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ABSTRACT
Retinopathy of prematurity (ROP) is a comorbidity associated with premature birth, with an incidence that varies de-
pending on gestational age, treatment applied in neonatal intensive care unit and risk factors related to each newborn. 
Retinopathy has been studied since the use of free-flowing oxygen in the incubator when this condition was first men-
tioned. Studies published over time have tried to identify the optimal levels for oxygenation in favor of ROP prevention 
but without affecting survival, a topic that is still widely debated today. Gradually, various risk factors were identified 
regarding the occurrence of severe forms of ROP.
Screening for retinopathy prematurity has been identified as one of the most effective measures to prevent blindness in 
former premature infants. The correct identification of the categories of newborns that should benefit from this dynam-
ic follow-up fully contributes to limiting the cases of retinal detachment. The ongoing study of risk factors and their inclu-
sion in studies to verify the correlation with the incidence of ROP has the potential to improve outcomes in the fight 
against ROP in preterm infants.
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REZUMAT
Retinopatia de prematuritate (ROP) este o comorbiditate asociată nașterilor premature, cu incidență care variază în funcție 
de vârsta de gestație, tratamentul aplicat în terapia intensivă neonatală și factorii de risc aferenți fiecărui nou-născut în par-
te. Retinopatia a fost studiată începând cu utilizarea oxigenului în flux liber în incubator, moment în care a și fost menționată 
această afecțiune pentru prima dată. Studiile efectuate de-a lungul timpului au încercat să identifice care ar fi nivelurile 
optime pentru oxigenare în favoare prevenirii ROP, dar fără a afecta supraviețuirea, acest subiect fiind dezbătut pe larg și în 
prezent. Treptat, au fost identificați diverși factori de risc cu privire la apariția formelor severe de ROP. 
Screeningul retinopatiei de prematuritate a fost identificat ca fiind una dintre cele mai eficiente măsuri pentru preverni-
rea orbirii la foștii prematuri. Identificarea corectă a categoriilor de nou-născuți care trebuie să beneficieze de această 
urmărire în dinamică contribuie din plin la limitarea cazurilor de dezlipire de retină. Studierea permanentă a factorilor de 
risc și includerea lor în studii pentru verificarea corelării cu incidența ROP au potențialul de a îmbunătăți rezultatele în 
ceea ce privește lupta împotriva instalării ROP la prematuri.

Cuvinte cheie: retinopatia de prematuritate, factori de risc, screening, prematuritate, comorbidități
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INTRODUCERE

Nou-născuții cu prematuritate extremă au o 
incidență ridicată a morbidităților neonatale, inclu-
siv retinopatia de prematuritate (ROP), o boală neu-
rovasculară cu supresie inițială a creșterii vaselor 
de sânge retiniene, urmată de neovascularizare pa-
tologică ce poate provoca orbire. Retinopatia 
prematurității (ROP) este cauza principală a orbirii 
copiilor la nivel mondial (1).

La sfârșitul anilor `40, a apărut brusc retinopatia 
prematură la nou-născuții prematuri. Tulburarea, 
numită inițial fibroplazie retrolentală, a fost caracte-
rizată printr-o dezlipire completă de retină în spatele 
lentilei. Cauza acestui prim val de retinopatie de pre-
maturitate a fost utilizarea oxigenului în incubatoa-
re închise, care a îmbunătățit supraviețuirea prema-
turilor, dar a contribuit la orbire (2,3). Oxigenarea 
optimă pentru a echilibra riscul de retinopatie de 
prematuritate raportat la o rată bună de supraviețuire 
este încă necunoscută. Studiile au comparat utiliza-
rea oxigenului cu diferite ținte de saturație, în jurul 
valorii de 90%. Țintele de oxigenare scăzută sunt aso-
ciate cu mortalitatea crescută, țintele de oxigenare 
crescute sunt asociate cu riscuri referitoare la retino-
patie, dar ținta optimă pentru oxigenare rămâne 
încă în dezbatere (4,5,6). Administrarea oxigenului 
este mai bine controlată în zilele noastre decât în tre-
cut, dar retinopatia prematurității persistă, parțial 
din cauza supraviețuirii crescute a prematurilor cu 
vârste gestaționale extrem de scăzute și greutăți ex-
trem de mici la naștere care sunt cu risc crescut pen-
tru boală (7). În unele țări în curs de dezvoltare, tra-
tamentul nesupravegheat cu 100% oxigen este încă 
utilizat, ceea ce poate face chiar să apară nou-născuți 
cu vărste de gestație mai mari care sa dezvolte reti-
nopatie severă de prematuritate. Unde sunt disponi-
bile unități de terapie intensivă neonatală cu îngriji-
re avansată, majoritatea cazurilor de retinopatie de 
prematuritate apar la nou-născuții cu vârsta 
gestațională extrem de scăzută (vârsta gestațională 
mai mică de 28 de săptămâni). Identificarea factori-
lor postnatali care influențează riscul și cursul reti-
nopatiei de prematuritate ar putea permite neonato-
logilor și oftalmologilor să încerce să prevină boala și 
să limiteze comorbiditățile cu care ROP împarte fac-
torii de risc modificabili.

Într-un studiu recent, Fang şi colab. au descope-
rit că țintele de saturație mai scăzută a oxigenului 
au redus riscul de a dezvolta orice tip de ROP și ROP 
severă, dar au crescut mortalitatea (8).

ROP ÎN PRACTICA DE ZI CU ZI – STADIILE ROP

Evoluția ROP este descrisă în cinci etape distinc-
te. Stadiul zero indică absența ROP și stadiul cinci 
indică dezvoltarea ROP în care vasele retiniene 
anormale au dus la o dezlipire totală a retinei. ROP 
poate apărea în trei zone oculare. 

Zona I este cea mai gravă zonă pentru prezența 
ROP, deoarece este localizată în centrul retinei și in-
clude nervul optic și macula. Zonele II și III localiza-
te în retina periferică sunt acolo unde prezența ROP 
poate fi mai puțin gravă.

În stadiul 1, se poate observa prezența unei linii 
cunoscute sub numele de linie de demarcație, care se-
pară regiunile retiniene care sunt și nu sunt alimenta-
te cu vase de sânge (retina vasculară și avasculară).

În stadiul 2, linia de demarcație se va îngroșa pe 
măsură ce țesutul se acumulează într-o creastă, 
care are lățime și înălțime, creând ceea ce este cu-
noscut sub numele de creasta fibrovasculară.

În stadiul 3, creasta fibrovasculară crește în di-
mensiune, iar noi vase de sânge anormale se extind 
în interior spre umoarea vitroasă, care umple cavi-
tatea mare din spate a ochiului dintre retină și cris-
talin sau pe și de-a lungul suprafeței retinei.

În stadiul 4, creșterea vaselor de sânge anormale 
va începe să tragă straturile retiniene. Acest lucru 
poate fi observat de un oftalmolog ca o dezlipire 
parțială de retină și poate duce la pierderea vederii.

În final, în stadiul 5, se observă o dezlipire totală 
de retină. În acest moment, stratul din spate al 
ochiului este complet desprins de sursa de oxigena-
re, ceea ce poate duce la orbire (9).

FIGURA 1. ROP Stadiul 1 * 

FIGURA 2. ROP Stadiul 2 *
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FIGURA 3. ROP Stadiul 3 *   

FIGURA 4. ROP Stadiul 3+ *
  

FIGURA 5. ROP Stadiul 5 *   

EVOLUȚIE

Uneori, de-a lungul vaselor retiniene se formea-
ză exsudate cu îngroșare și tortuozitate a vaselor 
polului posterior. Această inflamație se poate rezol-
va spontan fără intervenție. Cu toate acestea, frec-
vent, se ajunge la contracția vaselor și formarea de 

cicatrici, ceea ce duce la deplasarea maculară. Boa-
la “plus” poate fi caracterizată printr-o astfel de tor-
tuozitate arterială și dilatare venoasă în polul poste-
rior. Studiile clinice multicentrice au evidențiat că 
este nevoie de minimum 2 cadrane cu modificare 
vasculară pentru a diagnostica prezența bolii “plus”. 
Boala plus precedă aproape întotdeauna dezlipirea 
parțială sau completă de retină.

Detectarea precoce a progresului bolii este 
esențială și există mai multe tratamente nechirurgi-
cale pentru ROP. În stadiile I și II, ochiul prematuru-
lui se poate îmbunătăți fără tratament – dar supra-
vegherea continuă pentru a vedea dacă starea se 
înrăutățește. În etapele ulterioare, pentru tratarea 
ROP sunt indicate două terapii: prima sub forma in-
jectării intravitreale de substanțe anti-VEGF care 
blochează creșterea vaselor sanguine anormale, iar 
a doua este un tratament cu laser care este conce-
put pentru a elimina vasele anormale și pentru a 
preveni formarea de vase anormale (9).

INDICAȚII PENTRU SCREENINGUL ROP

Două categorii de nou-născuți se încadrează în 
cel mai mare risc pentru ROP și trebuie testați: cei 
cu o greutate la naștere de 1500 g sau mai puțin sau 
cei născuți la vârsta gestațională mai mică de 31 de 
săptămâni. În plus, nou-născuții cu greutate de 
până la 2000 g sau cu o vârstă de peste 30 de săptă-
mâni pot fi examinați dacă neonatologul curant 
consideră că aceștia sunt expuși riscului de ROP: 
nou-născuții cu hipotensiune arterială care necesi-
tă suport inotrop, nou-născuții care au primit oxige-
noterapie pentru mai mult de câteva zile, nou-
născuții care au primit oxigen fără monitorizarea 
saturației.

O altă categorie care ar trebui avută în vedere 
pentru screening de retinopatie ar fi nou-născuții la 
termen care au necesitat intubație și ventilație me-
canică sau oxigenoterapie de lungă durată.

FIGURA 6. ROP agresivă posterioară * 
(*imagini din colecția personală Roxana Viuleț)
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În multe spitale, tehnica implicită de screening 
pentru ROP implică oftalmoscopie binoculară indi-
rectă (BIO), care este efectuată de un oftalmolog. Se 
folosește dilatarea pupilei pentru a îmbunătăți 
câmpul vizual. De asemenea, se utilizează un blefa-
rostat pentru a păstra deschiși ochii nou-născutului 
și un speculum pentru depresia sclerală.

Medicii ar trebui să administreze cu precauție 
picături dilatatoare. Ar trebui să fie utilizat dozajul 
minim suficient pentru a permite examinarea fun-
dului de ochi, deoarece mai multe picături pot avea 
efecte adverse asupra sistemului cardiovascular și / 
sau gastrointestinal. În cazul în care pupilele unui 
nou-născut nu se dilată sub o doză adecvată, acesta 
poate fi un simptom al ROP avansate.

În cele din urmă, ROP apare de obicei la ambii 
ochi și poate progresa inegal în oricare dintre ochi. 
Prin urmare, sunt de obicei necesare mai multe 
screening-uri pentru a se asigura că ambele retine 
sunt complet vascularizate (9,10).

FIGURA 7. Screening ROP * 

FIGURA 8. Cicatrici retiniene postterapie laser *
(*imagini din colecția personală Roxana Viuleț)

ASOCIERI NOI ÎNTRE ROP ŞI DIVERȘI FACTORI DE RISC

Nivelurile de VEGF şi ROP

În timpul dezvoltării retinei, frontul de undă al 
„hipoxiei fiziologice“ care rezultă din creșterea ce-
rerii metabolice a neuronilor în curs de dezvoltare 
induce un val de VEGF (factor de creștere endotelial 
vascular), care are ca rezultat extinderea vaselor de 
neoformare. Valul VEGF este suprimat prin expune-
rea la hiperoxie, determinând încetarea dezvoltării 
vasculare normale, observată în faza I a ROP (11,12). 
Acest lucru demonstrează că suprimarea oxigenu-
lui VEGF în timpul fazei I a ROP este un contributor 
major la pierderea vaselor.

VEGF este supraexprimat în faza II, determinând 
neovascularizare. Probabil că la revenirea în aerul 
camerei după expunerea anterioară la concentrații 
mari de oxigen, retina, acum vasocompromisă, de-
vine hipoxică, ceea ce induce expresia ARNm VEGF 
și proteine, care sunt direct legate de neovasculari-
zarea aberantă (13,14).

Se cunosc puține despre concentrații locale și 
sistemice ale VEGF la nou-născutul prematur. Studi-
ile anterioare care au examinat concentrațiile de 
VEGF la naștere nu au detectat nicio diferență în 
concentrațiile de VEGF din sângele din cordonul 
ombilical între prematuri și nou-născuții la termen 
(15) sau între prematurii care au dezvoltat ulterior
ROP și cei care nu au dezvoltat această boală (16). În
plus, nu s-au găsit diferențe semnificative în
concentrațiile de VEGF în timp sau între sugari cu
sau fără dezvoltarea ulterioară a ROP (17). S-au gă-
sit concentrații mai mari de VEGF în serul din sân-
gele din cordonul ombilical și în sângele nou-
născuților, comparativ cu concentrațiile găsite la
adulți (18). Concentrațiile locale de VEGF măsurate
în lichidul vitros și subretinian al ochilor supuși
unei intervenții chirurgicale pentru dezlipirea reti-
nei din cauza stadiilor tardive ale ROP au fost cres-
cute în comparație cu ochii supuși unei intervenții
chirurgicale pentru cataractă congenitală sau cu
ochii supuși unei intervenții pentru dezlipire acută
de retină (19,20). Scăderea concentrațiilor de VEGF
seric s-a constatat atât după tratamentul cu laser lo-
cal, cât și după injectare intraoculară de substanțe
anti-VEGF pentru ROP; cu toate acestea, scăderea
concentrațiilor de VEGF a fost mai puțin pronunțată
după tratamentul cu laser (21).

Nivelurile crescute de prolactină și ROP

Prolactina sistemică circulantă ajunge în retină 
pentru a regla formarea vaselor de sânge. Prolacti-
na este proangiogenă și poate fi scindată la vasoin-
hibine antiangiogenice. Prolactina (PRL) stimulează 
sau inhibă creșterea, dilatarea, permeabilitatea și 
supraviețuirea vaselor de sânge. Aceste efecte opu-
se rezultă din clivajul proteolitic al moleculei PRL 
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părinte, deoarece proteina de lungime completă 
promovează angiogeneza, dar vasoinhibinele, frag-
mentele PRL generate de procesarea proteolitică, 
exercită efecte antiangiogenice, proapoptotice, va-
soconstrictoare și antipermeabilitate (22). Genera-
rea, secreția și acțiunile PRL și vasoinhibinelor au 
loc la nivelul hipotalamusului, glandei pituitare și 
țesutului țintă, iar această organizare a fost definită 
ca axa PRL/vasoinhibină (23). Nivelurile PRL sunt 
mai mari în sângele ombilical al nou-născuților din 
mame cu hipertensiune arterială și nivelul de va-
soinhibină crește în ser, urină și lichid amniotic la 
femeile cu preeclampsie, corelându-se cu severita-
tea bolii și greutatea redusă la naștere și la femeile 
cu cardiomiopatie postpartum (24,25). Axa PRL/va-
soinhibină se evidențiază ca un sistem eficient de 
reglare a angiogenezei oculare, care poate fi alterat 
de nașterea prematură în asociere cu disfuncția 
vasculară retiniană. S-a observat o creștere semnifi-
cativă a PRL atât înainte, cât și în timpul evoluției 
ROP și a vasoinhibinelor numai înainte de ROP, in-
dicând o dereglare a axei PRL/vasoinhibină care are 
o evoluție în timp susceptibilă pentru a avea un rol
în promovarea precoce (vasoinhibitoare) și tardivă
(vasoproliferative) pentru stadiile evolutive ale
ROP. S-a sugerat că măsurătorile de PRL și vasoinhi-
bină serice în timpul primei săptămâni de viață pot
ajuta la prognozarea evoluției ROP și că nivelurile
lor circulante ar putea influența direct apariția și
progresia acestei boli, ca urmare a efectelor opuse
asupra vaselor de sânge oculare. Prolactinemia cu
valori crescute în mod susținut pe parcursul prime-
lor 6 săptămâni de viață la prematuri și niveluri
mai ridicate de PRL la pacienții prematuri vor duce
la o incidență mai mare a ROP. Sexul, vârsta
gestațională, scorul Apgar, sepsisul și timpul de
ventilație nu par să se coreleze cu nivelurile PRL
(26).

Alterarea PUFA din membrana eritrocitară şi ROP

S-a demonstrat că acizii grași polinesaturați
(PUFA) din seria n-3 reduc cu peste 50% incidența 
nașterii premature timpurii (27,28). Ei par, de ase-
menea, să fie reglatori puternici ai dezvoltării vas-
culare retiniene perinatale. PUFA din seria n-3 pre-
vin defectele arhitecturii vasculare observate 
într-un model de șoarece cu retinopatie indusă de 
oxigen, un model animal de ROP (29,30). În special 
n-3 PUFA modulează căile celulare activate de IGF-1
și proliferarea celulară endotelială prin semnaliza-
rea VEGF (31,32,33) cu IGF-1 și VEGF căile celulare
implicate în patogeneza ROP (34,35). Martin şi co-
lab. au evaluat evoluția postnatală a concentrației
de PUFA din sângele nou-născuților prematuri și au
evidențiat modificări puternice ale de acid arahido-
nic (AA) și acid docosahexaenoic (DHA), dar fără a
găsi vreo asociere cu fenotipul ROP (36). Löfqvist și

colab. au arătat că o valorile mici ale acidului arahi-
donic în timpul primei luni de viață sunt asociate 
ulterior cu un diagnostic de ROP (37).  

Studiul Omega ROP a arătat că lipidele eritrocita-
re ale prematurilor care vor dezvolta sau nu vor 
dezvolta ROP prezintă modele diferite în ceea ce 
privește compozițiile de PUFA n-6 și n-3. Deoarece 
membranele eritrocitare sunt o oglindă bună a 
compoziției lipidelor retiniene la nou-născut, aceste 
date ridică problema modificărilor potențiale ale 
metabolismului lipidelor retiniene în ROP cu 
potențiale legături cu procesele inflamatorii și angi-
ogene (38,39).

Suplimentarea alimentaţiei cu lipide şi efectul asupra 
ROP 

Nou-născuții cu prematuritate extremă ratează 
transferul de la mamă al acidului gras polinesaturat 
cu lanț lung ω-6 (LCPUFA) acid arahidonic (AA) și 
ω-3 LCPUFA acid docosahexaenoic (DHA). Acidul 
arahidonic și acid docosahexaenoic sunt constituenți 
critici ai retinei și creierului, iar nivelurile scăzute 
sunt asociate cu complicațiile vasculare ale nașterii 
premature (40,41). Fracția lipidică AA este de 2 ori 
mai mare în sângele fetal decât sângele matern pe 
parcursul gestației, în timp ce fracția lipidică DHA 
este similară cu cea maternă până la aproximativ 
30 de săptămâni de vârstă gestațională, apoi crește 
concomitent cu dezvoltarea rapidă a creierului (42). 
Emulsiile lipidice utilizate în prezent în nutriția pa-
renterală conțin cantități insuficiente sau deloc AA 
și DHA. Laptele matern nu oferă suficient AA și DHA 
pentru a îndeplini cerințele timpurii ale nou-născu-
ţilor cu prematuritate extremă (43,44). 

Astfel, prematurii extremi acumulează deficite 
de AA și DHA în timpul spitalizării (45). Mai multe 
studii sugerează că LCPUFA ω-3 scăzute sunt asocia-
te cu riscul ROP. Aportul crescut de ω-3 ar putea fi 
protector împotriva neovascularizării patologice 
(46,47).

Au fost efectuate câteva studii folosind supli-
mente enterale de DHA administrate la scurt timp 
după naștere la prematuri. O reducere a ROP din 
stadiul III a fost găsită la prematurii cu greutate la 
naștere de 1000 până la 1500 g care au primit DHA 
enteral timp de 14 zile (48). Collins și colab. au ra-
portat că nu ar exista niciun beneficiu și că ar con-
stitui un posibil risc crescut de displazie bronhopul-
monară (BPD) suplimentarea cu DHA de la prima 
hrănire enterală până la vârsta de 36 de săptămâni 
la nou-născuții cu GA mai mică de 29 de săptămâni 
(49).

Cea mai mare reducere numerică a cazurilor de 
ROP severă a fost observată în rândul prematurilor 
cu GA mai mică de 25 de săptămâni. Reducerea ROP 
severă în rândul sugarilor care au primit suplimen-
te cu AA și DHA a fost semnificativă, în ciuda 
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creșterilor mici, dar semnificative, ale nivelurilor 
serice. Distribuția AA și DHA furnizate enteral la su-
garii prematuri este în mare parte necunoscută, iar 
nivelurile serice ar putea să nu reflecte nivelurile 
din organe. Încorporarea rapidă și selectivă în 
membrane poate reduce nivelurile serice de acizi 
grași (50). 

Restricția de creștere intrauterină şi ROP

Un studiu publicat în 2020 de Chu și colab. a găsit 
o asociere între restricția de creștere intrauterină
(RCIU) prenatală și ROP severă, dar nu a găsit o aso-
ciere între SGA și ROP. În literatură, pare să existe o
lipsă de consens cu privire la faptul dacă SGA este
sau nu asociat direct cu ROP (51,52,53). O metaana-
liză recentă a găsit o asociere pozitivă între SGA și
ROP severă și tratată (54), în timp ce un alt studiu a
găsit o relație între creșterea slabă în greutate post-
natală și ROP, dar nicio asociere cu SGA și ROP (55).
Un contributor major la discrepanța dintre aceste
date ale studiilor o constituie definițiile variabile
pentru SGA și RCIU, fapt care s-a dovedit că reduce
foarte mult capacitatea de a trage concluzii consis-
tente despre rezultatele pentru aceste studii (56). În
diferite studii, SGA și restricția de creștere intraute-
rină au fost utilizate în mod interschimbabil și defi-
nite cu diferite puncte de reducere a percentilei de
greutate la naștere. Acest lucru poate sugera că
tendința ca nou-născuții RCIU să se nască prematur
este un jucător major în mecanismul patologic pen-
tru o tendință mai accentuată către dezvoltarea
unei forme mai grave de ROP în RCIU. Creșterea GA
la naștere este mai protectoare împotriva ROP în
RCIU decât la nou-născuții fără RCIU. În concluzie,
nou-născuții cu RCIU au o vârstă mai înaintată la
care ajung la cel mai rău stadiu al ROP, ceea ce indi-
că faptul că trebuie urmăriți îndeaproape pentru
dezvoltarea târzie a ROP care necesită tratament în
comparație cu omologii lor non-IUGR (57).

Trombocitopenie şi ROP

În ultimii ani, nevoia de a îmbunătăți manage-
mentul acestei boli cu potential de orbire a determi-
nat mai mulți autori să investigheze posibilele 
corelații dintre parametrii sanguini testați în mod 
curent și rezultatul screeningului pentru ROP 
(58,59,60).

Mai mulți autori au arătat că reducerea număru-
lui de trombocite și trombocitopenia (trombocite < 
100 × 109/l sau < 150 x 109/l) au fost corelate cu dez-
voltarea severă a ROP, sugerând un posibil rol al 
trombocitelor în patogeneza și cursul clinic al ROP 
(58,59,60). Corelațiile acestor biomarkeri sistemici 
cu ROP severă au fost obținute în diferite momente 
ale evoluției naturale a ROP. Această abordare poate 
împiedica detectarea unui biomarker seric predic-

tiv timpuriu. Mai mult, parametrii sanguini sunt 
influențați de afecțiuni generale, tratament siste-
mic, intervenții care pot începe sau se pot modifica 
în primele zile sau luni de viață ale acestor nou-
născuți (58,61,62). 

Datele din studii au demonstrat că prematurii 
care dezvoltă ROP severă și necesită tratament sunt 
semnificativ mai mici pentru vârsta de gestație și 
pentru greutatea la naștere decât nou-născuții fără 
ROP, confirmând importanța acestor parametri ca 
factori principali ai ROP. Cea mai precoce numără-
toare de trombocite (efectuată imediat după 
naștere) a arătat diferențe semnificative statistic în-
tre grupuri cu ROP și grupurile fără ROP. Numărul 
de trombocite a fost semnificativ redus la acei nou-
născuți care au dezvoltat ulterior ROP severă ce ne-
cesită tratament, în comparație cu cei care nu au 
dezvoltat niciodată niciun fel de ROP. Acest rezultat, 
în conformitate cu studiile anterioare (58,59,60,63, 
64), sugerează că numărătoarea precoce de trombo-
cite, printre parametrii sanguini efectuați în mod 
obișnuit, poate ajuta la detectarea, cu mult în avans, 
a acelor nou-născuți care pot fi mai predispuși la 
agravarea ROP. Rolul numărului de trombocite în 
ROP nu este complet înțeles. Ca și în întregul corp 
uman, acestea ar putea juca diferite sau chiar 
funcții opuse în țesuturile periferice: proangiogeni-
ce sau antiangiogenice. Acest lucru se datorează 
prezenței mai multor granule din interiorul trom-
bocitelor care conțin molecule diferite, cu funcție 
de proangiogenic, cum ar fi factorul vascular de 
creștere endotelial (VEGF) și molecule inhibitoare 
ale angiogenezei, cum ar fi endostatina, care ar tre-
bui să fie stocate în diferite granule alfa și eliberate 
alternativ (65,66).

Hiperglicemia şi ROP

Metaanaliza publicata de Au și colab. în 2015, fo-
losind datele extrase din toate studiile pe acest su-
biect, a arătat că probabilitatea de a dezvolta ROP a 
fost semnificativ mai mare la nou-născuții cu hi-
perglicemie, folosind datele neajustate. Susținerea 
acestei asocieri este asigurată de nivelul mediu al 
glucozei semnificativ statistic mai ridicat şi durata 
mai lungă de hiperglicemie în grupul ROP compara-
tiv cu grupul control (67). Dar când se analizează 
asocierea prin combinarea datelor ajustate furniza-
te de fiecare studiu, doar asocierea borderline a fost 
observată între durata hiperglicemiei și ROP și nicio 
asociere între nivelul glucozei și ROP. Alți factori 
care leagă hiperglicemia și ROP, inclusiv nivelul scă-
zut de IGF-1 din sânge și utilizarea terapiei cu insu-
lină, nu au fost abordați în acest studiu. Acești doi 
factori au fost studiați în aplicații clinice pentru a 
demonstra asocierea cu ROP (68). Prematurii se 
nasc cu niveluri mai mici de IGF-1 decât în mod nor-
mal, IGF-1 crescând odată cu vârsta gestațională în 
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uter. La acești nou-născuți lipsește creșterea bruscă 
a nivelului IGF-1, spre deosebire de nou-născuții la 
termen (68). IGF-1 contracarează rezistența la insu-
lină și este redus după naștere prematură. Hipergli-
cemia poate fi o manifestare clinică a nivelului scă-
zut de IGF-1 în loc de o cauză reală a ROP. Este 
necunoscut până acum dacă hiperglicemia are o 
relație cauzală asupra ROP sau este doar o reflecta-
re a severității bolii (69). Deci hiperglicemia rămâne 
un factor de risc disputat pentru ROP.

HTA din sarcină și ROP

Tulburările de hipertensiune gestațională cu-
prind un spectru de tulburări variind de la hiper-
tensiune gestațională, preeclampsie până la eclam-
psie în general, situație în care viața mamei și a 
fătului sunt amenințate (70). Preeclampsia este o 
tulburare în timpul sarcinii, caracterizată prin hi-
pertensiune arterială și afectarea unui alt organ, cel 
mai frecvent rinichii. Este diagnosticată atunci când 
există o hipertensiune arterială persistentă cu pro-
teinurie la o femeie însărcinată peste cu 20 de săp-
tămâni de sarcină (70). Atunci când este severă, pre-
eclampsia poate duce la prematuritate semnificativă, 
care, la rândul său, afectează rezultatele neonatale 
din cauza severității prematurității. Cu toate aces-
tea, s-a demonstrat că preeclampsia în sine are efec-
te controversate asupra ROP. Anumite studii indivi-
duale au arătat că preeclampsia este factor protector 
față de ROP, posibil ca urmare a stresului oxidativ 
exercitat asupra dezvoltării fetale (71,72,73). În 
plus, Yu și colab. au inclus în mod specific comparații 
între asocierea hipertensiunii gestaționale ROP și 
asocierea preeclampsiei cu ROP, concluzionând că 
preeclampsia – dar nu și hipertensiunea gestațională 
– a fost asociată cu un risc redus de ROP la prema-
turi. Pe de altă parte, unii autori au considerat că
preeclampsia este un factor de risc pentru dezvolta-
rea ROP (74,75,76) din cauza stresului ischemic și
angiogenic asupra vascularizației retinei, în timp ce
alții au concluzionat că nu există o asociere semnifi-
cativă (77,78). Acest dezacord se poate datora unei
dimensiuni relativ mici a eșantionului, lipsei de
control pentru factorii de risc cunoscuți, variației
mari în măsurătorile rezultatelor, precum și din ca-
uza lipsei unei definiții clare a tulburărilor hiper-
tensive gestaționale.

Administrarea de probiotice şi efectul asupra ROP

Studii experimentale şi clinice susțin conceptul 
că modularea microbiotei intestinale la prematuri 

poate modifica riscul de infecție și sindromul de 
răspuns inflamator sistemic, fie direct, fie prin mo-
dularea sistemului imunitar (79,80,81). Bacteriile 
probiotice sunt suplimente vii microbiene care co-
lonizează tractul gastrointestinal și pot oferi 
potențiale beneficii gazdei (82,83,84). Metaanalize 
recente au arătat că suplimentarea cu probiotice re-
duce timpul necesar pentru a atinge alimentația en-
terală completă și riscul de a dezvolta enterocolită 
necrozantă (EUN), precum și sepsis cu debut tardiv 
la prematuri (85-90). De aceea, suplimentarea cu 
probiotice poate fi considerată ca o metodă de pre-
venire a infecției la această populație. În plus, unele 
tulpini probiotice pot avea proprietăți antioxidante 
(91). Prin prevenirea sepsisului și a răspunsului in-
flamator sistemic se pot obține la nivel teoretic re-
zultate favorabile asupra prevenirii ROP. În mod 
interesant, o serie de studii asupra suplimentării 
alimentației cu probiotice la prematuri au inclus 
date despre ROP ca rezultat secundar. Cu toate aces-
tea, lipsește o analiză sistematică cu privire la posi-
bilul efect al probioticelor asupra prevenirii ROP 
(92).

CONCLUZII

Retinopatia prematurității continuă să fie o pro-
vocare în neonatologie. Sunt necesare standarde 
internaționale de îngrijire postnatală pentru a scă-
dea riscul bolii, care diferă substanțial între țări. 
Prevenirea prin reducerea factorilor de risc care 
perturbă vascularizația normală a retinei este pro-
babil mai eficientă decât tratamentul tardiv al neo-
vascularizării, nu numai în ceea ce privește vede-
rea, ci și alte comorbidități ale nașterii premature.

Având în vedere prevalența sa ridicată cu morbi-
ditate semnificativă, identificarea factorilor de risc, 
prevenirea eficientă și tratamentul în timp util sunt 
elemente esențiale pentru păstrarea vederii pe tot 
parcursul vieții la acești nou-născuți cu risc. Facto-
rii de risc importanți identificați până în prezent 
includ vârsta gestațională scăzută, greutatea scăzu-
tă la naștere, oxigenul suplimentar, sepsisul neona-
tal, hemoragia intraventriculară, hiperglicemia etc.

În timp ce prevenirea ROP ar fi cel mai bine în-
dreptată spre reducerea incidenței nașterii prema-
ture, eforturile preventive postnatale sunt îndrep-
tate spre reducerea celorlalți factori de risc care pot 
genera leziuni ale vaselor retiniene în curs de dez-
voltare.
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