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KISALTMALAR

A-ROP : Agres$f Ret$nopathy of Prematur$ty

BEAT-ROP : Bevac$zumab El$m$nates the Ang$ogen$c Threat for Ret$nopathy of Prematur$ty

BOOST : Benef$ts of Oxygen Saturat$on Target$ng Tr$al

CARE-ROP : Compar$ng Alternat$ve Ran$b$zumab Dosages for Safety and E%$cacy $n Ret$no-
pathy of Prematur$ty

COT : Canad$an Oxygen Tr$al

DA : Do&um A&ırlı&ı

ETROP : Early Treatment for Ret$nopathy of Prematur$ty

EMA : European Med$c$nes Agency

FDA

FFA

: Food and Drug Adm$n$strat$on

: Fundus Flörese$n Anj$ograf$

GY : Gebel$k Ya"ı

ICROP-3

IGF

: Internat$onal Class$f$cat$on of Ret$nopathy of Prematur$ty, Th$rd Ed$t$on

: !nsülin Benzer$ Büyüme Faktörü

NeOPRoM

OSB

: Neonatal Oxygenat$on Prospect$ve Meta-Analys$s

: Opt$k S$n$r Ba"ı

PAR

PM

ROP
SUPPORT

TGF-Beta
TRD  

WINROP

: Pers$stan Avasküler Ret$na

: Postmenstrüel

: Ranibizumab versus Laser Therapy for the Treatment of Very Low Birth Weight 

Infants with Retinopathy of Prematurity  

: Prematüre Ret$nopat$s$

: Surfactant, Pos$t$ve Pressure and Pulse Ox$metry Random$zed Tr$al

: Dönüştürücü Büyüme Faktörü Beta  

: Traksiyonel Retina Dekolmanı

: Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü 

: We$ght, !nsül$n-L$ke Growth Factor, Neonatal Ret$nopathy of Prematur$ty

VEGF

RAINBOW
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1. G!R!%
Ülkem$zde yen$do&an bakımındak$ gel$"melere paralel 
olarak gebel$k ya"ı (GY) ve do&um a&ırlı&ı (DA) çok daha 
küçük prematüre bebekler$n ya"ama "anslarının artması 
görme sorunlarına ve körlü&e neden olab$len prematüre 
ret$nopat$s$n$n (ROP) daha sık b$r sorun olarak kar"ımıza 
çıkmasına neden olmaktadır. Hastalı&ın erken tanınması, 
zamanında ve uygun "ek$lde tedav$s$ görme kaybını en-
gelleyerek çocu&un gel$"$msel sürec$ne katkıda bulun-
makta ve ya"am kal$tes$n$ artırmaktadır. 

2. AMAÇ
Ulusal düzeyde ROP tanı ve tedav$ rehber$n$n amacı yen$-
do&an yo&un bakım ün$teler$nde $zlenen ve r$sk altında 
olan prematüre bebeklerde ROP tanısı, tedav$s$, $zlem$ ve 
korunması $le $lg$l$ olarak ülkem$z ko"ulları ve b$l$msel ve-
r$ler ı"ı&ında öner$ler sunmaktır.

Ülkem$z ve dünya l$teratürüne son 5 yıl $ç$nde katılmı" 
öneml$ makaleler sonrası 2016 yılında olu"turulan “ROP 
Tanı ve Tedav& Rehber&” $ç$n güncelleme $ht$yacı do&-
mu"tur. ROP Tanı ve Tedav& Rehber& 2021 yılı güncel-
lemes&nde, ülkem$zden yapılan çok merkezl$ çalı"ma 
sonuçları de&erlend$r$lm$" ve ROP &ç&n tarama sınırları 
öner&s& güncellenm&şt&r. 

Rehberimizde, 2021 yılında yayınlanan “Internat!onal 
Class!f!cat!on of Ret!nopathy of Prematur!ty, Th!rd 
Ed!t!on” (ICROP-3) sınıflandırması kullanılmı"tır.  Ayrıca 
l$teratürdek$ öneml$ ve yen$ çalı"malara yer ver$lm$"t$r. 

3. EP!DEM!YOLOJ!
Prematüre ret$nopat$s$ sıklı&ı ülkeler$n gel$"m$"l$k düzey-
ler$ne, yen$do&an yo&un bakım ün$teler$n$n özell$kler$ne 
göre de&$"kenl$k göstermekted$r. Gel$"m$" ülkelerde ROP 
a&ırlıklı olarak 32 haftanın altında do&an pretermler$n 
sorunuyken, gel$"mekte olan ülkelerde 34 haftaya kadar 
a&ır ROP gel$"t$&$ b$ld$r$lmekted$r [1-4].  

Ülkem$zde ve gel$"mekte olan ülkelerde yapılan çalı"ma-
larda DA 1500-2500 gram arası bebeklerde tedav$ gerek-
t$ren c&dd& ROP vakaları b$ld$r$lm$"t$r [5-7].  Türk Neona-
toloj$ Derne&$ tarafından yapılan çok merkezl$ çalı"mada 
(TR-ROP çalı"ması) çok dü"ük do&um a&ırlıklı preterm be-
beklerde ROP sıklı&ı %42, $ler$ evre ROP sıklı&ı %11 olarak 
bulunmu"tur. Gebel$k ya"ı 33-35 hafta bebeklerde ROP 
sıklı&ı % 6,1 ve $ler$ evre ROP b$nde 6 olarak saptanmı"tır. 
Do&um a&ırlı&ı 1500-2000 g. arası bebeklerde ROP sıklı&ı 
%10,3 bulunmu"tur ve bu bebekler$n 19’unda c$dd$ ROP 
b$ld$r$lm$"t$r (Tablo I) [8].  Bu çalı"ma ülkem$zde DA >1500 
g. olan bebeklerde de c$dd$ ROP gel$"eb$ld$&$ gösterm$"t$r.

PREMATÜRE RET!NOPAT!S!
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• Ülkemizde “gel&$m&$ ülkelere kıyasla” do#um a#ırlı#ı
daha büyük ve daha matür bebeklerde tedav& gerekt&-
ren &ler& evre ROP görülmeye devam etmekted&r.

4. R!SK FAKTÖRLER!
Prematüre ret$nopat$s$n$n gel$"$m$nde pek çok et$yoloj$k 
faktör dü"ünülmü"se de en $y$ b$l$nen r$sk faktörler$ DA ve 
GY’n$n dü"ük olmasıdır.  Özell$kle 1000 gramın altında ve 
28 haftadan erken do&an bebeklerde ret$nopat$ sıklı&ının 
bel$rg$n olarak arttı&ı b$l$nmekted$r (Tablo II) [1, 2, 8]. 

Tablo II: Prematüre Ret&nopat&s& Gel&$&m&nde Ba$lıca R&sk 
Faktörler&

Gebel$k ya"ı ve do&um a&ırlı&ının dü"ük olması 

Oks$jen tedav$s$n$n süres$ ve konsantrasyonu

Hemod$nam$k anlamlı kard$yoresp$ratuvar problemler

Patent duktus arter$ozus, resp$ratuvar d$stres sendromu

H$peroks$/h$poks$, h$perkapn$/h$pokapn$, kan gazında an$ 
dalgalanmalar
Asf$ks$, h$poterm$, metabol$k as$doz

Mekan$k vent$latör tedav$s$

Bronkopulmoner d$splaz$

Seps$s/menenj$t, s$stem$k mantar enfeks$yonları

!ntrakran$yal kanama

Kan transfüzyon sayısı, kan de&$"$m$

H$pergl$sem$/$nsül$n kullanımı

Prematüre anem$s$n$n tedav$s$ $ç$n erken er$tropoet$n 
kullanımı
Postnatal tartı alımının yava" olması

Ço&ul gebel$k

Gebelik ya$ı (hafta) ROP taraması yapılan 
bebek sayısı (n) ROP (n, %) Ciddi ROP (n, %)

' 28  1539 968 (62,9) 332 (21,6)

29-32 3425 666 (19,4) 76 ( 2,2 )

Subtotal ('32 ) 4964 1634 (32,9) 409 (8,2)

33-35 1030 56 (6,1) 6 (0,6)

>35 121 5 (4,1) -

Total 6115 1695 (27) 414 (6,7)

Do#um a#ırlı#ı (gram) ROP taraması yapılan 
bebek sayısı (n) ROP (n, %) Ciddi ROP (n, %)

'1000 1109 761 (68) 288 (26 )

1001-1250 1085 438 (40) 74 (6,8 )

1251-1500 1296 269 (20,8) 33( 2,5 )

Subtotal ('1500) 3490 1468 (42) 395 (11)

1501-2000 1944 201 (10,3) 19 (1 )

>2000 681 26 (3,8 ) -

Total 6115 1695 (27) 414 (6,7)

Bas!AY,!Dem"rel!N,!Koc!E!on behalf of the TR-ROP Study Group, et al. Inc"dence, r"sk factors and sever"ty of ret"nopathy of 
prematur"ty "n Turkey (TR-ROP study): a prospect"ve, mult"centre study "n 69 neonatal "ntens"ve care un"ts. Br"t"sh Journal of 
Ophthalmology!2018;102:1711-1716.

Tablo I: Gebel&k Ya$ı ve Do#um A#ırlı#ına Göre ROP Sıklı#ı ve Tedav&s&
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Erkek çocuklarda kız çocuklara göre ve beyaz ırkta s$yah 
ırka göre daha fazla ROP görülmes$ $le genet$k pol$morf$z-
m$n etk$n olab$lece&$ dü"ünülmü" ancak yapılan çalı"ma-
larda ROP gel$"$m r$sk$n$ artıracak b$r gen faktörü tanım-
lanmamı"tır [9, 10].

5. PATOGENEZ
Gebel$&$n 16. haftasından önce ret$nada kan damarları 
yoktur ve yakla"ık 6. haftadan sonra gözün ön segment$ 
hyalo$d arter $le perfüze olur. Bu arter opt$k d$sk ve v$treu-
su geçt$kten sonra lens ve $r$se ula"ır. Gebel$&$n 34. hafta-
sından sonra tümüyle resorbe olur.  Fetusta ret$nal damar-
ların gel$"$m$ gebel$&$n 15-18. haftasında ba"lar. Ret$nal 
damarlar opt$k d$skten per$fere do&ru gel$"$r ve vaskülar$-
zasyon nazal ret$nada yakla"ık olarak 36. temporal ret$na-
da 40. haftalarda tamamlanır. Bu nedenle prematüre be-
beklerde do&um anında ret$na tam vaskülar$ze olmayıp, 
gebel$k ya"ına göre gen$"l$&$ de&$"en per$fer$k avasküler 
zon mevcuttur. Vaskülar$zasyonun tamamlanması post-
menstrüel (PM) 48-52. haftaya kadar gec$keb$l$r [1, 2]. 

Prematüre ret$nopat$s$n$n patogenez$ tam olarak b$l$n-
memekle b$rl$kte $k$ a"amalı b$r süreçte gel$"t$&$ dü"ünül-
mekted$r. Prematüre do&an bebekte $ntrauter$n ortamda 
ba"lamı" olan ret$nal vaskülar$zasyon herhang$ b$r hasar-
landırıcı etk$yle duraklar. Uzamı" h$peroks$, asf$ks$, h$po-
term$, as$doz, E v$tam$n$ eks$kl$&$ ve omega-3 pol$ansatüre 
ya& as$tler$n$n azlı&ı g$b$ faktörler $lk hasarlanmanın olası 
nedenler$ arasındadır [1, 2, 9]. Plasental enfeks$yon ve $nf-
lamasyon g$b$ antenatal duyarlanma yapan nedenler bu 
gel$"$mde rol oynayab$l$r ve bu süreç bazı ara"tırmacılar 
tarafından prefaz olarak adlandırılır [11].

Faz I: ROP’un erken dönem$nde “oks&jenle regüle olan” 
Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) ve er$tropoe-
t$n$n h"peroks" neden$yle baskılanması, !nsül$n Benzer$ Bü-
yüme Faktörü 1’$n (IGF-1) yoklu&u, postnatal büyümen$n 
yeterl$ olmaması normal vasküler gel$"$m$ bozar. Serbest 
oks$jen rad$kaller$nde artı" ve oks$dan hasar, vasküler en-
dotel hücrelerde apop$toz ve vazoobl$terasyona neden 
olur [1, 9, 12].

Faz II: Ret$na $se gel$"$m$n$ sürdürmeye devam eder, fa-
kat vaskülar$zasyonu bozuldu&u $ç$n oks$jen $ht$yacı kar-
"ılanamaz ve h&poks&k hale gel$r. Ret&nanın kar$ıla$tı#ı 
h&poks& Faz II’y& ba$latır. Prematüre ret$nopat$s$n$n bu 
fazında “h$poks$n$n tet$klemes$yle” VEGF, er$tropoet$n g$b$ 
med$yatörler$n düzeyler$nde artı" olur. IGF-1 sev$yeler$ 
postnatal ya"la beraber “e$&k” sev$yen$n üzer$ne çıkarak 
büyüme faktörler$n$n (VEGF) anj$ogenez etk$s$n$ sa&lar. 
Vasküler-avasküler ret$na sınırında neovaskülar$zasyon 
ba"lar. 

Yen$ olu"an damarlar ret$na $ç$nde kümelenme yapab$l$r 
ve hızla kalınla"an sırt (R&dge) dokusu olu"ur. Neovaskü-
lar$zasyon; sızıntı ve ödem olu"umuna ve görme kaybına 
yol açan ret$na dekolmanına neden olab$l$r. Haf$f vaka-
larda bu hat regrese olurken, c$dd$ vakalarda bu hat üze-
r$nden v$treus $ç$ne düzens$z büyüyen kıvrımlı damarlar 
ret$na yapısında bozulma, traks$yon ve dekolmana neden 
olab$l$r [2, 9, 12-15].

6. SINIFLANDIRMA
Hastalı&ın sını(andırılması ICROP-3’e göre a"a&ıda sunul-
maktadır [16]. 

Zon I: Opt$k s$n$r ve makulada yer alan fovea arası mesafe-
n$n $k$ katı yarıçaplı da$resel alandır. Opt$k s$n$r ba"ı (OSB) 
bu zonun merkez$d$r. 25 veya 28D lens $le OSB görüntü-
nün kenarında kalacak "ek$lde ayarlandı&ında görüntüle-
nen alan zon I olarak kabul ed$lmekted$r.

Zon II: Opt$k s$n$r ba"ından nazal ora serraya kadar yarı-
çaplı da$ren$n zon I dı"ında kalan halkasal alanıdır.

Zon III: Zon II dı"ında kalan temporaldek$ h$lal "ekl$ndek$ 
alandır.

2021 yılında yayınlanmı" olan ICROP-3 çalışması 
poster$or zon II tar$f$n$ netle"t$r$lm$"t$r. Buna göre zon I’$n 
"iki" d$sk çapı anter$orundak$ alan poster$or zon II’d$r.

Yerle$&m durumu (Zonlar): Hastalı&ın yerle"$m duru-
munu bel$rtmek $ç$n ret$na opt$k s$n$r$n merkez oldu&u 3 
bölgeye ayrılmaktadır (%ek&l 1) (ICROP-3 çalı"masından 
alınmı"tır).
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Evre (Vasküler prol&ferasyon dereces&): Hastalık vaskü-
ler prol$ferasyon dereces$ d$kkate alınarak 5 evreye ayrıl-
maktadır. Henüz ROP gel$"mem$"se, avasküler ret$nanın 
hang$ zonda oldu&u bel$rt$lmel$d$r.

Evre 1: Vasküler ve avasküler arasındak$ ç$zg$ "ekl$ndek$ 
demarkasyon hattı

Evre 2: Sırt (R$dge); yüzeyden haf$f kabarık neovasküler 
prol$ferasyon (3. boyut kazanmı")

Evre 3: Sırtta ekstraret$nal f$brovasküler prol$ferasyon ba"-
laması (ICROP-3 sını(andırmasında agres$f ROP’da görülen 
düz neovaskülar$zasyonlar da evre 3’e dah$l ed$lm$"t$r).

Evre 4A: Pars$yel ret$nal ayrılma (Makula tutulumu yok)

Evre 4B: Pars$yel ret$nal ayrılma (Makula tutulumu var)

Evre 5: Total ret$na dekolmanı 

ICROP-3’de Evre 5’&n &ler& evrelemes& yapılmı$tır:
Evre 5A: Arka kutbun oftalmoskop$k olarak görüleb$ld$&$ 
total Traks$yonel Ret$na Dekolmanı (TRD)

Evre 5B: Ret$nanın tamamen lens arkasında toplandı&ı, 
lökokor$ "ekl$nde görülen ve sıklıkla kapalı hun$ ret$na de-
kolmanının e"l$k ett$&$ total TRD

Evre 5C: Ön kamaranın daralıp $r$do-korneo-lent$küler 
s$ne"$ler$n olu"tu&u ve zamanla korneal opas$f$kasyona 
g$den lökokor$k TRD

Yayılım dereces&: Ret$nal yüzey saat kadranına benzer "e-
k$lde 30º’l$k sektörlere bölünür. Bu "ek$lde hastalı&ın kaç 
saat kadranı boyunca yayıldı&ı tesp$t ed$leb$l$r. Sektörler 
arasında hastalı&ın evreler$ de&$"$kl$k göstereb$l$r..

“Plus” veya “artı” hastalık: Ret$nanın arka kutbunda ar-
ter$ollerde kıvrımlanmanın artması ve venüllerde d$latas-
yon olması olarak tanımlanmaktadır. “Artı” hastalık varlı&ı 
ROP’un "$ddet$n$n b$r gösterges$d$r ve v$treusta bulanık-
lık, $r$s damarlarında gen$"leme, pup$l reaks$yonlarında 
azalma $le b$rl$kte olab$l$r. Opt&k s&n&r ba$ı etrafında en 
az &k& kadrandak& damarlarda d&latasyon ve tortuos&te 
artı$ı plus hastalık olarak de#erlend&r&l&r.

Preplus hastalık: “Artı” hastalı&ı tanımlamak $ç$n yeters$z 
düzeyde d$late ve kıvrılmı" damar yapısı olması durumu-
dur.  ICROP-3’de plus hastalık ve preplus hastalık b&rb&-
r&n&n devamı olan b&r spektrum olarak tanımlanmı$tır.

Bu bulgular b$r araya get$r$lerek hastanın her b$r gözü $ç$n 
T$p 1, T$p 2 veya A-ROP tanımlarından b$r$ yapılır [1, 2, 16].

E$&k hastalık (Threshold): Zon I veya zon II’de evre 3 ve 
“artı” hastalık varlı&ında, 5 ardı"ık saat kadranı veya ardı"ık 
olmayan 8 saat kadranında tutulum olarak tanımlanır. 

E$&k önces& hastalık (Pretreshold)

• Zon I’de e"$k hastalık olmayan herhang$ b$r evrede ROP
• Zon II’de evre 2 ROP ve “artı” hastalık
• Zon II’de evre 3 ROP
• Zon II’de e"$k hastalıktan daha az sektör tutulumlu evre

3 ROP ve “artı” hastalık

T&p 2 ROP: Dü$ük r&skl& e$&k önces& hastalık 

• Zon I’de evre 1 veya evre 2 ROP (“Artı” hastalık yok)
• Zon II’de evre 3 ROP (“Artı” hastalık yok)

%ek&l 1: Hastalığın yerleşim durumu



9

T&p 1 ROP: Yüksek r&skl& e$&k önces& hastalık 

• Zon I’de herhang$ b$r evrede “artı” hastalık
• Zon I’de evre 3 ROP
• Zon II’de evre 2 veya evre 3 ROP ve “artı” hastalık

Agres&f ROP (A-ROP): Hızlı $lerleyen "$ddetl$ b$r ROP for-
mudur. Tedav$ ed$lmed$&$nde hızla evre 5’e $lerlemekted$r. 
!lk olarak “Rush D$sease” daha sonra da “APROP” olarak 
tanımlanmı" olan tablodur ve 2021’de A-ROP olarak 
tekrar tanımlanmı$tır. Yüksek oks$jene sekonder gel$"en 
“oks$jenle $ndüklenm$" ROP” tablolarının daha anter$orda 
da yerle"eb$ld$&$ göz önüne alınarak APROP yer$ne daha 
anter$orda gel$"eb$len bu agres$f ROP tablolarını da bu 
grubun $ç$ne dah$l edeb$lmek $ç$n A-ROP adı ver$lm$"t$r 
[16]. Bu gözlerde, “artı” hastalık, OSB etrafında 4 
kadranda ve per$fer$k alandak$ hastalık $le orantısız 
düzeyde bel$rg$nd$r. Zon I veya poster$or zon II’de 
hastalık olmakla b$rl$kte avasküler alan sınırları net b$r hat 
$le ayırt ed$lemeyeb$lir ve evres&n& tesp&t etmek zor 
olab&lir.  Vasküler ve avasküler alan arasındak$ sırtta 
düz neovaskülarizasyon görülmekted$r. T$p$k beyaz 
f$broz$sle b$rl$kte görülen r$dge burada görülmez. Sırtın 
poster$orunda da kap$ller nonperfüzyon alanları 
bulunab$lmekted$r. Fundus Flörese$n Anj$ograf$ (FFA) 
tanıda çok yol göster$c$d$r.

A-ROP hastalarında avasküler alan sınırındak& düz ne-
ovaskülar&zasyon yüzeyden kabarık olmadı#ı &ç&n tanı 
atlanab&lmekted&r. Bu hastalı#ın b&r ba$ka özell&#& &se 
standard olarak &zlenen evre 1’den 3’e &lerleme yolunu 
tak&p etmeks&z&n evre 4-5’e &lerleyeb&lmes&d&r. A-ROP 
tanısı konuldu#unda vasküler prol&ferasyon evreler& 
açısından b&r sını'amaya tab& tutulmadan derhal tıbb& 
g&r&$&mlere ba$lanılmalıdır [1, 16 ].

C&dd& ROP: T$p 1 ROP ve A-ROP, tedav$ gerekt$ren c$dd$ 
ROP tablolarıdır. 
Regresyon: Akt$f ROP bulgularının spontan olarak veya 
tedav$ sonrası ger$lemes$d$r. Tam veya kısm$ olab$l$r. Kıs-
m$ oldu&unda per$ferde halen damarlanması tamamlan-
mamı" ret$na alanları “pers&stan avasküler ret&na 
(PAR)" ve per$fer$k damar anastomozları g$b$ d$&er bazı 
vasküler patoloj$ler sıklıkla görülür. Bu bulguların hang$ 
zonda oldu&u ve yayılımı mutlaka bel$rt$lmel$d$r [16].

Reakt&vasyon: Tedav$ sonrası ger$lem$" olan akt$f ROP 
bulgularının ve vasküler de&$"$kl$kler$n tekrar ortaya çık-
masıdır. Bu reakt$vasyon pr$mer r$dge bölges$nde veya 
mevcut vasküler avasküler alan sınırında ortaya çıkab$l$r. 
ROP muayenes&nde “reakt&ve” oldu#u bel&rt&lmel&d&r 
(Örn: Reakt$ve Zon II Evre 2 ROP) [16].

Uzun dönem sekel& veya geç sekel: V$treoret$nal arayüz 
sorunları, ep$ret$nal membranlar ve lokal$ze traks$yonel 
ret$na dekolmanı, ektop$k makula, per$fer$k ret$nal deje-
nerasyonlar/del$kler/yırtıklar, yırtıklı ret$na dekolmanı, 
PAR, per$fer$k ret$nal vasküler anastomozlar/looplar, glo-
kom [16].

7. KL!N!K SEY!R
Prematüre ret$nopat$s$n$n seyr$ postnatal ya"tan z$yade 
PM ya" ve hastalı&ın lokal$zasyonu $le $l$"k$l$d$r. PM 30–32. 
haftada ba"layab$lece&$ g$b$ t$p$k olarak 34. haftada ba"-
lar. 40–45. gebel$k haftalarına kadar düzens$z $lerler, ço-
&unlukla kend$l$&$nden düzel$r. DA '1250 gram olan be-
bekler$n üçte $k$s$nde ROP gel$"$rken, bunların %6’sında 
c$dd$ hastalık neden$yle tıbb$ g$r$"$m gerek$r [17-20]. 

8.  PREMATÜRE BEBEKLER!N
OFTALMOLOJ!K !ZLEM!

8.1. TANI VE TARAMA

Amer$kan Ped$atr$ Akadem$s$ ve Amer$kan Oftalmoloj$ 
Akadem$s$n$n 2018 öner$ler$ne göre DA '1500 gram ve/
veya GY '30 hafta do&an tüm bebekler $le GY 30 hafta-
dan büyük, DA 1500–2000 gram arasında ve kl$n$k olarak 
problemler$ olan, kard$yopulmoner destek gerekt$ren be-
bekler$n taranması öner$lmekted$r [21]. 
Ülkem&zden yapılan TR-ROP çalı$ması sonuçları de-
#erlend&r&ld&#&nde daha büyük ve daha matür bebek-
lerde c&dd& ROP vakaları saptanmı$tır [8].  Bu çalı"mada 
DA 1700 gram ve GY 34 haftaya kadar olan bebeklerde 
tedav$ gerekt$ren c$dd$ ROP vakalarının oldu&u bel$rlen-
m$"t$r. Bu çalı"malar ı"ı&ında ülkem$z $ç$n Tablo III’dek& 
tarama kr$terler$ öner$s$ uygundur.

Tablo III: Ülkem&z !ç&n “Öner&leb&lecek” Prematüre 
Ret&nopat&s& Tarama Kr&terler& 

• Gebel&k ya$ı <34 hafta veya DA (1700 gram olan tüm
bebekler&n prematüre ret&nopat&s& açısından taranması 
öner&l&r. 
 Gebel&k ya$ı )34 hafta veya DA >1700 gram olup 
kard&yopulmoner destek tedav&s& uygulanmı$ veya 
“bebe#& tak&p eden kl&n&syen&n ROP gel&$&m& açısından 
r&skl& gördü#ü” preterm bebekler&n taranması 
uygundur*.

*Yen$do&an yo&un bakım ün$teler$nde bakım kal$tes$ ün$teden
ün$teye de&$"$kl$k göstereb$l$r. Ün$teler kend$ hasta grubunu 
$çeren ep$dem$yoloj$k ver$ler$n$n ı"ı&ında do&um a&ırlı&ı ve ge-
bel$k ya"ına göre ROP tarama üst sınırlarını bel$rlemel$d$r.

•
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8.2. MUAYENE VE D!KKAT ED!LECEK NOKTALAR

Ret$na muayenes$ “ROP konusunda yetk&n ve yeterl& 
olan b&r oftalmolog” tarafından kapak spekulumu ta-
kıldıktan sonra b$noküler $nd$rekt oftalmoskop $le 20 ve 
28 d$optr$l$k lens kullanılarak ve skleral $ndentasyon ya-
pılarak yapılır. Muayene esnasında bebek sırtüstü yatar 
poz$syonda olmalıdır. Bebek hosp$tal$ze ed$ld$&$ sürece 
muayenen$n yen$do&an ün$tes$ $ç$nde ve yo&un bakım 
doktorlarının e"l$&$nde hasta mon$tor$ze ed$lerek yapıl-
ması $deald$r. 

GY (hafta)
!lk Muayene Zamanı (hafta)

                Postmenstrüel Kronoloj$k

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

*  GY 25 hafta altında bebeklerde PM 31 hafta beklenmeden postnatal 6 hafta tamamlandı#ın-
da &lk muayene yapılab&l&r.

** GY 32 hafta üzer&nde olan bebeklerde &lk muayene postnatal 4 hafta tamamlandı#ında 
yapılır22.

Tablo IV: Gebel&k Ya$ına Göre !lk ROP Muayenes& Zamanı21

Hastaların ilk oftalmolojik muayenesi GY 27 haftadan 
küçük olan bebeklerde PM 30-31. haftada, GY ≥27 
hafta olan  bebeklerde ise postnatal 4. haftada 
yapılmalıdır (Tablo IV). ROP muayene takviminde PM 
yaş (Gestasyonel yaş+kronolojik yaş) kullanılır.
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• A&leler ROP muayene ve &zlem& konusunda sözel ve 
yazılı olarak b&lg&lend&r&l&r. !lk muayene önces& 
a&lelerden onam/rıza alınmalıdır (Bakınız ekler: A$le 
b$lg$ bro"ürler$ ve prematüre ret$nopat$s$ muayenes$ 
b$lg$lend$r$lm$" onam formu).

•  Rıza vermeyen a&lelerde bebe#&n ya$am hakkı en yüce 
hak oldu#u temel&yle tıbb& muayene ve &$lem &ç&n
mahkemeden &z&n alınmalıdır. A&len&n &ste#&, bebe#&n
sa#lı#ı, ya$am hakkı açısından tıbb& yakla$ım ve uygu-
lamalara uygun de#&lse, rıza geçers&zd&r.

•  ROP muayenesi için konsultasyon istenen tarih konsül-
tasyon ka#ıdında belirtilmelidir. ROP muayenesi ya-
pan oftalmologun adı ve muayene tarihi belgelerde
bulunmalıdır.

• Oftalmolog muayene notlarında ayrıntılı olarak
pupilin durumunu, zon, evre, yayılım ve “artı” hastalık
olup olmadı#ını yazmalı, tedav& planını ve b&r sonrak& 
muayenen&n tar&h&n& bel&rtmel&d&r (Bakınız ekler: 
Prematüre ret$nopat$s$ muayene ve $zlem formları).

Ret&nanın de#erlend&r&leb&lmes& &ç&n pup&l d&late ed&l-
mel&d&r. Pup$l$n $y$ d$late ed$lmes$ per$fer$k ret$nanın mu-
ayene ed$leb$lmes$n$ sa&lar ve ROP’un evrelenmes$n$ ko-
layla"tırır [22, 23].

•  Muayeneden 1 saat önce m&dr&az&s &$lem&ne ba$lanır.
Öner&m&z; 5 dak&ka ara &le 2-3 kez b&rer damla %2,5’luk 
fen&lefr&n ve %0,5’l&k trop&kam&d &le pup&llerin
gen&$let&lmes&d&r.

•  Son damladan sonra 45-60. dak&ka genell&kle pup&lla
d&latasyonunun en &y& oldu#u zamandır.

•   Pup&ller&n &y& d&late olmadı#ı durumlarda m&dr&yat&k
damlalar tekrarlanır ama bu &$lemden daha fazla yan
etk&ye neden olab&lece#& &ç&n mümkün oldu#unca kaçı-
nılmalıdır. Ancak c&dd& ROP olan hastalarda pup&ller&n
&y& d&late olmayab&lece#& akılda tutulmalıdır.

Gözün man$pülasyonu ve kullanılan damlalara ba&lı bra-
d$kard$, ta"$kard$, kard$yak ar$tm$, apne, desatürasyon, h$-
pertans$yon, kusma, gastr$k res$dü, geç$c$ paral$t$k $leus ve 
nad$ren ölüm olab$l$r [22, 23]. 

M$dr$at$k damlalar gözün etrafındak$ der$den, korneadan, 
konjunkt$vadan, nazal mukozadan ve nazolakr$mal ka-
naldan absorbe ed$leb$l$r. Em&l&m&n azaltılması yan etk& 
r&skler&n& azaltır.

•  Göz damlaların yan etk& r&sk&n& azaltılmak &ç&n küçük
damlalar $ekl&nde uygulama, gözün etrafına sızan &la-
cın s&l&nmes& ve damla uygulandıktan sonra göz kapa-
#ının kapatılması, damla sonrası lakr&mal keseye, &ç
kantusa 2 dak&ka parmakla basarak s&stem&k em&l&m&n
azaltılması, &laç tekrarını önlemek &ç&n muayenen&n za-
manında yapılmasına özen göster&lmes& g&b& önlemler
uygulanab&l&r.

ROP muayenes$ ve özell$kle spekulum kullanılması a&rılı 
b$r $"lemd$r. Top&kal anestez& altında ve mümkünse se-
dasyon sa#lamak öneml&d&r [24-26]. 

•  Muayene esnasında bebe#&n b&r hem$&re tarafından
ba$ı ve kolları sab&tlenecek $ek&lde tutulması, bebe#&n 
el ve aya#ına naz&kçe 'eks&yon postürü ver&lmes& veya
gev$ek b&r $ek&lde kundaklama yapılması öner&l&r.

•  Muayene esnasında ve sonrasında emz&k, anne sütü
veya oral sukroz ver&lmes& a#rıyı azaltmada faydalıdır.

•  Top&kal anestez& &ç&n öner&m&z: Proparaka&n h&droklo-
r&d (%0,5) her &k& göze muayeneden 3-5 san&ye önce 1
damla uygulanır. Etk&s& 15-20 dak&ka kadar sürer.

Göz muayeneler$ enfeks$yöz konjonkt$v$t ve s$stem$k en-
feks$yonlara yol açab$l$r. Oftalmologlar her muayene ön-
ces$ eller$n$ uygun b$r "ek$lde yıkamalı ve tüm h$jyen$k 
kurallara uymalıdır. Her hasta $ç$n ster&l göz kapa&ı spe-
kulumu ve sklera $ndentörü kullanılır [27]. 

•  Muayenede kullanılan ek&pmanın dezenfeks&yonu &ç&n
otoklav kullanılmalıdır.

•  !zoprop&l alkol veya klorheks&d&n ster&l&zasyon sa#la-
mada yeterl& de#&ld&r.
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8.3. !ZLEM

Prematüre bebe&$n ROP açısından $zlem "eması $lk mu-
ayenedek$ bulgulara göre "ek$llend$r$l$r. !lk muayenede 
ret$nopat$ gel$"t$&$ saptanırsa hastalı&ın "$ddet$ne ve $ler-
leme hızına göre $zlem takv$m$ olu"turulur. Bu kararlar gö-
zün durumuna göre a"a&ıdak$ g$b$ not ed$lmel$d$r:

1. Daha fazla tarama muayenes$ gerekl$ de&$ld$r (Ret$nal
vaskülar$zasyon tamamlanmı"sa).

2. 3-4 gün sonra, 1 hafta sonra veya 2 hafta sonra kont-
rol gerekl$d$r (A"a&ıdak$ bel$rt$len durumlara göre).

3. Ac&l tedav& gerekl&d&r (Tedav$ye karar ver$lm$"se)

Ret$nal vaskülar$zasyon zon III’de $se 2–3 haftada b$r, zon 
II’de $se en az 2 haftada b$r muayene tekrarlanır. Zon I’de 
&se &lerleme göster&p göstermed&#&ne göre haftada en 
az b&r kez muayene &le &zlen&r ve bulgularda kötüle$me 
saptanırsa veya preplus hastalık saptanırsa muayene-
ler &zleyen hek&m&n gerek gördü#ü $ek&lde sıkla$tırılır 
[28, 29].  Prematüre ret$nopat$s$ $zlem algor$tması %ek&l 
2’de ver$lm$"t$r.

•  !lk muayene neonatolog/ped&atr&st sorumlulu#unda-
dır. !zlem&n aralı#ı, süres& ve tedav& kararını oftalmolog 
ver&r.

•  Tarama muayeneler& ROP ger&leyene kadar veya tam
ret&nal damarlanma tamamlanıncaya kadar devam
eder.

• 
 !ler& tak&p ve tedav& gerekt&ren vakaların &lg&l& hek&me/
kl&n&#e yönlend&r&lmes&n& göz hek&m& yapar.

Günümüzde d$j$tal ortamda ret$na görüntüler$ alab$len c$-
hazlar kullanıma g$rm$"t$r. Bu yöntem ret$na bulgularının 
b$lg$sayar ortamında kayıt altına alınmasında, b$r öncek$ 
muayene $le kıyaslanmasında ve ROP e&$t$m$nde ve uzak-
tan konsültasyonda kullanmak $ç$n oldukça faydalıdır. 
Ancak &zlem, &zlem&n sonlandırılması ve tedav& kararı 
b&noküler oftalmoskop &le muayene sonucuna göre 
alınmalıdır. 
Çok merkezl$ e-ROP çalı"masında d$j$tal kamera $le alınan 
görüntülerde sens$t$v$te %90, spes$f$te %87 olarak b$ld$-
r$lm$"t$r [30].  D$j$tal foto&raf görüntüsü alan ve kaydeden 
c$hazların sens$t$v$tes$, avantajları ve kullanıma g$rmes$n$n 
de&erlend$r$lmes$ $ç$n $ler$ çalı"malara $ht$yaç vardır [21].  
Tanı ve tak$p $ç$n $nd$rekt oftalmoskop$ yeterl$ olmakla b$r-
l$kte, bu c$hazlar tak$plerde b$re b$r kar"ıla"tırma $mkânı 
vermes$ ve med$kolegal açıdan kanıt olab$lmes$ açısından 
önem ta"ımaktadır. Ayrıca FFA çek$m$ de yapılab$len bu 
c$hazlar, fam$l$al eksudat$f v$treoret$nopat$ ve $ncon-
t$nent$a p$gment$ g$b$ hastalıkların ROP’dan ayırıcı 
tanısını yapmaya da yardımcı olab$lmekted$r.

Son dönemlerde postnatal büyüme hızınına göre c$dd$ 
ROP gel$"$m$n$ öngörmek ve tak$pte muayene sayılarını 
azaltmaya yönel$k algor$tmalar gel$"t$r$lm$"t$r. Gel$"m$" 
ülkelerde GY <32 hafta bebeklerde bu algor$tmaların sen-
s$t$v$tes$ %100 olarak bulunmu"tur [31-33]. Gel$"mekte 
olan ülkelerde daha büyük bebeklerde c$dd$ ROP görül-
mekted$r ve “We$ght, Insül$n-L$ke Growth Factor, Neona-
tal Ret$nopathy of Prematur$ty”(WINROP) çalı"malarında 
sens$t$v$te dü"ük bulunmu"tur. Kullanımı ve val$dasyonu 
$ç$n uluslararası b$r öner$ ver$lememekted$r [34, 35]. 
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8.4.  TARAMA MUAYENELER!N!N SONLANDIRILMASI

ROP saptanmamı" bebeklerde ret$nal damarlar zon III’e 
ula"tıktan sonra görmey$ tehd$t ed$c$ ROP gel$"me r$sk$ 
çok azdır. Ancak ret$nal damarların zon III’e ula"tı&ını tes-
p$t etmek kolay olmamakla b$rl$kte ret$nal vaskülar$zas-
yon tamamlandı&ında $zlem muayenes$n$n sonlandırılma 
kararı ver$lmel$d$r.

ROP gel$"en ve tedav$ end$kasyonu olmayan bebeklerde 
hastalı&ın $lerlemes$n$n durdu&u ve ger$lemen$n ba"ladı&ı 
açıkça tesp$t ed$ld$kten sonra $zlem muayeneler$ seyrek-
le"t$r$leb$l$r. A$a#ıda tarama muayeneler&n&n sonlandı-
rılab&lece#& durumlar bel&rt&lm&$t&r [21, 22].

%ek&l 2: Prematüre retinopatisi izlem algoritması

WZ�D�dmZ��Z�d7EKW�d7^7�7�>�D��>'KZ7dD�^/
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9. TEDAV!
Prematüre ret$nopat$s$nde lazer fotokoagülasyon kr$terle-
r$ çok merkezl$ ETROP (Early Treatment for Ret$nopathy of 
Prematur$ty) çalı"ma grubu tarafından bel$rlenm$"t$r. Bu 
kr$terlerde yüksek r$sk ta"ıyan e"$k önces$ ROP bulguları 
(Tip 1 ROP) da d$kkate alınmı"tır [36]. Erken tedav$n$n 
görme kesk$nl$&$n$ artırdı&ı ve olumsuz yapısal sonuçları 
azalttı&ı b$ld$r$lm$"t$r [37]. Buna göre tedav& gerekt&ren 
durumlar $unlardır:

• Zon I’de evre 1 veya evre 2 ROP ve “artı” hastalık

• Zon I’de evre 3 ROP

• Zon II’de evre 2 veya evre 3 ROP ve “artı” hastalık

•  A-ROP olgularında mümkün olan en kısa süre &çers&n-
de, agres&f olmayan durumlarda &se 48-72 saat &çer&s&n-
de tedav&ye ba$lanmalıdır.

Prematüre ret$nopat$s$ tedav$ algor$tması %ek&l 3’de ver$l-
m$"t$r.

9.1. LAZER FOTOKOAGÜLASYON*

Lazer fotokoagülasyon standart tedav$ yöntem$d$r. Avas-
küler ret$na anormal damarlanmaya neden olan anj$oge-
n$k faktörler$ üret$r. Tedav$de amaç avasküler per$fer$k re-
t$na alanlarının ablasyonudur. Bu $"lem D$od Lazer veya 

Argon Lazer fotokoagülasyon $le gerçekle"t$r$l$r. Lazer te-
dav$s$, ROP gel$"en damarların üzer$ne de&$l, bu damarla-
rın önündek$ tüm avasküler alanlara uygulanır. Ret$nal ab-
lasyon tedav$s$ “e"$k hastalık” ve yüksek r$skl$ “e"$k önces$” 
hastalıkta end$ked$r [36, 38]. !"lem genel anestez$ altında 
veya rem&fentan&l/fentan&l sedasyonu altında yapıla-
b&l&r. Avasküler alanın gen$"l$&$ne göre 15 dak$ka $le 1 saat 
arası b$r sürede yapılır.

Lazer tedav$s$ sonrası a&rı, apne, brad$kard$, kemoz$s, 
v$treus $ç$ hemoraj$, enfeks$yon, $r$s ve lens yanıkları, ka-
tarakt, poster$or s$ne"$, glokom, görme kesk$nl$&$nde ve 
sıklıkla görme alanında azalma görüleb$l$r. Katarakt, d$od 
lazer tedav$s$ uygulanan vakalarda argon lazer tedav$s$ 
uygulanan vakalara göre daha az görülür. Özell$kle A-ROP 
vakalarında uygulanan yo&un lazer sonucu ender olarak 
h$poton$ $le seyreden ön segment $skem$s$ de gel$"eb$l$r. 
Bu kompl$kasyon gözün kaybına yol açab$lecek c$dd$ b$r 
sorundur [39]. Bu nedenle A-ROP veya zon I hastalıkta la-
zer tedav$s$ genell$kle $lk terc$h olmamaktadır.

Lazer tedav&s&ne ra#men bazı hastalarda ret&na dekol-
manı gel&$erek evre 4’e &lerleme ortaya çıkab&l&r. V$treus 
hemoraj$s$ olan veya v$treus $ç$nde beyaz f$bröz yapıların 
olu"tu&u durumlarda ret$na dekolmanı r$sk$ artar [40]. Bu 
hastalarda v$treoret$nal cerrah$ gündeme geleb$l$r.

9.2. ANT!-VEGF AJANLAR 

Bevac&zumab, ran&b&zumab, a'&bercept; ant$-VEGF mo-
noklonal ant$korlar olup vasküler endotelyal büyüme fak-
törünü bloke ederek etk$ eden ajanlardır. Bebek uygun 

• Tam ret&nal vaskülar&zasyon (Bu kr&ter özell&kle ant&-VEGF ajan alan hastalarda daha da öneml&d&r.)

•  Daha öncek& tarama muayeneler&nde zon I veya II ROP saptanmamı$ ve ret&nal vaskülar&zasyonun zon III’e
ula$mı$ olması (E#er oftalmalog zon konusunda $üphel&yse veya bebek PM 35 haftadan küçük &se tekrar
muayeneler& öner&l&r.)

•  Daha öncek& tarama muayeneler&nde e$&k önces& veya daha kötü b&r ROP saptanmamı$ ve PM 45 haftaya
ula$mı$ bebekler

•  Regrese (Ger&lemekte) olan ROP; reakt&vasyon veya progresyon gösterme r&sk& ta$ıyab&lecek anormal vas-
küler doku olmaması

•  Ant&-VEGF tedav&s& almı$ hastalarda reakt&vasyonun en yüksek oldu#u PM 44-55. haftalar arasında yakın
tak&p yapılmalıdır.

•  Ant&-VEGF tedav&s& almı$ hastalarda en az PM 60. haftaya kadar tak&p sonlandırılmamalıdır. Bu hastalar-
da çok geç prol&ferat&f ROP rekürresler& b&ld&r&lm&$t&r. Bu vakaların tak&b&n&n sonlandırılmasında d&kkatl&
ve hastaya özgü kararlar alınmalıdır. Bu hastaların PM 60. haftada mümkünse FFA’larının çek&lerek halen
avasküler alan varsa lazer fotokoagülasyon uygulanması $ekl&nde b&r yakla$ım g&derek daha fazla kabul
görmekted&r. Bu $ek&lde geç nüksler ve kompl&kasyonlardan kaçınılab&lece#& g&b&, büyüyen bebe#&n per&-
fer&k ret&na muayenes&n&n yapılmasının da g&derek güçle$t&#& dü$ünüldü#ünde daha prat&k b&r yakla$ımdır.

• A-ROP
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$ek&lde tutularak stab&l&ze ed&ld&kten sonra top&kal 
anestez& altında, bat&kon &le oküler yüzey ster&l&zasyo-
nu sa#lanıp l&mbusdan 1mm ger&den pars pl&katadan 
mümkünse kısa uçlu (4mm) 30G &#ne &le &ntrav&treal 
enjeks&yon $ekl&nde, uygulanır. !"lem 10-15 dak$ka kadar 
sürer. Ant$-VEGF ajanlar er$"k$nlerde b$rçok ret$nal vasküler 
patoloj$de kullanılmakla b$rl$kte en sık makula dejeneras-
yonu, d$yabet$k ret$nopat$, ret$na ven tıkanıklıkları ve pre-
matürelerde ROP tedav$s$nde kullanılmaktadır [41, 42].   
Lazer fotokoagülasyon ROP tedav$s$nde altın standard 
olmakla b$rl$kte, ant$-VEGF ajanların daha kolay uygulan-
ması, genel anestez$ gerekt$rmemes$, hızlı cevap alınması, 
korneanın/lens$n opak, v$treusun bulanık oldu&u ve pu-
p$llanın $y$ d$late olmadı&ı durumlarda kullanılab$lmes$, 
görme alanında daralma olmaması avantajlarıdır [43-45]. 
Olası r$skler $se serum VEGF düzeyler$nde geç$c$ dü"me, 
bey$n, akc$&er ve böbrek hasarı olma $ht$mal$d$r [46]. Te-
dav$ sonrası plus hastalıkta ertes$ günden ba"layan hızlı 
ger$leme d$kkat çek$c$d$r. Avasküler ret$nanın vaskülar$-
zasyonu $se uzun zamanda ve yava" olur ve bazı gözlerde 
$se h$ç tamamlanamayab$l$r. #$ddetl$ evre 3 veya evre 4’e 
$lerlem$" vakalarda ant$-VEGF enjeks$yonu yapıldı&ında, 
f$brot$k komponent$n kontraks$yonuna ba&lı “crunch fe-
nomen&” olarak $s$mlend$r$len, ret$na dekolmanında hızlı 
$lerleme $le evre 5’e geçmes$ne neden olab$lece&$nden 
uygulama zamanlaması öneml$d$r. Bu durum PM 36-40 
hafta arasında artan ve do&al b$r VEGF antagon$st$ olan 
TGF-beta etk$s$n$n, ant$-VEGF enjeks$yonu sonrası daha 
da rak$ps$z kalmasıyla ve artması neden$yle olur [47]. 

Bevac$zumab ve lazer fotokoagülasyonun kar"ıla"tırıldı&ı 
çok merkezl$ “Bevac"zumab El"m"nates the Ang"ogen"c Th-
reat for Ret"nopathy of Prematur"ty” (BEAT-ROP) çalı"ma-
sında zon I evre 3 ROP veya poster$or zon II ROP’ların 
tedav$s$nde bevac$zumab kullanımı sonrası rekürrens ve 
yapısal anormall$kler$n (ret$nal ayrılma, maküler ektop$) 
daha az oldu&u b$ld$r$lm$"t$r [43]. 
M&n&mum etk&n dozu b&l&nmemekle b&rl&kte genell&k-
le yet&$k&nde kullanılan dozun yarısı uygulanmakta-
dır (Bevac&zumab: 0,675mg/0,025 mL, Ran&b&zumab: 
0,25mg/0,025 mL). !ntrav$treal yüksek doz ran$b$zumab 
(0,2 mg.), dü"ük doz ran$b$zumab (0,1 mg.) ve lazer fotoko-
agülasyonun kar"ıla"tırıldı&ı, çok merkezl$ “Ran"b"zumab 
versus Laser Therapy for the Treatment of Very Low B"rthwe-
"ght #nfants w"th Ret"nopathy Of Prematur"ty” (RAINBOW) 
çalı"masında $ntrav$treal ran$b$zumab sonrası 2. ve 4. haf-
talarda s$stem$k plazma VEGF düzeyler$n$n azalmadı&ı 
göster$lm$"t$r [48].
Aynı çalı"mada akt$f ROP ve olumsuz oküler yapısal sonuç-
ların olmaması veya yen$den tedav$ gerekmemes$ “tedav$ 

ba"arısı” olarak kabul ed$lm$"t$r. Tedav$ ba"arısı $ntrav$treal 
yüksek doz ran$b$zumab, dü"ük doz $ntrav$treal ran$b$zu-
mab ve lazer fotokoagülasyonda sırasıyla %80, %75 ve 
%66 olarak bulunmu"tur [48].
Çok merkezl$ “Compar"ng Alternat"ve Ran"b"zumab Dosages 
for Safety and E$"cacy "n Ret"nopathy of Prematur"ty” (Care 
ROP) çalı"masında 0,12 mg. ve 0,2 mg. ran$b$zumab dozları 
kar"ıla"tırılmı" ve etk$nl$kler$ benzer bulunmu"tur [49]. 
Lazer tedav&s& sonrası cevapsızlık ortalama 2-3 hafta 
sonra ortaya çıkmaktadır.  Bevac&zumab tedav&s& son-
rası &se geç rekürrensler b&ld&r&lmekted&r bu nedenle 
bevac&zumab tedav&s& sonrası tak&pler&n daha uzun 
sürel& yapılması gerekt&#& b&ld&r&lm&$t&r [50, 51]. An-
t$-VEGF uygulanmı" bebeklerde per$fer$k ret$nal vasküla-
r$zasyon çok yava" olmakta hatta ço&unlukla h$ç tamam-
lanamamaktadır. Bu bebeklerde per$fer$k vaskülar$zasyon 
tamamlanana kadar $zlem öneml$d$r ve 2-3 ya"ına kadar 
süreb$l$r. Geç dönemde olası akt$vasyonlar da b$ld$r$ld$-
&$nden tak$pler $hmal ed$lmemel$d$r. Büyümü" b$r bebe-
&$n per$fer$k ret$na muayenes$ zor olab$lece&$nden genel 
anestez$ altında muayene gerekeb$l$r. Bu nedenlerle 
vaskülarizasyon anter$or zon 2 ye ula"tıktan sonra veya 
PM 60. haftada FFA çek$lerek kalan avasküler alanlara 
lazer uygulanmak suret$yle bu uzayan tak$plere son 
vermek uygun b$r yakla"ım olab$l$r [52].
Ant$-VEGF tedav$ler$n uygulandı&ı bebeklerde lazer teda-
v$s$ yapılan bebeklere göre nörogel$"$msel problemler$n 
arttı&ı konusunda yayınlar mevcuttur [53, 54]. B$r metaa-
nal$zde, $ntrav$treal bevac$zumab tedav$s$ sonrası Bayley 
III b$l$"sel ve d$l skorlarının lazer fotokoagülasyon tedav$s$ 
alanlara göre daha dü"ük oldu&u b$ld$r$lm$"t$r [55]. Bu ko-
nuda uzun dönem de&erlend$rmeler$ $çeren çalı"malara 
$ht$yaç vardır. !ntrav$treal ran$b$zumab sonrası nörogel$-
"$msel de&erlend$rme yapan $y$ kurgulu çalı"malar l$tera-
türde mevcut de&$ld$r. 

Ant&-VEGF’lerle &lg&l& tüm bu b&l&nmeyenlere ra#men 
bu ajanların kullanımının ön planda tutulab&lece#& 
kl&n&k durumlar a$a#ıda sıralanmı$tır:

•  Zon I veya poster&or zon II’de ROP

•  A-ROP varlı#ı

•  Makulanın halen vaskülar&ze olmadı#ı poster&or hasta-
lık: Makulanın lazer tedav&s&nden kaçınmak &ç&n

•  Ret&nanın görülmes&n& zorla$tıracak durumların varlı-
#ı: Pup&l d&latasyonunun yeters&z (R&j&d pup&lla) 
oldu#u gözler, kornea veya lens opas&tes&, v&treusun 
hemoraj&k veya bulanık oldu#u durumlar

•  Genel durumu genel anestez& &le lazer tedav&s&n& kaldı-
ramayacak kadar sorunlu olan bebekler.
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Amer$kan Ped$yatr$ Akadem$s$, bevac$zumabın zon I evre 
3 ROP “artı” hastalıkta dü"ünüleb$lece&$n$ ancak dozu, 
opt$mal zamanlaması, güvenl$&$ ve etk$nl$&$ konusunda 
$ler$ çalı"malara $ht$yaç oldu&unu vurgulamı"tır [21]. Ay-
rıca, ROP tedav$s$nde kullanımı $ç$n Amer$kan Gıda ve !laç 
Da$res$ (Food and Drug Adm$n$strat$on: FDA) ve TC Sa&lık 
Bakanlı&ı tarafından ver$lm$" end$kasyon onayları yoktur 
ve end$kasyon dı"ı (O%-label) kullanılmaktadır. Tedav& ön-
ces& a&lelerden mutlaka yazılı onam alınmalıdır. 

Avrupa !laç Ajansı (European Med$c$nes Agency: EMA); 
ran$b$zumabın “zon I evre 1+, 2+, 3 veya 3+ ROP, zon II 
evre 3+ ROP veya A-ROP” tedav$s$nde kullanılab$lece&$n$ 
Eylül 2019 tar$h$nde onaylamı"tır [56]. 

•  Lazer veya ant&-VEGF ajanlar ret&na dekolmanını her
zaman önleyemeyeb&l&r. Total ya da subtotal ret&na de-
kolmanı gel&$en vakalarda v&treoret&nal cerrah& tedav&-
ler uygulanmaktadır.

9.3. CERRAH! G!R!%!M

Prematüre ret$nopat$s$ subtotal veya total dekolmana 
(Evre 4, evre 5) $lerlerse ret$nal ayrılmayı önlemek ve gör-
mey$ korumak $ç$n ac$len v$treoret$nal cerrah$ g$r$"$mler 
yapılır. Bu tedav& yöntemler&n&n hastaların %72’s&nde 
“ı$ı#ın algılanmasını” ve yakla$ık %15’&nde 20/300 
veya üzer& görme kesk&nl&#& sa#ladı#ı b&ld&r&lm&$t&r 
[57-59]. 
V$trektom$, v$treusun cerrah$ olarak uzakla"tırılmasını ta-
k$ben ret$na üzer$nde traks$yona neden olan f$brovasküler 
dokunun eks$zyonudur. Ret$nanın rahatlatılması ve tekrar 
yatı"masını sa&layan b$r tekn$kt$r. Ret$nanın çok anter$ora 
sürüklend$&$ durumlarda, ret$nal yatı"mayı sa&lamak $ç$n 
bazen lens feda ed$leb$l$r. Tedav$ ba"arılı olsa b$le b$rçok 
hastada zayıf görme veya körlük gel$"eb$l$r. Evre 4A’da ge-
rek anatom$k gerek görme fonks$yonu açısından daha $y$ 

sonuçlar alınab$l$rken, evre 4B veya evre’5 de ba"arı oran-
ları çok dü"üktür [57-59]. 

•  Tüm tedav& yöntemler& &ç&n tedav&n&n avantajları ve
kompl&kasyonları a&leye anlatılmalı ve a&lelerden teda-
v& onam belges& alınmalıdır.

Özell$kle evre 5’de ço&u zaman cerrah$ öner$lmez. Ancak 
b$lateral ve çok yen$ evre 5 olmu" vakalarda b$r "ans ver$-
leb$l$r. Bu "ek$lde öncel$kle anatom$k olarak göz küres$n$n 
deforme olmasının (Fitizis bulb$, korneal opas$f$kasyon 
vb) engellenmes$ ve mümkünse ı"ık h$ss$ veya el hareket$ 
düzey$nde görme sa&lanması hedeflen$r. I"ık h$ss$ 
vücudun d$urnal r$tm$n$n ayarlanması ve yön bulma 
konusunda öneml$ b$r görmed$r. Ancak çok az sayıda 
evre 5 hastada ambulatuar görmeye de ula"mak 
mümkün olab$lmekted$r [57, 59].  

9.4. TEDAV! ORTAMI

Lazer tedav$s$ sırasında bebe&$n h$poterm$den korunma-
sı, v$tal bulguların tak$b$n$n yapılması öneml$d$r. Amel$yat-
hane "artlarında veya yen$do&an yo&un bakım ün$tes$n$n 
$ç$nde ayrı ve karanlık b$r ortamda yapılab$l$r. V$troret$nal 
cerrah$ amel$yathane "artlarında gerçekle"t$r$l$rken, an-
t$-VEGF ajanlar $se enjeks$yon $ç$n hazırlanmı" uygun or-
tamlarda uygulanab$l$r. !"lemler sırasında ve sonrasında 
mon$tor$zasyon devam etmel$d$r.

9.5. ANESTEZ!

Lazer fotokoagülasyon tedav$s$ amel$yathane "artlarının 
uygun olmadı&ı durumlarda yen$do&an yo&un bakım 
ün$tes$ $ç$nde b$r neonatolog e"l$&$nde $ntravenöz sedat$f 
analjez$ sa&lanarak yapılab$l$r. Top$kal anestez$ tek ba"ına 
yeterl$ analjez$ sa&lamadı&ı $ç$n lazer tedav$s$nde öner$l-
mez [22, 60].  
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9.6. TEDAV! SONRASI TAK!P

Lazer tedav&s& sonrası tak&p muayeneler& 1. gün ve 7. 
gün yapılmalı ve hastalık ger&leyene kadar haftada 
b&r tekrarlanmalıdır. Lazer fotokoagülasyon sonrası has-
talıkta ger$leme genell$kle 1-2 hafta sonra kend$n$ gös-
termekted$r. E&er bu sürede ROP’ta ger$leme yoksa veya 
progresyon görülürse lazer$n tam olarak uygulanamadı&ı 
eks$k kalmı" alanlardan "üphelen$leb$l$r veya düz neovas-
külar$zasyonların ger$lemes$ sonucu avasküler yen$ alan-
lar açı&a çıkmı" olab$l$r. Bu alanlara 2. b$r lazer tedav$s$ göz 
hek$m$n$n karar verece&$ kısa b$r sürede tekrarlanmalıdır. 
Ant$-VEGF sonrası $y$le"me $se daha hızlıdır ve 1-3 günde 
vasküler bulgularda bel$rg$n ger$leme olması beklen$r, 
plus hastalık ger$ler, neovaskülar$zasyon ger$ler ve r$dge 
düzle"$r. Fakat avasküler alanlar vaskülar$zasyonu yava"-
tır ve haftalarca tak$be ra&men tamamlanamayab$lece&$ 
unutulmamalıdır. Enjeks$yon sonrası 2-3. gün ger$leme 
görülmel$, beklenen ger$leme olmu"sa 1. hafta de&erlen-
d$r$lmel$ ve "regrese ROP" olarak  şekil 2'deki izlem 
algoritmasına göre  vaskülar$zasyon tamamlanana kadar, 
tamamlanamazsa prof$lakt$k lazer yapılana kadar tak$b$ 
yapılmalıdır [42].   

Tedav& gerekt&ren c&dd& ROP gel&$mese dah&, tüm ROP 
hastaları akut ROP tablosu regrese olduktan sonra 6 
ay-1 yıl &ç&nde detaylı oftalmoloj&k muayeneler& ya-
pılmak üzere tekrar görülmel&d&r. A$lelere ambl$yop$, 
"a"ılık, yüksek m$yop$ ve ast$gmat$zma, an$zometrop$, 
katarakt, ret$na dekolmanı, glokom g$b$ potans$yel oftal-
moloj$k problemler$n bu b$reylerde daha sık görüldü&ü 
b$lg$s$ ver$lmel$, bu konuda uyanık olmaları sa&lanmalı, 
hasta okul ça&ına kadar yılda b$r de&erlend$r$lmel$d$r [21, 
22, 61]. 

•  C&dd& ROP gel&$m&$ veya tedav& uygulanmı$ hastalarda
&se ömür boyu tak&p özell&kle adolesan ve yet&$k&n dö-
nemde görüleb&len oftalmoloj&k sorunların taranması
açısından çok öneml&d&r [61].

9.7. TEDAV! SONRASI GÖZ DAMLASI KULLANIMI

H$fema, poster$or s$ne"$ ve geç$c$ katarakt gel$"$m$n$ ön-
lemek $ç$n lazer tedav$s$ sonrası 7 güne kadar prof$lakt$k 
stero$d ve m$dr$yat$k damlaların kullanımı öner$leb$l$r. !nt-
rav$treal ant$-VEGF enjeks$yonu sonrası prof$lakt$k ant$b$-
yot$kl$ damlalar 4x1 dozda b$r haftaya kadar kullanılab$l$r. 
V$treoret$nal cerrah$ sonrası top$kal stero$d, ant$b$yot$k ve 

%ek&l 3: Prematüre retinopatisi tedavi algoritması
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s$kloplej$k $çeren damlalar cerrahın bel$rleyece&$ süreler 
boyunca (4-6 haftaya kadar) kullanılmalıdır [22].

10. PROGNOZ
Hastalı!ın seyr" de!"#ken olup; zon I ba#langıçlı, hızlı sey"r-
l" hastalık, “artı” hastalık ve ret"na dekolmanı kötü prognoz 
bel"rt"ler"d"r. Zon II ba#langıçlı ve yava# sey"rl" hastalık ge-
nell"kle tam "y"le#me veya pars"yel ret"nal skar "le sonuçla-
nır. Bu süreç 1 yıl kadar süreb"l"r. Zon III ba#langıçlı olanlar 
en "y" prognozu göster"r ve tam "y"le#me görülür [18]. 
Zon III’de ba#layan vakaların h"çb"r"nde pars"yel veya 
total ret"nal dekolman b"ld"r"lmem"#t"r [38].
Hastaların %90’ında ROP ger$lemes$n$n ortalama PM 38-
44. haftalarda oldu&u saptanmı"tır. Zon II’den zon III’e ge-
r$leyen hastaların %99’unda prognozun çok $y$ oldu&u ve 
zon III’e sınırlı durumlarda pars$yel veya total ret$nal de-
kolmanın olmadı&ı b$ld$r$lm$"t$r [19].
Prematüre ret$nopat$s$ne ba&lı körlük ve c$dd$ görme bo-
zuklu&unun sıklı&ı tam olarak b$l$nmemekted$r. Ancak 
ger$leme gözlenen hastaların %55’$nde 6–10 yıl $ç$nde 
oftalmoloj$k problemler gel$"mekted$r [20]. Haf$f ROP ge-
l$"en (Evre 1 veya “artı” hastalı&ın e"l$k etmed$&$ evre 2) ve 
ret$nada skar dokusu olmayan bebeklerde m$yop$, "a"ılık, 
n$stagmus ve ampl$yop$ term bebeklerle kıyaslandı&ında 
daha fazladır [18]. “Artı” hastalık bulunan veya evre 3 ve 
üstü ROP gel$"en c$dd$ ROP vakalarında uzun dönemde 
%7-15 oranında görme problemler$ b$ld$r$lm$"t$r [62-65].
C$dd$ ROP gel$"en ve/veya tedav$ gören hastalarda glo-
kom, ret$na dekolmanı, n$stagmus, katarakt, opt$k atrof$, 
makuler problemler, m$krokornea, f$t$z$s bulb$, kırma ku-
surları g$b$ oftalmoloj$k morb$d$teler gel$"eb$l$r [66]. 
C$dd$ ROP nörogel$"$msel morb$d$teler açısından er-
ken haberc$ olab$l$r. B$l$"sel, motor ve $"$tme problemler$  
c$dd$ ROP gel$"en vakalarda 3-4 kat daha fazla bulunmu"-
tur [67].

•  Uygun &zlem ve tedav&ye ra#men prematüre bebekler-
de körlükle sonuçlanab&len görme problemler& gel&$e-
b&lece#& a&leye anlatılmalıdır.

•  Taburculuk sonrası &zlem planı detaylı anlatılmalı ve
a&len&n b&lg&lend&r&ld&#& hasta dosyasına kayıt ed&lme-
l&d&r.

•  Prematüre do#an tüm bebekler okul önces& döneme
kadar görme, kırma kusuru, $a$ılık açısından tak&p
ed&l&r. Bu hastalarda nörogel&$&msel tak&pler &hmal
ed&lmemel&d&r.

11. ÖNLEME
ROP’un gel$"$m$ mult$faktör$yel olmakla b$rl$kte temel r$sk 
faktörler$nden b$r$s$ oks$jen tedav$s$ ve süres$d$r. H$perok-
s$den ve tekrarlayan h$poks$-h$peroks$ dönemler$nden ka-
çınma, ver$len oks$jen düzey$n$n ölçülmes$ ve kısıtlı tutul-
ması ROP gel$"$m$ ve sıklı&ının azaltılması $ç$n en öneml$ 
koruyucu faktörlerd$r. 
Gebel$k ya"ı 28 haftadan küçük olan prematüre bebekle-
r$n, ek oks$jen gereks$n$m$ devam ett$&$ sürece, do&um-
dan PM 36-40. haftaya kadar oks$jen satürasyonlarının 
hang$ düzeyde tutulması gerekt$&$ne yönel$k kanıt düze-
y$ yüksek random$ze kontrollü çalı"malar bulunmaktadır 
[68-70].
 Hedef oks$jen satürasyonları dü"ük (SaO2:%85-89) ve yük-
sek (SaO2:%91-95) olarak gruplandıran random$ze ve ç$ft 
kör çalı"malar olan SUPPORT, BOOST II (Avustralya, Yen$ 
Zelanda, !ng$ltere) ve COT çalı"maları “Neonatal Oxyge-
nat"on Prospect"ve Meta-analys"s” (NeOProM) $le de&er-
lend$r$lm$"t$r. Bu metaanal$zde dü"ük oks$jen satürasyonu 
hede(enen grupta c$dd$ ROP azalmı" ancak mortal$te ve 
nekrot$zan enterokol$t daha yüksek bulunmu"tur [71]. 
Ek oks&jen gereks&n&m& olan prematüre bebeklerde 
hedef oks&jen satürasyon aralı#ının %90-94 olması, 
hedef aralı#ında kalab&lmek &ç&n mon&tör alarm l&m&t-
ler&n&n %89-95 olarak ayarlanması öner&l&r [72]. Bron-
kopulmoner d$splaz$ önley$c$ stratej$ler oks$jen ve meka-
n$k vent$latör maruz$yet$n$ önleyecek ve ROP gel$"$m$n$ 
azaltacaktır [38].
 Anne sütü veya a&ırlıklı anne sütü kullanılan preterm be-
bekler$n formüla $le beslenen bebekler $le kar"ıla"tırıldı&ı 
metaanal$zlerde anne sütünün ROP ve c$dd$ ROP gel$"$-
m$n$ önled$&$ göster$lm$"t$r. Anne sütünün ant$oks$dan, 
$mmünmodülatör ve nöroprotekt$f  $çer$&$n$n korumada 
etk$l$ oldu&u dü"ünülmekted$r [73,74]. Total parenteral 
nutr$syon $çer$&$nde omega-3 (Balık ya&ı) bulunmasının 
ROP gel$"$m$n$ azalttı&ı b$ld$r$lm$"t$r [75-77].
V$tam$n E kullanımının ROP’un c$dd$yet$n$ azaltmakla be-
raber seps$s ve nekrot$zan enterokol$t r$sk$n$ artırdı&ı b$l-
d$r$lm$"t$r. D-pen$s$lam$n g$b$ ant$oks$dan tedav$ler ve ı"ı-
&a maruz$yet$n azaltılması, IGF-1 replasmanı, $ntravenöz 
veya enteral $nos$tolün ROP sıklı&ını azaltmadı&ı saptan-
mı"tır [78-83].
Beta-blokerler ant$prol$ferat$f ve ant$anj$ojen$k özell$&e 
sah$p olup bazı çalı"malarda ROP gel$"en hastalarda $lerle-
mey$ durdurmu"tur. Ancak preterm bebeklerde beta-blo-
ker kullanımının etk$nl$&$, güvenl$&$ ve s$stem$k etk$ler$ne 
ba&lı uzun dönem sonuçları konusunda yeterl$ ver$ 
yoktur [84-87]. 
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•  Antenatal stero&d, &y& antenatal bakım, uygun do-
#um salonu yönet&m& ve bebekler&n yen&do#an yo-
#un bakım ün&teler&nde geç&rd&kler& süreçte &y& kl&n&k
uygulamalar, l&p&d peroks&dasyonu önlemek &ç&n TPN
setler&n&n ı$ıktan korunması, termoregülasyon, a#rı
yönet&m&, kanguru bakımı, uygun postnatal tartı alı-
mının sa#lanması, hastaya ver&len oks&jen düzey&n&n
ölçülmes&, tak&b& ve kontrolü konusunda hem$&reler&n
ve doktorların b&l&nçlend&r&lmes& ROP sıklı#ının azaltıl-
masında öneml& faktörlerd&r.

12. ÖZET VE ÜLKEM!Z !Ç!N ÖNER!LER

1. Prematüre ret&nopat&s& tarama protokolü

•  Gebel&k ya$ı <34 hafta veya DA (1700 gram olan
tüm bebekler&n prematüre ret&nopat&s& açısından
taranması öner&l&r. Gebel&k ya$ı )34 hafta veya DA
>1700 gram olup kard&yopulmoner destek tedav&s&
uygulanmı$ veya “bebe#& tak&p eden kl&n&syen&n
ROP gel&$&m& açısından r&skl& gördü#ü” preterm
bebekler&n taranması uygundur.

• ROP gel$"$m$ açısından r$skl$ bebekler: Prematürel$k ve
dü"ük do&um a&ırlı&ının yanı sıra, oks$jen tedav$s$n$n
süres$ ve konsantrasyonu, hemod$nam$k anlamlı kar-
d$yoresp$ratuvar problemler, b$r haftadan uzun süren
mekan$k vent$latör tedav$s$, h$peroks$/h$poks$, h$per-
kapn$/h$pokapn$, metabol$k as$doz, asf$ks$, h$poterm$,
h$pergl$sem$/$nsül$n tedav$s$, bronkopulmoner d$splaz$,
$ntrakran$yal kanama, seps$s/menenj$t, s$stem$k mantar
enfeks$yonları, postnatal tartı alımının yava" olması, kan
transfüzyonu sayısı, kan de&$"$m$, erken er$tropoet$n te-
dav$s$, ço&ul gebel$k ROP gel$"$m$ açısından ba"lıca r$sk
faktörler$d$r.

• Gebel$k ya"ı <27 hafta (26 hafta 6 güne kadar) olan 
bebeklerde $lk ROP muayenes$ postmenstrüel 30-31 
hafta arasında yapılmalıdır. GY 25 hafta altında bebek-
lerde PM 31 hafta beklenmeden postnatal 6 hafta ta-
mamlandı&ında $lk muayene yapılab$l$r.

• Gebel$k ya"ı )27 hafta olan bebeklerde $lk ROP mua-
yenes$ postnatal 4. haftada yapılmalıdır.

• Yen$do&an yo&un bakım ün$teler$nde bakım kal$tes$
ün$teden ün$teye de&$"$kl$k göstereb$l$r. Ün$teler kend$
hasta grubunu $çeren ep$dem$yoloj$k ver$ler$n$n ı"ı&ın-
da do&um a&ırlı&ı ve gebel$k ya"ına göre ROP tarama
üst sınırlarını bel$rlemel$d$r.

• !lk muayene neonatolog/ped&atr&st sorumlulu#un-
dadır. !zlem&n aralı#ı, süres& ve tedav& kararını oftal-
molog ver&r.

• Kl$n$k durumundan dolayı uygun zamanda ROP tara-
ma muayenes$ yapılamayan hastalarda muayenen$n
ertelenmes$ fayda ve zararları açısından neonatoloj$ ve
oftalmoloj$ b$r$mler$nce tartı"ılmalıdır. Erteleme olursa
nedenler$ hastanın tıbb$ kayıtlarında bel$rt$lmel$ ve yen$
b$r muayene takv$m$ olu"turulmalıdır.

2. Prematüre ret&nopat&s& muayene protokolü

• A$leler ROP muayene ve $zlem$ konusunda sözel ve ya-
zılı olarak b$lg$lend$r$l$r. !lk muayene önces$ a$lelerden
onam/rıza alınmalıdır.

• ROP muayenes$ $ç$n konsultasyon $stenen tar$h ve saat
konsültasyon ka&ıdında bel$rt$lmel$d$r. ROP muayenes$
yapan oftalmologun adı, muayene tar$h$ belgelerde bu-
lunmalıdır.

• Yen$do&an yo&un bakım ün$tes$nde yatmakta olan be-
bekler$n ROP muayenes$ oftalmolog tarafından hasta
ba"ında yapılmalıdır.

• Her ROP muayenes$nden sonra oftalmolog tarafından,
zon, evre, yaygınlık, preplus ve “artı” hastalık varlı&ı, pu-
p$lin durumu ve hastalı&ın "$ddet$ detaylı olarak hasta
dosyasında ve hastane b$lg$-$"lem s$stem$nde kayıt
altına alınır. Bu kayıtlarda b$r sonrak$ muayenen$n zama-
nı bel$rt$lmel$d$r. !ler$de ortaya çıkab$lecek med$kolegal
sorunlar açısından yen$do&an yo&un bakım ün$tes$nde
ayrı b$r ROP muayene ve tedav$ kayıt defter$ olu"turmak
uygundur.

• Muayeneden yakla"ık 1 saat önce m$dr$az$s $"lem$ne
ba"lanmalıdır. 5 dak$ka ara $le 2-3 kez b$rer damla %
2,5’luk fen$lefr$n ve %0,5’l$k trop$kam$d $le pup$ller ge-
n$"let$l$r. Son damladan sonra 45-60. dak$ka genell$kle
pup$l d$latasyonunun en $y$ oldu&u zamandır.

• Kapak spekulumu kullanılacaksa muayeneden hemen
önce (3-5 san$ye) göze top$kal anestez$k (1 damla) uy-
gulanır. Muayene sırasında hasta konforunu sa&layacak
uygulamalar (Kundaklama, emz$k, oral sükroz solüsyo-
nu vb) yapılmalıdır.

• ROP muayenes$ esnasında bebekler$n v$tal bulgularında 
bozulma olab$lece&$nden dolayı ac$l resüs$tasyon ek$p-
manı hazır bulunmalıdır.

• Muayene ek$pmanının dezenfeks$yonu $ç$n otoklav kul-
lanılmalıdır. !zoprop$l alkol veya klorheks$d$n ster$l$zas-
yon sa&lamada yeterl$ de&$ld$r.

3. Prematüre ret&nopat&s& tak&p protokolü

• Ret$nal vaskülar$zasyon zon III’de $se 2–3 haftada b$r, zon 
II’de $se en az 2 haftada b$r ret$na muayenes$ tekrarlanır.
Zon I’de &se &lerleme göster&p göstermed&#&ne göre
haftada en az b&r kez muayene &le &zlen&r ve bulgu-
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larda kötüle$me saptanırsa veya preplus hastalık 
saptanırsa muayeneler bebe#& tak&p eden hek&m&n 
uygun gördü#ü $ek&lde sıkla$tırılır. 

• Haftada en az b!r kez muayene:
• Zon I’de evre 1-2 ROP
• Zon II’de evre 3 ROP
• Zon I’de avasküler ret$na (ROP yok)
• A-ROP "üphes$

• Haftada b!r muayene:
• Zon I’de regrese olan ROP
• Zon II’de evre 2 ROP
• Poster$or zon II’de avasküler ret$na (ROP yok)

• 2 haftada b!r muayene:
• Zon II’de evre 1 ROP
• Zon II’de regrese olan ROP
• Zon II’de $mmatür vaskülar$zasyon (ROP yok)

• 2-3 haftada b!r muayene:
• Zon III’de evre 1-2 ROP
• Zon III’de regrese olan ROP

4. Prematüre ret&nopat&s& tarama muayeneler&n&n son-
landırılması

• Tam ret$nal vaskülar$zasyon (Bu kr$ter özell$kle $ntrav$t-
real ant$-VEGF tedav$s$ alan hastalarda daha öneml$d$r).

• Daha öncek$ tarama muayeneler$nde zon I veya II ROP
saptanmamı" ve ret$nal vaskülar$zasyonun zon III’e ula"-
mı" olması (E&er oftalmalog zon konusunda "üphel$yse
veya bebek PM 35 haftadan küçük $se tekrar muayene-
ler$ öner$l$r).

• Daha öncek$ tarama muayeneler$nde e"$k önces$ veya
daha kötü b$r ROP saptanmamı" ve PM 45 haftaya ula"-
mı" bebekler.

• Regrese (Ger$lemekte) olan ROP: Reakt$vasyon veya
progresyon gösterme r$sk$ ta"ıyab$lecek anormal vaskü-
ler doku kalmadı&ından em$n olunmalıdır.

• Ant&-VEGF tedav&s& almı$ hastalarda en az PM 60.
haftaya kadar tak&p sonlandırılmamalıdır. Bu has-
talarda çok geç prol&ferat&f ROP rekürresler& b&ld&-
r&lm&$t&r. Bu vakaların tak&b&n&n sonlandırılmasında
d&kkatl& ve hastaya özgü kararlar alınmalıdır.

5. D&j&tal görüntüleme

• Çalı"malarda d$j$tal kamera $le alınan görüntülerde
sens$t$v$te %90, spes$f$te %87 olarak b$ld$r$lm$"t$r ROP
$zlem$nde d$j$tal foto&raf görüntüsü alan ve kaydeden
c$hazların sens$t$v$tes$, ve kullanıma g$rmes$n$n de&er-
lend$r$lmes$ $ç$n $ler$ çalı"malara $ht$yaç vardır.

• Bu yöntem ret$na bulgularının b$lg$sayar ortamında ka-
yıt altına alınmasında, b$r öncek$ muayene $le kıyaslan-
masında ve ROP e&$t$m$nde ve uzaktan konsültasyonda
kullanmak $ç$n oldukça faydalıdır. Ancak &zlem, &zlem&n 
sonlandırılması ve tedav& kararı b&noküler oftalmos-
kop &le muayene sonucuna göre alınmalıdır.

• Bununla b$rl$kte bu c$hazlar, $nd$rekt oftalmoskop$k mu-
ayeney$ tamamlama ve tak$plerde b$re b$r kar"ıla"tırma
$mkanı sa&lar ve med$kolegal açıdan öneml$d$r. Özell$k-
le e&$t$m hastaneler$nde bulunması e&$t$m amaçlı kulla-
nımını ön plana çıkaracaktır.

6. Tedav& 

• Lazer fotokoagülasyon standart tedav& yöntem&d&r.
A- ROP olgularında mümkün olan en kısa süre &çer-
s&nde, agres&f olmayan durumlarda &se 48-72 saat
&çer&s&nde tıbb& g&r&$&mlere ba$lanılmalıdır.

• Bebe&$n tak$p ed$ld$&$ merkezde tedav$ $mkanı yoksa,
hasta zaman kaybetmeden ROP konusunda tecrübel$
b$r oftalmolog ve yo&un bakım ek$pmanın bulundu&u
ba"ka b$r merkeze nak$l ed$lmel$d$r. Tedav$ end$kasyon-
ları a"a&ıdak$ g$b$d$r:
• Zon I’de evre 1 veya 2 ROP ve “artı” hastalık
• Zon I’de evre 3 ROP
• Zon II’de evre 2 veya 3 ROP ve “artı” hastalık
• A-ROP

• !ntrav$treal ant$-VEGF ajanlar ROP tedav$s$nde umut ve-
r$c$ alternat$f b$r tedav$ yöntem$d$r.

• Tedav$ planlanan hastaların muyene bulgularında zon I
veya poster$or zon II’de ROP; A-ROP; $mmatür makula;
yeters$z pup$l d$latasyonu (r$j$d pup$lla); hemoraj$k veya
bulanık v$treus mevcutsa veya hastanın kl$n$k durumu
genel anestez$ $ç$n uygun de&$lse tedav$de $ntrav$treal
ant$-VEGF dü"ünüleb$l$r.

• !ntrav$treal ant$-VEGF ajanların tedav$ etk$nl$kler$, opt$-
mal zamanlaması, dozu, güvenl$&$ ve etk$nl$&$ konusun-
da $ler$ çalı"malara $ht$yaç vardır.

• Lazer veya ant$-VEGF ajanlarla tedav$ ret$na dekolmanı-
nı her zaman önlemeyeb$l$r.

• Total ya da subtotal ret$na dekolmanı gel$"en vakalarda
v$trektom$ g$b$ cerrah$ tedav$ler uygulanmaktadır.

• Tedav& önces& a&lelerden tedav& onam belges& alın-
malıdır.

7. Tedav& sonrası tak&p

• Tedav& sonrası tak&p muayeneler& 1. gün ve 7. gün
yapılmalı ve hastalık ger&leyene kadar haftada b&r
tekrarlanmalıdır.
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• Tedav$den sonra ROP’ta ger$leme yoksa “göz hek$m$n$n
karar verece&$ b$r sürede” lazer tedav$ tekrarlanab$l$r ve/
veya ant$-VEGF enjeks$yonu ekleneb$l$r.

• Tedav& olsun veya olmasın ROP gel&$en tüm bebek-
ler&n potans&yel oftalmoloj&k problemler açısından
taburculuktan sonra 6 ay-1 yıl &ç&nde tekrar de#er-
lend&r&lmel&, potans&yel oftalmoloj&k problemler
açısından hasta okul ça#ına kadar yılda b&r
muayene edilmelidir.

• C$dd$ ROP gel$"m$" veya tedav$ uygulanmı" hastalarda
$se ömür boyu tak$p özell$kle adolesan ve yet$"k$n dö-
nemde görüleb$len oftalmoloj$k sorunların taranması
açısından çok öneml$d$r

8. Ün&teler&n sorumlulukları

• Prematüre ret$nopat$s$ r$sk$ ta"ıyan bebekler$n tak$b$n$
yapan ün$teler$n yazılı muayene, $zlem ve tedav$ proto-
koller$ olmalıdır.

• Ün$teler ROP $zlem sonuçlarını tak$p edeb$lmel$, b$lg$-
sayarda kayıt altına alab$lmel$ ve ver$ler$n$ de&erlend$-
reb$lmel$d$r (Bakınız ekler: ROP muayene ve &zlem
formları).

• Prematüre ret&nopat&s& r&sk& ta$ıyan ve &lk ROP mua-
yenes& yapılmadan veya &zlemler& tamamlanmadan
ba$ka ün&telere sevk ed&len bebekler&n sevk ed&ld&k-
ler& ün&tede ROP &zlem& d&kkatl& b&r $ek&lde devam
ett&r&lmel&d&r. Sevk eden sorumlu doktor hastayı kabul
eden b$r$m$n sorumlu doktoru $le $let$"$me geçmel$ ve
hasta b$lg$ler$n$ ep$kr$ze ayrıntılı yazmalıdır. Kabul eden
serv$s ROP muayene takv$m$ olu"turmalıdır.

• İlk ROP muayenesi yapılmadan veya ROP &zlemler&
tamamlanmadan önce taburcu olan bebekler $ç$n 
muayene tar$hler$ bel$rlenmel$ ve izlemlere gelmenin

önem$ ayrıntılı b$r "ek$lde a$leye anlatılmalıdır. Tüm 
bunlar hasta dosyasında ve bilgisayar ortamında 
kayıt altına alınmalıdır. 

• A&leler&n “&zlem muayene tar&hler&n&n kend&ler&ne
b&ld&r&ld&#&n& ve &zlem&n önem&n&n anlatıldı#ını ve
anladıklarını” bel&rten yazılı beyanları ve &mzaları
hasta dosyalarında kayıt altına alınmalıdır.

9. Onam formları

• Med&kolegal sorunların ortaya çıkmaması &ç&n ROP
muayene ve tedav& onam formları kullanılmalıdır.

10. Ülkem&z &ç&n orta-uzun dönem öner&ler&

• Ülkem$zde ROP $ç$n ver$ a&ı s$stem$n$n kurulması “s$s-
teme dah$l olacak” merkezler$n ver$ler$n$n toplanması,
derlenmes$ ve raporlanmasına $mkan sa&layacaktır. Bu
sayede ülkem$zde ROP sıklı&ı, r$sk faktörler$,  $zlem ve
tedav$ konusunda alınacak önlemler ve gebel$k ya"ına
göre hang$ bebeklerde ROP taraması gerekt$&$ per$yo-
d$k olarak de&erlend$r$leb$lecekt$r.

• ROP tanı ve tedav$s$ konusunda tecrübel$ oftalmolog sa-
yısının artırılması $ç$n Türk Neonatoloj$ Derne&$ ve Türk
Oftalmaloj$ Dernekler$n$n $"b$rl$&$ $le ülkem$zde bölge-
sel “ROP e&$t$m ve tedav$ merkezler$”  olu"turulmalıdır.
Bu merkezlerde $ler$ evre ROP vakaları $ç$n lazer tedav$s$
ve v$trektom$ yapılab$lecek alt yapı ve donanım sa&lan-
malıdır.

• ROP hastaları $ç$n uygun transport ve ger$ transport po-
l$t$kaları gel$"t$r$lmel$ ve tekn$k ko"ulları sa&lanmalıdır.
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13. EKLER
EK 1: A!LELER !Ç!N B!LG! BRO%ÜRÜ: PREMATÜRE RET!-
NOPAT!S! (ROP) !Ç!N TARAMA22

Res&m 1 

Prematüre Ret&nopat&s& (ROP) Ned&r? 

Ret$na, gözün $ç kısmının arkasını ku"atan, ı"ı&ı algılayan 
ve görmey$ sa&layan nar$n b$r dokudur. Prematüre ret$no-
pat$s$, ret$nadak$ kan damarlarının etk$lend$&$ b$r durum-
dur. Erken do&an bebeklerde körlükle sonuçlanab$len b$r 
göz problem$ olup, doktor hatası ya da kompl$kasyondan 
z$yade prematürel$&$n get$rd$&$ sorunlardan b$r$s$d$r. 

Res&m 2

Ret$nanın "ek$lsel görünümü yukarıdak$ g$b$d$r. Merkez-
dek$ beyaz oval yapı opt$k s$n$rd$r (Görme s$n$r$).  Sa&a 

do&ru olan karanlık alan makula olarak b$l$nmekted$r. Ma-
kula, gözün $nce ayrıntıları görmey$ sa&layan bölümüdür. 
Gr$ ç$zg$ler arterler (Atar damar), s$yah ç$zg$ler venlerd$r 
(Toplar damar). Bebe&$n anne karnındak$ gel$"$m$ sırasın-
da orta kısımda beyaz yuvarlak olarak görülen opt$k s$n$r 
ba"ından ba"layan ret$na damarlanması, bebek do&ana 
kadark$ süreçte ret$nanın en kenar bölümler$ne kadar 
ula"maktadır. Bebek ne kadar erken do&arsa, o kadar ge-
n$" b$r alana henüz damarlar ula"amadan, yan$ damarsız 
olarak do&ar. Do&um sonrası süreçte e&er bebe&$n genel 
durumu $y$ $se, yo&un bakım "artları $y$ $se, akc$&er gel$-
"$m$ $y$ $se bu damarlanma sürec$ do&umdan sonra da 
normal yolunda devam ed$p genell$lkle 40 haftaya ula"-
tı&ında tamamlanmı" olur. Fakat bu faktörler olumsuz $se, 
bebek çok küçük ve erken do&mu"sa normal damarlanma 
duraklar ve zaman $çer$s$nde anormal damarlar gel$"erek 
ROP ortaya çıkar.
Yukarıdak$ "ek$l ROP’ un nasıl gel$"t$&$n$ ve zaman $ç$nde 
normalden evre 1, evre 2 ve evre 3’e $lerley$"$n$ göster-
mekted$r. Evre 1 ve 2, haf$f ROP olup çok sıktır ve kend$-
l$&$nden ger$ler. Bebekler$n yalnızca küçük b$r kısmında 
“artı” hastalık ve daha c$dd$ b$r durum olan evre 3 hastalık 
gel$"$r. 
A harf$nden ba"layarak "ekl$ $nceley$n. A harf$n$ $"aret 
eden kan damarları normald$r. B harf$nde görülen beyaz 
ç$zg$ (Damarlı alan $le damarsız alan arasındak$ sınır), pa-
toloj$k kan damarlarının büyüdü&ünü gösteren b$r $pucu 
olarak evre 1 ROP’ u göster$r. C harf$nde bu anormal da-
marların daha da artmasıyla ç$zg$ daha kalın hale gel$r ve 
evre 2 ROP’ u göster$r. D harf$nde ç$zg$, anormal yen$ da-
mar olu"umuna ba&lı çok daha kalınla"ır. D harf$nde bar$z 
olarak farked$leb$lecek "ek$lde arterler kıvrıntılı, venler de 
daha kalın hale gel$rler. Bu $k$ durumun b$rl$kte olmasına 
“artı” hastalık den$r ve gözün tedav$ye $ht$yacı oldu&unu 
göster$r. Burada çok fazla "ek$lden kaçınmak $ç$n tüm ROP 
evreler$ öyle olmamasına ra&men tek b$r gözdeym$" g$b$ 
küçük parçalar "ekl$nde göster$lm$"t$r. 

ROP ne kadar sıklıktadır? 

ROP, do&um a&ırlı&ı 1250 gram ve altında olan bebekle-
r$n yakla"ık %65’$n$ etk$leyen, prematüre bebeklerde sık 
rastlanan b&r durumdur. Bu durum genell$kle çok haf$f 
ve tedav$s$z olarak kend$ kend$ne ger$ler. Bebekler$n çok 
azında ( genell$kle çok küçük ve çok prematüre olanlarda) 
tedav$ gerek$r. Tedav$ ed$lmezse bebe&$n görmes$n$ c$dd$ 
"ek$lde etk$leyeb$l$r ve hatta körlü&e neden olab$l$r.

ROP &ç&n tarama ned&r? 

ROP taraması, bu konuda e&$t$m almı" olan göz doktoru 
tarafından ROP’un herhang$ b$r bulgusu $ç$n yapılan göz 
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muayenes$d$r. Gebel$k ya"ı 34 hafta altında veya do&um 
a&ırlı&ı 1700 gram ve altında olan tüm bebekler ROP 
gel$"$m$ açısından taranır. Ayrıca gebel$k ya"ı 34 hafta ve 
üstünde veya do&um a&ırlı&ı 1700 gram’dan büyük olup 
kalp ve solunum destek tedav$s$ uygulanmı" ve “bebe&$ 
tak$p eden doktorun ROP açısından r$skl$ gördü&ü” be-
bekler$n taranması öner$l$r.  

ROP neden olu$ur? 

Kes$n neden$ b$l$nmemekted$r. Erken do&an bebekte 
ret$nanın kan damarları gel$"$m$n$ tamamlayamaz. Do-
&umdan sonra bazı tet$kley$c$ faktörler$n etk$s$yle normal 
damarların olu"umu duraklar ve anormal kan damarları 
büyümeye ba"lar ve anormal b$r doku olu"tururlar. Bu 
durum c$dd$ oldu&unda ret$na hasarı olu"ab$l$r. ROP’un 
ana neden& prematürel&#&n kend&s&d&r. Daha prema-
türe do#an bebekler ROP açısından daha büyük r&sk 
altındadırlar. Bebe&e ver$lmes$ gereken oks$jen tedav$s$-
n$n m$ktarı ve bebe&$n genel durumu ROP gel$"$m$n$ ya 
da c$dd$yet$n$ etk$ler. Buna ra&men c$dd$ b$r hastalık geç$r-
meyen b$r prematürede ROP olab$l$rken, çok c$dd$ durum-
lar geç$rm$" b$r prematüre bebekte olmayab$l$r. Genet$k 
faktörler$n de etk$n oldu&u dü"ünülmekted$r. 

Tarama ne zaman yapılmalıdır? 

!lk tarama muayenes$ bebe&$n$z do&um haftasına göre 
genell$kle 4 haftalık oldu&unda yapılmalıdır. Bebekler$n 
bazılarında sadece b$r kez göz muayenes$ne gereks$n$m 
duyulab$l$rken, ço&u bebekte normal ret$nanın damarlan-
masının tamamlanması $ç$n gereken süre boyunca c$dd$-
yet düzey$ne göre de&$"en sıklıklarda tekrarlayan muaye-
nelere gereks$n$m duyulur. 

Tarama sırasında neler olur? 

Göz muayenes$nden yakla"ık 1 saat önce göz damlaları, 
göz bebe&$n$ gen$"leterek buradan ret$nayı göreb$lmek 
$ç$n göze damlatılır. Bu damlalar bebe&$n$zde geç$c$ ola-
rak haf$f ate", yanaklarda kızarıklık ve huzursuzluk yapab$-
l$r. Damla damlatıldıktan hemen sonra küçük parma&ınız-
la göz kapaklarının burun tarafındak$ b$le"kes$n$n oldu&u 
bölgeye b$r dak$ka süreyle burna do&ru baskı yaparsanız 
bu r$sk daha azalır. Bekleme süres$nce bebe&$ beslemek-
ten kaçınmalısınız (Muayene sırasında kusup akc$&er$ne 
kaçma r$sk$n$ engellemek $ç$n). Muayene esnasında $nd$-
rek oftalmoskop ve mercek kullanılır. Göz doktoru mer-
ce&$ naz$kçe bebe&$n$z$n gözüne yerle"t$r$r ve ret$nasını 
muayene eder. Göz doktoru ret$nayı daha $y$ göreb$lmek,  
göz kapaklarının kapanmasını önlemek ya da gözün sa&a 
sola çevr$lmes$n$ önlemek $ç$n bazı aletler kullanab$l$r. Bu 
esnada bebe&$n b$r hem"$re veya anne baba tarafından 
sıkıca tutularak ba"ını hareket ett$rmes$ne engel olunur.

Muayene a#rılı mıdır?

Hem er$"k$nlerde hem de bebeklerde bazen göz mua-
yenes$ sırasında a&lama ve rahatsızlık bulguları olur. Göz 
muayenes$ rahatsız ed$c$ olab$l$r. Göz doktoru muayeney$, 
ret$nayı tamamen de&erlend$reb$lmeye yetecek kadar b$r 
sürede hızlıca yapmalıdır. E&er gözü açık tutmaya yönel$k 
b$r alet kullanılacaksa bebe&$n$z$n duyaca&ı rahatsızlı&ı 
en aza $nd$rmek $ç$n a&rı azaltıcı (Anestez$k) göz damlaları 
damlatılmalıdır. 
Ara"tırmalar, bebe&$n$z$n kundaklanmasının ya da a&zına 
"ekerl$ su (Sükroz) damlatılmasının göz muayenes$ sıra-
sında daha sak$n durması $ç$n önermekted$r. Ün$tedek$ 
hem"$reler$n göz muayenes$ $ç$n bebekler$ hazırlamakla 
$lg$l$ oldukça fazla deney$m$ vardır ve deney$mler$n$ s$ze 
açıklayacak ve mümkün oldukça s$z$ muayeneye dah$l 
edeceklerd$r. 

Göz muayenes& zamanı geld&#&nde bebe#&m hastaysa 
ne olur? 

ROP muayenes$n$n bebekler $ç$n zararlı oldu&una da$r ka-
nıt yoktur ancak doktorlar bebe&$n$z $y$le"ene kadar kısa 
b$r süre $ç$n göz muayenes$n$ erteleyeb$l$r. Tedav$ "ansını 
kaçırmamak $ç$n muayene uzun sürel$ ertelenmemel$d$r.

ROP bulunursa ne olur? 

Bu durum ROP’un c$dd$yet$ne ba&lıdır. 

• E&er ROP haf$fse 1-2 haftalık aralıklarla muayene gerek-
l$d$r. Kötüye do&ru g$d$" olmazsa kend$ kend$ne ger$ler.

• Daha c$dd$ ROP varlı&ında daha erken, genell$kle hafta-
lık muayene gerekl$d$r.

• Çok az vaka tedav$ gerekt$recek kadar c$dd$d$r. Bebe&$-
n$z$n herhang$ b$r evrede tedav$ye gereks$n$m$ olursa
göz doktorunuz s$ze ne olaca&ını ayrıntılı olarak açıkla-
yacaktır.

Bebe#&m eve g&tmeden taramalar b&tecek m&? 

Bebe&$n$z eve g$decek kadar $y$ oldu&unda taburcu ed$-
lecekt$r. Taburculuk son göz muayenes$nden önce de 
olab$l$r. Bu durumda bebe&$n$z$ götürmeden önce mut-
laka personel tarafından bebe&$n$z$n göz muayenes$ $ç$n 
randevu alınmalıdır. S$zden çocu&unuzu göz muayenes$ 
$ç$n get$rmen$z $stend$&$nde bunu yapmanız çok öneml$-
d$r. Bebe&$n$z$ eve götürmek $ç$n hazır oldu&unuz zaman 
görevl$lere onu göz muayenes$ $ç$n get$rmen$z gerek$rse 
ne zaman get$rmen$z gerekt$&$n$ sorun. Bu randevu s$ze 
yazılı olarak ver$lmel$d$r. 
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Tedav&ye n&ç&n &ht&yacı var? Çünkü s$z$n bebe&$n$zde va-
rolan prematur$te ret$nopat$s$ hastalı&ı $lerlemeye ba"la-
dı. Bu a"amada gözün arka kısmında (Ret$na) bulunan da-
marlar anormal olarak gel$"mekte ve bu durum ret$nada 
kalıcı hasara neden olmaktadır. C$dd$ ROP hastalı&ı tedav$ 
ed$lmezse bebe&$n$z$n görmes$ c$dd$ olarak etk$leneb$l$r 
hatta körlü&e b$le neden olab$l$r.

Res&m 1

Res$m 1, ROP’ un nasıl gel$"t$&$n$ ve zaman $ç$nde normal-
den evre 1, evre 2 ve evre 3’e $lerley$"$n$ göstermekted$r. 
Evre 1 ve 2, haf$f ROP olup çok sıktır ve kend$ kend$ne ge-
r$ler. Bebekler$n yalnızca küçük b$r kısmında “artı” hastalık 
ve daha c$dd$ b$r durum olan evre 3 hastalık gel$"$r. 
A harf$nden ba"layarak "ekl$ $nceley$n. A harf$n$ $"aret 
eden kan damarları normald$r. B harf$nde görülen beyaz 
ç$zg$, kan damarlarının büyüdü&ünü gösteren b$r $pucu 
olarak evre 1 ROP’ u göster$r. C harf$nde ç$zg$ daha kalın 
hale gel$r ve evre 2 ROP’ u göster$r. 
D harf$nde ç$zg$ anormal yen$ damar olu"umuna ba&lı 
çok daha kalınla"ır. D harf$nde s$z$n b$le göreb$lece&$n$z 
"ek$lde arterler kıvrıntılı, venler de daha kalın hale gel$r-
ler. Bu $k$ durumun b$rl$kte olmasına “artı” hastalık den$r 
ve gözün tedav$ye $ht$yacı oldu&unu göster$r. Çok fazla 

"ek$lden kaçınmak $ç$n tüm ROP evreler$ öyle olmaması-
na ra&men tek b$r gözdeym$" g$b$ küçük parçalar "ekl$nde 
göster$ld$. 

Tedav&de kullanılan yöntemler ned&r?

En etk$l$ tedav$ yöntem$ lazer tedav$s$ $le ret$nadak$ anor-
mal kan damarlarının gel$"$m$n$n önlenmes$d$r. Bebe&$n$-
ze $"lem esnasında operasyon $ç$n genel anestez$ ver$lme-
s$ gerekeb$l$r.
Bazı "$ddetl$ hastalık durumlarının tedav$s$nde, gel$"en 
anormal damarların ger$lemes$n$ sa&lamak üzere göz $ç$ 
ant$-VEGF ajanların enjeks$yonu dü"ünüleb$l$r.
ROP tedav$s$ bu alanda e&$t$m almı" göz hastalıkları uz-
manları tarafından yapılmaktadır. S$z$n bebe&$n$z$n bu-
lundu&u hastanede bu tedav$ uygulanmıyor olab$l$r. ROP 
tedav$s$n$n uygulandı&ı ba"ka b$r merkeze bebe&$n$z$n 
sevk$ ed$lmes$ gerekeb$l$r. Lazer tedav$s$ c$dd$ ROP oldu-
&unda ve $lk "ek$lde sa& üst kö"ede göster$ld$&$ g$b$ beyaz 
alanlar oldu&unda yapılmaktadır. 

Res&m 2

Genell$kle çok sayıda lazer ı"ını ver$lmekted$r ve res$m 
2’de de görüldü&ü g$b$, damarsız kalan bölgelere uygu-
lanmaktadır (Beyaz noktalar "ekl$nde görülmekte). Lazer 
genell$kle ret$nanın tüm çevres$ boyunca uygulanır. 
Lazer ı"ınlarının uygulandı&ı alan ba"langıçta beyaz ola-
rak görünür, fakat $lerleyen günlerde daha koyu ve renkl$ 
olmaya ba"lar. Tedav$ metodu her $k$ gözde aynı olmaya-
b$l$r. Göz doktoru tedav$ konusunda b$lg$lend$rme yapa-
caktır.
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Tedav& ne zaman yapılmalıdır?

C$dd$ ROP varlı&ında, hasarı önlemek $ç$n mümkün olan 
en kısa zamanda tedav$ yapılmalıdır. 

Tedav&y& k&m yapacak?

ROP tedav$s$ alanında e&$t$m almı" b$r göz sa&lı&ı ve 
hastalıkları uzmanı tarafından yapılmaktadır. !"lem özel 
uzmanlık gerekt$rd$&$nden bebe&$n$z$n göz muayenes$ 
kontroller$n$ yapan doktor tarafından yapılamayab$l$r. 

Tedav&den sonra ne olacak?

Tedav$ sonrası bebe&$n$ze, enfeks$yon ve "$"l$&$ önlemek 
$ç$n ant$b$yot$k ve stero$d $çeren göz damlaları ver$lmek-
ted$r. Göz doktoru tedav$ sonrası anormal damar gel$"$-
m$n$n durdu&unu tesp$t ed$nce 1 hafta sonraya muayene 
$ç$n randevu verecekt$r. Bebekler$n büyük kısmı tedav$-
den fayda görür, fakat bazılarında yakla"ık 2-3 hafta sonra 
$k$nc$ b$r tedav$ gerekeb$l$r veya tedav$ye ra&men hastalık 
evre 4’e $lerleyerek ac$l amel$yat gerekt$reb$l$r.

Tedav&n&n herhang& b&r yan etk&s& var mı?

ROP tedav$s$ cerrah$ b$r uygulamadır, bundan dolayı be-
be&$n$z $"lem sırasında ve sonrasında yakın tak$p ed$lme-
l$d$r. Bebe&$n$z$n durumuna ba&lı olarak kısa sürel$&$ne 
solunum deste&$ gerekeb$l$r.  Tedav$ sonrası bebe&$n$z$n 
gözü "$" ve kırmızı görünecekt$r.

Bebe#&m&n görmes& etk&lenecek m&? 

Ne yazık k$ bazı zamanlar tedav$ tamamen ba"arılı olma-
maktadır. Göz doktoru bu durumu s$z$nle konu"acaktır. 
Çalı"malar erken tedav$n$n daha $y$ sonuçlar verd$&$n$ ve 
tedav$ ed$len bebekler$n %50-80’$nde görme yetene&$n$n 
daha $y$ oldu&unu göstermekted$r.
Bebe&$n$z$n göz doktoru tarafından görmes$n$n etk$len$p 
etk$lenmeyece&$ konusunda b$lg$lend$rme yapılacaktır, 
fakat bu durumu tam olarak anlamak $ç$n uzun b$r süre 
geçmes$ gerekmekted$r. 
C$dd$ ROP’u olan hastalarda, tedav$ gerekt$rmeyenler$nde 
b$le görme alanında daralma ve kırma kusurları (Yüksek 
m$yop$ ve ast$gmat$zma), "a"ılık, göz tembell$&$, glokom, 
ret$na dekolmanı g$b$ göz problemler$ görülme olasılı&ı, 
ROP olmayanlara oranla daha yüksek bulunmu"tur. 
Tedav$ gerekt$ren ROP tanısı alan bebeklerde bu problem-
ler daha c$dd$ olarak ortaya çıkmaktadır. !ler$de bebe&$n$-
z$n gözlük kullanma $ht$mal$ yüksekt$r. Bebe&$n$ze b$rkaç 
yıl boyunca düzenl$ göz muayeneler$ yapılmaya devam 
ed$lecekt$r. 
Daha fazla b&lg&y& nereden alab&l&r&m? Bebe&$n$z$n te-
dav$s$n$ yapan göz doktoru tarafından ayrıntılı b$lg$ ver$-
lecekt$r.
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EK 3: PREMATÜRE RET!NOPAT!S! (ROP) MUAYENES! 
B!LG!LEND!R!LM!% ONAM/RIZA FORMU

Hastanın Adı-Soyadı :................................ 
Protokol Numarası : .............................. 

Hasta b&lg&ler& (Antenatal/natal/soygeçm&$) ve kl&n&k özet:

RIZA VEREN
1.  RIZA EHL!YET!: Hasta yakını Vel& /Vas&s&n&n Adı -

Soyadı:
2. B!LG!LEND!RME ve RIZA KONUSUNU KAVRAMASI:

a) Vel&n&n mesle#& ve e#&t&m&:
b) Yem&nl& Tercüman var &se Adı – Soyadı:
c)  Özürlüler &ç&n &lg&l& uzman, sosyal h&zmet uzmanı

var &se Adı – Soyadı:

GENEL B!LG!LER

MUAYENEN!N FAYDALARI

Erken do&an bebeklerde gözün ret$na $sm$ ver$len a& 
tabakasındak$ damarlar tam olarak gel$"mem$"t$r ve do-
&umdan sonra gel$"$m$n$ tamamlar. Ret$na damarlanması 
tamamlanmamı" bebeklerde kısaca ROP olarak b$l$nen 
prematüre ret$nopat$s$ hastalı&ı ortaya çıkab$l$r ve erken 
tedav$ ed$lmezse körlü&e neden olab$l$r. Bu nedenle ge-
bel$k ya"ı 34 hafta altında veya do&um a&ırlı&ı 1700 gram 
ve altında olan tüm bebekler $le gebel$k ya"ı 34 hafta ve 
üstünde veya do&um a&ırlı&ı 1700 gram’dan büyük olup 
kalp ve solunum destek tedav$s$ uygulanmı" ve “bebe&$ 
tak$p eden doktorun ROP açısından r$skl$ gördü&ü” be-
bekler$n taranması öner$l$r.  

MUAYENE NE ZAMAN YAPILMALI?

Muayene zamanı bebe&$n gebel$k haftasına göre de&$"-
mekle beraber ROP muayenes$ $lk olarak bebek do&duk-
tan sonra 4 haftalık oldu&unda yapılmalıdır. 27 haftalıktan 
küçük do&an bebeklerde $lk muayenen$n bebek 31 hafta-
lık oldu&unda yapılması öner$l$r. Göz damarlarının gel$"$-

m$ne ve hastalı&ın c$dd$yet$ne göre muayenen$n tekrar-
lanması gerekeb$l$r.

MUAYENE SÜRES!

Muayene önces$ göz bebe&$ne damla damlatılarak büyü-
tülmes$ gerekmekted$r. Bu $"lem 2-3 saat alab$l$r. !deal b$r 
ROP muayenes$ tam pup$l d$latasyonu (göz bebe&$ büyü-
mes$) sa&landıktan sonra yapılmalıdır. 

GÖZ MUAYENES!N!N YAPILMAMASI DURUMUNDA 
KAR%ILAB!LECEK SONUÇLAR

ROP çocuklarda kalıcı körlü&ün en sık neden$d$r. Erken 
do&an bebeklerde "a"ılık, yüksek numaralı gözlük $ht$yacı, 
göz tans$yonu g$b$ göz hastalıklarının olma r$sk$ de d$&er 
bebeklere göre daha fazladır. Muayene olmaması hal$nde 
hastalı&ın mevcud$yet$ ve $lerlemes$ saptanamaz. Bunun 
sonucunda körlükle sonuçlanab$len görme problemler$ 
gel$"eb$l$r. Muayeneye alternat$f herhang$ b$r $"lem veya 
g$r$"$m yoktur. 

MUAYENE R!SKLER! VE KOMPL!KASYONLARI

Muayene esnasında, b$r kısmı damlatılan damlalara ba&lı 
olarak geç$c$ olarak yüzde kızarıklık, ate"lenme hazımsız-
lık, barsak hareketler$nde yava"lama ve ender olarak $leus 
adı ver$len tablo, hırçınlık, ı"ı&a hassas$yet, alerj$k reaks$-
yonlar, kan basıncı de&$"$kl$kler$ ve çok ender olarak so-
lunum zorlu&u, kalp durması $le an$ ölüm r$sk$ g$b$ yan 
etk$ler$ olab$l$r.
Yukarıdak$ $"lem$n amacı ve r$skler$ tarafıma anlatılmı"tır. 
Muhtemel kompl$kasyonlar hakkında tarafıma b$lg$ ver$l-
m$"t$r. Muayene sırasında herhang$ b$r nedenle beklen-
meyen b$r durumla kar"ıla"ılması durumunda yukarıdak$ 
$"lem dı"ında gerekl$ ek g$r$"$mler$n de yapılab$lece&$ tara-
fıma anlatıldı. Hastalı&ımla (Bebe&$m$n hastalı&ı $le) $lg$l$ 
b$lg$ler, foto&ra(ar ve dokümanların gerekt$&$nde e&$t$m 
ve b$l$msel ara"tırma (B$l$msel yayınlar da dah$l) amaçlı 
olarak kullanılmak üzere saklanmasını ve depolanmasını 
kabul ed$yorum. 
a) RIZA VERD!M: Öner$len tıbb$ yakla"ımların, uygulama
ve $"lemler$n yapılmasını talep ve kabul ett$&$m$ 
b) KABUL ETM!YORUM: Öner$y$/$"lem$ kabul etmed$&$m$
ve her türlü sorumlulu&u 
yüklenece&$m$/sonuçlara katlanaca&ımı) 
Açıkça a"a&ıda adım ve soyadımı el yazım $le yazarak be-
l$rtmektey$m. Hastalı&ın bebektek$ olası seyr$ $le olacaklar 
arasında bel$rg$n fark olab$lece&$, durumundak$ de&$"$k-
l$kler$n $let$lece&$n$ ve bebek $le $lg$l$ her türlü soruyu so-
rab$lece&$m$ anlamı" bulunmaktayım. 
Hastanın Adı-Soyadı: 

Hasta Yakını (vel& veya vas&) Adı-Soyadı (El yazısı &le): 
           Tar&h/ &mza:
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EK 4: PREMATÜRE RET!NOPAT!S! (ROP) TEDAV!S! B!L-
G!LEND!R!LM!% ONAM/RIZA FORMU

Hastanın Adı-Soyadı :................................ 

Protokol Numarası : .............................. 

Hasta b&lg&ler& (Antenatal/natal/soygeçm&$) ve kl&n&k özet:

RIZA VEREN

1.  RIZA EHL!YET!: Hasta yakını Vel& /Vas&s&n&n Adı -
Soyadı:

2.  B!LG!LEND!RME ve RIZA KONUSUNU KAVRAMASI:

a) Vel&n&n mesle#& ve e#&t&m&:
b)  Yem&nl& Tercüman var &se Adı – Soyadı:
c)  Özürlüler &ç&n &lg&l& uzman, sosyal h&zmet uzmanı

var &se Adı – Soyadı:

GENEL B!LG!LER
Lazer tedav&s& gereken bebeklerde tedav& hakkında 
b&lg& : Mevcut hastalı&ınızın tedav$s$ $ç$n bebe&$n$z$n Sa& 
........ Sol.......... gözünüze lazer fotokoagülasyon tedav&s& 
öner$lmekted$r.
Lazer fotokoagulasyon $"lem$n$n amacı daha önceden be-
l$rlenm$" b$r ret$na bölges$nde çevre dokularda m$n$mal 
hasar olu"turarak b$r terapöt$k yanık meydana get$rmek-
t$r. ROP tedav$s$nde $se lazer yapılmasının amacı anormal 
damar gel$"$m$n$ baskılamak ve ret$na dekolmanı r$sk$n$ 
en aza $nd$rmekt$r. Hasar sadece b$r sahayla sınırlı de&$lse, 
maküla (Kesk$n görme noktası) bölges$ har$ç tüm ret$naya 
lazer uygulanab$lmekted$r. Gerekl$ oldu&u takd$rde ek b$r 
seansta tekrar lazer uygulamasına gerek duyulab$lmek-
ted$r. !"lem sonrasında $n(amasyonun engellenmes$ $ç$n 
7-10 gün süre $le damla tedav$s$ öner$lmekted$r. Lazer 

tedav$s$ hastaların %70’$nde ba"arı sa&larken, ger$ kalan 
%25’$ tedav$ye ra&men ret$na dekolmanına $lerlemekte-
d$r. Tedav$n$n ba"arı oranı ROP t$p$ne göre farklılıklar gös-
termekted$r. Lazer tedav$s$ne ra&men hastalı&ın $lerleme-
ye devam etmes$ hal$nde kalıcı körlü&e neden olab$lecek 
evre 4-5’e $lerleme gel$"eb$l$r ve tedav$ ed$lmeme duru-
munda ROP çocuklarda kalıcı körlü&ün en sık neden$d$r. 
Bu evrelerde cerrah$ tedav$ gündeme gel$r. 
Tedav& süres&: Ortalama 30-90 dak$ka arasında de&$"eb$l-
mekted$r.

Tedav& Kompl&kasyonları ve R&skler&: 

1.  !n(amasyon ve buna ba&lı lens $r$s arasında yapı"ıklıklar 
2. Göz $ç$ kanama
3. Göz $ç$ basıncında geç$c$ veya kalıcı yükselme
4. Konjonkt$vada enfeks$yon
5. Kornea, $r$s ve lens yanıkları
6.  Tedav$ye ra&men körlü&e kadar $lerleyeb$len görme

kaybı
7. Ret$na hasarı (Ret$na dekolmanı, çek$nt$ler$n artması)
8. Katarakt gel$"$m$
9. Per$fer$k görme alanı kaybı
10. Kesk$n görme noktası harab$yet$
11.  !lerley$c$ m$yop$ ve ast$gmat$zma (Ant$-VEGF tedav$s$-

ne göre daha yüksek oranda)
12. Göz tembell$&$, "a"ılık
13.  Göz tans$yonunun dü"mes$ ve katarakt gel$"$m$ $le

seyreden ön segment $skem$s$
Bu kompl$kasyonların bazılarının tedav$s$ mümkündür. 
Kompl$kasyonlara ba&lı olarak kalıcı görme hasarı gel$"e-
b$l$r.

Göz &ç& enjeks&yon tedav&s& gereken bebeklerde tedav& 
hakkında b&lg&: 

Mevcut hastalı&ınızın tedav$s$ $ç$n bebe&$n$z$n 
Sa& ........ Sol.......... gözüne &ntrav&treal ant&-VEGF 
(...........................) enjeks&yonu öner&lmekted&r.Teda-
v$n$n amacı görme kaybının engellenmes$d$r. Tedav$den 
b$rçok hasta fayda görmes$ne ra&men bazı hastalarda 
ROP’un neden oldu&u görme kaybına engel olamayab$-
l$r. !ntrav$treal ant$-VEGF tedav$s$ yen$ b$r tedav$ yöntem$ 
olup, lazer tedav$s$ne göre b$rçok avantajı olmakla b$rl$k-
te, uzun vadede olab$lecek gel$"$msel problemler ve s$s-
tem$k hastalıklar konusunda yeterl$ çalı"ma sonuçlarının 
henüz olmadı&ını da unutmamak gerek$r. 
Göz &ç& enjeks&yon $"lem$: Göze uygulanan ant$-VEGF te-
dav$s$, d$rekt olarak göz $ç$ne enjeks$yon "ekl$nde uygu-
lanmaktadır. Uygulama önces$ göz çevres$ ve göz $ç$ an-
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t$sept$k solüsyonlarla tem$zlenecekt$r. Göze a&rı duymayı 
önleyecek anestet$k damlalar damlatılacaktır. Enjeks$yon 
gözün saydam olmayan bölümünden göz $ç$ne uygula-
nacaktır. Tedav$ sonrası ant$b$yot$kl$ veya gerek$rse göz $ç$ 
basıncını dü"ürmek $ç$n damlaların kullanılması gereke-
cekt$r. 

Tedav& süres&: Ortalama 10-15 dak$ka arasında de&$"eb$l-
mekted$r. 

Tedav& kompl&kasyonları ve R&skler&: 
1. Göz $ç& enfeks$yonu (Endoftalm$): Gözün tam kaybına

neden olab$l$r (R$sk <1/1000).

2. Ret$na hasarı (Ret$na dekolmanı, çek$nt$ler$n artması)

3. Göz $ç$ kanama

4. Göz $ç$ basıncında geç$c$ veya kalıcı yükselme (Glokom)

5. Katarakt gel$"$m$

7. Yüksek m$yop$ veya ast$gmat$zma g$b$ kırma kusurları

8. Göz tembell$&$, "a"ılık

9. Göz küres$nde küçülme veya büyüme

10.  Ender olarak s$stem$k problemler (Solunum/dola"ım
sorunları, böbrek ve akc$&er matürasyonunda gec$k-
me, "ok, ölüm) gel$"me r$sk$ vardır. Bu kompl$kasyon-
ların bazılarının tedav$s$ mümkündür. Kompl$kasyon-
lara ba&lı olarak kalıcı görme hasarı gel$"eb$l$r.

Lazer ve Ant&-VEGF Enjeks&yonu Tedav& Alternat&'er&-
n&n Kar$ıla$tırılması: 

Çalı"malarda ant$-VEGF enjeks$yonu sonrası myop$, per$-
fer$k görme kaybı ve ret$nal hasarlanmanın daha az gö-
rüldü&ü b$ld$r$lm$"t$r. Lazer tedav$s$n$n aks$ne yatak ba"ı 
uygulanab$l$r, genel anestez$ gerekmez, daha az a&rılı b$r 
$"lemd$r. Lazer tedav$s$ $le $"lem ortalama 60-90 dak$ka 
sürerken, ant$-VEGF enjeks$yonu $"lem$ çok daha kısadır. 
Ant$-VEGF ajanlar pek çok er$"k$n göz hastalıklarında kul-
lanılmakta olup, ROP tedav$s$nde FDA (Food and Drug 
Adm$n$strat$on) ve Sa&lık Bakanlı&ı onayları henüz yoktur. 
Uzun vadede vücudun d$&er bölümler$nde ba"ka olum-
suz etk$ler yaratma $ht$mal$nden halen çek$n$lmekted$r. 
Bugüne kadar yapılmı" olan çalı"malarda bu konuda her-
hang$ b$r olumsuz etk$ b$ld$r$lmem$"t$r.

V&treoret&nal Cerrah& Gerekt&ren Bebeklerde Tedav& 
Hakkında B&lg& : 
Evre 4A  / 4B  /5 ROP tanısı alan mevcut hastalı&ınızın 
tedav$s$ $ç$n bebe&$n$z$n Sa& ........ Sol.......... gözünüze V&t-
reoret&nal Cerrah& öner$lmekted$r.

V$treoret$nal cerrah$ $"lem$n$n amacı gözde gel$"m$" olan 
ret$na dekolmanına neden olan ret$nada çek$nt$ler yapan 
anormal damarlardan köken alan zar ve band yapılarının 

mümkün oldu&unca tem$zlenmes$ veya gev"et$lmes$ yo-
luyla tedav$ ed$lmes$d$r. Gerekl$ oldu&u takd$rde tekrarla-
yan cerrah$ uygulamasına gerek duyulab$lmekted$r. Cer-
rah$ sonrasında 4-6 hafta süreyle ant$b$yot$k, stero$d ve 
daha kısa sürel$ s$kloplej$k damla tedav$s$ öner$lmekted$r. 
Tedav$n$n ba"arı oranı ROP t$p$ne göre farklılıklar göster-
mekted$r. Bu tedav$ gec$k$lmem$" vakalarda $y$ sonuçlar 
vereb$lmekle b$rl$kte özell$kle gec$k$lm$" vakalarda cerra-
h$ye ra&men sonuç alanımayab$lmekted$r. Plus (Artı) has-
talı&ı olan vakalarda amel$yat sonrası göz $ç$ kanama r$sk$ 
daha yüksekt$r ve bu da ba"arısızlı&a neden olab$l$r.

Tedav$ ed$lmeme durumunda ROP çocuklarda kalıcı kör-
lü&ün en sık neden$d$r. Evre 4 de lens$ koruyucu tekn$kler 
bazen mümkün olab$l$rken, evre 4B ve evre 5’de sıklıkla 
lens$ de almak gerek$r k$ bu durum kend$ ba"ına $lave so-
runlar (Amel$yat sonrası glokom gel$"me r$sk$n$n artması, 
kontakt lens veya yüksek numaralı gözlük kullanma zo-
runlulu&u, buna ba&lı gel$"eb$lecek göz tembell$&$, lens$n 
yoklu&una ba&lı akomodasyon yetene&$n$n kaybı vb.....) 
get$rmekted$r. Ret$nada yırtık gel$"mes$ durumunda ba"a-
rısızlık olasılı&ı oldukça yüksekt$r ve gözün tam kaybı $le 
sonuçlanab$l$r.

Tedav& süres&: Ortalama 60-180 dak$ka arasında de&$"e-
b$lmekted$r.

Tedav& Kompl&kasyonları ve R&skler&: 
1. Göz $ç$ kanama

2. Glokom (Göz tans$yonu hastalı&ı)

3. Yırtıklı ret$na dekolmanı

4. Katarakt gel$"$m$

5. Tam görme kaybı

6. Göz küres$n$n deforme olması ve küçülmes$

7. Göz $ç$ enfeks$yonu, a&rılı göz

Bu kompl$kasyonların bazılarının tedav$s$ mümkündür. 
Kompl$kasyonlara ba&lı olarak kalıcı görme hasarı gel$"e-
b$l$r. Bu kompl$kasyonların b$rço&u hasta tedav$ ed$lmed$-
&$nde kend$l$&$nden de gel$"eb$lmekted$r.

Tedav&n&n Kabul Ed&lmemes& Durumunda Kar$ıla$ıla-
b&lecek Kompl&kasyonlar: 

1.  Hastalı&ın $lerlemeye devam etmes$ hal$nde kalıcı
körlük gel$"$r ve ROP çocuklarda kalıcı körlü&ün en sık
neden$d$r.

2.  Bunun dı"ında göz küres$n$n zamanla küçülmes$,
gözlerde çukurla"ma, saydam tabakada beyazla"ma,
gözlerde kayma ve t$treme sıklıkla görülen kozmet$k
sorunlardır.

AMEL!YAT KABUL FORMU: Yukarıdak$ $"lem$n amacı, 
r$skler$ ve alternat$f tedav$ yöntemler$ tarafıma anlatıl-
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mı!tır. Muhtemel kompl"kasyonlar hakkında tarafıma 
b"lg" ver"lm"!t"r. Bunlar "çer"s"nde kanama, a#rı, enfeks"-
yon, görme kaybı ve tekrarlayan g"r"!"mler gerekl"l"#" g"b" 
durumlar oldu#u ve bu durumda adı geçmeyen ba!ka 
kompl"kasyonların da olab"lece#"n" anlamı! bulunmakta-
yım. Gerekt"#"nde kan ve kan ürünler"n"n veya dokuların 
nakled"lmes"ne "z"n ver"yorum. Bu ürünler"n çe!"tl" enfek-
s"yon ve kompl"kasyonlara yol açma r"sk" oldu#unu b"l"yo-
rum. Tıpta kes"n b"r !ey olmadı#ının ve bu "!lem sonucun-
da h"çb"r !ey"n garant" ed"lemeyece#"n"n b"l"nc"ndey"m. 
Yukarıdak" "!lem"n amacı ve r"skler" tarafıma anlatılmı!tır. 
Muhtemel kompl"kasyonlar hakkında tarafıma b"lg" ver"l-
m"!t"r. $!lem sırasında uygun görülen anestez!n!n neden 
olab"lece#" muhtemel kompl"kasyonlar da tarafıma an-
latılmı!tır. $!lem sırasında herhang" b"r nedenle beklen-
meyen b"r durumla kar!ıla!ılması durumunda yukarıdak" 
"!lem dı!ında gerekl" ek g"r"!"mler"n de yapılab"lece#" tara-
fıma anlatıldı. Hastalı#ımla (Bebe#"m"n hastalı#ı "le) "lg"l" 
b"lg"ler, foto#ra%ar ve dokümanların gerekt"#"nde e#"t"m 

ve b"l"msel ara!tırma (B"l"msel yayınlar da dah"l) amaçlı 
olarak kullanılmak üzere saklanmasını ve depolanmasını 
kabul ed"yorum. 
a) RIZA VERD"M: Tıbb" yakla!ımların, uygulama ve "!lem-
ler"n yapılmasını talep ett"#"m" 
b) KABUL ETM"YORUM: Öner"y"/"!lem" kabul etmed"#"m"
ve her türlü sorumlulu#u 
yüklenece#"m"/sonuçlara katlanaca#ımı
Açıkça a!a#ıda adım ve soyadımı el yazım "le yazarak be-
l"rtmektey"m. Hastalı#ın bebektek" olası seyr" "le olacaklar 
arasında bel"rg"n fark olab"lece#", durumundak" de#"!"k-
l"kler"n "let"lece#"n" ve bebek "le "lg"l" her türlü soruyu so-
rab"lece#"m" anlamı! bulunmaktayım. 
Hastanın Adı-Soyadı: 

Hasta Yakını (Vel! veya vas!) Adı-Soyadı (El yazısı !le): 
           Tar!h/ !mza:
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EK 5: YEN!DO"AN YO"UN BAKIM KL!N!"! PREMATÜRE RET!NOPAT!S! MUAYENE FORMU
*!lk muayenede doldurulacak

Hasta adı soyadı: Tar&h: 

Protokol /Dosya no: Muayene saat&:

Telefon: Adres:
Do#um tar&h&: Gestasyonel ya$:
Postnatal ya$: Düzelt&lm&$ ya$:
Do#um a#ırlı#ı: DA Persent&l&:
C&ns&yet:

PER!NATAL R!SK FAKTÖRLER!
Ço#ul gebelik: Preeklamps& / eklamps&

Yardımcı üreme tekn&#&: D!"ER
EMR ( )18 saat): APGAR skoru
Ablat&o plasenta: Resüs&tasyon 

POSTNATAL R!SK FAKTÖRLER!
RDS : PDA :   !KK: NEK:
BPD: !HB: Fototerap&  : Exchange transfüzyon:
Pol&stem& (PET)  : Transfüzyon sayısı: Plt:

N-CPAP ( gün ):       Serbest  O2% (gün):             sPO2 ( En yüksek):

Seps&s ( Kültür + ):   

Hct (en dü$ük): 
MV (gün ): 

Kl&n&k seps&s: Pnömon&:

Tekrarlayan Apne:  Kafe&n (gün): Met as&doz: TPN (gün):
H&pergl&sem&: H&pogl&sem&: TA (en yüksek/en dü$ük): !notrop (gün):

D&#er: 

PUP!L ZON EVRE ARTI HASTALIK KADRAN, EK BULGU
Sa# 
Sol 

ÖNERİLER:

* 3-4 gün sonra kontrol

*1 hafta sonra kontrol

*2 hafta sonra kontrol

*Taramanın sonlandırılması

*Ac&l Tedav&

Muayeney& yapan doktor &sm&/ka$es&

Kandida seps&si: 
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EK 6: YEN!DO"AN YO"UN BAKIM KL!N!"! PREMATÜRE RET!NOPAT!S! !ZLEM FORMU

Hasta adı soyadı: Protokol no:

MUAYENE TAR!H!: POSTNATAL YA%: DÜZELT!LM!% YA%:

PUP!L ZON EVRE ARTI HASTALIK KADRAN, EK BULGU ÖNER!LER

Sa& 

Sol 

Not : 

MUAYENE TAR!H!: POSTNATAL YA%: DÜZELT!LM!% YA%:

PUP!L ZON EVRE ARTI HASTALIK KADRAN, EK BULGU ÖNER!LER

Sa& 

Sol 

Not : 

MUAYENE TAR!H!: POSTNATAL YA%: DÜZELT!LM!% YA%:

PUP!L ZON EVRE ARTI HASTALIK KADRAN, EK BULGU ÖNER!LER

Sa& 

Sol 

Not : 

MUAYENE TAR!H!: POSTNATAL YA%: DÜZELT!LM!% YA%:

PUP!L ZON EVRE ARTI HASTALIK KADRAN, EK BULGU ÖNER!LER

Sa& 

Sol 

Not : 

MUAYENE TAR!H!: POSTNATAL YA%: DÜZELT!LM!% YA%:

PUP!L ZON EVRE ARTI HASTALIK KADRAN, EK BULGU ÖNER!LER

Sa& 

Sol 

Not : 
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