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development of retinopathy of prematurity
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Abstract

Amaç: Bu çalışmada, dünya çapında körlüğün en önemli nedenlerinden biri olmaya devam eden prematüre retinopatisi gelişiminde,
yenidoğan dönemindeki serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeylerinin rolünü ortaya koymak amaçlanmıştır.

Aim: To determine the role of serum insulin-like growth factor-1 levels
in the development of retinopathy of prematurity, which is a major
cause of childhood blindness worldwide.
Material and Methods: We prospectively studied newborn infants
born at a postmenstrual age of <32 weeks and birth weights <1 500
gr, between January 1st, 2015, and December 31st, 2015. A total of 40
infants were enrolled in the study. The retinal examination time was
determined in accordance with the American Academy of Pediatrics
recommendations for retinopathy of prematurity screening and follow-up. Retinopathy of prematurity was classified according to the international classification of retinopathy of prematurity. Serum Insulin
like growth factor 1 levels were measured serially in blood samples on
the 1st, 3rd, 7th, 21st, and 28th day.
Results: Among the 40 infants, 11 (27.5%) constituted the retinopathy
of prematurity group and 29 comprised the non-retinopathy of prematurity group. In the retinopathy of prematurity group, the mean
gestational age and birth weight was significantly lower. The demographic features of the study cohort were similar. The duration of
mechanical ventilation was significantly greater in the retinopathy of
prematurity group compared with the non-retinopathy of prematurity
group (p=0.036). In terms of neonatal morbidities such as respiratory
distress syndrome, intraventricular hemorrhage, bronchopulmonary
dysplasia, patent ductus arteriosus, and necrotizing enterocolitis, no
differences were detected between the groups. The mean serum insulin-like growth factor-1 levels in retinopathy of prematurity group
were significantly lower than those in the non-retinopathy of prematurity group at each time point (1st, 3rd, 7th, 21st, and 28th day of postnatal
life) (p=0.001).
Conclusions: This study demonstrated the low serum insulin-like
growth factor-1 levels was associated with retinopathy of prematurity
development. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 10-4)
Keywords: Insulin-like growth factor 1, prematurity, retinopathy of
prematurity

Gereç ve Yöntemler: Bu ileriye dönük çalışmaya 1 Ocak 2015 ile 31
Aralık 2015 tarihleri arasında <32 gebelik haftası ve doğum ağırlığı <1
500 g olan toplam 40 prematüre bebek alındı. Retina muayene zamanları Amerikan Pediatri Akademisi’nin prematüre retinopatisi tarama
ve takip önerilerine göre belirlendi. Prematüre retinopati değerlendirmesi uluslararası prematüre retinopati sınıflamasına göre yapıldı.
Serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyleri 1, 3, 7, 21 ve 28.
günlerde alınan kan örneklerinden çalışıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 40 bebekten 11’inde (%27,5) prematüre retinopatisi saptanırken, 29 bebekte prematüre retinopatisi görülmedi.
Prematüre retinopatisi gelişen bebeklerin doğum ağırlığı ve gestasyonel yaşları prematüre retinopatisi gelişmeyen bebeklere göre daha
küçük saptandı. Her iki grupta yer alan bebeklerin demografik özellikleri benzer iken prematüre retinopatisi grubunda mekanik ventilasyon
gün süresi daha uzundu (p=0,036). İki grup arasında intraventriküler
kanama, nekrotizan enterokolit, bronkopulmoner displazi, patent duktus arteriyozus gibi yenidoğan sorunları açısından anlamlı bir farklılık
yoktu. Tüm serum örneklerinde (1, 3, 7, 21 ve 28. gün) prematüre retinopatisi grubundaki ortalama insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyleri prematüre retinopatisi olmayan gruba göre istatistiksel olarak
anlamlı şekilde düşük saptandı (p=0,001).
Çıkarımlar: Sonuç olarak bu çalışma ile seri bakılan serum insülin benzeri
büyüme faktörü-1 düzeyi düşüklüğünün prematüre retinopatisi gelişimi
ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 10-4)
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Giriş
Yenidoğan bakımındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler sonucu, çok düşük ve aşırı derecede düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin yaşam oranları
artmıştır. Ancak bu bebeklerde artmış sağ kalım, başta
bronkopulmoner displazi (BPD) ve prematüre retinopatisi (ROP) olmak üzere ciddi sorunların sıklığını da
artırmıştır.

Dorum ve ark. Prematüre retinopatisi ve IGF-1 ilişkisi

tal erken dönemde IGF-1 eksikliğinde, VEGF düzeyleri
normal olsa bile vaskülarizasyonun belirgin olarak geri
kaldığı gösterilerek normal retinal gelişimdeki IGF-1’in
anahtar rolü ortaya konmuştur (8).
Bu çalışmada ROP riski olan prematüre bebeklerde
farklı günlerde bakılan serum IGF-1 düzeyleri ile ROP
arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler

Prematüre retinopatisi prematüre bebeklerde görülen,
retinanın gelişmekte olan damarsal yapılanmasında
patolojik gelişim ile seyreden bir hastalıktır. Şiddetli
görme bozukluğu ya da körlük ile sonuçlanabilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağı
körlüğün en önemli nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır (1). Düşük doğum ağırlığı, düşük gestasyonel yaş
ve oksijen tedavisi ROP gelişimi ile ilişkili başlıca risk
etmenleridir (2).
Prematüre retinopatisinin patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Retinal kan damarları gestasyonun
dördüncü ayında gelişmeye başlamakta ve prematüre
bebeklerde gestasyonel yaş ile ilişkili olarak periferik
avasküler bir alan bulunmaktadır (3, 4). Doğumla birlikte normal in utero vasküler büyüme durmakta (faz 1
ROP) ve bu vaskülarize olmayan retinal alan, bebeğin
olgunlaşması ile birlikte metabolik olarak aktif ve hipoksik bir hal almaktadır (5).
Prematüre retinopatisinin ikinci fazı ise hipoksi tarafından indüklenen retinal revaskülarizasyon fazıdır ve
32-34. haftalarda ortaya çıkmaktadır. Bu faz diğer proliferatif retinopatilere benzerdir (3). Vasküler endoteliyal
büyüme faktörü (VEGF), hipoksi tarafından indüklenen
bir sitokin ve vasküler endoteliyal hücre mitojenidir (3,
6). Normal vasküler gelişim için VEGF’nin olması gerekmektedir (2, 4). Yüksek oksijen desteği, hayvan modellerinde VEGF’nin üretimi baskılamakta ve ROP ilk
fazında vasküler büyümeyi etkilemektedir (7).
Fetal büyümenin önemli düzenleyicilerinden olan insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) vaskülarizasyonu doğrudan etkileyerek ve VEGF’nin aktivasyonunu
da kontrol ederek retinal vaskülarizasyonda önemli bir
role sahiptir (8). İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 anjiyogenezisi artırmada VEGF ile sinerjistik olarak etki
etmektedir. Retinal endotelyal hücrelerde, en yüksek
VEGF aktivasyonu için yüksek IGF-1 düzeylerine gereksinim duyulur ve bunlar endoteliyal hücre proliferasyonu için de gereklidir (9). Fare deneylerinde postna-

Çalışma için Uludağ Üniversitesi Etik Kurulu’ndan
28.01.2014 tarihinde, 2014-2/24 nolu karar ile onam
alındı. Ailelerden çalışma için yazılı onam alındı. Bu ileriye dönük çalışmaya, 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında üniversitemiz Yenidoğan Yoğun Bakım
Birimi’ne yatırılan gestasyonel yaşı ≤32 hafta ve doğum
ağırlığı ≤1 500 g olan prematüre bebekler alındı. Major
morfolojik anormallikleri olan bebekler çalışma dışında
bırakıldı. Tüm bebeklere yattıkları süre boyunca, hedef
oksijen doygunlukları %90-95 arasında olacak şekilde,
gerekli olduğu zamanlarda oksijen tedavisi uygulandı.
Enteral beslenme miktarları 100 mL/kg/gün’e ulaşana
kadar bebeklere total parenteral beslenme (TPB) verildi.
İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 ölçümü için 1, 3, 7, 21
ve 28. günlerde venöz kan örnekleri rutin hematolojik ve
biyokimyasal çalışmalar için alınan kanlarla birlikte alındı. Kanlar bekletilmeden 3 000 rmp’de beş dakika santrifüj edildi. Serum kısmı ependorf tüplerine aktarılarak
-20oC’de saklandı. Tüm örnekler toplandıktan sonra ticari
kantitatif sandviç “enzyme immuno sorbent assay” (ELISA) kitleri (SUNRED, Shangai) kullanılarak; üretici firma
tarafından önerilen protokole uygun olarak ölçüldü.
Retina incelemeleri Amerikan Pediatri Akademisi’nin
ROP tarama ve izlem ölçütleri dikkate alınarak yapıldı
(10). Muayeneler gebelik haftası <27 hafta olan bebeklerde postmenstrüel 31. haftadan, 27 hafta ve daha büyük gebelik haftasına sahip bebeklerde postnatal dördüncü haftadan itibaren, haftalık ya da iki haftada bir
olacak şekilde, pupiller genişletildikten sonra, çalışma
hakkında fikir sahibi olmayan, aynı çocuk göz doktoru
tarafından indirekt oftalmoskop ile yapıldı. Prematüre
retinopatisi evrelemesi Uluslararası ROP sınıflamasına göre yapıldı (11). Bronkopulmoner displazi tanı ve
sınıflaması yeni BPD ölçütlerine göre yapıldı (12). İntraventriküler kanama (İVK) açısından bebekler kraniyal
ultrasonografi ile değerlendirildi ve Papile sınıflamasına göre gruplandırıldı (13). Nekrotizan enterokolit
(NEK) tanı ve sınıflaması değiştirilmiş Bell ölçütlerine
göre yapıldı (14).
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Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri
ROP var
(n=11)

ROP yok
(n=29)

p

a

Annenin özellikler			
Sezeryan doğum, n (%)

9 (81,8)

26 (89,7)

>0,05

Preeklampsi, n (%)

3 (27,3)

9 (31)

>0,05

Koryoamniyonit, n (%)

2 (18,2)

1 (3,4)

>0,05

Erken membran rüptürü, n (%) 3 (27,3)

6 (20,7)

>0,05

Antenatal steroid, n (%)

27 (93)

>0,05

8 (72)

Yenidoğanın özellikler			
Gestasyonel yaş, ort±ss

28,27±2,2

29,48±2,2 >0,05

Doğum ağırlığı (g), ort±ss

1 178±34

1 286±30

>0,05

4 (36,4)

15 (51,7)

>0,05

Erkek cinsiyet, n (%)
Apgar skor

, ort±ss

4,3±0,9

4,6±2,2

>0,05

Apgar skor

, ort±ss

5,0±2,5

6,8±2,7

>0,05

1.dak
5.dak

Mann-Whitney U Test
ROP: prematüre retinopatisi

a

Tablo 2. Hastaların diğer sorunlarının karşılaştırılması
ROP var
(n=11)

ROP yok
(n=29)

Toplam O2 günü, ort
(en düşük-en yüksek)

56,36
(14-208)

32
(2-178)

>0,05

Mekanik ventilatör günü,
ort (en düşük-en yüksek)

30,90
(1-115)

11,27
(0-92)

0,036

Noninvaziv ventilasyon
günü, ort (en düşük-en yüksek)

20,81
(1-93)

12,75
(1-70)

>0,05

Respiratuvar distres
sendromu, n (%)

8 (72)

17 (58)

>0,05

8 (27,6)

>0,05

Bronkopulmoner displazi, n (%) 6 (54,5)

p

a

Nekrotizan enterokolit, n (%)

2 (18)

4 (13)

>0,05

Patent duktus arteriyozus, n (%)

3 (27)

11 (37)

>0,05

İntraventriküler kanama, n (%)

5 (45)

10 (34)

>0,05

Mann-Whitney U Test
ROP: prematüre retinopatisi; ort: ortalama; ss: standart sapma

a

Bulgular
Çalışmaya alınan 40 bebeğin ortalama doğum haftası
29,41±2,23 hafta ve doğum ağırlığı 1 256±311 g olarak
saptandı. Bebeklerin 21’i kız (%52,5) ve 19’u (%47,5) erkekti. Bebeklerin dokuzunda evre 1 (%22,5), birer hastada da evre 2 (%2,5) ve 3 (%2,5) olmak üzere toplam
11’inde (%27,5) ROP saptandı. Hastaların hiç birinde
evre 4 ve 5 ROP ve tedavi gerektiren ROP saptanmadı.
Anne ve yenidoğan özellikleri açısından ROP olan ve
olmayan olgular karşılaştırıldığında gruplar arasında
anlamlı farklılık olmadığı görüldü (Tablo 1).
Yirmi beş (%62,5) bebek respiratuvar distres sendromu
(RDS) tanısı aldı. Altı hastada (%15) NEK, 15 hastada
(%37,5) İVK ve 14 hastada (%35) BPD gelişti. On dört
(%35) hastada hemodinamik olarak anlamlı PDA saptanarak tedavi verildi. Prematüre retinopatisi olan ve olmayan olgular arasında bu sorunlar açısından farklılık
bulunmadı. Ancak mekanik ventilasyon gereksinim süreleri ROP gelişen olgularda istatistiksel olarak anlamlı
şekilde daha uzun saptandı (Tablo 2, p<0,05).
Serum IGF-1 düzeyleri açısından karşılaştırıldıklarında
ROP gelişen olguların 1, 3, 7, 21 ve 28. gün serum IGF-1
düzeylerinin, ROP gelişmeyen olgulara göre istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu görüldü (Tablo 3,
p<0,05).
Tartışma

Tablo 3. Hastaların prematüre retinopatisi durumlarına
göre serum IGF-1 düzeylerinin karşılaştırılması
ROP
p

IGF-1 (ng/mL) düzeyi

Var (n=11)

Yok (n=29)

1. gün, ort±ss

10,61±0,91

24,85±10,37

0,001b

3. gün, ort±ss

8,44±2,46

25,72±10,91

0,001b

7. gün, ort±ss

10,63±2,56

26,44±10,06

0,001b

21. gün, ort±ss

11,42±1,3

24,04±9,85

0,001b

28. gün, ort±ss

12,83±3,3

29,33±12,86

0,001b

a

a
Mann-Whitney U Test, bp<0,01
IGF-1: insülin benzeri büyüme faktörü-1; ort: ortalama; ss: standart sapma; ROP:
prematüre retinopatisi
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İstatistiksel çözümleme
İstatistiksel analiz Statistical Package for the Social
Sciences Version 22,00 (IBM Corp.; Armonk, NY, ABD)
ile gerçekleştirildi. Değişkenler ile istatistiksel farklılıklar arasındaki ilişkiler Mann-Whitney testi kullanılarak gerçekleştirildi. P<0,05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Prematüre retinopatisi prematüre bebeklerde görülen
önemli bir sorun olup çocukluk çağı körlüğünün en sık
nedenidir. Ülkemizde yapılan ve 15,745 prematüre bebeğin incelendiği bir çalışmada ROP sıklığı %30, tedavi gerektiren ROP sıklığı ise %5 bulunmuştur. Otuz iki
hafta ve altındaki bebeklerde ise bu oranlar %35,6 ve
%6,5 olarak saptanmıştır (15). Biz de 32 hafta ve altındaki prematüre bebekleri incelediğimiz bu çalışmamızda ROP sıklığını %27,5 olarak saptadık ve hiç bir hastamızda tedavi gerektiren ROP saptamadık.
Yenidoğan yoğun bakım birimlerinden taburcu edilen
prematüre bebeklerin yaşam kalitelerinin artması için
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ROP’tan korunmaları, zamanında ve uygun taranmaları
ve tedavi edilmeleri gereklidir. Aşırı düşük doğum ağırlığı ve düşük gestasyonel haftanın yanında hiperoksiye maruziyet bilinen başlıca risk etmenleri olup, ROP
gelişimini erken dönemde anlamak için kullanılabilecek göstergeler konusunda çeşitli çalışmalar vardır.
Çetinkaya ve ark. (16) yaptıkları çalışmada ROP gelişen
prematüre bebeklerde plazma sE-selektin düzeylerinin
ROP gelişmeyenlere göre erken dönemde anlamlı olarak düşük olduğunu göstermiştir.
Husain ve ark. (17) çalışmalarında tedavi gerektiren
ROP hastalarında doğum ağırlığı ve gestasyonel yaşın
yanında erken dönemde tartı alımının da anlamlı olarak daha az olduğunu saptamışlardır. Aynı zamanda
siyah ırktan olmanın ROP için koruyucu olduğunu da
göstermişlerdir (16).
Lundgren ve ark. (18) ise İsveç’te geliştirdikleri WINROP
analiziyle 32 hafta altındaki bebeklerde gestasyonel yaş
ve haftalık tartı alımlarını izleyerek %95,7 duyarlılık ile
ciddi ROP olgularını saptamayı başarmışlardır.
Binenbaum ve ark. (19) doğum ağırlığı, gestasyonel hafta ve günlük tartı alımını kullanarak geliştirdikleri CHOP
ROP modelinde ciddi ROP olgularının tamamını tespit
etmişler ve bebekleri buradaki risk durumlarına göre izleyip tekrarlayan muayene sıklığını %49 azaltmışlardır.
Tartı alımının ROP gelişimi ile ilişkisi farklı şekillerde
açıklanmaktadır. Prematüre bebeklerin doğum sonrası tartı alımları hastalık ciddiyeti, beslenme intoleransı, septik olay sıklığı, uzamış mekanik solunum desteği
gibi birçok etmenden etkilenmektedir. Bu durumlar
altında yetersiz protein ve enerji alımı normal retinal
damarlanmasını engellemektedir (17). Ayrıca yetersiz
beslenen bebeklerin serum IGF-1 düzeyleri de düşük
olmakta ve bu durum VEGF sinyalizasyonunu da bozarak ROP gelişimi açısından riski artırmaktadır (8).
Hellstrom ve ark. (8) yaptıkları çalışmada haftalık IGF1 düzeylerine bakmışlar ve IGF-1 düşüklüğünün ROP
gelişimi ile ilgili olduğunu göstermişlerdir.
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lerdeki ortalama serum IGF-1 düzeyleri 1, 3, 7, 21 ve
28. gün bakılan değerlerin tümünde istatistiksel olarak
anlamlı olarak daha düşük saptanmıştır. Fetal hayatın
aksine, izlem yapılan dört hafta boyunca da IGF-1 düzeylerinde belirgin bir artış gözlenmemiştir. Bu sonuç
düşük IGF-1 düzeylerinin ROP gelişiminde önemli rolü
olduğunu düşündürmektedir.
Özellikle ROP gelişiminin ilk fazında büyüme etmenlerinin eksikliğine bağlı etkiler gözlendiğinden bu dönemde IGF-1 verilmesinin ikinci faza ilerlemeyi baskılayacağı düşünülmektedir (3).
Sonuç olarak, bu çalışmada serum IGF-1 düzeylerindeki
düşüklüğün ROP gelişimi ile ilişkili bir etmen olabileceği gösterilmiştir. Her ne kadar olgu sayımız az da olsa,
serum IGF-1 düzeyi düşük olan prematüre bebekler
ROP gelişimi açısından artmış riske sahip görünmektedirler. İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 düşüklüğünün
ROP patogenezindeki rolünün tam olarak aydınlatılması ve IGF-1 desteğinin ROP’un önlenmesi açısından
etkilerinin araştırılması konusunda daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
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