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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ηεο πξνσξόηεηαο (ROP) είλαη κία ζπάληα δηαηαξαρή αλάπηπμεο 

ησλ αγγείσλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο πνπ επεξεάδεη ηα πξόσξα λενγλά θαη ραξαθηεξίδεηαη 

αξρηθά από θαζπζηέξεζε ζηελ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ αγγείσλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο, 

θαη ζηε ζπλέρεηα από αλώκαιε αγγεηνγέλεζε κε ηελ κνξθή ελδνϋαιώδνπο λεναγγείσζεο.  

 

Η ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο ROP απμάλεηαη θαζώο ππάξρεη αύμεζε, ηδηαίηεξα ζηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, ζηνλ αξηζκό ησλ πνιύ πξόσξσλ λενγλώλ πνπ επηβηώλνπλ ζηε 

βξεθηθή ειηθία. Σε νξηζκέλεο κειέηεο κεηαμύ ησλ πξόσξσλ  λενγλώλ πνπ γελληνύληαη ε 

ζπρλόηεηα  είλαη πάλσ από 30%. Σε νξηζκέλεο ρώξεο, ε ROP αληηπξνζσπεύεη έσο θαη ην 

10% ηεο παηδηθήο ηύθισζεο. Υςειόηεξνο επηπνιαζκόο έρεη αλαθεξζεί ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Αζία θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή. Τα πνζνζηά εκθάληζεο είλαη παξόκνηα ζηνπο Καπθάζηνπο θαη 

ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ Μαύξσλ, αιιά  ε εμέιημε ζε ζνβαξέο κνξθέο είλαη πην ζπρλή ζηνπο 

Καπθάζηνπο. Η ζπρλόηεηα είλαη ειαθξώο πςειόηεξε ζε άξξελα βξέθε έλαληη ησλ ζειέσλ. 

Ο βαζκόο ηεο πξνσξόηεηαο γεληθά ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζνβαξόηεηα ησλ θιηληθώλ εθδειώζεσλ, 

κε ηα κηθξόηεξα λενγλά λα εκθαλίδνπλ ηνλ πςειόηεξν θίλδπλν. Σηα πάζρνληα λενγλά, ε 

θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο είλαη αηειήο θαηά ηε ζηηγκή ηεο πξόσξεο 

γέλλεζεο. Σηε ζπλέρεηα, ζπκβαίλεη ε αλώκαιε αγγεηνγέλεζε κε κνξθή ελδνϋαιώδνπο 

λεναγγείσζεο, νδεγώληαο αξγόηεξα ζε νπιώδε ίλσζε πνπ πξνθαιεί κεξηθή ή πιήξε 

απνθόιιεζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο θαη πηζαλή απώιεηα ηεο όξαζεο. Οη αζζελείο κπνξνύλ 

επίζεο λα αλαπηύμνπλ ακεηξσπία, αληζνκεηξσπία, ακβιπσπία ή ζηξαβηζκό. Σηα πάζρνληα 

άηνκα έρεη επίζεο αλαθεξζεί γιαύθσκα.  

 

Οη παζνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί πνπ δηέπνπλ ηελ ROP έρνπλ ειάρηζηα θαηαλνεζεί. 

Παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ζνβαξή ROP είλαη ε πςειή ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ θαηά 

ηνλ ηνθεηό θαη νη δηαθπκάλζεηο ηεο νμπγόλσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λενγληθήο πεξηόδνπ, ην 

ρακειό βάξνο γέλλεζεο, ε ειηθία θύεζεο θαη ε πησρή αλάπηπμε κεηά ηελ γέλλεζε. Σε κειέηεο 

ππνςεθίσλ γνληδίσλ,  κεηαιιάμεηο γνληδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζνβαξή ROP έρνπλ 

αλαθεξζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  NDP  (Xp11.4-p11.3), FZD4 (11q14-q21) θαη LRP5 

(11q13.4). 

 

Νενγλά πνπ γελλήζεθαλ πξηλ από ηηο 30 εβδνκάδεο θύεζεο ή κε ζσκαηηθό βάξνο γέλλεζεο 

θάησ από 1.500g ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ROP, αιιά νη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ θάζε ηόπνπ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παζρόλησλ πξόσξσλ λενγλώλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη 

ζην ραξαθηεξηζκό ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο ROP ζε πξόσξα λενγλά πνπ ζπλήζσο θαζνξίδεηαη 

κε βπζνζθόπεζε κε κπδξίαζε. Η ROP θαηεγνξηνπνηείηαη ζε 3 δώλεο θαη ε ζνβαξόηεηα ζε 5 
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ζηάδηα (ζηάδηα 1 έσο 5, από ήπηα κνξθή ηεο λόζνπ ζε πιήξε απνθόιιεζε ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνύο).  

 

Η θύξηα δηαθνξηθή δηάγλσζε γηα ηελ πξώηκε ROP είλαη θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ακθηβιεζηξνεηδή ρσξίο πεξηθεξηθά αγγεία θαη ελδνϋαινεηδηθή λεναγγείσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνγελνύο εμηδξσκαηηθήο παινακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο (FEVR) ή 

ηεο αθξάηεηαο ρξσζηηθήο (incontinentia pigmenti) (δείηε απηνύο ηνπο όξνπο). Γηα ην ζηάδην 5 

ηεο ROP, πεξηιακβάλνληαη άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινύλ ιεπθνθνξία (π.ρ. 

ξεηηλνβιάζησκα, παξακνλή ηνπ εκβξπηθήο αγγείσζεο, ηνμνθαξίαζε, θιπ) (δείηε απηνύο ηνπο 

όξνπο). 

 

Σπληζηάηαη ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο λενγλνιόγνπο. Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε πςειή 

ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ θαηά ηνλ ηνθεηό (100% νμπγόλν). Σπληζηάηαη επίζεο ε βέιηηζηε 

παξαθνινύζεζε θαη ε ξύζκηζε ηνπ θνξεζκνύ ηνπ νμπγόλνπ πνπ επηιέγεηαη κε βάζε ηελ ειηθία 

θύεζεο θαη ηε γεληθή πγεία ηνπ λενγλνύ. Τν βέιηηζην επίπεδν θνξεζκνύ, σζηόζν δελ είλαη 

γλσζηό. Μεηά ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν ησλ λενγλώλ ζε θίλδπλν, ζπζηήλεηαη παξαθνινύζεζε 

κε βάζε ηα επξήκαηα ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. Οη ζεξαπεπηηθέο επηινγέο πεξηιακβάλνπλ 

θσηνπεμία κε ιέηδεξ ησλ πεξηθεξεηαθώλ αλάγγεησλ ηκεκάησλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο δηα 

κέζνπ ηεο θόξεο ή κεξηθέο θνξέο δηα κέζνπ ηνπ ζθιεξνύ. Η απνθαηάζηαζε ηεο όξαζεο είλαη 

θξίζηκε ιόγσ ηεο ζπζρέηηζεο κε κπσπία θαη δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο. Η αληζνκεηξσπία 

πξέπεη λα δηνξζώλεηαη θαη λα αληηκεησπίδεηαη ε ζρεηηδόκελε ακβιπσπία ή ν ζηξαβηζκόο. 

Μπνξεί λα απαηηνύληαη πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη βνεζήκαηα ρακειήο όξαζεο. 

 

Η ειηθία θύεζεο θαη ην βάξνο γέλλεζεο είλαη νη θύξηνη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ζηε ROP. 

Επίζεο ζπζρεηίδεηαη κε πησρή αύμεζε βάξνπο κεηά ηελ γέλλεζε. Η ROP ζπρλά 

απνθαζίζηαηαη, αιιά αλ αλαπηύμεη ζνβαξά ραξαθηεξηζηηθά, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηύθισζε. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 



 

 

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην  www.orpha.net 3 

 

 


