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Abstract
Background: Since Retinopathy of prematurity (ROP) is a leading cause of childhood blindness, the
identification of contributed risk factors is crucial. In recent years, great attention has been paid to maternal factors.
The reason is that maternal factors can directly affect fetus via intrauterine hypoxia. However, the results of this
studies are conflicting. The purpose of this study was to evaluate the effect of maternal factors on the development of
ROP.
Methods: In a prospective study, 150 premature infants with the gestational age of less than 32 weeks and birth
weight of less than 1500 grams were examined. They divided into two groups based on ophthalmologic
examination; those with ROP and those without ROP. Variables of study including maternal age, injection of
corticosteroid in the last week of pregnancy, history of maternal diabetes mellitus, preeclampsia, hypertension,
anemia, thyroid, renal, cardiovascular and rheumatologic diseases were compared between groups.
Results: Forty-seven infants (31.33 %) had ROP. The mean age of gestational age was 27.89 weeks in ROP
group and 29.06 weeks in non-ROP group. The mean birth weight was 1180.53 grams in ROP group and 1079.44
grams in non-ROP group. There were no statistically important differences regarding to maternal factors between
two groups.
Conclusion: The above mentioned maternal factors have no effect on the development of ROP.
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چکيده

زمینه :با توجه به اينکه رتينوپاتي نوزادان نارس ( )ROPيکي از علل نابينايي کودکان به حساب ميآيد ،شناسايي ريسک فاکتورهاي دخيل در پيدايش اين
بيماري از اهميت ويژهاي برخوردار است .از آنجاييکه عوامل مادري تاثير مستقيم در ايجاد هيپوکسي داخل رحم دارند ،در سالهاي اخير به عنوان ريسک
فاکتور احتمالي مورد توجه فراوان قرار گرفتهاند ولي نتايج حاصله بسيار متفاوت و ضد و نقيض ميباشند .در اين مطالعه ارتباط بين فاکتورهاي مادري با ايجاد
 ROPمورد بررسي قرار گرفت.
روش کار :در اين مطالعه آينده نگر ،تعدا 051نوزاد که سن حاملگي آنها کمتر از  23هفته کامل يا وزن هنگام تولد آنها کمتر از  0511گرم بود وارد مطالعه
شده و بر اساس معاينه فوندوس به دو گروه داراي  ROPو سالم تقسيم شدند .متغيرهاي مطالعه شامل سن مادر ،تزريق دگزامتازون به مادر در هفته آخر
بارداري ،سابقه بيماريهاي ديابت ،پره اکالمپسي ،فشارخون ،کم خوني ،بيماري قلبي -عروقي ،کليوي ،تيروييد و روماتولوژيک مادر در دو گروه مورد مقايسه
قرار گرفتند.
يافتهها :در اين مطالعه  74نوزاد (20/22درصد) مبتال به  ROPبودند .ميانگين سن حاملگي در نوزادان مبتال به  34/98 ROPهفته و در نوزادان غيرمبتال
 38/10هفته بود .ميانگين وزن تولد در نوزادان مبتال به  0091/52 ROPگرم و در نوزادان سالم  0148/77گرم بود .از نظر متغيرهاي مورد بررسي ،تفاوت
معنيداري بين دو گروه وجود نداشت.
نتیجهگیري :فاکتورهاي مادري مورد بررسي در اين تحقيق تاثيري در ايجاد  ROPندارند.
کلید واژهها :رتينوپاتي نوزادان نارس ،عوامل مادري ،سن حاملگي ،وزن تولد
نحوه استناد به اين مقاله :افتخاري ا ،منوچهري و ،موسوي ف ،جهانباني م ع .نقش عوامل مادري در ايجاد رتينوپاتي نوزادان نارس .مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز.
0711؛049-042:)3(72

حق تأليف براي مؤلف محفوظ است.
اين مقاله با دسترسي آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکي تبريز تحت مجوز کرييتو کامنز ( )http://creativecommons.org/licenses/by/4.0منتشر گرديده که طبق مفاد
آن هرگونه استفاده تنها در صورتي مجاز است که به اثر اصلي به نحو مقتضي استناد و ارجاع داده شده باشد

نقش عوامل مادري در ایجاد رتينوپاتی نوزادان نارس

مقدمه

رتينوپاتي نوزادان نارس( )ROPيکي از علل اصلي نابينايي در
کودکان و شايعترين علت اختالالت عروق شبکيه در نوزادان
نارس يا با وزن تولد کم محسوب ميشود ( .)0اين بيماري در
نتيجه توقف در روند طبيعي تشکيل عروق شبکيه که منجر به
ايجاد عروق اضافي و غيرطبيعي در شبکيه اين نوزادان ميشود،
ايجاد ميگردد .هيپوکسي ايجاد شده در رتين اين نوزادان منجر به
تحريک و ايجاد سطوح باالتري از فاکتورهاي آنژيوژنيک مانند
 )VEGF( Vascular endothelial growth factorميگردد که به
عنوان عامل تشکيل عروق جديد و غيرطبيعي شناخته شده است.
بافتهاي فيبروتيک ناشي از اين عروق غيرطبيعي باعث کشش بر
روي رتين ،جداشدگي شبکيه و نابينايي زودرس در اين کودکان
ميگردد ( .)3ميزان شيوع اين بيماري در نقاط مختلف دنيا طبق
مطالعات مبتني بر جميعت بسيار متفاوت گزارش شده است چرا
که روشهاي انجام اين مطالعات ،سن بارداري ،ميزان بقا و درمان-
هاي مورد استفاده در مناطق مختلف متفاوت بوده است .حدود 05
درصد نوزادان دچار اختالل بينايي ناشي از رتينوپاتي نوزادان
نارس ،مربوط به کشورهايي با درآمد متوسط مي باشند ( .)5-2در
مطالعهاي که در سال  3115در بيمارستان فارابي تهران انجام شده،
ميزان شيوع در بين نوزادان  03/7درصد گزارش شده است (.)0
در حال حاضر ROPيکي از معضالت مهم بهداشتي در کشور
ميباشد که با توجه به شيوع باال و عوارض جدي اين بيماري در
کودکان ،تشخيص ريسک فاکتورها به همراه پيشگيري و درمان
بموقع از اهميت ويژهاي برخوردار است .ريسک فاکتورهايي که
تا به حال شناخته شدهاند عبارتند از :تولد زودرس ،وزن کم هنگام
تولد و دريافت طوالني مدت اکسيژن ،عفونت نوزادي ،نياز به
تهويه مکانيکي و خونريزي داخل بطني ( .)4عالوه بر عوامل خطر
مربوط به نوزاد نارس ،عوامل خطر مادري بويژه بيماريهاي عروقي
مادر با مکانيسم هيپوکسي داخل رحمي نيز ميتوانند در بروز اين
بيماري نقش داشته باشند ( .)9مطالعات انجام يافته در مورد ارتباط
فاکتورهاي مادري مانند ديابت و بيماريهاي هايپرتنسيو دوران
بارداري با ايجاد  ROPبا نتايج متناقضي همراه بودهاند .براي مثال،
در برخي مطالعات ذکر شده است که پرهاکالمپسي به اين دليل که
باعث افزايش احتمال زايمان زودرس مي شود با افزايش احتمال
بروز  ROPهمراه است ( .)8از طرف ديگر ،مطالعات ديگري
وجود دارند که نشان ميدهند پرهاکالمپسي اثرات محافظتي در
مقابل ايجاد  ROPدارد ( .)01با توجه به افزايش سريع تختهاي
 )NICU( Neonatal intensive care unitدر سطح کشور بررسي
بر روي عوامل خطر نوزادي به صورت فراوان انجام شده است
ولي نقش عوامل خطر مادري تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است.
مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط بين عوامل مادري با ميزان
بروز  ROPطراحي گرديد.
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نکات کاربردي

سن حاملگي عامل خطر در بروز  ROPدر نوزادان ميباشد.

روش کار

اين مطالعه در بخش  ROPبيمارستان نيکوکاري تبريز از مهر
ماه سال 0280تا اسفند ماه سال  0284بعد از تاييد کميته علمي و
اخالق دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام گرفت .در اين مطالعه
آينده نگر نوزاداني که سن حاملگي آنها بر اساس Last menstrual
 )LMP( periodکمتر از  23هفته کامل و يا وزن هنگام تولد آنها
کمتر از  0511گرم بود وارد مطالعه شدند .حجم نمونه مورد نياز
براي اين مطالعه با توجه به شيوع يک درصدي  ROPو با در نظر
گرفتن ضريب اطمينان  85درصد و خطاي برآورد کمتر از 3
درصد در حدود  051محاسبه گرديد .معاينه چشمي نوزادان توسط
چشم پزشک متبحر در معاينه  ROPانجام گرفت .پس از بي حسي
چشم با قطره تتراکايين و ديالتاسيون مردمک با قطرههاي
ميدراکس ( 1/5درصد) و فنيل افرين ( 3/5درصد) معاينه با
افتالموسکوپ غيرمستقيم و با استفاده از دپرسور اسکلرا انجام شد
و نوزادان بر اساس معيارهاي توافق بين المللي  )00( ROPبه دو
گروه داراي ( ROPبدون توجه به شدت باليني) و بدون ROP
تقسيم شدند .سپس فرمهاي مربوط به سابقه پزشکي مادر توسط
فرد ديگري که اطالعي در مورد نتيجه معاينات نوزادان نداشت،
کامل گرديد .فرم مذکور حاوي متغيرهاي مطالعه شامل سن مادر،
تزريق دگزامتازون به مادر در هفتهي آخر بارداري ،سابقه
بيماريهاي ديابت ،پره اکالمپسي ،فشارخون ،کم خوني ،بيماري
قلبي -عروقي ،کليوي ،تيروييد و روماتولوژيک بود که به صورت
وجود يا عدم وجود هر يک از موارد فوق در مادر عالمت زده
ميشد .معيارهاي خروج از مطالعه همراهي ساير بيماريهاي
چشمي و سيستميک در نوزاد ،يا عدم اطمينان مادر از سابقه
بيماري سيستميک خود بود .پس از اتمام مطالعه و جمع آوري داده
هاي بدست آمده از چک ليست ها ،تحليل آماري با استفاده از نرم
افزار آماري  SPSSويرايش  32انجام گرفت .نتيجه اهداف توصيفي
مربوط به متغيرهاي کيفي به صورت تعداد و درصد و در مورد
متغيرهاي کمي به صورت ميانگين و انحراف معيار گزارش گرديد.
براي بررسي آماري در مورد متغيرهاي کيفي از آزمون کاي مربع و
در مورد متغيرهاي کمي از آزمون تي استفاده شد .موفقيت و
معنيدار بودن از نظر آماري در هر يک از متغيرها با ميزان  Pکمتر
از  1/15و محدوده اطمينان  85درصد در نظر گرفته شد.

یافتهها

در اين مطالعه  051نوزاد داراي معيارهاي الزم مورد مطالعه
قرار گرفتند که از بين آنها  74نوزاد ( 20/22درصد) مبتال به ROP
بودند .جدول  0اطالعات مربوط به نوزادان مورد مطالعه را نشان
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مي دهد .ميانگين سن حاملگي نوزادان  39/77هفته با انحراف
معيار  0/00هفته بود .ميانگين وزن نوزادان در هنگام تولد
 0038/89گرم با انحراف معيار  272/14گرم بود .ميانگين سن
حاملگي در نوزادان مبتال به  34/98 ROPهفته با انحراف معيار
 0/08هفته و در نوزادان غير مبتال  38/10هفته با انحراف معيار
 0/57هفته بود که اين تفاوت از نظر آماري معني دار بود
( .)P<1/110ميانگين وزن تولد در نوزادان مبتال به ROP
 0091/52گرم با انحراف معيار  785/41گرم و در نوزادان سالم
 0148/77گرم با انحراف معيار  081/75گرم بود .اگرچه ميزان
وزن تولد در دو گروه متفاوت بود اما بررسي هاي آماري نشان داد
که اين تفاوت معني دار نمي باشد .ميانگين سني مادران در گروه
مبتال  21/49سال با انحراف معيار  5/20سال و در گروه سالم
 38/57سال با انحراف معيار 5/43سال بود .اين تفاوت از نظر
آماري معنيدار نبود .در مطالعه حاضر  70مادر مبتال به پره
اکالمپسي بودند 02 .نوزاد ( 34/4درصد) از گروه مبتال به  ROPاز
مادران مبتال به پره اکالمپسي متولد شده بودند ،در حاليکه 39
نوزاد سالم ( 34/3درصد) مادران مبتال به پره اکالمپسي داشتند.
آناليزهاي آماري نشان داد که اين تفاوت معنيدار نميباشد .از 37
مادري که در اين مطالعه مبتال به پرفشاري خون بودند 0 ،مورد
( 03/9درصد) در گروه مبتال به  ROPو  09مورد ( 04/5درصد)
در گروه سالم بودند که اين تفاوت نيز از نظر آماري معنيدار نبود.
تعداد  97مورد از مادران در هفته آخر بارداري کورتيکواستروييد
دريافت کرده بودند که از بين آنها  21مادر ( 02/9درصد) داراي
فرزند مبتال به  ROPبودند و  57نفر از آنها ( 53/7درصد) کودکان
سالم داشتند .در مطالعه حاضر تعداد  8مادر مبتال به ديابت وجود
داشت .پنج نوزاد ( 01/0درصد) مبتال به  ROPمادر ديابتي داشتند،
در حاليکه  7نوزاد ( 2/8درصد) از گروه سالم از مادران ديابتي به
دنيا آمدند که اين تفاوت نيز معنيدار نبود .در اين مطالعه  07مادر
مبتال به بيماريهاي تيروييدي وجود داشت که  0نفر ( 03/9درصد)
از آنها نوزاد مبتال به  ROPداشتند و  9نفر( 4/9درصد) از آنها
داراي نوزاد سالم بدون  ROPبودند .تفاوت موجود بين گروهها
معنيدار نبود .مادر هيچ کدام از نوزادان در اين مطالعه مبتال به
بيماري کليوي ،کم خوني يا بيماريهاي روماتولوژيک نبودند .توزيع
فاکتورهاي مادري مورد بررسي در دو گروه نازادان نارس مبتال و
غيرمبتال به  ROPدر جدول  3نشان داده شده است.
سن مادر بر حسب سال و به صورت ميانگين به همراه انحراف
معيار و ساير موارد به صورت تعداد نشان داده شده است .با توجه
به اينکه موردي از کم خوني ،بيماري کليوي و روماتولوژيک در
جامعه مورد بررسي وجود نداشت در جدول فوق ذکر نشده است.
در اين مطالعه شاخص خطر نسبي ( )RRبه همراه فاصله
اطمينان  85درصد مورد بررسي قرار گرفت که نتايج در جدول 2
گزارش شده اند.

جدول  :1مشخصات مربوط به تعداد و ميانگين وزن و سن حاملگي نوزادان نارس مورد مطالعه
نوزاد پره ترم
وزن تولد(گرم)
سن
حاملگي(هفته)

کلي

و

داراي ROP

بدون ROP

تعداد
میانگین

74
0091/52±785/41

012
0148/77±081/75

051
0038/89±272/14

1/070

34/98 ± 0/08

38/10 ± 0/57

39/77 ± 0/00

>1/110

p

جدول  :2توزيع فاکتورهاي مادري مورد بررسي در دو گروه نازادان نارس مبتال و غير مبتال به ROP
p
بدون ROP
داراي ROP
فاکتور
1/318
38/57 ± 5/43
21/49 ± 5/20
سن مادر
1/853
39
02
پره اکالمپسي
1/705
09
0
ابتال به فشار خون
1/083
57
21
مصرف کورتيکواستروئيد
1/010
7
5
ديابت
1/238
9
0
بيماري تيروئيد
جدول :3نتايج خطر نسبي و فاصله اطمينان  85درصد براي متغيرهاي مورد بررسي
فاصله اطمینان  59درصد
خطر نسبي
فاکتور
1/59 -0/49
0/10
پره اکالمپسي
1/20 -0/43
1/42
ابتال به فشار خون
1/80 -0/00
0/30
مصرف کورتيکواستروئيد
1/44 -8/47
3/42
ديابت
1/01 -7/74
0/07
بيماري تيروئيد

بحث

از زمان شناسايي پاتوژنز بيماري  ROPمصرف اکسيژن و سن
حاملگي کمتر به عنوان ريسک فاکتورهاي اين بيماري شناخته
شدهاند ( .)4ولي اين حقيقت که تمام نوزادان نارسي که تحت
درمان با اکسيژن قرار ميگيرند دچار اين بيماري نمي شوند و از
طرف ديگر برخي نوزادان با سن حاملگي باالتر که اکسيژن
دريافت نکرده اند نيز دچار  ROPمي شوند ،نشان ميدهد که
ريسک فاکتورهاي ديگري نيز ميتوانند در پيدايش اين بيماري با
عوارض وخيم دخالت داشته باشند .از آنجاييکه عوامل مادري
تاثير مستقيم در ايجاد هيپوکسي داخل رحم دارند ،در سالهاي اخير
مورد توجه فراوان قرار گرفتهاند ولي نتايج حاصله بسيار متفاوت و
ضد و نقيض ميباشند ( .)9در مطالعه ما تنها متغيري که به طور
معني داري با ميزان بروز  ROPارتباط داشت ،سن حاملگي بود و
هيچ کدام از فاکتورهاي مادري با ايجاد اين بيماري ارتباط نداشتند.
در اين مطالعه ارتباط معناداري بين وزن هنگام تولد و بروز ROP
مشاهده نگرديد .اين در حالي است که اکثر مطالعات ( )4-5به اين
موضوع پرداخته و وزن هنگام تولد را يک ريسک فاکتوردر ابتالي
نوزاد به  ROPدر نظر گرفتهاند .علت اين تفاوت را ميتوان مربوط
به تفاوت در روش مطالعه ما و ديگر مطالعات دانست .چرا که
بيشتر مطالعات يک نقطه برشي فرضي براي جداسازي نوزادان از
لحاظ وزن هنگام تولد در نظر گرفته و سپس به برآورد ميزان بروز
 ROPدر دو گروه پرداختهاند ،در حالي که در مطالعه ما نوزادان به
دو گروه مبتال و غيرمبتال به  ROPتقسيم شده و سپس ميانگين

نقش عوامل مادري در ایجاد رتينوپاتی نوزادان نارس

وزني هنگام تولد نوزادان در دو گروه محاسبه گرديد .در مطالعه ما
ميزان شيوع  20/22 ROPدرصد ميباشد .ميزان شيوع اين نوع
رتينوپاتي در مطالعات مختلف بسيار متفاوت گزارش شده است.
تفاوت در روش هاي انجام مطالعات ،سن حاملگي نوزادان شرکت
شده در مطالعات و نيز تفاوت در درمان و ميزان بقاي نوزادان در
جمعيت هاي مختلف باعث شده است اطالعات موجود در اين
خصوص بسيار ناهمگن باشند .به طور مثال ،مطالعهاي گذشته نگر
در سوئد ( ،)03ميزان بروز  ROPدر بين نوزادان با سن حاملگي
کمتر از  34هفته را  42درصد و مطالعهاي در نروژ ( )02ميزان آن
را در بين نوزادان با سن حاملگي کمتر از  39هفته  22درصد
گزارش کردهاند .بنابراين ،گزارش ميزان شيوع حتي در کشورهايي
که امکانات مراقبت هاي ويژه نوزاذان در آنها شبيه به يکديگر
است ،متفاوت ميباشد .علت اين تفاوت مي تواند تا حدي ناشي
از اين مساله باشد که نسبت نوزادان متولد شده با سن حاملگي
پايينتر که زنده ميمانند و در معرض خطر باالي ابتالي به ROP
هستند متفاوت است .به طور مثال ،ميزان بقاي نوزادان با سن
حاملگي  33تا  32هفته در مطالعهي سوئد حدود  00درصد و در
مطالعه نروژ  0درصد بوده است .مطالعه ما نشان داد که تفاوت
معناداري در ميزان سن مادران نوزادان مبتال و غيرمبتال به ROP
وجود ندارد .اين در حالي است که مطالعهاي که در تايوان صورت
گرفته است نشان ميدهد که سن مادر به عنوان خطر بروز ROP
محسوب مي شود ( .)07اوچيدا و همکاران نشان دادند که
برخالف يافتههاي قبلي ،بين  ROPو سن مادر رابطه معکوس
وجود دارد به طوري که در مادران جوانتر شيوع ابتال بيشتر است
( .)05استداللي که در اين مطالعه انجام دادند اين بود که مادران
جوان داراي نوزادان نارس ،احتماال اختالالت جديتري داشته
باشند که حاملگي را مختل کرده و اين رويداد ممکن است بر
تکامل نوزاد تاثير بگذارد و ميزان بروز  ROPرا افزايش دهد .در
مقابل نوزاداني که داراي سن باالي مادر هستند ممکن است زنده
نمانند و شيوع بيماري در آنها کمتر باشد؛ يافتهاي که به مطالعه ما
نزديکتر است .در مجموع به نظر ميرسد در بين نژادها و طبقههاي
اجتماعي و حتي فرهنگ هاي متفاوت يافتههاي متفاوتي به دست
آمده است .در رابطه با تاثير پره اکالمپسي و فشار خون مادري بر
ميزان بروز  ROPدر نوزادان اختالف نظر وجود دارد .به طوري که
برخي مطالعات مانند دان يو و همکاران نشان دادهاند که ابتالي
مادر به پره اکالمپسي اثر پيشگيرانه بر ابتالي نوزاد به  ROPدارد
( .)01در حالي که برخي ديگر مانند مطالعه زايد و همکاران نشان
داده است که شيوع فشار خون حاملگي در مادران نوزادان مبتال به
 ROPبيشتر از مادران نوزادان سالم مي باشد ( .)8هر دو ديدگاه
نظريات و فرضيات قابل قبولي ارايه نمودهاند .از يک طرف چنين
ذکر شده است که نوزادان حاصل از مادران مبتال به فشار خون
حاملگي ،در معرض مقادير بيشتري از فاکتورهاي پروآنژيوژنيک
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قرار دارند که در زمينه هايپوکسي و استرس هاي اکسيداتيو مادر
مبتال به فشار خون حاملگي توليد ميشوند که اين امر منجر به
هايپوکسي شبکيه و در نتيجه آنژيوژنز شبکيه و  ROPخواهد شد.
از طرف ديگر نشان داده شده است که مقادير Solube fms-like
 )SFlt1( tyrosine kinase 1و - )sEng( Solube endoglinکه هر
دو مهار کننده  VEGFمي باشند -به ميزان قابل توجهي در مادران
مبتال به پره اکالمپسي افزايش مييابد و اين فاکتورهاي آنتي
آنژيوژنيک ميتوانند از جفت عبور کرده و وارد جريان خون
سيستميک جنين گردند ،يا مقادير آنان در مايع آمنيوتيک به مقداري
باال برود که به طريق انتشار از سطح چشم جنين جذب شبکيه
گردند که در هر دو حالت از آنژيوژنز شبکيه جلوگيري کرده و در
پيشگيري از ابتال به  ROPموثر باشند .در مطالعه ما ارتباطي بين
ديابت مادري و بروز  ROPوجود نداشت .در برخي مطالعات
مانند مطالعه توناي و همکاران چنين ذکر شده است که ديابت مادر
يک ريسک فاکتور جهت ايجاد  ROPمحسوب مي شود (.)00
علت اين تفاوت ميتواند مربوط به تفاوت تعداد و شيوع ديابت
مادري در گروه هاي نمونه دو مطالعه باشد به طوري که در مطالعه
فوق  49مادر مبتال به ديابت وجود داشت در حالي که در مطالعه ما
 8مادر مبتال به ديابت بودند .تعداد کم نمونه محدوديت اصلي
مطالعه حاضر ميباشد به گونهاي که تعداد نمونه الزم از بيماريهاي
روماتولوژيک ،کم خوني و بيماريهاي کليوي جهت مقايسه بين دو
گروه تامين نگرديد .هر چند در بررسي آماري تفاوت هاي مشاهده
شده در بين دو گروه از نظر فاکتورهاي مورد بررسي مطالعه معنادار
نبود ولي بررسي خطر نسبي نشان داد که ديابت مادري در مقايسه
با ساير عوامل همراهي بيشتري با ابتال به  ROPدارد و احتمال دارد
که در صورت افزايش حجم نمونه تفاوت معنادار گردد .بنابراين،
پيشنهاد ما براي انجام مطالعات آينده به اين صورت ميباشد که
مادران حامله ديابتي مبتال مورد بررسي قرار گرفته و بروز  ROPدر
نوزادان آنها با موارد کنترل مورد مقايسه قرار بگيرد.

نتيجهگيري

به طور خالصه مطالعه ما نشان داد که عوامل مادري مورد
مطالعه تاثيري در ايجاد اين بيماري در نوزادان ندارند و سن
حاملگي تنها عامل خطردر بروز  ROPدر نوزادان ميباشد.

قدردانی

از کليه همکاران محترم بخش  ROPبيمارستان نيکوکاري که
نهايت همکاري را در انجام مطالعه حاضر داشتند ،نهايت تشکر و
قدرداني را داريم.
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