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Öz

Abstract

Prematüre retinopatisi erken doğan bebeklerde retinal damarların
anormal proliferasyonuna bağlı oluşan ve patogenezi tam olarak
bilinmeyen fizyopatolojik bir durumdur. Ülkemizde yenidoğan bakımındaki gelişmelere paralel olarak gebelik yaşı ve doğum ağırlığı
çok daha küçük prematüre bebeklerin yaşama şanslarının artması
görme sorunlarına ve körlüğe neden olabilen prematüre retinopatisinin daha sık bir sorun olarak karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. Prematüre retinopatisinin erken tanınması, zamanında ve uygun
şekilde tedavisi görme kaybını engelleyerek çocuğun gelişimsel sürecine katkıda bulunmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Prematüre retinopatisinin ciddi medikolegal sorunlara da neden olabileceği
unutulmamalıdır.

Retinopathy of prematurity is a physiopathologic condition that occurs in relation with abnormal proliferation in retinal vessels in premature babies. Its exact pathogenesis is not known. In our country,
increased chance of survival in premature babies with much younger
gestational age and much lower birth weight in parallel to developments in neonatal care causes retinopathy of prematurity which
leads to vision problems and blindness to emerge as a more frequent
problem. Early diagnosis and timely and appropriate treatment of
retinopathy of prematurity contributes to the developmental process
and increases quality of life by preventing vision loss. It should be
kept in mind that retinopathy of prematurity may also lead to serious
medicolegal problems.
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Giriş

Epidemiyoloji

Ulusal düzeyde prematüre retinopatisi (ROP) tanı ve tedavi rehberinin amacı yenidoğan yoğun bakım birimlerinde izlenen ve risk altında olan prematüre bebeklerde
ROP tanısı, tedavisi, izlemi ve korunması ile ilgili olarak
ülkemiz koşulları ve bilimsel veriler ışığında öneriler
sunmaktır.

Prematüre retinopatisi sıklığı ülkelerin gelişmişlik düzeylerine, yenidoğan yoğun bakım birimlerinin özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde ROP ağırlıklı olarak 28 haftanın altında doğan
pretermlerin sorunuyken, gelişmekte olan ülkelerde 34
haftaya kadar ağır ROP geliştiği bildirilmektedir.
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Türk Neonatoloji Derneği tarafından 2014 yılında yapılan çok merkezli çalışmada çok düşük doğum ağırlıklı
preterm bebeklerde ROP sıklığı %42, ileri evre ROP sıklığı %8,2 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada gebelik yaşı
32 haftanın üzerindeki bebeklerde ROP sıklığı %13,3,
ileri evre ROP binde 4 olarak saptanmıştır. Gebelik yaşı
(GY) 32 hafta üzerinde olan 20 bebekte, doğum ağırlığı
(DA) >1 500 g olan 41 bebekte ve DA>2 000 g olan üç
bebekte ileri evre ROP bulunmuştur.
Çalışmanın sonuçları; ülkemizde gelişmiş ülkelere kıyasla DA ve GY daha büyük, daha matür bebeklerde tedavi
gerektiren ileri evre ROP geliştiğini göstermiştir (1).
Risk etmenleri
Prematüre retinopatisinin gelişiminde pek çok etiolojik
etmen düşünülmüşse de en iyi bilinen risk etmeleri DA
ve GY’nin düşük olmasıdır. Özellikle 1 000 g altında ve
28 haftadan erken doğan bebeklerde belirgin olarak arttığı bilinmektedir (Tablo 1) (1-4).
Patogenez
Retina gebeliğin fekondasyondan sonra yaklaşık 16.
haftasına kadar avaskülerdir. Bu dönemde gelişen lens
ve ön segmenti hyaloid arter besler. Hyaloid arter başlangıçta hiçbir yan dal vermediği için gelişmekte olan
retina koroid damarlarından difüzyonla beslenir. Fetusta retinal damarların gelişimi gebeliğin 15-18. haftasında başlar. Retinal damarlar optik diskten perifere doğru
Tablo 1. Prematüre retinopatisi gelişiminde başlıca risk
etmenleri
Gebelik yaşı ve doğum ağırlığının düşük olması
Oksijen tedavisinin süresi ve konsantrasyonu
Hemodinamik anlamlı kardiyorespiratuvar problemler
Hiperoksi/hipoksi, hiperkapni/hipokapni
Asfiksi, hipotermi, metabolik asidoz
Bir haftadan uzun süren mekanik ventilatör tedavisi
Bronkopulmoner displazi
Sepsis/menenjit, sistemik mantar enfeksiyonları
İntrakraniyal kanama
Kan transfüzyon sayısı, kan değişimi
Hiperglisemi/insülin kullanımı
Prematüre anemisinin tedavisi için erken eritropoetin
kullanımı
Çoğul gebelik
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gelişir ve vaskülarizasyon nazal retinada yaklaşık olarak
36. temporal retinada 40. haftalarda tamamlanır. Bu nedenle prematüre bebeklerde doğum anında retina tam
vaskülarize olmayıp, doğumdaki GY’ye göre genişliği
değişen periferik avasküler zon vardır. Vaskülarizasyonun tamamlanması postmenstrüel (PM) 48-52. haftaya
kadar gecikebilir (5).
Prematüre retinopatisinin patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte iki aşamalı bir süreçte geliştiği düşünülmektedir. Prematüre doğan bebekte intrauterin ortamda başlamış olan retinal vaskülarizasyon herhangi bir
hasarlandırıcı etkiyle duraklar. Uzamış hiperoksi, asfiksi,
hipotermi, asidoz ve E vitamini eksikliği gibi etmenler ilk
hasarlanmanın olası nedenleri arasındadır (2).
Prematüre retinopatisinin erken döneminde (Faz I) hiperoksi nedeniyle vasküler endotelyal büyüme faktörü
(VEGF) ve eritropoetinin baskılanması, insülin benzeri
büyüme faktörü 1’in (IGF-1) yokluğu, postnatal büyümenin iyi olmaması normal vasküler gelişimi inhibe
eder (2, 4).
Retina ise gelişimini sürdürmeye devam eder, fakat
vaskülarizasyonu bozulduğu için oksijen ihtiyacı karşılanamaz ve hipoksik hale gelir. Retinanın karşılaştığı hipoksi 2. fazı başlatır. Hipoksinin tetiklemesiyle
VEGF, eritropoetin, IGF-I gibi mediyatörlerin düzeylerinde artış olur ve neovaskülarizasyon başlar. Neovaskülarizasyon vasküler-avasküler retina sınırında
görülür. Yeni oluşan damarlar retina içinde kümelenme yapabilir ve hızla kalınlaşan ridge (sırt) dokusu
oluşabilir. Neovaskülarizasyon, sızıntı ve ödem oluşumuna ve görme kaybına yol açan retina dekolmanına
neden olabilir (4-6).
Sınıflandırma
Hastalığın sınıflandırılması “International Classification of Retinopathy of Prematurity” (ICROP) göre aşağıda
sunulmaktadır (5, 7, 8).
Yerleşim durumu (Zon): Hastalığın yerleşim durumunu belirtmek için retina optik sinirin merkez olduğu üç
bölgeye ayrılmaktadır.
Zon 1: Göz arka kutbunun santral zonu. Yarı çapı optik sinir-maküla mesafesinin iki katı olan dairesel alan
Zon 2: Yarı çapı optik sinir-nazal ora serrata mesafesi
kadar olan dairesel alan
Zon 3: Temporal alandaki hilal şeklindeki bölge
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Evre (vasküler proliferasyon derecesi): Hastalık vasküler
proliferasyon derecesi dikkate alınarak 5 evreye ayrılmaktadır.
Evre 1: Vasküler ve avasküler retinayı birbirinden ayıran demarkasyon hattı
Evre 2: Sırt (ridge); yüzeyden kabarık yapı
Evre 3: Sırtta ekstraretinal fibrovasküler proliferasyon
başlaması
Evre 4A: Parsiyel retinal ayrılma (makula tutulumu yok)
Evre 4B: Parsiyel retinal ayrılma (makula tutulumu var)
Evre 5: Total retina dekolmanı
Yayılım: Retinal yüzey saat kadranına benzer şekilde
30º’lik sektörlere bölünür. Bu şekilde hastalığın kaç saat
kadranı boyunca yayıldığı saptanabilir. Sektörler arasında hastalığın evreleri değişiklik gösterebilir.
“Plus” ya da “artı” hastalık: Retinanın arka kutbunda arteriollerde kıvrımlanmanın artması ve venüllerde dilatasyon olması olarak tanımlanmaktadır. “Artı” hastalık
varlığı ROP’un ağırlığının bir göstergesidir ve vitreusta
bulanıklık, iris damarlarında genişleme, pupil reaksiyonlarında azalma ile birlikte olabilir.
Preplus hastalık: “Artı” hastalığı tanımlamak için yetersiz düzeyde dilate ve kıvrılmış damar yapısı
Eşik hastalık (threshold): Zon I ya da zon II’de evre 3
ve “artı” hastalık varlığında, 5 ardışık saat kadranı ya da
ardışık olmayan 8 saat kadranında tutulum olarak tanımlanır.
Eşik öncesi hastalık (pretreshold):
Zon I’de eşik hastalık olmayan herhangi bir evrede ROP
Zon II’de evre 2 ROP ve “artı” hastalık
Zon II’de evre 3 ROP
Zon II’de eşik hastalıktan daha az sektör tutulumlu evre
3 ROP ve “artı” hastalık
Yüksek riskli eşik hastalık
Zon I’de herhangi bir evrede “artı” hastalık
Zon I’de evre 3 ROP (“artı” hastalık var ya da yok)
Zon II’de evre 2 ya da evre 3 ROP ve “artı” hastalık
Ciddi ROP Evre 3 ve üzeri ya da “artı” hastalığın olduğu
durumlardır. Agresif posterior ROP (APROP) ise hızlı
ilerleyen şiddetli bir ROP formudur. Tedavi edilmediğinde hızla evre 4 ve 5’e ilerlemektedir. Daha önceden
“Rush Disease” olarak tanımlanmış olan tablodur ve
2005’te APROP olarak tekrar tanımlanmıştır. Bu gözlerde, “artı” hastalığı 4 kadranda ve periferik alandaki

hastalık ile orantısız düzeyde belirgindir, zon I ya da
posterior zon II hastalık olmakla birlikte sınırları tam
ayırt edilemeyebilmektedir. Evresini saptamak zor olabilmektedir.
Sınırlarda düz neovaskülarizasyon olabilmekte ve yüzeyden kabarık olmadığı için tanı atlanabilmektedir. Bu
hastalığın bir başka özelliği ise standard olarak izlenen
evre 1 den 3’e ilerleme yolunu takip etmeksizin evre
4-5’e ilerleyebilmesidir. Agresif posterior ROP tanısı
konulduğunda vasküler proliferasyon evreleri açısından bir sınıflamaya tabi tutulmadan derhal tıbbi girişimlere başlanılmalıdır.
Klinik seyir
Prematüre retinopatisinin seyri postnatal yaştan ziyade
PM yaş ve hastalığın yeri ile ilişkilidir. Postmenstrüel
30–32. haftada başlayabileceği gibi tipik olarak 34. haftada başlar. 40–45. gebelik haftalarına kadar düzensiz
ilerler, çoğunlukla kendiliğinden düzelir. Doğum ağırlığı ≤1 250 g olan bebeklerin üçte ikisinde ROP gelişirken, bunların yaklaşık %6’sında ciddi hastalık nedeniyle
tıbbi girişim gerekir (9-12).
Prematüre bebeklerin oftalmolojik izlemi
Tanı ve tarama
Amerikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Oftalmoloji
Akademisi’nin 2013 önerilerine göre DA ≤1 500 g ya/ya
da GY≤30 hafta doğan tüm bebekler ile GY 30 haftadan
büyük, DA 1 500–2 000 gram arasında ve klinik olarak
problemleri olan, kardiyopulmoner destek gerektiren
bebeklerin taranması önerilmektedir (13).
Ülkemiz için önerimiz ise; GY ≤32 hafta ya da DA ≤1
500 g doğan tüm bebekler ile GY>32 hafta ya da DA>1
500 g olup kardiyopulmoner destek tedavisi uygulanmış ya da “bebeği izleyen klinisyenin ROP gelişimi açısından riskli gördüğü” preterm bebeklerin taranması
uygundur. Hastaların ilk oftalmolojik muayenesi GY
27 haftadan küçük olan bebeklerde PM 30-31. haftada, ≥27 haftada doğan bebeklerde ise postnatal dördüncü haftada yapılmalıdır (Tablo 2) (13). Prematüre
retinopatisi muayene takviminde PM yaş (gestasyonel
yaş+kronolojik yaş) kullanılır (14).
Muayene ve dikkat edilecek noktalar
Retina muayenesi “ROP konusunda yetkin ve yeterli
olan bir oftalmolog” tarafından kapak spekulumu takıldıktan sonra binoküler indirekt oftalmoskop ile 20 ve
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Tablo 2. Gebelik yaşına göre ilk prematüre retinopatisi
muayenesi zamanı (13)
Gebelik yaşı
(hafta)

İlk muayene zamanı (hafta)
Postmenstrüel

Kronolojik

22a

31

9

23a

31

8

24a

31

7

25

31

6

26

31

5

27

31

4

28

32

4

29

33

4

30

34

4

35

4

36

4

31
32

b

Gebelik yaşı 25 hafta altında bebeklerde postmenstrüel 31 hafta beklenmeden postnatal altı hafta tamamlandığında ilk muayene yapılabilir.
b
Gebelik yaşı 32 hafta üzerinde olan bebeklerde ilk muayene postnatal dört
hafta tamamlandığında yapılır.
a

28 dioptrilik lens kullanılarak yapılır. Muayene esnasında bebek sırtüstü yatar pozisyonda olmalıdır. Bebek
hospitalize edildiği sürece muayenenin yenidoğan birimi içinde ve yoğun bakım doktorlarının eşliğinde hasta
monitorize edilerek yapılması idealdir.
Aileler ROP muayene ve izlemi konusunda sözel ve
yazılı olarak bilgilendirilir. İlk muayene öncesi ailelerden onam/rıza alınmalıdır. Rıza vermeyen ailelerde bebeğin yaşam hakkı en yüce hak olduğu temeliyle
hukuksal işlem için mahkemeden izin alınmalıdır.
Prematüre retinopatisi muayenesi için konsultasyon
istenen tarih konsültasyon kağıdında belirtilmelidir.
Prematüre retinopatisi muayenesi yapan oftalmologun adı ve muayene tarihi belgelerde bulunmalıdır.
Oftalmolog muayene notlarında ayrıntılı olarak zon,
evre, yayılım ve “artı” hastalık olup olmadığını yazmalı, tedavi planını ve bir sonraki muayenenin tarihini
belirtmelidir.
Retina ve vitreusun görülebilmesi için pupil dilate edilmelidir. Pupilin iyi dilate edilmesi periferik retinanın
muayene edilebilmesini sağlar ve ROP’un evrelenmesini kolaylaştırır (15, 16). Muayeneden 1 saat önce midriazis işlemine başlanır. Önerimiz; 5 dakika ara ile 2-3
kez birer damla %2,5’luk fenilefrin ve %0,5’lik tropikamid ile pupilla genişletilmesidir. Son damladan sonra
45-60. dakika genellikle pupilla dilatasyonunun en iyi
olduğu zamandır.
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Pupillerin iyi dilate olmadığı durumlarda midriyatik
damlalar tekrarlanır ve bu işlem daha fazla yan etkiye
neden olabilir. Ancak ciddi ROP olan hastalarda pupillerin iyi dilate olmayabileceği akılda tutulmalıdır.
Gözün manipülasyonu ve kullanılan damlalara bağlı
bradikardi, taşikardi, kardiyak aritmi, apne, desatürasyon, hipertansiyon, kusma, gastrik residü, geçici paralitik ileus ve nadiren ölüm olabilir (15, 16).
Midriatik damlalar gözün etrafındaki deriden, korneadan, konjunktivadan, nazal mukozadan ve nazolakrimal
kanaldan absorbe edilebilir. Emilimin azaltılması yan
etki risklerini azaltır. Göz damlaların yan etki riskini
azaltılmak için küçük damlalar şeklinde uygulama, gözün etrafına sızan ilacın silinmesi ya da damla uygulandıktan sonra göz kapağının kapatılması, damla sonrası
lakrimal keseye, iç kantusa 2 dakika parmakla basarak
sistemik emilimin azaltılması, ilaç tekrarını önlemek
için muayenenin zamanında yapılmasına özen gösterilmesi gibi önlemler uygulanabilir.
Prematüre retinopatisi muayenesi ve özellikle spekulum kullanılması ağrılı bir işlemdir. Topikal anestezi
altında ve mümkünse sedasyon sağlamak önemlidir
(17, 18, 19). Topikal anestezi için önerimiz: Proparakain
hidroklorid (%0,5) her iki göze muayeneden 3-5 saniye
önce 1 damla uygulanır. Etkisi 15-20 dakika kadar sürer.
Muayene esnasında bebeğin bir hemşire tarafından
başı ve kolları sabitlenecek şekilde tutulması, bebeğin
el ve ayağına nazikçe fleksiyon postürü verilmesi ya da
gevşek bir şekilde kundaklama yapılması önerilir. Muayene esnasında ve sonrasında emzik, anne sütü ya da
oral sukroz verilmesi ağrıyı azaltmada faydalıdır.
Göz muayeneleri enfeksiyöz konjonktivit ve sistemik enfeksiyonlara yol açabilir. Oftalmologlar her muayene öncesi ellerini uygun bir şekilde yıkamalı ve tüm hijyenik kurallara uymalıdır. Her hasta için steril göz kapağı spekulumu
ve sklera indentörü kullanılır. Muayenede kullanılan ekipmanın dezenfeksiyonu için otoklav kullanılmalıdır (20).
İzlem
Prematüre bebeğin ROP açısından izlem şeması ilk
muayenedeki bulgulara göre şekillendirilir. İlk muayenede retinopati geliştiği saptanırsa hastalığın şiddetine
ve ilerleme hızına göre izlem takvimi oluşturulur. Retinal vaskülarizasyon zon III’de ise 2–3 haftada bir, zon
II’de ise en az 2 haftada bir muayene tekrarlanır. Zon
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Prematüre retinopatisi izlem algoritması
ROP: Prematüre retinopatisi

I’de ise ilerleme gösterip göstermediğine göre haftada
en az bir kez muayene ile izlenir Tarama muayeneleri
ROP gerileyene kadar ya da tam retinal damarlanma tamamlanıncaya kadar devam eder (21, 22).
Günümüzde dijital ortamda retina görüntüleri alabilen
cihazlar kullanıma girmiştir. İzlemin sonlandırılması ve
tedavi kararı binoküler oftalmoskop ile muayene sonucuna göre alınmalıdır. Dijital fotoğraf görüntüsü alan
ve kaydeden cihazların sensitivitesi, avantajları ve kullanıma girmesinin değerlendirilmesi için ileri çalışmalara gereksinim vardır (13, 15). Prematüre retinopatisi
için izlem algoritması şekil 1’de verilmiştir. Algoritma
bir öneri niteliğindedir. Bebeği izleyen hekim hastalık
bulgularına göre izlem sıklığını belirler.

Tarama muayenelerinin sonlandırılması
Prematüre retinopatisi saptanmamış bebeklerde retinal
damarlar zon III’e ulaştıktan sonra görmeyi tehdit edici
ROP gelişme riski çok azdır. Ancak retinal damarların
zon III’e ulaştığını saptamak kolay olmamakla birlikte
retinal vaskülarizasyon tamamlandığında izlem muayenesinin sonlandırılma kararı verilmelidir. Aşağıda
tarama muayenelerinin sonlandırılabileceği durumlar
belirtilmiştir (14).
• Tam retinal vaskülarizasyon (Bu ölçüt özellikle antiVEGF ajan alan hastalarda daha da önemlidir.)
• Daha önceki tarama muayenelerinde zon I ya da
II ROP saptanmamış ve retinal vaskülarizasyonun
zon III’e ulaşmış olması (eğer oftalmalog zon koS155
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nusunda şüpheliyse ya da bebek PM 35 haftadan
küçük ise tekrar muayeneleri önerilir.)
• Daha önceki tarama muayenelerinde eşik öncesi
ya da daha kötü bir ROP saptanmamış ve PM 45
haftaya ulaşmış bebekler
• Regrese (gerilemekte) olan ROP; reaktivasyon ya
da progresyon gösterme riski taşıyabilecek anormal vasküler doku olmaması
Tedavi
Durdurucu tedavi
Lazer fotokoagülasyon standart tedavi yöntemidir. Tedavide amaç avasküler periferik retina alanlarının ablasyonudur. Bu işlem diod laser fotokoagülasyon ile gerçekleştirilir. Lazer tedavisi, ROP gelişen damarların üzerine
değil, bu damarların önündeki tüm avasküler alanlara uygulanır. Retinal ablasyon tedavisi “eşik hastalık” ve yüksek
riskli “eşik öncesi” hastalıkta endikedir (13, 23).
Prematüre retinopatisinde lazer fotokoagülasyon ölçütleri çok merkezli “Early Treatment for Retinopathy
of Prematurity” (ETROP) çalışma grubu tarafından belirlenmiştir. Bu ölçütlerde yüksek risk taşıyan eşik öncesi ROP bulguları da dikkate alınmıştır (13, 24). Erken
tedavinin görme keskinliğini artırdığı ve olumsuz yapısal sonuçları azalttığı bildirilmiştir Agresif posterior
ROP olgularında mümkün olan en kısa süre içersinde,
agresif olmayan durumlarda ise 48-72 saat içerisinde
tıbbi girişimlere başlanılmalıdır (25). “Early Treatment
for Retinopathy of Prematurity” ölçütlerine göre tedavi
gerektiren durumlar şunlardır:
• Zon I’de evre 1 ya da evre 2 ROP ve “artı” hastalık
• Zon I’de evre 3 ROP
• Zon II’de evre 2 ya da evre 3 ROP ve “artı” hastalık
Lazer tedavisi sonrası ağrı, apne, bradikardi, kemozis,
vitreus içi hemoraji, enfeksiyon, iris ve lens yanıkları,
katarakt, posterior sineşi, glokom, görme keskinliğinde
ve sıklıkla görme alanında azalma görülebilir. Katarakt
diod lazer tedavisi uygulanan vakalarda argon lazer tedavisi uygulanan vakalara göre daha az görülür. Özellikle APROP vakalarında uygulanan yoğun lazer sonucu
ender olarak hipotoni ile seyreden ön segment iskemisi
de gelişebilir. Bu komplikasyon gözün kaybına yol açabilecek ciddi bir sorundur (26).
Lazer tedavisine rağmen bazı hastalarda retina dekolmanı gelişerek evre 4’e ilerleme ortaya çıkabilir. Vitreus
hemorajisi olan ya da vitreus içinde beyaz fibröz yapıların oluştuğu durumlarda retinal ayrılma riski artar (27).
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Anti-VEGF ajanlar
Bevacizumab (Avastin®), Ranibizumab (Lucentis®) ve
Aflibercept (Eylea®), anti-VEGF ajanlar olup ROP tedavisinde alternatif bir yöntemdir. İntravitreal enjeksiyon
şeklinde uygulanır. Anti-VEGF ajanlar erişkinlerde birçok retinal vasküler patolojide kullanılmakla birlikte en
sık makula dejenerasyonu, diyabetik retinopati, retina
ven tıkanıklıkları ve prematürelerde ROP tedavisinde
kullanılmaktadır (28, 29).
Lazer fotokoagülasyon ROP tedavisinde altın standard
olmakla birlikte, anti-VEGF ajanların daha kolay uygulanması, hızlı cevap alınması, korneanın opak, vitreusun bulanık olduğu ve pupillanın dilate olmadığı durumlarda kullanılabilmesi, görme alanında daralma
olmaması avantajlarıdır (30-32). Olası dezavantajları ise
serum VEGF düzeylerinde geçici düşme, beyin, akciğer
ve böbrek hasarıdır (33, 34). Ayrıca normal retinal vaskülarizasyonu bozabilir. En düşük etkin dozu bilinmemekle birlikte genellikle yetişkinde kullanılan dozun
yarısı uygulanmaktadır (Bevacizumab: 0,675mg/0,025
mL, Ranibizumab: 025mg/0,025 mL).
Bevacizumab ve lazer fotokoagülasyonun karşılaştırıldığı çok merkezli bir çalışmada PM 54. haftada zon I’de
evre 3 ROP ya da posterior zon II ROP’ların tedavisinde bevacizumab kullanımı sonrası rekürrens ve yapısal
anormalliklerin (retinal ayrılma, maküler ektopi) daha
az olduğu bildirilmiştir (30).
Lazer tedavisi sonrası cevapsızlık ortalama 2-3 hafta
sonra ortaya çıkmaktadır. Bevacizumab tedavisi sonrası ise geç rekürrensler bildirilmektedir bu nedenle bevacizumab tedavisi sonrası izlemlerin daha uzun süreli
yapılması gerektiği bildirilmiştir (35, 36). Anti-VEGF uygulanmış bebeklerde periferik retinal vaskülarizasyon
çok yavaşlamaktadır. Bu bebeklerde periferik vaskülarizasyon tamamlanana kadar izlem önemlidir ve 2-3 yaşına kadar sürebilir. Geç dönemde olası aktivasyonlar da
bildirildiğinden izlemler ihmal edilmemelidir. Büyümüş
bir bebeğin periferik retina muayenesi zor olabileceğinden genel anestezi altında muayene gerekebilir. Hastalık
anterior zon 2 ye ulaştıktan sonra kalan avasküler alanlara lazer uygulanmak suretiyle bu uzayan izlemlere son
vermek uygun bir yaklaşım olabilir (37).
Anti-VEGF’lerle ilgili tüm bu bilinmeyenlere rağmen
bu ajanların kullanımının ön planda tutulabileceği klinik durumlar aşağıda sıralanmıştır:
• Zon I ya da posterior zon II’de ROP
• Agresif posterior ROP varlığı
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• Makülanın halen vaskülarize olmadığı (immatür
maküla) durumlar: Makülanın lazer tedavisinden
kaçınmak için
• Retinanın görülmesini zorlaştıracak durumları
varlığı: Pupil dilatasyonunun yetersiz olması, korneal opasite, vitreusun hemorajik/bulanık olduğu
durumlar
• Genel durumu laser tedavisini kaldıramayacak kadar sorunlu olan bebekler
Amerikan Pediyatri Akademisi, bevacizumabın zon I
evre 3 ROP + “artı” hastalıkta düşünülebileceğini ancak dozu, optimal zamanlaması, güvenliği ve etkinliği
konusunda ileri çalışmalara gereksinim olduğunu vurgulamıştır (13). Ayrıca, prematüre bebeklerde kullanımı
için “Food and Drug Administration” (FDA) ve TC Sağlık Bakanlığı onayları yoktur. Tedavi öncesi ailelerden
mutlaka yazılı onam alınmalıdır.
Cerrahi girişim
Prematüre retinopatisi subtotal ya da total dekolmana
(evre 4, evre 5) ilerlerse retinal ayrılmayı önlemek ve görmeyi korumak için vitreoretinal cerrahi girişimler yapılır.
Vitrektomi, vitreusun cerrahi olarak uzaklaştırılmasını
takiben retina üzerinde traksiyona neden olan fibrovasküler dokunun eksizyonudur. Retinanın rahatlatılması
ve tekrar yatışmasını sağlayan bir tekniktir. Retinanın
çok anteriora sürüklendiği durumlarda, retinal yatışmayı sağlamak için bazen lens feda edilebilir. Tedavi
başarılı olsa bile birçok hastada zayıf görme ya da kör-

Şekil 2.

lük gelişebilir. Evre 4A’da gerek anatomik gerek görme
fonksiyonu açısından daha iyi sonuçlar alınabilirken,
evre 4B ya da evre’5 te başarı oranları çok düşüktür.
Özellikle evre 5’te çoğu zaman cerrahi önerilmez. Ancak
bilateral ve çok yeni evre 5 olmuş vakalarda en azından
tek göze bir şans verilebilir. Evre 4A’da gerek anatomik
gerek görme fonksiyonu açısından daha iyi sonuçlar
alınabilirken, evre 4B ya da evre’5 te başarı oranları çok
düşüktür (38, 39). Az sayıda evre 5 hastada ambulatuvar
görmeye ulaşmak mümkün olabilmektedir (40). Tedavi
yaklaşımı önerilerimiz şekil 2’de gösterilmiştir.
Tedavi ortamı
Lazer tedavisi sırasında bebeğin hipotermiden korunması, vital bulguların takibinin yapılması önemlidir.
Ameliyathane şartlarında ya da yenidoğan yoğun bakım biriminin içinde ayrı ve karanlık bir ortamda yapılabilir. Vitroretinal cerrahi ameliyathane şartlarında
gerçekleştirilirken, anti-VEGF ajanlar ise enjeksiyon
için hazırlanmış uygun ortamlarda uygulanabilir. İşlemler sırasında ve sonrasında monitorizasyon devam
etmelidir.
Anestezi
Lazer tedavisi ameliyathane şartlarının uygun olmadığı
durumlarda yenidoğan yoğun bakım birimi içinde bir
neonatolog eşliğinde intravenöz sedatif analjezi sağlanarak yapılabilir. Topikal anestezi tek başına yeterli
analjezi sağlamadığı için önerilmez (15, 41).

Prematüre retinopatisi tedavi yaklaşımı
APROP: agresif posterior ROP; ROP: prematüre retinopatisi; VEGF: vasküler endotelyal büyüme faktörü; anti-VEGF ajanlar: anti vasküler endotelyal büyüme faktörü ajanlar
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Tedavi sonrası izlem
Tedavi sonrası ilk muayene 3-7 gün içinde yapılmalı ve
hastalık gerileyene kadar haftada bir tekrarlanmalıdır.
Tedaviden sonra ROP’ta gerileme yoksa lazerin tam olarak uygulanamadığı eksik kalmış alanlardan şüpheleniliyorsa ya da neovaskülarizasyonların gerilemesi sonucu
açığa çıkan avasküler yeni alanlar var ise lazer tedavisi
göz hekiminin karar vereceği bir sürede tekrarlanabilir.

manı, nistagmus, katarakt, optik atrofi, makuler problemler, mikrokornea, fitizis bulbi, kırma kusurları gibi
oftalmolojik morbiditeler gelişebilir (42).

Tedavi olsun ya da olmasın ROP gelişen hastalar taburculuktan sonra 6 ay-1 yıl içinde potansiyel oftalmolojik
problemler açısından tekrar değerlendirilmeli, ciddi
ROP gelişmiş ya da tedavi uygulanmış hastalar en az 5
yaşına kadar izlenmelidir (13, 15).

Önleme
Prematüre retinopatisinin gelişimi çok etmenli olmakla
birlikte temel risk etmenlerinden birisi oksijen tedavisi
ve süresidir. Hiperoksiden ve tekrarlayan hipoksi-hiperoksi dönemlerinden kaçınma, verilen oksijen düzeyinin ölçülmesi ve kısıtlı tutulması ROP gelişimi ve sıklığının azaltılması için en önemli koruyucu etmenlerdir.

Tedavi sonrası göz damlası kullanımı
Hifema, posterior sineşi ve geçici katarakt gelişimini önlemek için lazer tedavisi sonrası 7 güne kadar
profilaktik steroid ve midriyatik damlaların kullanımı
önerilebilir. İntravitreal anti-VEGF enjeksiyonu sonrası
profilaktik antibiyotikli damlalar 3x1 dozda bir haftaya
kadar kullanılabilir. Vitreoretinal cerrahi sonrası topikal
steroid, antibiyotik ve sikloplejik içeren damlalar cerrahın belirleyeceği süreler boyunca (4-6 haftaya kadar)
kullanılmalıdır (15).
Prognoz
Hastalığın seyri değişken olup; zon I başlangıçlı, hızlı
seyirli hastalık, “artı” hastalık ve retina dekolmanı kötü
prognoz belirtileridir. Zon II başlangıçlı ve yavaş seyirli
hastalık genellikle tam iyileşme ya da parsiyel retinal
skar ile sonuçlanır. Bu süreç BİR yıl kadar sürebilir. Zon
III başlangıçlı olanlar en iyi prognozu gösterir ve tam
iyileşme görülür (10).
Yedi yüz atmış altı hastanın izlendiği bir çalışmada,
hastaların %90’ında ROP gerilemesinin ortalama PM
38-44. haftalarda olduğu saptanmıştır. Zon II’den zon
III’e gerileyen hastaların %99’unda prognozun çok iyi
olduğu ve zon III’e sınırlı durumlarda parsiyel ya da total retinal dekolmanının olmadığı bildirilmiştir (11).
Prematüre retinopatisine bağlı körlük ve ciddi görme
bozukluğunun sıklığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak gerileme gözlenen hastaların %55’inde 6–10 yıl
içinde oftalmolojik problemler gelişmektedir (12). Hafif
ROP gelişen (evre 1 ya da “artı” hastalığın eşlik etmediği evre 2) ve retinada skar dokusu olmayan bebeklerde
miyopi, şaşılık, nistagmus ve ampliyopi term bebeklerle
kıyaslandığında daha fazladır (10). Ciddi ROP gelişen
ve/ya da tedavi gören hastalarda glokom, retina dekolS158
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Prematüre doğan tüm bebekler okul öncesi döneme
kadar görme, kırma kusuru, şaşılık açısından izlenir.
Taburculuk sonrası izlem planı detaylı anlatılmalı ve ailenin bilgilendirildiği hasta dosyasına kayıt edilmelidir.

Gebelik yaşı 28 haftadan küçük olan prematüre bebeklerin, ek oksijen gereksinimi devam ettiği sürece, doğumdan PM 36-40. haftaya kadar oksijen satürasyonlarının
hangi düzeyde tutulması gerektiğine yönelik kanıt düzeyi yüksek randomize kontrollü çalışmalar bulunmaktadır. “Benefits of Oxygen Saturation Targeting Trial”
(BOOST II) çalışmasında vakaların düzeltilmiş izlem
sonuçlarına göre düşük ve yüksek oksijen satürasyonu
hedeflenen gruplar arasında ölüm ve majör nörolojik
bozukluk sıklığı açısından fark bulunmamıştır. “Canadian Oxygen Trial” (COT) çalışmasında düşük (%85-89)
ve yüksek oksijen satürasyonu (%91-95) hedeflenen
gruplar arasında ROP gelişimi açısından fark bulunmamıştır. SUPPORT grubunun çalışmasında düşük oksijen hedeflenen grupta ciddi ROP azalmakla beraber
mortalitede artış bildirilmiştir. Ek oksijen gereksinimi
olan prematüre bebeklerde oksijen satürasyon hedefi
%90-95 arasında önerilmektedir (43-46).
Vitamin E, D-penisilamin gibi antioksidan tedaviler ve
ışığa maruziyetin azaltılması gibi uygulamaların ROP
gelişimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Vitamin E
kullanımının ROP’un ciddiyetini azaltmakla beraber
sepsis ve nekrotizan enterokolit riskini artırdığı bildirilmiştir. D-penisilamin ve ışığa maruziyetin azaltılmasının ROP sıklığını azaltmadığı saptanmıştır Prematüre
retinopatisinin patofizyolojisine yönelik edinilen bilgiler ışığında önleyici ve tedavi edici yeni yöntemler araştırılmaktadır. Ciddi ROP gelişimini azaltmak amacıyla
IGF-1 replasmanı, propranolol ve inositol kullanımı konusunda çalışmalar devam etmektedir (47-50).
Sonuç olarak, iyi antenatal bakım, uygun doğum salonu yönetimi ve bebeklerin yenidoğan yoğun bakım

Turk Pediatri Ars 2018; 53(Suppl 1): S151-S160

Koç ve ark. Türk Neonatoloji Derneği ve Türk Oftalmoloji Derneği prematüre
retinopatisi uzlaşı rehberi

birimlerinde geçirdikleri süreçte iyi klinik uygulamalar,
uygun postnatal kilo alımının sağlanması, hastaya verilen oksijen düzeyinin ölçülmesi, takibi ve kontrolü konusunda hemşirelerin ve doktorların bilinçlendirilmesi
ROP sıklığının azaltılmasında önemlidir.
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