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Wstęp. retinopatia wcześniaków (roP) stanowi istotny problem w okulistyce dziecięcej. na podstawie wła-
snych obserwacji przedstawiono wyniki badań dotyczące zapobiegania i leczenia retinopatii. 
Cel pracy. w pracy oceniono badania okulistyczne i leczenie roP u dzieci urodzonych przedwcześnie w Polsce w latach 
2003–2012. 
Materiał i metody. analiza danych ankietowych z 76 krajowych ośrodków zajmujących się diagnostyką i leczeniem retinopatii 
wcześniaków.
Wyniki. roP rozpoznano u 19,3% ogółu badanych dzieci. Laseroterapię wykonano u 3,9% spośród nich. Leczenie było 
efektywne u 94,6% dzieci. 
Wnioski. systematyczne badania okulistyczne u dzieci wcześniaków umożliwiają wczesne rozpoznanie roP i skuteczne 
leczenie choroby. 
Słowa kluczowe: wcześniactwo, badanie okulistyczne, retinopatia wcześniaków, laseroterapia. 

Background. retinopathy of prematurity (roP) is a significant problem in the paediatric ophthalmology. Basing on 
authors’ own observation results of prophylaxis and treatment of roP were presented. 
Objectives. the authors evaluated the ophthalmological examinations and treatment of roP in premature babies, born be-
tween 2003 and 2012 in Poland.
Material and methods. the data questionnaire analysis of 76 domestic centres engaged in diagnosis and treatment of roP was 
presented. 
Results. roP was diagnosed in 19.3% of all studied children. Laser therapy was performed in 3.9% of them. the treatment was 
effective in 94.6% of children. 
Conclusions. systematic ophthalmological investigations in preterm born children enable early diagnostics of roP and effec-
tive treatment of the disease. 
Key words: prematurity, ophthalmological examination, retinopathy of prematurity, laser therapy. 

Streszczenie

Summary

Wstęp
retinopatia wcześniaków (ang. retinopathy of prema-

turity – roP) jest wazoproliferacyjną chorobą niedojrzałej 
siatkówki, która występuje u dzieci przedwcześnie uro-
dzonych i może doprowadzić do znacznego upośledzenia 
widzenia z nieodwracalną utratą wzroku włącznie [1]. sta-
nowi przyczynę ślepoty u 6–18% dzieci w skali globalnej, 
w Polsce – u 11,4% [2]. ryzyko rozwoju roP wzrasta ze 
stopniem niedojrzałości noworodka: im niższy wiek cią-
żowy, tym przebieg choroby jest cięższy. dla diagnostyki 
i terapii roP niezbędny jest przede wszystkim sprzęt me-
dyczny wysokiej jakości. w Polsce nieocenioną pomocą 
w zaopatrzeniu w ten sprzęt służy Fundacja wielka orkie-
stra Świątecznej Pomocy (woŚP). w profilaktyce i leczeniu 
roP bardzo istotne są systematyczne badania okulistyczne 
i interdyscyplinarna współpraca między specjalistami z za-
kresu różnych dziedzin pediatrii [3]. 

Cel pracy
Celem pracy była ocena realizacji okulistycznych ba-

dań skriningowych i przeprowadzonego leczenia retinopa-
tii u dzieci urodzonych przedwcześnie w Polsce w latach 
2003–2012. 

Materiał i metody
Materiał do badań stanowiły dane uzyskane z corocz-

nych ankiet (opracowanych przez jednego z autorów), 
otrzymanych z ośrodków medycznych z całego kraju, zaj-
mujących się problemami roP. ankietowanych było 76 
ośrodków (w tym 15 prowadzących laseroterapię), które 
wykorzystują aparaturę medyczną zakupioną przez Funda-
cję woŚP do badań okulistycznych w kierunku roP i le-
czenia (ryc. 1). 

Rycina 1. Lokalizacja ośrodków zajmujących się w Polsce lasero-
terapią u dzieci z roP według danych woŚP 
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Badanie okulistyczne niemowląt wykonywano zgodnie 
z obowiązującymi standardami i terminarzem wizyt kontro-
lnych [4, 5]. do oceny dna oczu służyło wziernikowanie 
pośrednie, z użyciem oftalmoskopu czołowego, obuocz-
nego (firmy Heine). systematyczne kontrole okulistyczne 
prowadzono do czasu pełnego unaczynienia siatkówki lub 
wyraźnych objawów regresji choroby lub pojawienia się 
wskazań do leczenia (laseroterapii siatkówki). 

Leczenie ma na celu zahamowanie rozrostu naczynio-
wo-włóknistych proliferacji i niedopuszczenie do odwar-
stwienia siatkówki. Polega na zniszczeniu nieunaczynionej, 
obwodowej części siatkówki, w obrębie której są wytwarza-
ne czynniki naczyniotwórcze, odpowiedzialne za powsta-
nie nowych patologicznych naczyń (fot. 1, 2). do leczenia 
wykorzystywano fotokoagulator laserowy(firm iris Medical 
lub iridex), zabieg laseroterapii wykonywano w znieczule-
niu ogólnym. 

Fotografia 1. dno oka: 3. stadium fazy czynnej roP – nowo-
twórstwo naczyniowe, objaw (+); dokumentacja autorów

Fotografia 2. dno oka – stan po laseroterapii siatkówki, zmiany 
bliznowate z barwnikiem; dokumentacja autorów 

Wyniki
w okresie 10-letniej obserwacji wykonano badania oku-

listyczne w kierunku roP u 162 465 dzieci urodzonych 
przedwcześnie. roP, w różnym stadium rozwoju (1–5), roz-
poznano u 31 284 wcześniaków, co stanowi 19,3% ogółu 
badanych. w grupie dzieci z roP do laseroterapii zakwa-
lifikowano i wykonano zabieg u 6495 wcześniaków, czy-
li u 3,9% ogółu badanych; stanowi to jednocześnie 22,3% 
dzieci spośród wcześniaków ze stwierdzonym roP. Lecze-
nie było efektywne u 6140 wcześniaków poddanych lase-
roterapii, czyli 94,6% dzieci zachowało użyteczne widze-
nie. U pozostałych 5,4% leczenie nie zahamowało rozwoju 
roP i doszło do utraty widzenia. zbiorcze dane liczbowe 

dotyczące zapobiegania i leczenia roP w latach 2003– 
–2012 przedstawiono na rycinie 2. 

Rycina 2. zbiorcze dane liczbowe dotyczące zapobiegania i le-
czenia roP w latach 2003–2012 

Dyskusja
Częstość występowania roP w Polsce zmniejsza się 

sukcesywnie w ostatnich dekadach, z 41% w latach 1998–
–1999 do 22% obecnie i aktualnie nie odbiega od staty-
styk europejskich. również odsetek dzieci wymagających 
laseroterapii i odsetek skutecznego leczenia nie różni się 
od międzynarodowych standardów. spadek zachorowań 
i nowoczesne metody terapii roP są związane z ogrom-
nym postępem wiedzy medycznej, możliwościami korzy-
stania z nowoczesnej, wysoko specjalistycznej aparatury. 
nie bez znaczenia dla skutecznych działań diagnostycz-
no-leczniczych są także obowiązujące w Polsce uregulo-
wania prawne, dotyczące badań dzieci przedwcześnie uro-
dzonych [5]. wyraźna poprawa jakości opieki nad nowo-
rodkami urodzonymi z masą ciała ≤ 1000 g jest szczególnie 
istotna dla spadku zachorowań na roP i efektywniejszego  
leczenia. noworodki z tej grupy są najbardziej narażone na 
powstanie agresywnej, źle rokującej postaci roP. Prawidło-
we rozpoznanie i wdrożenie niezwłocznego leczenia roP 
umożliwia zachowanie widzenia w przeważającym odset-
ku dzieci. dlatego też udział okulistów w procesie opieki 
nad dzieckiem–wcześniakiem jest niezbędny w interdyscy-
plinarnym zespole lekarzy, zajmujących się tymi pacjenta-
mi. z przeprowadzonych analiz wynika, że w ubiegłej de-
kadzie 45,2% wcześniaków z grupy wysokiego ryzyka po 
opuszczeniu oddziału neonatologii znalazło się pod spe-
cjalistyczną opieką okulistyczną [6]. Uwzględniając wpływ 
wcześniactwa na powikłania w narządzie wzroku, należy 
dążyć, aby wszystkie dzieci z tej grupy były objęte nadzo-
rem okulistycznym. 

Wnioski 
1. Przesiewowe badania okulistyczne w kierunku roP 

przeprowadzane w oparciu o obowiązujące w Polsce 
wytyczne pozwalają na odpowiednio wczesne wykrycie 
choroby, w stadium umożliwiającym podjęcie leczenia.

2. zagwarantowana w Polsce szeroka dostępność do wy-
sokospecjalistycznego leczenia okulistycznego u dzie-
ci z roP zmniejsza do minimum ryzyko trwałej utra-
ty widzenia.
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