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Abstract
Background & Aim: Retinopathy of prematurity (ROP) causes vision impairment and
complete blindness in premature infants in some cases. The present study aimed to assess
ROP frequency and its related factors in premature infants in Imam Khomeini Hospital of
Saghez.
Materials & Methods: This descriptive, cross-sectional study was performed on 159
hospitalized neonates of Imam Khomeini Hospital of Saghez with gestational age≤35 weeks
and birth weight≤2400 grams receiving oxygen therapy. Data were collected using a
demographic questionnaire, medical files of patients and the information in the IMAN system
of the ministry of health.
Results: The present study was performed on 55 female and 104 male neonates with mean
birth weight (2266±67 gr) and gestational age (33.38±4.15 weeks). In total, five infants
(3.1%) had ROP. According to the independent t-test results, the birth weight (2000±141 gr)
and gestational age (31.2±1.3 weeks) were significantly lower in the ROP infants, compared
to healthy neonates (2274±685 gr) and (33.45±4.2 weeks) (P=0.007; P=0.034).
Conclusion: According to the results of the study, 3.1% of the hospitalized neonate of Imam
Khomeini Hospital of Saghez had ROP. Given the fact that ROP can be prevented and
treated, it is suggested that protocols be defined to properly treat premature neonates and
prevent ROP complications in infants promptly.
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میزان بروز رتینوپاتی نوزادان نارس...

میزان بروز رتینوپاتی نوزادان نارس و عوامل مرتبط با آن
4

محمد فرج زاده ،1رضا قانعی قشالق ،*2فخری بدری ،1فریبا جعفری ،3سرکوت غوثی
 .1کارشناس ارشد پرستاری ،بیمارستان امام خمینی سقز ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 .2استادیار ،مرکز تحقیقات مراقبت بالینی ،پژوهشکده توسعه سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 .3متخصص چشمپزشکی ،بیمارستان امام خمینی سقز ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
نویسنده مسئول :رضا قانعی قشالق ،ایمیل ،Ghanei@muk.ac.ir :تلفن90144959244 :
تاریخ دریافت1304/11/20 :

تاریخ پذیرش1300/91/31 :

چکیده
زمینه و هدف :رتینوپاتی نوزادان نارس ) Retinopathy of Prematurity (ROPباعث اختالل در بینایی و در برخی موارد
نابینایی کامل در نوزادان نارس میشود .پژوهش کنونی به منظور تعیین فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس و عوامل مؤثر بر آن در
نوزادان نارس بیمارستان امام خمینی سقز انجام شد.
مواد و روشها :در پژوهش کنونی که بهصورت توصیفی با رویکرد مقطعی در  150نفر از نوزادان بستری در بخش

NICU

بیمارستان امام خمینی شهرستان سقز و در سال  1301انجام شد نوزادان دارای سن حاملگی مساوی یا کمتر از  35هفته ،وزن کمتر
یا مساوی  2499گرم و تحت درمان با اکسیژن وارد مطالعه شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه اطالعات جمعیت
شناختی ،بررسی پرونده بیماران و اطالعات ثبتشده در سامانه مادر و نوزد وزارت بهداشت و درمان استفاده شد.
یافتهها :در پژوهش کنونی  55نوزاد دختر و  194نوزاد پسر با میانگین وزن حین تولد ( 2277 ± 71گرم) و سن حاملگی (± 4/15
 33/34هفته) وارد مطالعه شدند .در بین نوزادان بررسیشده  5نوزاد ( 3/1درصد) به  ROPمبتال بودند .وزن حین تولد نوزادان
مبتالبه  2999 ± 141( ROPگرم) بر اساس آزمون تی مستقل بهطور معناداری کمتر از وزن نوزادان سالم ( 2214 ± 745گرم) بود
( .)P=9/991همچنین نتایج آزمون من ویتنی یو نشان داد که نوزادان مبتال به  31/2 ± 1/3( ROPهفته) سن حاملگی کمتری نسبت
به نوزادان سالم ( 33/45 ± 4/2هفته) داشتند (.)P=9/934
نتیجهگیری :نتایج پژوهش کنونی حاکی از بروز  ROPدر  3/1درصد نوزادان بستری در بخش  NICUبیمارستان امام خمینی
سقز بود .با توجه به این مطلب که  ROPدر بسیاری از موارد قابلپیشگیری و درمان است پیشنهاد تدوین پروتکلهایی جهت درمان
مناسب نوزادان نارس و همچنین پیگیری بهموقع این نوزادان از نظر ابتال به عوارض آن ضروری به نظر میرسد.
واژگان کلیدی :رتینوپاتی ،نوزاد نارس ،اکسیژن درمانی

مقدمه

میشود ( .)2 ,1تشکیل عروق شبکیه در هفته 49
Retinopathy of

بارداری به اوراسراترای تمپورال میرسد و تولد پیش از

) Prematurity (ROPکه از سال  1049با نام فیبرو

موعد ممکن است باعث اختالل در روند طبیعی رگ

دیسپالزی پشت عدسی شناخته میشد نوعی آسیب به

دار شدن شبکیه گردد که از نظر محل درگیری شبکیه

شبکیه بهصورت جدا شدن کامل آن است که با ایجاد

به سه ناحیه و از لحاظ شدت درگیری به  5مرحله

هیپراکسمی در عروق خونی شبکیه و تکثیر نابجا در این

تقسیم میشود ( .)4 ,3در حال حاضر  ROPبه عنوان

عروق و پارگی و خونریزی متعاقب آن باعث اختالل

دومین علت نابینایی کودکان پس از اختالل قشری

در بینایی تا نابینایی کامل در نوزادان نارس و کموزن

بینایی در آمریکا و مهمترین دلیل نابینایی کودکان در

رتینوپاتی نوزادان نارس یا
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 .4پزشک عمومی ،بیمارستان امام خمینی سقز ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.

رضا قانعی قشالق

است ( ROP .)5میتواند عوارض ماندگاری برای تمام

تشخیص داده شود قابلدرمان است اما در صورت

طول عمر داشته باشد؛ بهطوریکه حتی در نوزادانی که

تأخیر در تشخیص و درمان در مدت کوتاهی منجر به

رتینوپاتی خفیفی دارند و بدون باقی ماندن اثری از

نابینایی میشود .ازاینرو روشهای گوناگونی جهت

ترمیم بهبود مییابند احتمال ابتال به نزدیکبینی ،تنبلی

طبقهبندی ،تشخیص و درمان بهموقع آن ارائه شده است

چشم ،آستیگماتیسم ،استرابیسم ،آب مردارید و

( .)11 ,12با توجه به افزایش شانس بقای نوزادان نارس

کدورت شبکیه نیز وجود دارند که الزم است این

که در چهل سال اخیر از حدود  5درصد به باالی 79

بیماران تمام عمر از این نظر پیگیری شوند ( .)1 ,7 ,1از

درصد برای نوزادان با وزن کم تر از  1999گرم و بیش

عوامل مؤثر در  ROPمیتوان به مدتزمان درمان با

از  09درصد برای نوزادان با وزن  1999تا  1599گرم

اکسیژن و غلظت آن ،مدت درمان با تهویه مکانیکی،

رسیده است انتظار میرود که تعداد نوزادان نارس مبتال

وجود یا عدم وجود آپنه ،سپسیس نوزادی ،تعویض

به  ROPاز این هم بیشتر شود مگر آنکه در زمینه

خون ،خونریزی داخل بطنی ،مدتزمان فتوتراپی،

تشخیص بیماری اقدام جدی و مؤثری صورت گیرد

میزان بیلی روبین سرم ،سندرم حاد تنفسی نوزادان،

( .)14 ,1با توجه به گسترش بخشهای مراقبت ویژه

کمبود ویتامین  ،Eعدم مصرف سورفکتانت ،نور

نوزادان و نیز هزینههای سنگین مراقبت و درمان این

محیط ،غلظت باالی دی اکسید کربن و غلظت پایین

بیماری هم برای مراکز درمانی و هم برای خانوادهها و

اکسیژن ،آنمی و سپسیس کاندیدایی اشاره کرد (-1

اهمیت تشخیص و درمان زودرس  ،ROPاین پژوهش

 .)19در کشورهای فقیر با میزان مرگ و میر شیرخواران

به منظور تعیین فراوانی  ROPو عوامل مؤثر بر آن در

بیش از  79در  1999تولد زنده ،به علت عدم

نوزادان نارس کمتر از  35هفته ترخیص شده از بخش

برخورداری از امکانات بخشهای مراقبتهای ویژه

 NICUو بخش نوزادان بیمارستان امام خمینی سقز

نوزادان ،تعداد اندکی از نوزادان نارس زنده میمانند و

انجام شد.

در نتیجه  ROPدر این کشورها بسیار نادر است.

مواد و روشها

برعکس در کشورهای پیشرفته با میزان مرگ و میر

پژوهش کنونی بهصورت توصیفی با رویکرد مقطعی در

شیرخواران کمتر از  19در  1999تولد زنده که مراقبت

 150نفر از نوزادان بستری در بخش  NICUبیمارستان

از نوزادان در بیمارستانها و در سطح باالیی انجام

امام خمینی شهرستان سقز در فاصله زمانی اول فروردین

میشود بیشتر از  49درصد موارد  ROPدر نوزادان با

 1301تا آخر اسفند همان سال انجام شد .شرایط ورود

سن حاملگی کمتر از  24هفته اتفاق میافتد و ROP

به مطالعه شامل دارا بودن سن حاملگی مساوی یا کمتر

مسئول  7تا  29درصد نابیناییها است (.)11

از  35هفته ،وزن کمتر یا مساوی  2499گرم و تحت

در کشورهایی مانند ایران که میزان مرگ و میر بین دو

درمان بودن با اکسیژن (به صورت انکوباتور ،هود و

میزان فوق است میزان  ROPاز  5/7درصد تا 42

دستگاه تهویه مکانیکی) بود .نوزادانی که سورفکتانت

درصد متغیر و یک عامل اصلی نابینایی در کودکان می

دریافت کرده و نوزادان فوتشده در بخش از مطالعه

باشد ( .)12در تحقیقات سایر کشورهای دنیا میزان

خارج شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه

 ROPاز  14/4درصد تا  41/2درصد گزارش شده

اطالعات جمعیت شناختی ،بررسی پرونده بیماران و
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کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شناخته شده

است ( .)17-13این بیماری در صورتی که به موقع

میزان بروز رتینوپاتی نوزادان نارس...

بهداشت و درمان استفاده شد .برای تعیین سن حاملگی،

تی مستقل و من ویتنی یو استفاده شد .بهمنظور بررسی

اگر نوزاد در  24ساعت اول بستری میشد سن حاملگی

نرمال بودن یا نبودن توزیع نمونهها از آزمون

بر اساس جدول باالرد تعیین میشد؛ در غیر این

کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد.

صورت از اندازهگیری آن بر حسب  LMPو گزارش

ضریب اطمینان پژوهش  05درصد و سطح معنی داری

سونوگرافی استفاده میشد .سن حاملگی بر اساس

کم تر از  9/95در نظر گرفته می شود .تجزیه و تحلیل

هفتههای کامل شده خوانده میشد .وجود دیسترس

داده ها با نرم افزار  SPSSنسخه  14انجام شد.

تنفسی بر اساس درجهبندی دیسترس تنفسی و بر اساس

یافته ها

تعداد تنفس در دقیقه ،ناله بازدمی ،رتراکسیون عضالت

در پژوهش کنونی که از ابتدای فروردین سال  1301تا

بین دندهای و نیاز اکسیژن تعیین میشد .در درمان این

آخر اسفند همان سال و در بیمارستان امام خمینی سقز

نوزادان سورفکتانت به کار نرفته بود .نور بخش در حد

انجام شد  150نوزاد بستری در بخش 55( NICU

معمولی و برای نوزادان از چشمبند در حین فتوتراپی

نوزاد دختر و  194نوزاد پسر) وارد مطالعه شدند .از

استفاده میشد .کنترل اکسیژنرسانی با استفاده از پالس

آزمون من ویتنی یو جهت بررسی میانگین دور سر ،سن

اکسیمتری انجام شد و محدوده  45تا  02درصد حفظ

مادر ،روزهای بستری و سن حاملگی به دلیل توزیع غیر

شد .معاینه چشم توسط متخصص چشمپزشکی و پس

نرمال این متغیرها استفاده شد .میانگین وزن حین تولد

از باز کردن چشمها با اسپاکولوم چشمی ،با روش

( 2277 ± 71گرم) ،دور سر (32/24 ± 3/31

افتالموسکوپی غیرمستقیم و با یک لنز  39درجه انجام و

سانتیمتر) ,سن مادر ( 20/14 ± 7/97سال) ,سن نوزاد

سپس معاینه مجدد هر دو هفته یکبار تا رسیدن به 49

( 33/34 ± 4/15روز) و دریافت اکسیژن در نوزادان

هفتگی و واسکوالریزاسیون کامل انجام شد .برای باز

دختر و پسر تفاوت معناداری نداشت؛ درحالیکه در

کردن مردمک ،از قطره چشمی که مخلوطی از

تعداد روزهای بستری (میانگین  )0/03 ± 1/22و نوع

میدراکس یک درصد و تتراکائین نیم درصد و فنیل

زایمان بین نوزادان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود

افرین پنج درصد که دو بار در فواصل پنج دقیقه در

داشت .سایر اطالعات جمعیت شناختی در جدول

چشمها چکانده میشد استفاده شد .به والدین نمونهها

شماره  1آورده شده است.

در مورد اهداف پژوهش توضیح داده شد و از ایشان
رضایتنامه کتبی گرفته شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها
از آزمونهای آمار توصیفی (فراوانی ،درصد،
شاخصهای مرکزی و پراکندگی) و برای مقایسه
میانگینها از آزمون تی مستقل و برای تحلیل متغیرهای
جدول  .1مشخصات جمعیت شناختی واحدهای موردپژوهش به تفکیک جنسیت
متغیر
وزن حین تولد (گرم)

جنسیت
دختر )%34/7( 55

پسر )%75/4( 194

2132 ± 13

2341 ± 74
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اطالعات ثبتشده در سامانه مادر و نوزاد وزارت

کیفی و کمی به ترتیب از آزمون کای دو و آزمونهای

رضا قانعی قشالق

سن مادر (سال)

20/20 ± 5/27

39/1 ± 7/5

20/14 ± 7/97

9/443

روزهای بستری (روز)

12/14 ± 4/15

4/14 ± 7/94

0/03 ± 1/22

9/990

سن حاملگی (هفته)

33/4 ± 3/1

33/14 ± 4/75

33/34 ± 4/15

9/531

نوع

طبیعی

)%13/2( 21

)%23/0( 34

)%31/1( 50

9/942

زایمان

سزارین

)%21/4( 34

)%41/5( 77

)%72/0( 199

دریافت

هود

)%23/2( 31

)%35/0( 51

)%50/1( 01

اکسیژن

ان سی پپ

)%5( 4

)%14/2( 20

)%23/3( 31

ونتیالتور

)%7/3( 19

)%11/3( 14

)%11/7( 4+273

9/244

در پژوهش کنونی در بین  150نوزاد بررسی شده 5

 ROPپسر بودند ،با روش سزارین متولدشده و اکسیژن

نوزاد ( 3/1درصد) به درجاتی از  ROPمبتال بودند.

دریافت کرده بودند؛ بااینوجود از نظر آماری ارتباط

وزن حین تولد نوزادان مبتال به 2999 ± 141( ROP

معناداری بین جنسیت نوزادان ،نوع زایمان و دریافت

گرم) بر اساس آزمون تی مستقل بطور معناداری کمتر

اکسیژن با ابتال به  ROPمشاهده نشد (.)P<9/95

از وزن نوزادان سالم ( 2214 ± 745گرم) بود

همچنین ارتباط معناداری بین سن مادر ،تعداد روزهای

( .)P=9/991همچنین نتایج آزمون من ویتنی یو نشان

بستری و دور سر نوزاد با ابتال به  ROPمشاهده نشد

داد که نوزادان مبتال به  31/2 ± 1/3( ROPهفته) سن

(( .)P<9/95جدول  .)2در ضمن نتایج کای اسکوئر

حاملگی کمتری نسبت به نوزادان سالم (33/45 ± 4/2

حاکی از عدم تفاوت بین روشهای دادن اکسیژن به

هفته) داشتند ( .)P=9/934اگرچه هر  5نوزاد مبتال به

نوزادان و ابتال به  ROPبود (.)P<9/95

جدول  . 2مشخصات جمعیت شناختی واحدهای موردپژوهش بر اساس داشتن یا نداشتن ROP
ROP
متغیر

دارد

ندارد

)%3/1( 5

)%07/0( 154

مجموع

سطح معناداری

وزن حین تولد (گرم)

2999 ± 141

2214 ± 745

2277 ± 71+

9/991

دور سر (سانتیمتر)

32 ± 1/41

32/20 ± 3/37

32/24 ± 3/31

9/437

سن مادر (سال)

27/4 ± 3/24

20/4 ± 7/1

20/14 ± 7/97

9/910

روزهای بستری (روز)

19 ± 1/5

1 ± 3/1

0/03 ± 1/22

9/392

سن حاملگی (هفته)

31/2 ± 1/3

33/45 ± 4/2

33/34 ± 4/15

9/934

دختر

9

)%34/7( 55

)%34/7( 55

9/904

پسر

)%3/1( 5

)%72/3( 00

)%75/4( 194

نوع

طبیعی

9

)%31/1( 50

)31/1( 50

زایمان

سزارین

)%3/1( 5

)%50/1( 05

)%72/0( 199

دریافت

هود

)%9/7( 1

)%54/5( 03

)%50/1( 04

اکسیژن

ایزی سی پپ

)%1/0( 3

)%21/4( 34

)%23/3( 31

ونتیالتور

)%9/7( 1

)%11( 21

)%11/7( 24

جنس

9/905
9/174
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دور سر (سانتیمتر)

32/32 ± 54/2

32/25 ± 3/1

32/24 ± 3/31

9/403

میزان بروز رتینوپاتی نوزادان نارس...

در پژوهش کنونی  3/1درصد نوزادان بستری در بخش

داد؛ بهطوریکه در برخی مطالعات نوزادان زیر 2999

 NICUبیمارستان امام خمینی سقز به  ROPمبتال

گرم وارد مطالعه شدند اما در پژوهش کنونی به دلیل

بودند .این میزان به نتیجه شیوع  ROPدر مطالعه

عدم بقای نوزادان زیر  2999گرم حین تولد و تعداد

فوالدی نژاد و همکاران ( )1344در بیمارستان طالقانی

بسیار کم آنان ،وزن زیر  2499گرم بهعنوان معیار وزنی

گرگان ( 5/7درصد) نزدیک است ( .)5در مطالعه

ورود به پژوهش در نظر گرفته شد .عدم بقای نوزادان

فوالدی نژاد  40نفر از نوزادان کمتر از  34هفته مورد

بسیار کموزن و دارای سن حاملگی بسیار پایین در

بررسی قرار گرفتند و هیچ محدودیتی از نظر وزن حین

بیمارستان امام خمینی سقز را میتوان به دلیل کمبود

تولد برای نمونهها در نظر گرفته نشده بود .در مطالعه

برخی امکانات ،توان تکنولوژیکی و فضای نامناسب

دارایی و همکاران ( )1304که در  219نفر از نوزادان

بخش  NICUبیمارستان از نظر فضای فیزیکی دانست.

نارس بستری در بخش  NICUبیمارستان امیرالمؤمنین

از دیگر دالیل اختالف میتوان به تفاوتهای نژادی،

سمنان انجام شد میزان بروز  1/1 ROPدرصد گزارش

معیارهای ورود و خروج جمعیت موردمطالعه و تغییر

شد ( .)12در مطالعه دارایی سن حاملگی کمتر از 31

در برخی استراتژیهای درمانی در بخش NICU

هفته و یا وزن حین تولد کمتر از  2999گرم بهعنوان

بیمارستان امام خمینی سقز اشاره کرد .از دیگر دالیل

معیارهای ورود به مطالعه در نظر گرفته شده بود که

میتوان به نبودن امکانات فوق تخصصی تشخیص دقیق

میتواند دلیل تفاوت با نتیجه پژوهش کنونی باشد .در

 ROPدر شهرستان سقز اشاره کرد که میتواند تعداد

مطالعههای دیگر انجام شده در سطح کشور ایران میزان

آن را کمتر از حد واقعی نشان دهد .بقای نوزادان

شیوع  ROPبین  11تا  49درصد اعالم شده است (,1

نارس و به حداقل رساندن عوارض ناشی از آن بهعنوان

 .)21-10در مطالعهای که در سال  2914توسط

یکی از شاخصهای توسعه در سطح بینالمللی

 Goncalvesو همکاران در برزیل انجام شد میزان

موردتوجه قرارگرفته است .در کشورهای پیشرفته

بروز  5/44درصد اعالم شد ( Goncalve .)22نوزادان

ازیکطرف به دلیل وضعیت مطلوب بهداشتی درمانی،

با سن حاملگی کمتر از  32هفته و وزن تولد کمتر از

علمی و تکنولوژیکی میزان بقاء نوزادان نارس باال است

 1599گرم را وارد مطالعه کرده بود که میتواند دلیل

و از طرف دیگر به دلیل شانس باالی ابتال به عوارض

تفاوت نتیجه آن مطالعه با پژوهش کنونی باشد Xu .و

ناشی از زودرس بودن نوزادان ،امکان بروز عوارضی

همکاران در سال  2913در مطالعه گذشتهنگری که در

مانند  ROPبسیار باال میباشد .در جوامع فقیر به دلیل

 2425نوزاد بستری در بخش  NICUبیمارستانهای 22

ضعف توسعه ،امکان زنده ماندن نوزادان نارس بسیار

ناحیه شانگهای چین انجام داده بودند نشان دادند که

پایین و در نتیجه میزان بروز  ROPبسیار کم است

 11/4درصد نوزادان مبتال به  ROPبودند ( .)14در

(.)23

مطالعه  XUنوزادان زیر  2999گرم وارد مطالعه شده و

از نتایج دیگر این مطالعه ،ارتباط معنادار وزن حین تولد

برای تشخیص  ROPاز گایدالین بینالمللی ROP

نوزادان با ابتال به  ROPبود؛ بهطوریکه وزن نوزادان

استفاده شده بود .دلیل اختالف زیاد نتیجه مطالعه

مبتال به  ROPکمتر از وزن نوزادان سالم بود .در

کنونی با پژوهشهای صورت گرفته در برخی مطالعات

مطالعه نادریان و همکاران که در سال  1309در 199
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بحث و نتیجهگیری

را میتوان به معیارهای ورود و خروج نوزادان نسبت

رضا قانعی قشالق

اصفهان انجام گرفت مشابه نتیجه پژوهش کنونی ارتباط

پژوهش کنونی از سن کم حاملگی بهعنوان یکی از

معناداری بین وزن حین تولد و  ROPمشاهده شد (.)29

عوامل مستعد کننده جهت ابتال به  ROPنام برده شده

خورشیدی فر و همکاران ( )24( )2910و کارخانه و

است .در مطالعه دارایی و همکاران ( )1304ارتباطی

همکاران ( )25( )2994در مطالعه خود در تهران و علی

بین سن حاملگی با  ROPدیده نشد ( .)12در نوزادان

زاده و همکاران ( )27( )2915در مطالعه خود در شمال

با سن کم حاملگی به دلیل واسکوالریزاسیون ناقص در

ایران ارتباط معناداری بین وزن هنگام تولد و ROP

شبکیه ،اکسیداسیون و آسیب شبکیهای حاصل میشود

مشاهده کردند .در مطالعات انجام گرفته در چین (،)21

که در نهایت منجر به  ROPمیشود؛ درحالیکه در

ترکیه ( )23و ژاپن ( )24نیز ارتباط این دو متغیر معنادار

نوزادانی که واسکوالریزاسیون تشکیل شده این آسیب

بود؛ بهطوریکه با کاهش وزن نوزادان میزان بروز

دیده نمیشود (.)12

 ROPنیز افزایش پیدا میکرد .در مطالعه  Hakeemو

در پژوهش کنونی اگرچه هر  5نوزاد مبتال به ROP

همکاران که در سال  2912در مصر انجام شد برخالف

جنسیت پسر داشتند و با روش سزارین متولدشده و

نتایج پژوهش کنونی ارتباطی بین وزن حین تولد و

همچنین تحت اکسیژن درمانی قرارگرفته بودند؛ اما

 ROPمشاهده نشد ( Hakeem .)17نوزادان کمتر از

ارتباط معناداری بین جنسیت نوزادان ،نوع زایمان و

 1599گرم را وارد مطالعه خودکرده بود درحالیکه در

دریافت اکسیژن با ابتال به  ROPمشاهده نشد .در

پژوهش کنونی نوزادان زیر  2499گرم وارد مطالعه

مطالعه  Hakeemارتباط جنس نوزاد و نوع زایمان با

شده بودند .همچنین در مطالعه  Hakeemنوزادانی

 ROPغیر معنادار ولی دریافت اکسیژن با  ROPاز

وارد مطالعه شدند که بیشتر از  1روز اکسیژن دریافت

ارتباط معناداری برخوردار بود ( .)17یکی از دالیل

کرده بودند؛ که میتواند دلیل تفاوت نتیجه این دو

عدم ارتباط اکسیژن درمانی با  ROPدر پژوهش کنونی

مطالعه باشد .نوزادان با وزن کم در معرض خطر ابتال

را میتوان به کنترل میزان اکسیژن دریافتی بر اساس

به  ROPقرار دارند و هرچه وزن آنها کمتر باشد

میزان اشباع اکسیژن شریانی نوزاد (محدوده  45تا 02

شدت بیماری نیز بیشتر خواهد بود (.)11

درصد) دانست؛ در مطالعه دارایی و همکاران ()1304

نتایج پژوهش همچنین نشان داد که نوزادان مبتال به

( ,)12نادریان و همکاران ( )29( )1309و

 ROPسن حاملگی کمتری نسبت به نوزادان سالم

 Karkhanehو همکاران ( )25( )2995نیز ارتباط

داشتند؛ بهطوریکه هیچکدام از نوزادان مبتال به ROP

معناداری بین جنسیت نوزاد و ابتال به  ROPدیده نشد.

سن حاملگی باالتر از  32هفته نداشتند .در مطالعه

از محدودیتهای پژوهش کنونی میتوان به کم بودن

خورشیدی فر و همکاران ( )2910نیز در راستای

تعداد نوزادان با سن حاملگی و وزن حین تولد پایین به

پژوهش کنونی نیز ارتباط بین سن حاملگی و ROP

دلیل عدم بقای این نوزادان اشاره کرد .از دیگر

معنادار بود ( .)24همچنین در بسیاری دیگر از مطالعات

محدودیتهای پژوهش کنونی به نبود امکانات فوق

انجامشده همانند نتیجه پژوهش کنونی سن حاملگی

تخصصی جهت تعیین شدت  ROPدر شهرستان سقز

پایین بهعنوان یکی از عوامل خطر ابتال به  ROPمعرفی

میتوان اشاره کرد .در ضمن با توجه به جمعآوری

شده است ( .)39 ,20در مطالعه  Mainiو همکاران در
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نفر از نوزادان مبتال به  ROPدر کلینیک چشمپزشکی

هند ( )11و  )17( Hakeemدر مصر نیز همسو با
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...میزان بروز رتینوپاتی نوزادان نارس

و همچنین پیگیری به موقع این نوزادان از نظر ابتال به

 امکان سنجش،اطالعات نمونهها از روی پروندهها

.عوارض آن ضروری به نظر میرسد

. مقدور نبودROP ارتباط برخی دیگر از متغیرها با

تشکر و قدردانی

با توجه به این مطلب که رتینوپاتی در بسیاری از موارد

پژوهشگران مراتب تشکر و قدردانی خود را از ریاست

قابلپیشگیری و همچنین قابلدرمان است پیشنهاد

محترم بیمارستان امام خمینی سقز و پرستاران بخش

تدوین پروتکلهایی جهت درمان مناسب نوزادان نارس

. اعالم میدارندNICU
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