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Background and Objective: Retinopathy of prematurity (ROP) is an
evolutionary disorder in the retina of premature infants. Nowadays, the
prevalence rate of retinopathy has increased due to the advancement of
medical facilities and the increased survival of preterm infants. The aim of
this study was to determine the prevalence rate of ROP and its related risk
factors among infants admitted to and examined at neonatal intensive care
unit (NICU) affiliated to Fatemieh Hospital in Hamadan.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was
conducted on all premature infants selected with census sampling methods
and with a gestational age of fewer than 34 weeks who were hospitalized in
NICU for four weeks or more. The premature infants were investigated
regarding the incidence of retinopathy and its risk factors.
Results: Out of 80 neonates under study, 24 (30%) cases suffered from ROP,
of which 16 and 8 neonates were in stage I and II of ROP, respectively.
Moreover, the mean gestational age of newborns was 29.71±2.16 weeks, and
more than 75% of ROP were observed in neonates under 29 weeks'
gestational age. In addition, the results revealed that ROP correlated
significantly with gestational age, low birth weight, 1st and 5th minute Apgar
scores, the need to resuscitation, the use of inotropic drugs, and duration of
oxygen therapy. However, there was a significant relationship between low
birth weight and retinopathy based on the results obtained from logistic
regression.
Conclusion: The prevalence rate of ROP stands on average regarding the
results obtained from Iranian and foreign published data. Among the
independent variables that affect retinopathy, low birth weight was the only
significant variable affecting the incidence of retinopathy.
Keywords: Infant, Low Birth Weight, Premature, Retinopathy of Prematurity,
Risk Factors
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سابقه و هدف :رتینوپاتي نارسي ( )ROP: Retinopathy of Prematurityيک اختالل تكاملي در عروق
شبكیه چشم نوزادان نارس است .امروزه با پیشرفت امكانات پزشكي و افزايش بقای نوزادان نارس ،میزان شیوع
رتینوپاتي افزايش يافته است .در اين راستا ،مطالعه حاضر با هدف تعیین فراواني رتینوپاتي نارسي و عوامل
خطر وابسته در نوزادان بستری و معاينهشده در بخش مراقبتهای ويژه نوزادان بیمارستان فاطمیه همدان
انجام شد.
مواد و روشها :در مطالعه توصیفي -مقطعي حاضر تمام نوزادان (به روش سرشماری) با سن حاملگي كمتر
از  34هفته كه به مدت چهار هفته و يا بیشتر در  )Neonatal Intensive Care Unit( NICUبستری بودند،
از نظر بروز رتینوپاتي و ريسکفاكتورهای مؤثر در ايجاد آن مورد بررسي قرار گرفتند.
یافتهها :از میان  80نوزادی كه در مطالعه حاضر مورد بررسي قرار گرفتند 24 ،نوزاد ( 30درصد) مبتال به
رتینوپاتي نارسي بودند كه از اين تعداد 11 ،نوزاد در مرحله يک و هشت نوزاد در مرحله دو قرار داشتند.
میانگین سن بارداری نوزادان  29/71±2/11هفته بود و بیش از  77درصد رتینوپاتي در نوزادان زير  29هفته
مشاهده شد .اگرچه با محاسبه ارتباط متغیرهای مستقل با رتینوپاتي بهصورت جداگانه بین رتینوپاتي نارسي
با سن بارداری ،وزن هنگام تولد ،نمره آپ گار دقیقه اول و پنجم ،نیاز به احیا ،استفاده از داروهای اينوتروپ و
مدت دريافت اكسیژن ارتباط آماری معناداری مشاهده شد؛ اما در محاسبه رگرسیون لجستیک تنها بین وزن
هنگام تولد با رتینوپاتي ارتباط آماری معناداری وجود داشت.
نتیجهگیری :بروز رتینوپاتي در نوزادان نارس متولدشده در محدوده متوسط آمارهای داخلي و خارجي است.
از بین متغیرهای مستقل اثرگذار بر رتینوپاتي ،وزن كم هنگام تولد تنها متغیر معنادار مؤثر بر بروز رتینوپاتي
ميباشد.
واژگان کلیدی :رتینوپاتي نارسي ،عوامل خطر ،نوزاد نارس ،وزن كم نوزاد هنگام تولد

مقدمه
رتینوپاتي نارسييي كه در گذشييته تحت عنوان "فیبروپالزی
خلف عدسيي" شناخته ميشد ،يک بیماری است كه در شبكیه
چشم تعدادی از نوزادان نارس رخ ميدهد ] .[1اين بیماری يكي
از داليل قابلپیشگیری نابینايي در كودكان ميباشد .در نوزاداني
كه بهطور نارس متولد ميشييوند ،روند تكمیل عروق شييبكیه در
محیط خارج رحمي صييورت ميگیرد .عوامل متعددی ميتوانند
در رونيد تكياميل عروق اختالل ايجاد كنند كه به اين فرايند
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"نئوواسييكوالريزاسييیون" گفته ميشييود كه منجر به بیماری
رتینوپاتي نارسي نوزادان ميگردد ].[2
اولین موارد  ROPكه عمدتاً به دلیل اسييتفاده از اكسييیژن
مكميل كنترل نشيييده بود ،در دهههای  1940و  1970گزارش
گرديد ] .[3در دهه اخیر ،نابینايي وابسييته به  ROPبهويژه در
كشييورهای درحال توسييعه افزايش يافته اسييت .نتايج مطالعات
نشيان ميدهند كه  ROPعامل اصيلي نابینايي در چین ،آسیای
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رتینوپاتی نارسی در نوزادان

جنوب شيرقي ،آمريكای جنوبي ،آمريكای التین و اروپای شرقي
(اپیيدمي سيييوم) بهويژه در مراكز شيييهری كشيييورهای تازه
صنعتيشده ميباشد ].[4
شیوع  ROPدر مناطق مختلف ايران متفاوت بوده و بین 1
تا  70درصد گزارش شده است ].[7-8
رتینوپاتي نوزادان نارس ،درحال تبديلشييدن به شيياي ترين
دلیل نابینايي اطفال در كشورهای درحال توسعه ميباشد .هرچه
كشييوری توسيييعهيافتهتر باشيييد (بخشهای مراقبتهای ويژه
بیشيتری داشيته باشيد) ،بايد آمادگي بیشتری جهت مواجهه با
 ROPداشيته باشد .قابلذكر است كه اين بیماری با تشخیص و
درمان بهموق  ،قابلپیشگیری و كنترل ميباشد ].[9
 ROPبیماری عروق شيييبكیه در نوزادان نارس اسيييت كه
مي توانيد منجر به طیف وسيييیعي از اختالالت بینايي از نقايص
جزئي قابلاصيال در حدت بینايي تا جداشيدن شبكیه و كوری
شييود .مهمترين عوامل خطر اين بیماری شييامل :زايمان زودرس
بهويژه قبل از هفته  31بارداری و وزن تولد كمتر از  1700گرم
است .آپنه ،خونريزی داخل بطني ،مشكالت و بیماریهای مادر
(ديابت ،پرهاكالمپسي و سیگاركشیدن مادر) ،اختالالت تنفسي،
كمبود ويتامین  ،Eبیماری قلبي ،افزايش دیاكسيييید كربن
خون ،افزايش مصيييرف اكسيييیژن ،اسيييیدوز ،هیپوكسيييمي،
برادیكاردی ،دريافت خون ،مدت دريافت اكسيييیژن و مدت
تهويه مكانیكي از علتهای ديگر آن ميباشند ] .[10-12ساير
عوامل خطرسياز عبارت هسيتند از :سندرم ديسترس تنفسي،
چينييدقيليويي ،مييذكربودن ،عفونييت نوزادی و ديسيييپالزی
بيرونيكيوپيوليميونير .در مقيياالت مختلف مهمترين فيياكتور
پیشبینيكننده رتینوپاتي نارسي ،كموزني و سن داخل رحمي
پايین گزارش شده است ].[13
اين بیماری در اغلب موارد قابلپیشيگیری بوده و در صورت
تشيييخیص به موق قابل درمان مي باشيييد؛ اما در صيييورت عدم
تشخیص بهموق  ،يک بیماری پیشرونده بوده و بهسرعت منجر
به نابینايي ميگردد.
با توجه به اهمیت موارد ذكرشييده و افزايش بقای نوزادان
نارس در كشيور ،مطالعه حاضر با هدف تعیین فراواني رتینوپاتي
نارسي و عوامل خطر وابسته در نوزادان معاينه و بستریشده در
بخش مراقبتهای ويژه بیمارستان فاطمیه همدان انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه توصیفي -مقطعي حاضر به مدت يک سال از ابتدای
فروردين تا پايان اسييفند سييال  1391در بیمارسييتان فاطمیه
وابسيته به دانشگاه علوم پزشكي همدان انجام شد .تمام نوزادان
با سيين حاملگي كمتر و يا مسيياوی  34هفته و نوزادان با وزن
كمتر از  1700گرم و يا وزن بین  1700-2000گرم كه شرايط
ناپايداری داشييتند و به مدت چهار هفته و يا بیشييتر در NICU
بسيتری بودند وارد مطالعه شيدند .در مقابل ،نوزاداني كه قبل از
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چهار هفته مرخص شييده بودند ،نوزاداني كه قبل از چهار هفته
فوت كرده بودند و نوزاداني كه پرونده آنها به لحاظ اطالعات
مورد نیاز ناقص بود از پژوهش كنار گذاشيته شيدند .زمان اولین
معاينه شييبكیه براسيياس مناب  ،در نوزادان با سيين زايماني 27
هفته و بیشتر ،چهار هفته (يا  28روز) پس از تولد ميباشد .بايد
خاطرنشييان سيياخت كه زمان معاينات بعدی چشييم براسيياس
ييافتيههای معاينه اولیه تعیین ميگردد .الزم به ذكر اسيييت كه
معاينه نوزادان مورد بررسيي در مطالعه حاضر توسط يک همكار
چشمپزشک فلوشیپ شبكیه بر بالین نوزاد در بخش مراقبتهای
ويژه نوزادان بیمارستان فاطمیه صورت پذيرفت.

مرحلهبندی بیماری
 :Zone Iدايرهای به مركزيت ديسک اپتیک كه شعاع آن دو
برابر فاصله  foveaتا مركز ديسک اپتیک است.
 :Zone IIاز لبه  Zone Iتا نقطه مماس با اورا سراتا و حول
ناحیه نزديک اكواتور تمپورال
 :Zone IIIناحیه هاللي شكل در قدام Zone II
 :Stage 1وجود Demarcation line
 :Stage 2وجود  Ridgeبييه همراه تييافييت هييای كوچييک
پرولیفراسیون فیبروواسكوالر
 Ridge :Stage 3همراه با پرولیفراسييیون فیبروواسييكوالر
اكسترا رتینال
 :Stage 4جداشيدگي سابتوتال شبكیه :A :بدون درگیری
فووه آ؛  :Bبا درگیری فووه آ
 :Stage 5جداشدگي كامل شبكیه
معاينات چشييمي براسيياس سيين پس از قاعدگي ( Post
 ) Menstrual Ageيعني مجموع سن حاملگي ( Gestational
 )Ageو سيين پس از تولد نوزاد و يافتههای معاينات قبلي زماني
خياتميه مي ييابيد كيه نوزاد ديگر در معرب ابتال بيه رتینوپاتي
تهيدييدكننيده بینايي نباشيييد .در موارد زير معاينه خاتمه پیدا
ميكند:
 .1تكمیل رگدارشيدن طبیعي شبكیه تا انتهای زون  IIكه
معموالً در  40هفتگي سن پس از قاعدگي مشاهده شده و اغلب
تا  47هفتگي تكمیل ميگردد.
 .2مشاهده توقف و پسرفت واضح عالئم رتینوپاتي كه شامل
موارد زير است:
الف .تغییر رنگ لبهها از صورتي به سفید
ب .عدم افزايش شدت بیماری
ج .عبور عروق از مرز Demarcation line
د .شروع فرايند جايگزيني ضايعات فعال با بافت اسكار
معموالً معاينه چشيييم نوزاد هر  1-2هفته تا زماني كه نوزاد
حداقل به سن  38-40هفتگي برسد ادامه مييابد.
دادههای مطالعه شامل :مشخصات دموگرافیک نوزاد ،سوابق
پريناتال و نتايج آن كه در پرونده پزشكي نوزاد ثبت شده بود.
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بصیری و همکاران

جهت انجام اين پژوهش ،سوابق رتینوپاتي از پرونده پزشكي
نوزادان استخراج شد و در چکلیست محققساخته كه متناسب
با اهداف پژوهش بود ،ثبت گرديد.
در مطالعه حاضر برای تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS 21
استفاده گرديد .همچنین بهمنظور توصیف دادهها از جدول،
نمودار ،نسبت ،درصد و شاخصهای مركزی و پراكندگي استفاده
شد .از سوی ديگر ،بهمنظور تحلیل دادههای كیفي اسمي و
رتبهای از آزمون مجذور كای (و يا آزمون دقیق فیشر) و برای
دادههای كمي از آزمون  tاستیودنت (يا من ويتني) بهره گرفته
شد .عالوهبراين ،جهت تعیین نقش پیشبینيكنندگي متغیرهای
مستقل و معنادار در بروز  ROPاز رگرسیون لجستیک استفاده
گرديد .سطح معناداری آماری در كلیه تحلیلها معادل  0/07در
نظر گرفته شد.
یافته ها
در مجموع برای  80نوزادی كه تا سن چهار هفتگي در بخش
مراقبتهای ويژه بستری بودند ،معاينه ته چشم انجام شد و
مشخص گرديد كه  24نوزاد ( 30/0درصد) مبتال به رتینوپاتي
نارسي ميباشند .از اين تعداد 11 ،نفر در مرحله يک و هشت نفر
در مرحله دو بیماری قرار داشتند .از نظر جنسیت نوزادان نیز 17
نفر ( 12/7درصد) پسر و نه نفر ( 37/7درصد) دختر بودند
(.)χ2=4/90 ،df=1 ،P=0/027
در اين مطالعه میانگین و انحراف معیار سن بارداری نوزادان
 29/71±2/11هفته (حداقل  21و حداكثر  34هفته) بهدست
آمد .عالوهبراين ،میانگین سن نوزادان مبتال به رتینوپاتي و
غیرمبتال به آن بهترتیب  28/41±1/41و  30/27±2/21هفته
بود .میانگین سن بارداری در نوزادان مبتال به رتینوپاتي بهطور
معناداری كمتر از میانگین سن بارداری نوزادان غیرمبتال بود
(.)χ2=3/17 ،df=78 ،P=0/001

بین فراواني رتینوپاتي نارسي و سن بارداری ،ارتباط آماری
وجود داشت و بیش از  77درصد از موارد رتینوپاتي در نوزادان
كمتر از  29هفته رخ داده بود (جدول .)1
میانگین و انحراف معیار وزن بدو تولد نوزادان
 1210/12±297/23گرم (حداقل  800و حداكثر  1940گرم)
بود .میانگین وزن نوزادان مبتال به رتینوپاتي و غیرمبتال به آن نیز
بهترتیب  989/79±132/17و  1304/13±298/13گرم بهدست
آمد .الزم به ذكر است كه میانگین وزن نوزادان مبتال به رتینوپاتي
بهطور معناداری كمتر از میانگین وزن نوزادان غیرمبتال به آن بود
(.)χ2=4/94 ،df=78 ،P=0/001
بین فراواني رتینوپاتي نارسي با وزن هنگام تولد ارتباط آماری
مشاهده شد و  70/8درصد از نوزدان مبتال به رتینوپاتي كمتر از
 1000گرم وزن داشتند (جدول .)2
نتايج نشييان دادند كه بین نوزادان مبتال به رتینوپاتي و
غیرمبتال به آن از نظر فراواني نیاز به احیا در زمان تولد و نیاز
به استفاده از داروهای اينوتروپ ،تفاوت آماری معناداری وجود
دارد ( .)P<0/07بین نوزادان مبتال به رتینوپاتي و غیرمبتال به
آن از نظر میانگین نمره آپگار دقیقه اول و پنجم و مدت زمان
دريافت اكسييیژن نیز تفاوت آماری معناداری مشيياهده شييد
()P<0/07؛ اميا بین نوزادان مبتال بيه رتینوپاتي و غیرمبتال
بييه آن بييه ليحيياظ وجيود بيیيميياری هييای همراه همچون
Intra ( IVH ،)Respiratory Distress Syndrome ( RDS
 )Ventricular Hemorrhageو يا بیش از يک اختالل ،تفاوت
آماری معناداری مشاهده نگرديد (.)P=0/779
با توجه به يافتههای جدول  ،3هفت متغیر مستقل واردشده
در مدل رگرسیون 43 ،تا  11درصد از تغییرات رتینوپاتي نارسي
را پیشبیني نمودند .براساس نتايج از بین متغیرهای مستقل ،تنها
بین وزن هنگام تولد با بروز رتینوپاتي نارسي نوزادان ارتباط
آماری معناداری وجود داشت (.)P=0/007

جدول  :1فراواني نوزادان مورد بررسي به تفكیک سن بارداری و مبتال يا غیرمبتالبودن به رتینوپاتي
دارای رتینوپاتی تعداد (درصد)

بدون رتینوپاتی تعداد (درصد)

مجموع تعداد (درصد)

سن بارداری (هفته)
 26تا 28

)70( 14

)70( 14

)100( 28

 21تا 30

)28/1( 8

)71/4( 20

)100( 28

 31تا 32

)10( 1

)90( 9

)100( 10

 33تا 35

)14/3( 2

)87/7( 12

)100( 14

سطح معناداری

0/034

* آزمون دقیق فیشر
جدول  :2فراواني نوزادان مورد بررسي به تفكیک وزن هنگام تولد و مبتال يا غیرمبتالبودن به رتینوپاتي
وزن هنگام تولد (گرم)

دارای رتینوپاتی تعداد (درصد)

بدون رتینوپاتی تعداد (درصد)

زیر 1000

)70/8( 17

>0/001 )14/3( 8

 1000تا 1400

)29/2( 7

)12/7( 37

 1400و باالتر

) 0( 0

)23/2( 13

مجموع

)100( 24

سطح معناداری

*

)100( 71

>0/001
>0/001
>0/001

* آزمون مجذور كای
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جدول  :3ضرايب رگرسیون لجستیک متغیرهای مستقل پیشبینيكننده رتینوپاتي نارسي نوزادان
B

S.E.

Wald

Df

Sig.

(Exp)B

سن حاملگی

-.081

.360

.051

1

.822

.922

وزن بدو تولد

-.009

.003

7.869

1

.005

.991

آپگار دقیقه اول

-1.204

.697

2.985

1

.084

.300

آپگار دقیقه پنجم

-.727

.631

1.330

1

.249

.483

نیاز به احیا

1.030

1.516

.462

1

.497

2.802

نیاز به تجویز داروهای اینوتروپ

.258

.853

.092

1

.762

1.295

مدت زمان دریافت اکسیژن

-.017

.091

.035

1

.851

.983

19.997

11.063

3.267

1

.071

4.839E8

Constant

بحث
بروز رتینوپاتي در مطالعه حاضيير  30درصييد بود و بهترتیب
 11/7و  33/3درصييد از نوزادان در مرحله يک و دو بیماری قرار
داشييتند .بروز رتینوپاتي در مطالعه صييورتگرفته توسييط يو و
همكاران در سييال  2011در هنگ كونگ  18/7درصييد ] ،[1در
مطالعات كارخانه ،فوالدینژاد و دارايي در ايران بهترتیب ،34/7
 7/1و  7/2درصيييد ] ،[14-11در مطالعه گرول و همكاران در
كشور سوئد بین سالهای  2001تا  9/3 ،2017درصد ] ،[17در
مطالعه هوانگ و همكاران در سييال  2017در كشييور كره 1/34
درصييد ] ،[18در مطالعه توماس و همكاران در سييال  2017در
كانادا  7/2درصييد ] ،[19در مطالعه كرمن و همكاران در سييال
 2014در تركیه در مورد سييه گروه بین  18/1تا  70درصيييد
] ،[20در مطالعه چو و همكاران از سيييال  2001تا  2017در
بیمارستان ولز هنگ كنگ  31درصد ] [21گزارش شده است.
در اين راستا ،در مطالعه اوجا و همكاران در سال  2018در
هند 327 ،نوزاد از نظر  ROPمعاينه شيييدند كه در  101نوزاد
( 32/1درصيد) رتینوپاتي مشياهده شد .فراواني رتینوپاتي درجه
سه  13/2درصد بود .تنها متغیر معنادار در اين مطالعه ،وزن كم
هنگام تولد ( )LBW: Low Birth Weightبود .میانگین وزن
نوزادان مبتال و غیرمبتال به رتینوپاتي بهترتیب  1287و 1472
گرم بهدست آمد ].[22
در مطالعات انجامشييده در داخل كشييور نیز بروز رتینوپاتي
نيارسيييي نوزادان متفياوت گزارش شيييده اسيييت .در مطالعه
صييورتگرفته توسييط اعظمي و همكاران بروز رتینوپاتي نارسييي
نوزادان بین  3/12تا  9/24درصييد ] [23و در مطالعه نخشييب و
همكاران در بیمارستان بوعلي و امام خمیني ساری معادل 11/4
درصد ] [8ثبت گرديده است.
از سيييوی ديگر در پژوهشيييي كيه خاتمي و همكاران در
شيهرهای تهران ،اراک و مشهد در سال  2008در ارتباط با 70
نوزاد با وزن تولد كمتر از  2000گرم و يا سيين حاملگي كمتر از
 34هفته انجام دادند 31 ،نوزاد ( 72درصييد) در گروه كنترل و
 14نوزاد ( 28درصيييد) در گروه بیمار قرار گرفتند .نتايج اين
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مطالعه نشيان دادند كه سن حاملگي و وزن تولد در مبتاليان به
رتینوپاتي نارسييي بهطور مشييخصييي كمتر از گروه كنترل بوده
است .شايان ذكر ميباشد كه طول مدت اكسیژندرماني ،افزايش
فشار اكسیژن ،اسیدوز ،افزايش فشار دیاكسید كربن و فتوتراپي
عوامل مؤثر در بروز  ROPبودند ].[24
در ميجيميوع ،میزان بروز  ROPدر مطييالعييات خييارجي
بررسييشيده بین  1/34تا  70درصيد و در مطالعات داخلي بین
 1/1تا  72درصد گزارش شده است.
اگرچه با پیشيييرفتهای اخیر در زمینه مراقبتهای ويژه
بخش نوزادان بهمنظور بقای نوزادان بسييیار نارس ،میزان بروز
رتینوپاتي افزايش بیشيتری داشته است ] [19و بخشي از دامنه
اختالفات بروز رتینوپاتي با اين استدالل قابلتوجیه ميباشد؛ اما
تفاوت در نوزادان گروه هدف و محدودنمودن مطالعه در سيين
بهخصييوصييي از بارداری ،وجود امكانات تشييخیصييي و درماني و
اختالف در حجم نمونه مورد بررسي ميتوانند توجیهكننده ساير
اختالفات باشييند .اين احتمال وجود دارد كه هنوز در برخي از
بیمارستانها بهصورت كنترلنشدهای از مكمل اكسیژن استفاده
شيود و اين امر در افزايش بروز رتینوپاتي نقش داشيته باشيد .با
اين وجود ،درصييد فراواني بروز رتینوپاتي در مطالعه حاضيير در
دامنه مطالعات ذكرشده قرار دارد.
در اين راستا ،ميتوان عدم وجود مراحل پیشرفته  ROPدر
اين مطالعه را ناشييي از توجه ويژه به میزان و مدت اسييتفاده از
اكسييیژن مكمل در بخش مراقبتهای ويژه بیمارسييتان فاطمیه،
توجيه بيه سييياير عواميل خطر ،انجيام معياينه در زمان مقرر و
تشييخیص بهموق دانسييت .ش يايان ذكر اسييت نوزاداني كه واجد
شيييرايط معاينه چشيييم بودند؛ اما قبل از چهار هفته از تولد از
بیمارسيتان ترخیص شيدند ،بهصيورت سرپايي مورد معاينه قرار
گرفتند و از مطالعه حذف گرديدند.
با توجه به شيواهد موجود در مورد نقش اكسیژندرماني در
بروز رتینوپاتي ،پزشكان به محدوديت استفاده از اكسیژن ترغیب
شيدند .اگرچه با اين جريان كاهش چشمگیری در شیوع ROP
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بصیری و همکاران

بيه وقوع پیوسيييت؛ اميا میزان مرگ و میر نوزادان و نقايص
نورولوژيكي آنها همچون فلج مغزی ()CP: Cerebral Palsy
افزايش قابلتوجهي را نشيييان داد ] .[27در كارآزمايي بالیني
 STOP-ROPهنگامي كه بررسييها به درصيد اشيباع اكسیژن
خون شييرياني و نقش اكسييیژن تكمیلي معطوف گرديد ،نشييان
داده شييد كه اكسييیژن تكمیلي باعث كاهش خطر پیشييرفت به
سيمت  ROPآسيتانهای ميشيود (از  48به  41درصد)؛ اما اين
يافتهها از نظر بالیني معنادار نبودند ].[21
در مطالعه حاضير از نظر نسييبت جنسيیتي ،تعداد پسييران
مبتال بيه  ROPتقريبياً دو برابر دختران بود .در مطييالعات
صيورتگرفته توسط اعظمي و همكاران ] [23شیوع  ROPدر
پسيران  9/18درصيد و در دختران  3/18درصد بوده است .در
مطالعه دارايي و همكاران ] [11نیز  77/2درصييد از مبتاليان
پسير بودند كه همراستا با مطالعه حاضر ،نسبت مبتاليان پسر
بیشتر از دختران بود.
در مطالعهای گذشييتهنگر كه توسييط توماس و همكاران در
سييال  2017در كانادا در ارتباط با  9187نوزاد طي سييالهای
 2003تا  2010انجام شد 1113 ،نوزاد ( 7/12درصد) رتینوپاتي
شيييدييد داشيييتند .سييين حاملگي پايین ،مذكربودنSGA ،
( ،)Small for Gestational Ageمجرای شرياني باز ،سپسیس،
ترانسييفیوژن بیشييتر از دو بار و اسييتفاده از داروهای اينوتروپ،
ريسيکفاكتورهايي بودند كه شيیوع رتینوپاتي نارسيي شديد را
افزايش داده بودند ].[19
در مطالعه حاضييير اگرچه با محاسيييبه ارتباط متغیرهای
مسيتقل با رتینوپاتي بهصيورت جداگانه ،بین سن بارداری ،وزن
هنگام تولد ،نمره آپگار دقیقه اول و پنجم ،نیاز به احیا ،استفاده
از داروهای اينوتروپ و مدت دريافت اكسیژن با رتینوپاتي ارتباط
آماری معناداری مشيياهده شييد؛ اما در محاسييبه رگرسييیون
لجسييتیک و حذف اثر متغیرهای مخدوشكننده ،تنها بین وزن
هنگام تولد با رتینوپاتي ارتباط آماری معناداری مشاهده شد.
در مطالعات مختلف انجامشده در داخل و خارج از كشور،
ارتبيياط آميياری معنيياداری بین رتینوپيياتي بييا متغیرهييای
سييين حاملگي ] ،[2، 8، 14، 17، 19، 23، 24وزن هنگام تولد
] ،[2، 8، 14-11، 19، 22-24اكسيييیژندرمياني ،مدت دريافت
اكسييیژن ،غلظت اكسييیژن ] ،[8،14-11،23، 24اكالمپسييي و
پرهاكالمپسيي ] ،[1مجرای شيرياني باز ،سيپسیس ،ترانسفیوژن
بیشتر از دو بار ،استفاده از داروهای اينوتروپ ] ،[19هیپراكسي،
اسيیدوز ،هیپركاربي ،هیپوكاربي و فتوتراپي ] ،[24سيپتيسمي،
ديسيترس تنفسيي ،خونريزی داخل بطني ،ونتیالسيیون با فشار
مثبت مداوم ،آپنه ] ،[23سابقه اينتوباسیون PH<7/2 ،و سابقه
خونريزی داخل بطني ] [8گزارش شده است.
در بیشييتر مطالعات ذكرشييده ،سيين بارداری و يا همسييو با
يافتههای مطالعه حاضر ،وزن هنگام تولد بهعنوان متغیر مستقل
اثرگذار بر بروز رتینوپاتي نارسي ذكر شده است .با توجه به اينكه
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رتینوپاتي نارسيييي يک بیماری چند علتي ميباشيييد ،به نظر
ميرسيد نارسيي نوزاد و سين كم بارداری علت اصلي و مستقیم
بوده و سيياير متغیرها بهصييورت غیرمسييتقیم بر بروز آن نقش
داشيته باشند .علت عدم مشاهده ارتباط آماری معنادار بین سن
بارداری و رتینوپاتي نارسيي در مطالعه حاضر ممكن است ناشي
از كمبودن حجم نمونه و يا عدم بررسي بروز آن در سن بارداری
باالی  34هفته باشد.
از سيوی ديگر ،مطالعات متعددی ارتباط آماری معنادار بین
 ROPشيديد با وزنگیری ضعیف نوزاد در هفته اول بعد از تولد
را گزارش نمودهاند ] .[14، 21،27رشييد نوزادان بسييیار پرهترم،
اغلب تحت تأثیر فاكتور رشييد انسييولین )IGF-1( 1-قرار دارد؛
میزان اين فاكتور در اين نوزادان پايینتر است ].[28
رشد نوزاد در هفته اول تاب میزان انرژی و پروتئین دريافتي
و بیماریهای همراه اسييت ] .[29در مطالعه حاضيير شيياي ترين
بیمياری همراه (كوموربیيديتي) در نوزادان  RDSبود؛ اما بین
وجود و عدم وجود بیماری همراه با بروز  ROPارتباط آماری
معناداری مشاهده نشد.
در برخي از مطالعات ،تزريق خون بهعنوان يک فاكتور
اثرگذار به صورت غیرمستقیم بر بروز  ROPدر نظر گرفته شده
است .تزريق خون با افزايش استرس اكسیداتیو به دلیل افزايش
مقدار آهن خون ،خطر بروز  ROPرا افزايش ميدهد ] .[30در
مطالعه حاضر در مجموع  22نفر خون دريافت نموده بودند؛
اما بین دريافت خون با بروز  ROPارتباط آماری معناداری
مشاهده نشد.
نتیجهگیری
بروز رتینوپاتي در نوزادان نارس كمتر از  34هفته متولد و
بسييتریشيييده در بخش مراقبتهای ويژه نوزادان بیمارسيييتان
فاطمیه همدان در حد متوسييط آمارهای داخلي و خارجي بود؛
بیشيتر موارد در مرحله يک و دو قرار داشتند .از بین متغیرهای
مسييتقل اثرگذار بر رتینوپاتي ،وزن كم هنگام تولد تنها متغیر
معنادار مؤثر بر بروز رتینوپاتي بود .مجموع نتايج بهدسييتآمده
مؤيد استفاده منطقي از اكسیژن و توجه به عوامل خطر بیماری
در محیط پژوهش ميباشد.
با توجه به اينكه اين مطالعه تنها در ارتباط با آن دسته
از واجدين معاينه چشم كه تا سن چهار هفتگي در بخش
مراقبتهای ويژه نوزادان بستری بودند ،انجام شد و نوزاداني كه
زودتر از زمان مقتضي معاينه ،ترخیص گشته و بهطور سرپايي
معاينه گرديدند وارد مطالعه نشدند؛ از اين رو جهت دستیابي به
بروز واقعي و دقیقتر رتینوپاتي نارسي الزم است مطالعات ديگری
طراحي گرديده و انجام شوند.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضييير برگرفته از پاياننامه دوره دكتری حرفهای
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اسيييت كه نتايج اين مطالعه با مناف نويسيييندگان در تعارب
.نميباشد

.پزشييكي مصييوب دانشييگاه علوم پزشييكي همدان ميباشييد
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