
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Çal6Ema kapsam6na al6nan 173 bebekten 120’si k6z (%69.36), 53’ü (%30.63) erkek
idi. (Tablo 3)
Tablo 3: Cinsiyete göre bebeklerin da?6l6m6
Cinsiyet

Bebek say4s4

%

K4z

120

69.36

Erkek

53

30.64

Toplam

173

100.0

173 bebekten 46 tanesinde çeEitli evrelerde PR geliEti?i tespit edildi. (Tablo 4)
Tablo 4:Prematüre retinopatisi s6kl6?6
Hasta say6s6

%

PR olan

46

27

PR olmayan

127

73

Toplam

173

100

PR saptanan 46 bebe?in 24(%14) tanesinde evre 1, 13 (%8) tanesinde evre 2, 9 (%5)
tanesinde evre 3 hastal6k mevcuttu. (Tablo5, ekil 4)
Tablo 5: PR saptanan bebeklerin evrelere göre da?6l6m6
Bebek

Evre 1

Evre 2

Evre 3

Evre 4

Evre 5

Toplam

24

13

9

0

0

46

52.2

28.3

19.6

0

0

100

Say6s6
Yüzde%
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ekil 4: PR olan bebeklerin evrelere göre da?6l6m6
100
Bebek sayisi

80

Yüzde%

60

52,2

Yüzde
40

28,3
24

20

19,6
13

9
0 0

0 0

Evre 4

Evre 5

0
Evre 1

Evre 2

Evre 3
Evre

Prematüre retinopatisi saptanan gözlerdeki retinopatinin lokalizasyonu ve evre iliEkisi
aEa?6da gösterilmiEtir. (Tablo 6, ekil 5)
Tablo 6: PR saptanan bebeklerde retinopatinin lokalizasyonu
Lokalizasyon

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Toplam

Evre 1

0

17

7

24

Evre 2

1

11

1

13

Evre 3

0

8

1

9

Toplam

1

36

9
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ekil 5: PR olan bebeklerde retinopatinin lokalizasyonu

50
Zon 1

Zon 2

40

Zon 3

30
Hasta say4s4
17

20

11
8

7

10
0

1

1

Evre 1

Evre 2

1

0

0
Evre 3

Evre

Do%um a%&rl&%&na göre prematüre retinopatisi geli0iminin de%erlendirilmesi:
PR saptanan bebeklerin ortalama do?um a?6rl6?6 1304.33 gr.(ss:327.56), saptanmayan
bebeklerin ise 1652.38 gr.(ss:365.262) idi. Hastal6k görülen bebeklerin do?um a?6rl6?6na ve
evrelere göre da?6l6m6 tablo 7 ve Eekil 6’da gösterilmiEtir.
Tablo 7: Do?um a?6rl6?6na göre prematüre bebeklerin da?6l6m6
DoCum

Bebek say4s4

PR görülen bebek

aC4rl4C4

%

say4s4

D1000 gr

15

9

60

1001-1250 gr

29

17

58.6

1251-1500 gr

42

11

26.2

>1500 gr

87

9

10.3

Toplam

173

46

27
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ekil 6: Do?um a?6rl6?6na göre prematüre retinopatisi görülen bebeklerin da?6l6m6

100
80

PR görülen bebek sayisi
60

58,6

60
Yüzde
40
20

Yüzde (%)

26,2
17
9

11

9

10,3

0
=1000 gr 1001-1250 1251-1500 >1500 gr
gr
gr
DoCum aC4rl4C4

Yap6lan istatistiksel analizde ortalama do?um a?6rl6?6 ile PR’nin görülme s6kl6?6
aras6nda istatistiksel olarak anlaml6 bir iliEki mevcuttu (x²=35.642, p=.000). Do?um a?6rl6?6
artt6kça PR’nin görülme s6kl6?6n6n anlaml6 bir Eekilde azald6?6 görüldü. Hastal6k Eiddeti ile
do?um a?6rl6?6 aras6ndaki iliEki de istatistiksel olarak de?erlendirildi ve do?um a?6rl6?6 ile
PR Eiddeti aras6nda istatistiksel anlaml6 bir iliEki tespit edildi (x²=42.945, p=.000).
PR’li bebeklerde do?um a?6rl6?6 ve evrelere göre da?6l6m6 tablo 8 ve Eekil 7’de
gösterilmektedir.
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Tablo 8: Do?um a?6rl6?6na ve evrelere göre prematüre retinopatili bebeklerin
da?6l6m6
DoCum

PR

Evre 1

%

Evre 2

%

Evre 3

%

aC4rl4C4

görülen

9

3

33.4

4

44.4

2

22.2

17

9

53

4

23.5

4

23.5

11

7

63.6

4

36.4

0

0

9

5

55.6

1

11.1

3

33.3

46

24

52.2

13

28.2

9

19.6

bebek
say4s4
D1000
gram
10011250
gram
12511500
gram
>1500
gram
Toplam

52

ekil 7: Do?um a?6rl6?6na ve evrelere göre prematüre retinopatili bebeklerin da?6l6m6

100

Evre1

80
63,6
60

55,6

53,0

Evre 2

44,4

Yüzde

36,4

40 33,4

33,3

23,5
23,5

22,2
20

Evre 3

11.1
0,0

0

[[1000 gram 1001-1250 1251-1500 >>1500 gram
gram
gram

DoCum aC4rl4C4

Gestasyon haftas&na göre prematüre retinopatisi geli0iminin de%erlendirilmesi:
Gestasyon yaE6na göre bebekleri inceledi?imizde 28 hafta ve daha küçük do?an 16
bebekten 11 (%68.8) tanesinde, 29-32 hafta aras6nda do?an 93 bebekten 30 (%32.3)
tanesinde ve 33 hafta ve daha büyük gestasyon haftas6na sahip 64 bebekten 5 (%7.8)
tanesinde prematüre retinopatisi geliEti?i görüldü (Tablo 9, ekil 8).
Tablo 9:Gestasyon yaE6na göre PR s6kl6?6
Gestasyon

Bebek say4s4

PR’li bebek say4s4

%

D28 hafta

16

11

68.8

29-32 hafta

93

30

32.3

I33 hafta

64

5

7.8

Toplam

173

46

26.6

yaG4

53

ekil 8:Gestasyon yaE6na göre prematüre retinopatisi s6kl6?6
100

80

PR olan bebek sayisi

68,8

60
Yüzde

%
40

20

30,0

32,3

11,0
5,0

7,8

0
28 hafta

29-32 hafta

=33 hafta

Ges tasyon haftas4

Grafikten de anlaE6ld6?6 gibi gestasyonel hafta azald6kça PR görülme s6kl6?6
artmaktad6r. Pearson ki-kare testi ile yap6lan istatistiksel analizde PR görülme s6kl6?6 ile
gestasyon haftas6 aras6nda istatistiksel olarak anlaml6 fark oldu?u görüldü (x²=27.661,
p=.000). Bebeklerin gestasyon yaE6 artt6kça PR görülme s6kl6?6n6n azald6?6 görüldü.
Bebeklerin gestasyonel yaEa göre evrelere da?6l6m6 ise tablo 10 ve Eekil 9’da gösterildi.
Gruplar aras6nda Pearson ki-kare testi ile yap6lan istatistiksel analizde gestasyonel yaE ile
hastal6k Eiddeti aras6nda istatistiksel olarak anlaml6 bir iliEki oldu?u görüldü (x²=29.397,
p=.000).
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Tablo10:Gestasyon yaE6na ve evrelere göre prematüre retinopatili olgular6n da?6l6m6
Gestasyon

Evre 1

%

Evre 2

%

Evre 3

%

D28 hafta

5

45,4

3

27,3

3

27,3

29-32 hafta

15

50

9

30

6

20

I33 hafta

4

80

1

20

0

0

YaG4

ekil 9: Gestasyon haftas6na ve evrelere göre prematüre retinopatili olgular6n
da?6l6m6
100
80.0

Evre 1

80

60
45.4

Yüzde
40

27.3

Evre 2

50.0

Evre 3

30.0

27.3

20.0

20.0

20
0.0
0
=28 hafta

29-32 hafta

=33 hafta

Ges tasyon Haftas4

Oksijen

tedavisi

alan

bebeklerde

prematüre

retinopatisi

geli0iminin

de%erlendirilmesi :
Solunum s6k6nt6lar6 nedeni ile mekanik ventilasyon, baEl6k, CPAP (Continued Positive
Airway Pressure ) veya küvöz içi olacak Eekilde oksijen tedavisi uygulanan 57 bebekten
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25 (%43.9) tanesinde PR geliEirken, hiç oksijen tedavisi almayan 116 bebekten 21 (%18.1)
tanesinde hastal6k geliEti?i görüldü. (Tablo11)
Tablo 11: Oksijen tedavisi alan bebeklerde PR s6kl6?6
Oksijen

PR geliGenler(%)

PR geliGmeyenler (%)

Toplam(%)

25(%43.9)

32(%56.1)

57(%32.9)

21(%18.1)

95(%81.9)

116(%67.1)

tedavisi alanlar
Oksijen
tedavisi
almayanlar
Yap6lan istatistiksel analizde oksijen tedavisi alan bebeklerde PR görülme s6kl6?6
aaras6nda anlaml6 iliEki mevcuttu (x²=12.989 p=.000) ve do?um a?6rl6?6 artt6kça PR
görülme s6kl6?6n6n azald6?6 görüldü.
Ço%ul gebelik ve prematüre retinopatisi geli0iminin de%erlendirilmesi:
Takip edilen bebeklerden 60 tanesi ikiz ya da üçüz eEi idi. Bu bebeklerden 11(%18.3)
tanesinde PR geliEirken, tek do?an 113 bebe?in 35 (%31) tanesinde PR geliEti?i tespit
edildi(Tablo 12).
Tablo 12:Ço?ul do?umlarda PR s6kl6?6

kiz ya da üçüz

PR geliGen bebek

PR geliGmeyen

Toplam(%)

say4s4(%)

bebek say4s4

11(%18.3)

49(%81.7)

60(%34.7)

35(%31)

78(%69)

113(%65.3)

doCanlar
Tek bebek
olarak doCanlar
Ço?ul gebelik ve PR görülme s6kl6?6 aras6ndaki iliEki Pearson ki-kare testi ile
de?erlendirildi?inde istatistiksel olarak anlaml6 bir fark bulunamam6Et6r (x²=3.208 p=.073).

56

Maternal preeklampsi ve prematüre retinopatisi geli0iminin de%erlendirilmesi:
Takip edilen 173 bebekten 18’inin annesinde preeklamsi geliEti?i ve bu 18 bebekten
1 (%5.6) bebekte hastal6k geliEti?i tespit edildi. Annesinde preeklamsi görülmeyen 155
bebe?in ise 45 (%29)’inde hastal6k geliEti?i tespit edildi(Tablo 13). Preeklampsi hikayesi
ve PR görülme s6kl6?6 Pearson ki-kare testi ile karE6laEt6r6ld6?6nda ise aralar6nda istatistiksel
olarak anlaml6 bir iliEki oldu?u tespit edilmiE (x²=4.554 p=.033) ve preeklamptik annelerin
bebeklerinde PR geliEiminin daha az oldu?u görülmüEtür.
Tablo 13:Maternal preeklamsi geliEen bebeklerde PR s6kl6?6
PR geliGenler

PR geliGmeyenler (%)

Toplam(%)

1(%5.6)

17(%94.4)

18(%10.4)

45(%29.0)

110(%71)

155(%89.6)

(%)
Maternal preeklamsi
bulunan bebek say4s4
Maternal preeklamsi
bulunmayan bebek
say4s4
Kan

transfüzyonu

yap&lan

bebeklerde

prematüre

retinopatisi

geli0iminin

de%erlendirilmesi:
Takip edilen 173 bebe?in 40 (%23.1) tanesine herhangi bir kan ürünü ile transfüzyon
uygulanm6E ve transfüzyon uygulanan 40 bebe?in 22 (%55)’sinde PR tespit edilmiEtir.
Transfüzyon yap6lmam6E olan 133 bebe?in ise 24 (%18)’ünde hastal6k tespit edilmiEtir.
Transfüzyon uygulanmas6 ile hastal6k görülme s6kl6?6 aras6ndaki iliEki Pearson ki- kare testi
ile de?erlendirilmiE ve istatistiksel olarak anlaml6 bir iliEki oldu?u tespit edilmiEtir
(x²=21.515, p= .000). (Tablo14) Kan transfüzyonu uygulanan bebeklerde PR görülme
s6kl6?6n6n art6E gösterdi?i görülmüEtür.
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Tablo 14: Kan transfüzyonu uygulanan bebeklerde PR s6kl6?6
PR geliGenler (%)

PR geliGmeyenler

Toplam(%)

(%)
Kan transfüzyonu

22(%55)

18(%45)

40(%23.1)

24(%18)

109(%82)

133(%76.9)

yap4lanlar
Kantransfüzyonu
yap4lmam4G
bebekler

Sürfaktan

tedavisi

alan

bebeklerde

prematüre

retinopatisi

geli0iminin

de%erlendirilmesi:
Sürfaktan gebeli?in son döneminde depolanan ve bu nedenle prematüre bebeklerde
göreceli olarak eksik olan bir maddedir. Prematüre bebeklere akci?er problemi, solunum
s6k6nt6s6 ve RDS gibi hastal6klarda sürfaktan tedavisi verilmektedir. Bizim çal6Emam6zda
akci?er problemleri nedeni ile sürfaktan tedavisi uygulanan 16 bebekten 9 (%56.2)’unda
PR geliEirken, sürfaktan tedavisi uygulanmayan 157 bebekten 37(%23.6)’sinde PR geliEti?i
görüldü. Pearson ki-kare testi ile yap6lan istatistiksel analizde sürfaktan uygulanmas6 ile PR
görülme s6kl6?6 aras6nda istatistiksel olarak anlaml6 fark oldu?u ve sürfaktan tedavisinin
PR görülme s6kl6?6n6 artt6rd6?6 tespit edildi .(x²=7.946, p=.005) (Tablo15)
Tablo 15:Sürfaktan tedavisi uygulanan bebeklerde PR s6kl6?6
Sürfaktan tedavisi

PR geliGenler (%)

PR geliGmeyenler (%)

Toplam(%)

9(%56.2)

7(%43.8)

16(%9.2)

37(%23.6)

120(%76.4)

157(%90.8)

yap4lanlar
Sürfaktan tedavisi
yap4lmam4G
bebekler
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H i p e r bi l u r u bi n em i l i b e b ek l er d e PR g el i 0 i m i n i n d e% er l en di r i l m es i :
Takip edilen 173 bebek aras6ndan hiperbilurubinemi geliEen 107 bebe?in 29
(%27.1)’unda PR geliEti?i tespit edildi. Hiperbilurubinemi geliEmeyen 66 bebe?in ise
17 (%25.8)’sinde hastal6k geliEti?i görüldü. Pearson ki- kare testi ile her iki grup k6yasland6
ve PR görülme s6kl6?6 ile hiperbilurubinemi aras6nda istatistiksel olarak anlaml6 bir iliEki
olmad6?6 tespit edildi. (x²=0.38, p=.846) (Tablo 16)
Tablo16: Hiperbilirubinemi geliEen bebeklerde PR s6kl6?6
PR geliGenler

PR geliGmeyenler (%)

Toplam(%)

29(%27.1)

78(%72.9)

107(%61.8)

17(%25.8)

49(%74.2)

66(%38.2)

(%)
Hiperbilurubinemi
geliGen bebek say4s4
Hiperbilurubinemi
geliGmeyen bebek say4s4
Sepsis geli0en bebeklerde PR geli0iminin de%erlendirilmesi:
Sepsis geliEtiren 95 bebe?in 32 (%33.7) tanesinde PR geliEimi görülürken, sepsis
geliEimi görülmeyen 78 bebe?in ise 14 (%17.9)’ünde hastal6k saptand6. Pearson ki kare
testi ile PR görülme s6kl6?6 ile sepsis aras6nda istatistiksel olarak anlaml6 bir iliEki oldu?u
tespit edildi (x²=.433, p=.020) (Tablo 17). Sepsis geliEmiE olan bebeklerde PR görülme
s6kl6?6n6n art6E gösterdi?i görüldü.
Tablo 17:Sepsis geliEen bebeklerde PR s6kl6?6
Sepsis geliGen

PR geliGenler (%)

PR geliGmeyenler (%)

Toplam(%)

32(%33.7)

63(%66.3)

95(%54.9)

14(%17.9)

64(%82.1)

78(%45.1)

bebek say4s4
Sepsis
geliGmeyen
bebek say4s4
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IVH Geli0en Bebeklerde PR geli0iminin de%erlendirilmesi:
IVH geliEen 5 bebe?in 4(%80)’ünde PR saptan6rken, IVH geliEmeyen 168 bebe?in
42(%25)’sinde hastal6k geliEti?i görüldü. Pearson ki kare testi ile IVH geliEimi ile PR
görülme s6kl6?6 aras6nda istatistiksel olarak anlaml6 bir iliEki oldu?u tepit edildi
(x²=.525, p=.006) (Tablo 18). IVH geliEen bebeklerde PR görülme s6kl6?6n6n artm6E oldu?u
tespit edildi .
Tablo 18: IVH geliEen bebeklerde PR s6kl6?6
PR geliGenler (%)

PR geliGmeyenler (%)

Toplam(%)

4(%80)

1(%20)

5(%2.9)

42

126

168(%97.1)

IVH geliGen
bebek say4s4
IVH geliGmeyen
bebek say4s4

Apne Geli0en Bebeklerde PR geli0iminin de%erlendirilmesi:
Do?um sonras6 yap6lan yo?un bak6m takiplerinde apne geliEen 10 bebe?in
3(%30)’ünde PR geliEirken, apne geliEmeyen 163 bebekten 43 (%26.4)’ünde PR geliEti?i
görüldü. Her iki grup Pearson ki-kare testi ile k6yasland6?6nda, apne periyodlar6 görülen
bebeklerde PR görülme s6kl6?6 bak6m6ndan anlaml6 bir iliEki olmad6?6 görüldü (x²=.063,
p=.801).(Tablo 19)
Tablo 19: Apne geliEen bebeklerde PR s6kl6?6
PR
Apne geliGen bebek

geliGenler PR

geliGmeyenler Toplam(%)

(%)

(%)

3(%30)

7(%70)

10(%5.8)

43(%26.4)

120(%73.6)

163(%94.2)

say4s4
Apne geliGmeyen
bebek say4s4
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PDA’lu bebeklerde PR geli0iminin de%erlendirilmesi:
Do?um sonras6 PDA saptanan 2 bebekten 1(%50)’inde PR saptan6rken, PDA
saptanmayan 171 bebekten 45(%26.3)’inde PR geliEti?i görüldü. Her iki grup pearson kikare testi ile k6yasland6?6nda aralar6nda istatistiksel anlaml6 fark olmad6?6 görüldü (x²=.568,
p=.451) (Tablo 20)
Tablo 20: PDA’l6 bebeklerde PR s6kl6?6
PR
PDA’l4 bebek say4s4
PDA’s4z bebek

geliGenler PR

geliGmeyenler Toplam(%)

(%)

(%)

1(%50)

1(%50)

2(%1.2)

45(%26.3)

126/%73.7)

171(%98.8)

say4s4
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TARTI MA:
Son y6llarda, yard6mc6 üreme tekniklerinin geliEmesi nedeni ile erken do?an
bebeklerin say6s6 giderek artmakta ve özellikle dünyada son iki dekadda neonatalojideki
geliEmelere paralel olarak çok daha düEük do?um a?6rl6?6na sahip olan bebekler
yaEama Eans6na kavuEmaktad6r. Bunun sonucu olarak PR insidans6nda giderek art6E
görülmektedir. [151]
Eylül 2005 –Eylül 2008 tarihleri aras6nda ortalama 31.5 gestasyonel hafta ve 1559.8
gr. do?um a?6rl6?6na sahip 173 bebe?in 344 gözü ile yapt6?6m6z
oran6nda herhangi bir evrede PR saptad6k.

çal6Emam6zda

%27

imdiye kadar PR s6kl6?6 üzerine yap6lan

çal6Emalarda de?iEik sonuçlar bildirilmiEtir. Clark PR insidans6n6 1500 gr alt6ndaki
prematürelerde %51 olarak bildirmiEtir [152]. Darlow ise 1500 gr alt6ndaki prematürelerde
bu s6kl6?6 %21 olarak bildirmiEtir[153]. Palmer 1251 gr alt6nda olan prematürelerde PR
insidans6n6 %65.8, Flynn 1300 gr alt6ndaki prematürelerde ise %55.6 olarak tespit etmiEtir
[134,154]. Ülkemizde Demirkol ve arkadaElar6 2370 gr alt6ndaki 52 prematüre bebek
üzerinde yapt6klar6 çal6Emada PR s6kl6?6n6 %3.8 olarak bildirirken[155], Özcan ve
arkadaElar6 %14.4[156], Gezer ve arkadaElar6 ise %26.4 [157] olarak bildirmiEtir. 2002
y6l6nda yay6nlanan çal6Emalarda 28-29 gestasyonel haftalar aras6nda ve 1200-1300 gr
aras6ndaki

prematüre

bebeklerde

tespit

edilen

PR

insidans6

aEa?6daki

tabloda

gösterilmektedir(Tablo 21).
Tablo 21:Ortalama gestasyon haftas6 ve do?um a?6rl6?6na göre PR insidans6(2002)
Çal6Ema

Ortalama

Ortalama

PR(herhangi

gestasyon haftas6

do?um

bir evrede)

Hasta say6s6

kilosu(gr)
Mathew ve

205

28

1205

%31.2

253

28.5

1118

%36.4

392

29.4

1381

%25.5

ark(2002)[158]
Larsson ve
ark(2002)[159]
Larsson ve
ark(2002)[160]
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Görüldü?ü gibi farkl6 ülkelerde, farkl6 prematüre gruplar6 üzerinde yap6lan
çal6Emalarda de?iEik sonuçlar ortaya ç6km6Et6r. De?iEik sonuçlar6n en önemli sebebi çeEitli
risk faktörlerinin mevcudiyetidir. PR için birçok risk faktörü tan6mlanmas6na ra?men en
önemlilerinin gestasyon haftas6 ve düEük do?um a?6rl6?6 ile belirlenen immatürite oldu?u
gösterilmiEtir [9]
CRYO-ROP çal6Emas6nda, 1986-1987 y6llar6 aras6nda do?an ve 1251 gr alt6ndaki
bebeklerde PR insidans6 %65.8, 1000 gr’6n alt6ndakilerde ise %81.6 olarak bulunmuEtur.
Ülkemizde yap6lan çal6Emalarda do?um a?6rl6klar6na göre prematüre bebeklerde görülen PR
insidans6 aEa?6daki tabloda gösterildi?i gibidir(Tablo 22)
Tablo 22: Ülkemizde yap6lan çal6Emalarda do?um a?6rl6klar6na göre PR insidans6
Çal6Ema

[1000 gr

1001-1250 gr

1251-1500 gr

>1500 gr

Oval6 ve ark[41]

%78.9

%47.2

%38.5

%12.6

H6zarc6kl6o?lu ve

%37.5

%50

%7.5

%5

Apil ve ark[65]

%50

%44

%27.2

%16.7

Karaçorlu ve

%56

%33

%16

%10

ark[64]

ark[42]
Bizim çal6Emam6zda ise 1000gr ve alt6ndaki bebeklerde PR s6kl6?6 %19.6, 1001-1250
gr aras6nda %37, 1251-1500 gr aras6nda %23.9 ve > 1500 gr olanlarda ise %19.6 olarak
tespit edilmiEtir. Bizim çal6Emam6zda di?er çal6Emalarda oldu?u gibi do?um a?6rl6?6
artt6kça PR s6kl6?6 azalmaktad6r. Schaffer[161] do?um a?6rl6?6nda her 100 gr’l6k art6E için
eEik hastal6?a ulaEma riskinde %27 oran6nda düEüE oldu?unu bildirmektedir. Yani do?um
a?6rl6?6 artt6kça hastal6?6n ilerleme riskinin azald6?6n6 ifade etmektedir. DüEük do?um
a?6rl6kl6 bebeklerde PR’nin ileri evrelerinin daha s6k görüldü?ünü tespit etmek amac6 ile
do?um a?6rl6?6na göre PR evrelerini s6n6fland6rd6?6m6zda do?um a?6rl6?6 ile hastal6k Eiddeti
aras6nda istatistiksel olarak anlaml6 bir iliEki oldu?unu tespit ettik.
DüEük do?um haftas6na sahip bebeklerde PR s6kl6?6n6n daha fazla oldu?unu
gösteren pek çok çal6Ema vard6r. Palmer [134], 27 haftadan küçük prematürelerde PR
insidans6n6 %90, 28-31 hafta aras6ndakilerde %55.3, 32 haftadan büyüklerde ise %29.5
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olarak bildirmiEtir. Fledelius[162], 28 haftadan küçük prematürelerde PR insidans6n6 %72
ve 29-30 haftal6k prematürelerde %17, 31-32 haftal6k olanlarda ise %8 olarak bildirmiEtir.
Fielder ve ark[17] PR s6kl6?6n6 32 hafta ve alt6nda do?an bebeklerde %67.2, 32 hafta
üzerinde ise %26 oran6nda bulurken Clark ve ark[152]

gestasyon yaE6 32 hafta ve

üzerindeki bebeklerde PR saptamam6Elard6r. Ülkemizde ise Gezer ve ark .[157]
s6kl6?6n6 28 haftadan küçük bebeklerde %59.0,

PR

29-32 hafta aras6nda do?an

bebeklerde %24.3, 33-36 hafta aras6ndakilerde ise %6.8 olarak bildirirken, Özcan ve
ark.8[156] 29 haftadan küçük bebeklerde %16.0, 30-33 hafta aras6ndakilerde %17.0 ve 3437 hafta aras6ndakilerde %6.0 olarak bildirmiElerdir. Çal6Emam6zda

[28 gestasyonel

haftaya sahip bebeklerde PR s6kl6?6 %68.8, 29- 32 hafta aras6ndakilerde %32.3, Z33 hafta
olanlarda ise %7.8 olarak tespit edildi ve gestasyonel yaE artt6kça PR s6kl6?6nda istatistiksel
anlaml6 bir düEüE oldu?u görüldü. Gestasyon yaE6n6n hastal6k Eiddeti üzerine olan etkisini
de?erlendirmek amac6yla hastal6k evreleri gestasyonel yaEa göre s6n6fland6r6ld6 ve
istatistiksel olarak anlaml6 bir fark oldu?u görüldü.
PR ile ilgili yap6lan çal6Emalarda düEük do?um a?6rl6?6 ve düEük gestasyonel hafta,
hastal6k oluEumunda en önemli risk faktörleri olarak gösterilmektedir. Çal6Emalar aras6nda
zaman zaman oluEan farkl6 veriler daha çok hastal6?6n multifaktöriyel oluEundan,
etyopatogenezinde de üzerinde duruldu?u gibi do?um a?6rl6?6 ve gestasyonel yaE d6E6nda
baEka faktörlerinde rol oynamas6ndan kaynaklanmaktad6r.
PR saptanan bebeklerde bulunan evre yüzdelerinin belirtildi?i çal6Emalarda da de?iEik
sonuçlar ortaya ç6km6Et6r.Ülkemizde bu oranlar aEa?6daki gibidir(Tablo 23)
Tablo 23:Ülkemizde yap6lan çal6Emalarda PR’nin evrelere göre da?6l6m yüzdesi
Karadeniz ve

EVRE 1

EVRE 2

EVRE 3

EVRE 4

%16.8

%29.38

%51.65

%2.36

%36

%28

%32

%4

%50

%20

%25

%5

ark[163]
AltunbaE ve
ark[41]
Bozkurt ve
ark [164]
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Palmer [134] 2699 prematüre bebe?i içren geniE çapl6 araEt6rmas6nda PR geliEen
bebeklerin %25.2’sinin evre 1, %21.1’sinin evre 2, %18.3’ünün evre 3 hastal6?6 oldu?unu
bildirmiEtir.
Fielder[17]ve ark. bu oranlar6 s6ras6 ile %29.9, %16.3, %6.4 olarak bildirmiElerdir.
Fielder %0.3 oran6nda ise evre 4 ve 5 hastal6k tespit etmiEtir.
Bizim çal6Emam6zda ise PR saptanan 46 bebe?in 24(%14) tanesinde evre 1, 13 (%8)
tanesinde evre 2, 9 (%5) tanesinde evre 3 hastal6k mevcut idi. Evre 4 ve evre 5 hastal6k
tespit edilmedi.
Tüm prematüre bebekler henüz tamamlanmam6E bir retina vaskülarizasyonu ile
do?arlar. Bebe?in do?umu ile birlikte yüksek oksijen düzeyine maruz kalmas6 retina
vaskülarizasyonunun geliEimini bozar. Bu nedenle retinada oluEan hipoksik ortam, yeni
damar oluEumuna neden olur. 1954 y6l6nda Asthon hayvanlar üzerinde yapt6?6 deneylerde
yüksek oksijen seviyelerinin retina damarlar6nda vazokonstrüksiyon, vazoobliterasyon ve
sekonder olarak neovaskülarizasyona neden olarak retinan6n damar geliEimini olumsuz
olarak etkiledi?ini

bildirmiEtir. Asthon daha sonra yapt6?6 çal6Emalarla da bu fikrini

desteklemiEtir.[165] Bunu takip eden çal6Emalarda yüksek oksijen düzeyleri sonucunda
çeEitli serbest oksijen radikallerinin oluEtu?u ve bu radikallerin retina vaskülarizasyonunu
oluEturmak üzere göç eden i? hücrelerinin geliEimini bozdu?u belirtilmiEtir.[166] Patz
yüksek düzeyde (%65-70) oksijen verilen bebeklerde %60 oran6nda, düEük düzeyde (%40)
oksijen verilen bebeklerde ise %6 oran6nda PR geliEti?ini bildirmiEtir.[167] Kinsey ise
oksijen tedavisinin PR üzerinde anlaml6 bir etkisini saptayamam6Et6r.[168] Flyn[169]
transkutanöz oksijen monitörizasyonu yap6lan ve kontrollü seviyede oksijen verilen bebek
grubu ile oksijen monitörizasyonu yap6lmadan oksijen tedavisi uygulanan bebek grubunda
ayn6 oranda PR geliEti?ini bildirmiE ve oksijen tedavisinin PR insidans6ndan çok Eiddetini
etkiledi?ini söylemiEtir. Daha sonra oksijen tedavisinin PR üzerine olan etkisini
belirleyebilmek amac6 ile birçok çal6Ema yap6lm6E ve bunlar6n ço?unda yüksek düzeyde
oksijen tedavisinin PR insidans6 ve Eiddetini artt6rd6?6 bildirilmiEtir. Bugün oksijen
takviyesi PR’nin kesin risk faktörleri aras6nda yer almas6na ra?men oksijen tedavisinin
hangi bebeklerde hangi konsantrasyonda ve hangi sürede verilince PR üzerinde etkili
olaca?6 konusunda kesin bir veri yoktur. Ayr6ca PR geliEmesi için oksijen takviyesi de Eart
de?ildir. Lucey ve Dangman hiçbir zaman oksijen tedavisi almam6E fakat PR geliEmiE 95
bebek bildirmiElerdir[170].
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Çal6Emam6zda CPAP, baEl6k, küvöz içi veya mekanik ventilasyon gibi de?iEik
Eekillerde ve de?iEik dozlarda oksijen tedavisi alan tüm bebeklerin 25(%43.9)’inde PR
geliEimi saptan6rken, hiç oksijen tedavisi almam6E bebeklerin %18.1’inde hastal6k geliEimi
oldu?u tespit edildi. Yap6lan istatistiksel analizde PR geliEimi ile oksijen tedavisi
uygulanmas6 aras6nda istatistiksel anlaml6 iliEki tespit edildi ve oksijen tedavisi alm6E olan
bebeklerde PR görülme s6kl6?6n6n artt6?6 görüldü. Yap6lan çeEitli çal6Emalarda oksijen al6m
süresi ve uygulanan tedavi Eeklinin PR geliEiminde etkili oldu?u ifade edilmiEtir [43,
156,164]. Bizim çal6Emam6zda çal6Ema kapsam6na al6nan ve oksijen tedavisi alm6E olan
bebeklerin oksijen al6m süresi ve al6m Eekli ile ilgili çok net bilgiler olmad6?6ndan dolay6
oksijen al6m Eekli ve süresi ile ilgili istatistiksel analiz yap6lmam6Et6r.
Çal6Emada incelenen bir di?er risk faktörü ise kan transfüzyonu idi. EriEkin
hemoglobini oksijene fetal hemoglobinden çok daha gevEek ba?lan6r ve kolayca ayr6l6r.
Prematüre bebeklere eriEkin hemoglobini içeren kan transfüzyonu uygulanmas6 sonucunda,
eriEkin hemoglobinine zaten gevEek olarak ba?lanm6E oksijen kolayca serbestleEecek ve
yeni Eekillenmeye baElayan kapillerlere daha fazla zarar verecektir. Transfüzyon sonras6
geliEen hiperoksi dokulardaki serbest oksijen konsantrasyonunu artt6rarak refleks
vazokonstrüksiyona yol açar [38, 48]. Hesse[171] ve ark. ile Dani ve ark[172] yapt6klar6
çal6Emalarda kan transfüzyonu ve PR geliEimi aras6nda anlaml6 iliEki saptam6Elard6r.
Bozkurt ve ark.[164] yapt6klar6 çal6Emada ise kan transfüzyonu ile hastal6k riskinin
artmad6?6n6 ifade etmiElerdir. Karaçorlu ve ark.[42], Satar ve ark [43] ve Apil ve ark[65]
ise kan transfüzyonu yap6lan bebeklerde PR riskinin anlaml6 olarak artt6?6n6 bildirmiElerdir.
Çal6Emam6zda

transfüzyon

uygulanan

bebeklerin

%55’inde,

uygulanmayanlar6n

ise %18’inde PR geliEti?i saptanm6Et6r. Yap6lan istatistiksel analizde kan transfüzyonu
yap6lan bebeklerde PR görülme s6kl6?6n6n istatistiksel olarak anlaml6 bir art6E gösterdi?i ve
kan transfüzyonu yap6lan bebeklerde PR görülme s6kl6?6n6n artt6?6 tespit edilmiEtir.
Çal6Emam6zda de?erlendirmeye al6nan bir di?er risk faktörü sepsistir. Mittal ve ark [52]
taraf6ndan

sistemik enfeksiyonun,

retinada

yeni

geliEen damarlarda hasara ve

proinflamatuar sitokinlerin sal6n6m6na neden olarak Eiddetli PR geliEimine ve anjiogenik
maddelerin sal6n6m6na (VEGF gibi) neden olabilece?i ileri sürülmüEtür. Brown[173] ve ark.
sepsis geliEen olgularda PR geliEiminin anlaml6 olarak artt6?6n6 bildirmiElerdir. Ayn6 Eekilde
Gezer ve ark.[157]

da yapt6klar6 çal6Emada sepsisin PR’ni anlaml6 olarak artt6rd6?6n6

vurgulam6Et6r. Charles ve ark.[61]’n6n yapt6klar6 çal6Emada ise sepsis ile PR geliEimi
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aras6nda anlaml6 iliEki bulunamam6Et6r. Benzer Eekilde Apil ve ark[65]’da PR geliEimi ve
sepsis aras6nda anlaml6 bir iliEki olmad6?6n6 vurgulam6Et6r. Çal6Emam6zda sepsis geliEen
bebeklerin 32(%33.7) tanesinde PR geliEirken, sepsis geliEmeyen bebeklerin ise
14(%17.9)’ünde hastal6k saptand6. Bizim çal6Emam6zda yap6lan istatistiksel analizde
hastal6k görülme s6kl6?6 ile sepsis aras6nda anlaml6 bir iliEki oldu?u tespit edildi ve sepsis
geliEen bebeklerde PR’nin görülme s6kl6?6n6n artt6?6 görüldü. Bununla birlikte septik
hastalar ço?unlukla düEük do?um a?6rl6?6na sahip olan, daha fazla oksijen tedavisine
ihtiyaç gösteren ve genel durumlar6 kötü olan bebeklerdir. Bu analizde kullan6lan tek
de?iEkenli istatistiksel analizlerin çeEitli risk faktörleri aras6ndaki karE6l6kl6 iliEkileri kontrol
etmedi?i ve çok de?iEkenli regresyon analizleri ile de?iEik sonuçlar6n ç6kabilece?i aEikard6r.
Intraventriküler hemoraji geliEen bebeklerde, primer avasküler retinada oluEan
hipoksik ortam nedeni ile PR riskinin artt6?6n6 savunan yazarlar mevcuttur [1, 63,174]. IVH
ve PR oluEumunda vasküler immatürite, hipoksik zedelenme ve serbest oksijen radikalleri
s6kl6kla etkili olabilmektedir. Çal6Emam6zda IVH geliEen bebeklerde % 80 oran6nda PR’ne
rastlan6rken, IVH geliEmeyenlerde ise bu oran %25 olarak tespit edildi ve yap6lan istatistiksel
analizde IVH geliEimi ile PR görülme s6kl6?6 aras6nda istatistiksel anlaml6 bir iliEki oldu?u
görüldü ve IVH geliEiminin PR görülme s6kl6?6n6 artt6rd6?6 tespit edildi.
Çal6Emam6zda de?erlendirmeye al6nan bir di?er risk faktörü de ço?ul gebeliktir.
Palmer ve ark.[134] tek ve ço?ul gebelikler aras6ndaki PR insidans6n6 ve ço?ul do?umlardaki
kardeEler

aras6ndaki

Eiddet

fark6n6

araEt6rmak

için

yapt6klar6

çal6Emada,

ço?ul

do?umlar6n %46’s6nda, tekil do?umlar6n ise %45’inde PR geliEti?ini saptam6E ve PR Eiddet
ve insidans oran6n6 her iki grupta benzer bulmuEtur. Ancak ço?ul do?umlarda kardeEler
aras6ndaki PR görülme oran6 farkl6 bulunmuEtur. Oval6 ve ark [41] ile Apil ve ark [65] ise
yapt6klar6 çal6Emada ço?ul do?um ile PR s6kl6?6 aras6nda iliEki saptayamad6klar6n6
bildirmiElerdir. Bizim çal6Emam6zda ikiz ya da üçüz eEi olarak do?an bebeklerde %18.3
oran6nda PR geliEirken, tek do?an bebeklerde ise %31 oran6nda PR geliEti?i tespit edildi.
Ço?ul do?um hikayesi ile PR görülme s6kl6?6 aras6nda istatistiksel olarak anlaml6 iliEki
bulunamad6.
PR geliEiminde oksidatif hasar rol oynayabilir. Bilirubinin in vitro ortamlarda güçlü
antioksidan etkisi yap6lan çeEitli çal6Emalarla gösterilmiEtir[175]. Preterm ve term infantlarda
serum bilirubin düzeyi ile antioksidan aktivite aras6nda yak6n bir iliEki vard6r. Bu nedenle
yüksek bilirubin seviyelerine sahip bebeklerde PR riskinin azalaca?6 düEünülebilir. Ancak
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yap6lan çal6Emalarda bilirubin seviyeleri ile PR geliEimi aras6nda anlaml6 bir iliEki
saptanmam6Et6r [176, 177,50]. Bizim olgular6m6zda ise hastanede yatt6?6 süre içerisinde
hiperbilirubinemi geliEen bebeklerde %27.1 oran6nda PR geliEirken, hiperbilirubinemi
geliEmeyen bebeklerde %25.8 oran6nda PR geliEti?i görüldü ve yap6lan istatistiksel analizde
hiperbilirubinemi geliEen bebeklerde PR görülme s6kl6?6n6n etkilenmedi?i saptand6. AltunbaE
ve ark.[41] yapt6klar6 çal6Emada hiperbilirubinemi saptanan olgularda PR riskinin anlaml6
olarak artt6?6n6 saptam6Elard6r. Hiperbilirubinemi geliEen bebeklerin s6kl6kla daha fazla
oksijen tedavisine ihtiyaç duyan genel durumu kötü olan bebekler oldu?unu ve bunlara
hiperbilirubinemi nedeni ile kan transfüzyonu veya kan de?iEimi endikasyonu konuldu?u
ifade etmiEler, tek de?iEkenli istatistiksel analizlerin çeEitli risk faktörleri aras6ndaki karE6l6kl6
etkileEimi kontrol etmemesi nedeni ile kulland6klar6 çok de?iEkenli regresyon analizleri ile
ortaya di?er çal6Emalardan farkl6 sonuç ç6kt6?6n6 ifade etmiElerdir.
Do?um öncesi annede geliEen preeklampsi gibi hastal6klar, bebekte kronik intrauterin
strese yol açarak PR geliEme riskini artt6rabilirler [178]. Bu konuda yap6lan çal6Emalar6n
aksine çal6Emam6zda annesinde preeklampsi bulunan bebeklerde %5.6, bulunmayanlarda
ise %29 oran6nda PR geliEti?i görüldü. Yap6lan istatistiksel analizde bu iki grup aras6nda PR
s6kl6?6 aç6s6ndan istatistiksel olarak anlaml6 bir fark oldu?u tespit edildi ve annesinde
preeklampi olan bebeklerde PR görülme s6kl6?6n6n daha az oldu?u tespit edildi.
Sürfaktan6n PR’ne etkisi aç6k de?ildir. Sürfaktan6n infantlarda mekanik ventilasyon
süresini k6saltarak pulmoner stabiliteyi sa?lad6?6, dolay6s6yla PR’yle iliEkili risk faktörlerini
azaltarak prevelans6 azaltt6?6 bildirilmiEtir[36,38,179]. Fakat bu bebeklerde uygulanan
sürfaktan tedavisinin yaEama Eans6n6 artt6rmas6 nedeni ile PR s6kl6?6n6 artt6rabilece?i de
düEünülebilir. Repka ve ark[71] sürfaktan tedavisi uygulanan bebeklerde PR riskinin
azald6?6n6 savunmuE, Dunn ve ark[180], Holmes ve ark.[181], ile Rankin[70] ve ark ise
sürfaktan tedavisi ile PR geliEimi aras6nda iliEki saptayamam6Elard6r. Ülkemizde Oval6 ve
ark.[41], Karaçorlu ve ark.[42] , Satar ve ark.[43] ile Apil ve ark.[65] sürfaktan tedavisi ile
PR geliEme riski aras6nda iliEki saptamad6klar6n6 bildirmiElerdir. Çal6Emam6zda sürfaktan
tedavisi uygulanan bebeklerin %56.2’sinde PR geliEirken, sürfaktan tedavisi uygulanmayan
bebeklerin

ise

%23.6’s6nde PR

geliEti?i

görülmüEtür.

Bu

iki

grup

birbiri

ile

karE6laEt6r6ld6?6nda iki grup aras6nda PR s6kl6?6 bak6m6ndan istatistiksel olarak anlaml6 fark
oldu?u ve sürfaktan tedavisinin PR görülme s6kl6?6n6 artt6rd6?6 tespit edildi.
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Prematüre bebeklerde geliEen apne periyodlar6 hipoksiye yol açarak PR geliEimini
baElatabilir. Literatürde apne periyodlar6 geliEen bebeklerde PR riskinin artt6?6n6 savunan
çal6Emalar mevcuttur [156,182]. Çal6Emam6zda do?um sonras6 yap6lan yo?un bak6m
takiplerinde apne geliEen bebeklerin %30’unda PR geliEirken, apne geliEmeyen bebeklerin
ise %26.4’ünde PR geliEti?i görüldü ve yap6lan istatistiksel analizde apne geliEtiren ve
geliEtirmeyen bebekler aras6nda PR görülme s6kl6?6 bak6m6ndan anlaml6 bir iliEki olmad6?6
görüldü.
Literatürde PR geliEimine etki eden risk faktörleri aras6nda PDA da bulunmaktad6r.
Çal6Emam6zda PDA geliEen bebeklerde %50, PDA saptanmayan bebeklerde ise %26.3
oran6nda PR geliEti?i görüldü. PDA geliEimi ile PR görülme s6kl6?6 aras6nda istatistiksel olrak
anlaml6 bir iliEki yoktu. Oval6 ve ark[41], Karaçorlu ve ark.[42] ile Satar ve ark.[43] PDA ile
PR geliEimi aras6nsa istatistiksel olarak anlaml6 iliEki bulamad6klar6n6 bildirmiE, Allegaert ve
ark ise PDA ‘l6 bebeklerde PR Eiddet ve s6kl6?6n6n artt6?6n6 ifade etmiElerdir[54].
Çal6Emam6zda PR s6kl6?6n6n artmas6nda anlaml6 olarak saptanan risk faktörleri
aras6nda yap6lan regresyon analizi sonucunda düEük gestasyon haftas6, düEük do?um a?6rl6?6
ve maternal preeklampsinin PR geliEiminde ba?6ms6z risk faktörleri olarak rol oynad6?6
saptand6.
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SONUÇ:
Eylül 2005 –Eylül 2008 tarihleri aras6nda iEli Etfal E?itim ve AraEt6rma Hastanesi
Çocuk Hastal6klar6 A.B.D. Yenido?an Ünitesi baEta olmak üzere çeEitli kliniklerden
klini?imize yönlendirilen 26 ile 36 gestasyonel haftalar (ortalama 31.57 hafta, ss:2.135)
aras6nda do?an, 750 ile 2500 gram (ortalama 1559.832 gr, ss:386.769) aras6nda do?um
a?6rl6?6na sahip, 173 prematüre bebe?in, PR geliEimi yönünden prospektif olarak takipleri
gerçekleEtirildi.
Çal6Emada PR s6kl6?6 ve buna ek olarak do?um a?6rl6klar6, gestasyonel haftalar6,
maternal preeklamsi hikayesi, ço?ul gebelik mevcudiyeti, oksijen tedavisi, apne geliEimi
ve sepsis mevcudiyeti, kan transfüzyonu, intraventriküler hemoraji geliEimi, sürfaktan
hikayesi,

hiperbilurubinemi varl6?6 ve PDA gibi çeEitli risk faktörlerinin PR geliEimi

üzerindeki etkileri de?erlendirildi.
173 prematüre bebe?in 50’si k6z,123’ü erkekti. Bu bebeklerin 46 tanesinde (%27)
çeEitli evrelerde PR saptand6. Bunlar6n 24 (%14) tanesinde evre 1, 13(%8) tanesinde evre 2,
9(%5) tanesinde ise evre 3 tespit edildi.
Hastal6k geliEen 46 bebe?in 41 tanesinde PR bulgular6nda kendili?inden gerileme
tespit edildi. Takip s6ras6nda eEik hastal6k tespit edilen 5 hastadan 3 tanesine LFK, 2
tanesine ise kriyoterapi uygulanm6E ve bunlarda PR’nde gerileme görülmüEtür.
Çal6Emam6zda de?erlendirmeye al6nan risk faktörlerinden do?um a?6rl6?6, gestasyonel
yaE, oksijen tedavisi, maternal preeklamsi, kan transfüzyonu, sürfaktan tedavisi, sepsis ve
IVH PR görülme s6kl6?6n6 etkileyen risk faktörleri olarak tespit edilirken, ço?ul gebelik,
hiperbilirubinemi, apne geliEimi ve PDA mevcudiyetinin ise PR görülme s6kl6?6n6
etkilemedi?i görülmüEtür.
Risk faktörleri aras6nda yap6lan lojistik regresyon analizinde gestayon haftas6, do?um
kilosu ve maternal preeklampsinin PR’nde ba?6ms6z faktörler olarak rol oynad6?6
saptanm6Et6r.
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