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Streszczenie: Retinopatia wczeœniaków (ROP) jest wazoproliferacyjnym schorzeniem niedojrza³ej siatkówki, mog¹cym prowadziæ do obni¿enia ostroœci wzroku, a¿ do œlepoty w³¹cznie.
Cel pracy: Celem pracy by³a odleg³a ocena narz¹du wzroku u dzieci po zabiegu krioterapii siatkówki wykonanej
w przebiegu 3 stadium choroby.
Materia³ i metody: Badaniami objêto 22 wczeœniaków leczonych z powodu retinopatii, u których oceniono anatomiczne i funkcjonalne wyniki przeprowadzonej krioterapii. Okres obserwacji wynosi³ od 2 do 6 lat. W badaniu
okulistycznym okreœlono ostroœæ wzroku, u dzieci m³odszych na podstawie oceny zachowania siê dziecka
w otoczeniu, reakcji Ÿrenic na œwiat³o i wodzenia za przedmiotami, a u dzieci starszych za pomoc¹ tablic
Snellena. Ponadto oceniono aparat ochronny i przedni odcinek oczu oraz refrakcjê. Koñcowy wynik
anatomiczny leczenia okreœlono na podstawie obrazu oftalmoskopowego dna oczu.
Wyniki: W grupie analizowanych pacjentów korzystny anatomiczny wynik krioterapii stwierdzono w 87,7%
leczonych oczu, a w pozosta³ych 12,3% oczu rozpoznano ca³kowite odwarstwienie siatkówki. W 31,8%
oczu zaobserwowano charakterystyczne dla fazy regresji zmiany w obrêbie siatkówki. Najlepsz¹, zbli¿on¹ do pe³nej ostroœæ wzroku stwierdzono u 36,4% dzieci. Wady refrakcji wyst¹pi³y w 72,7% leczonych
oczu. Najczêœciej rozpoznawano krótkowzrocznoœæ, b¹dŸ jej komponentê w wadzie z³o¿onej (38,7%
oczu). Zez jednostronny i naprzemienny stwierdzono u 36,4% leczonych wczeœniaków.
Wnioski: D³ugoterminowe wyniki badañ œwiadcz¹ o skutecznoœci krioterapii, jako metody ograniczaj¹cej niekorzystne, anatomiczne nastêpstwa retinopatii wczeœniaków i zmniejszaj¹cej stopieñ inwalidztwa wzrokowego u wiêkszoœci leczonych dzieci.
S³owa kluczowe: wczeœniactwo, retinopatia wczeœniaków, krioterapia
Abstract: Retinopathy of prematurity is a vasoproliferative disease of immature retina, which can lead to blindness
or poor vision.
Aim of the study: The aim of the study was to evaluate long-term efficacy of cryotherapy in the treatment of the stage 3 ROP.
Material and methods: The study comprised 22 preterm infants. The structural and functional outcomes were
estimated. All children were followed up for 2 to 6 years after treatment. Ophthalmologic examination included
evaluation of visual acuity, reaction to the light and movement, and in the older children examination with
Snellen charts. The anterior segment was examined and refraction was estimated. The final anatomical result of
treatment was determined by the ophthalmoscopic fundus evaluation.
Results: We found regression of ROP and favourable structural fundus outcome in 87.7% of eyes. Total retinal
detachment was seen in 12.3% of eyes. In 31.8% of eyes regression stage changes were observed. The best result,
close to full visual acuity, was found in 36.4% of children. Refraction errors were diagnosed in 72.7 % of eyes.
38,7% of the measurable eyes were myopic. Strabismus was diagnosed in 36.4% of cases.
Conclusions: Long-term results indicate that cryotherapy significantly reduces the rate of unfavourable structural
and functional outcome from retinopathy of prematurity in the majority of treated children.
Key words: prematurity, retinopathy of prematurity, cryotherapy

Wstêp
Rozwój wspó³czesnej neonatologii pozwala utrzymaæ
przy ¿yciu coraz wiêcej noworodków bardzo niedojrza³ych,
w tym z ekstremalnie ma³¹ mas¹ cia³a (Extremely Low Birth

Weight – ELBW). Retinopatia wczeœniaków (Retinopathy of
Prematurity - ROP) jest u tych dzieci powa¿nym problemem
medycznym dotycz¹cym nawet 90% wczeœniaków z mas¹
cia³a poni¿ej 750g i oko³o 80% dzieci z mas¹ cia³a do 1000g
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(1). W oko³o 5-15% przypadków dochodzi do progresji choroby do stadium 3, w którym konieczne jest podjêcie leczenia, ze wzglêdu na bezpoœrednie zagro¿enie utraty widzenia
(1-3). Retinopatia wczeœniaków jest wazoproliferacyjnym
uszkodzeniem siatkówki w jej rozwoju, charakteryzuj¹cym
siê po³¹czeniami têtniczo-¿ylnymi na granicy niedojrza³ej
unaczynionej i nieunaczynionej siatkówki. W nastêpstwie
tego dochodzi do destrukcyjnej proliferacji w³óknisto-naczyniowej do cia³a szklistego. Rozplemowi naczyñ towarzyszy rozrost tkanki glejowej, a brak prawid³owej bariery naczyniówkowo-siatkówkowej jest powodem wylewów krwi i przesiêków.
Obkurczenie siê bliznowatej tkanki mo¿e w efekcie prowadziæ
do poci¹gania siatkówki i jej odwarstwienia.
Retinopatia wczeœniaków jest obecnie jedn¹ z g³ównych
przyczyn œlepoty i znacznego pogorszenia widzenia u dzieci w Polsce (4).
Schorzenie to zosta³o opisane po raz pierwszy w 1942
roku przez bostoñskiego okulistê Terry’ego (5). Od chwili
pierwszych obserwacji klinicznych ROP prowadzone s¹
badania nad patogenez¹ choroby, która wi¹¿e siê z rozwojem unaczynienia oka. Do czwartego miesi¹ca ¿ycia p³odowego siatkówka od¿ywiana jest z naczyñ w³osowatych naczyniówki i nie posiada w³asnego unaczynienia. Przez nastêpne miesi¹ce ¿ycia p³odowego dochodzi do stopniowego rozwoju naczyñ siatkówki, który to proces koñczy siê
miêdzy 36 i 40 tygodniem ci¹¿y. Tak wiêc u dzieci przedwczeœnie urodzonych, zw³aszcza u tych z krótkim wiekiem
ci¹¿owym i ma³¹ mas¹ urodzeniow¹, istniej¹ du¿e obszary
siatkówki pozbawione naczyñ, gdzie produkowane s¹ czynniki wazoproliferacyjne odpowiedzialne za rozwój retinopatii wczeœniaków.
Odpowiednio wczeœnie, zasadniczo w stadium 3 ROP
,,plus’’, zastosowana krioterapia b¹dŸ laseroterapia niszczy
obszary nieunaczynionej siatkówki, a tym samym hamuje
objawy narastania schorzenia i daje szansê uzyskania u¿ytecznej ostroœci widzenia.
Choæ obecnie wiadomo, ¿e retinopatia wczeœniaków jest
wieloczynnikowym schorzeniem siatkówki, wiod¹ce znaczenie w jej rozwoju przypisuje siê ma³ej masie urodzeniowej i niskiemu wiekowi ci¹¿owemu dzieci przedwczeœnie
urodzonych, co stwarza koniecznoœæ systematycznych badañ okulistycznych wszystkich wczeœniaków, a w szczególnoœci tych najbardziej niedojrza³ych.
Wydane w Polsce przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej przepisy prawne z dnia 25.07.1991 roku nak³adaj¹ obowi¹zek badañ okulistycznych wszystkich noworodków niedonoszonych w 4, 8 i 12 tygodniu ¿ycia dziecka
oraz w 6, 9 i 12 miesi¹cu ¿ycia.

Cel pracy
Celem pracy jest ocena odleg³ych anatomicznych i czynnoœciowych wyników krioterapii u dzieci leczonych z powodu retinopatii wczeœniaków.

Materia³ i metody
Badaniami objêto 22 wczeœniaków, spoœród 630 dzieci
przedwczeœnie urodzonych, leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii Instytutu Pediatrii AM w £odzi w
latach 1996 – 2001. Wszystkie te dzieci przyjête by³y do
Oddzia³u z powodu niewydolnoœci oddechowej i wymaga³y
sztucznej wentylacji p³uc. Badane wczeœniaki urodzone by³y
miêdzy 24 a 31 tygodniem ci¹¿y (œredni wiek p³odowy 28
tygodni), z mas¹ cia³a od 500 do 1250g (œrednia masa urodzeniowa 850g). Œrednia punktacja w skali Apgar wynosi³a 3,
wahaj¹c siê od 1 do 5 punktów, a w skali klinicznego indeksu
ryzyka dla noworodka (CRIB) œrednia ocena wynosi³a 9, wahaj¹c siê od 6 do 15 punktów. Wentylacjê zastêpcz¹ u bada-
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nych dzieci stosowano przez okres 14 do 40 dni (œrednio 27
dni), a tlenoterapiê przez okres 3 do 25 dni (œrednio 12 dni).
W trakcie regularnie przeprowadzanych badañ okulistycznych u 22 wczeœniaków stwierdzono rozwój 3 stadium
ROP z objawem „plus” (poszerzenie i krêtoœæ naczyñ w tylnym biegunie). Wykonano u nich przezspojówkow¹ obuoczn¹ krioterapiê siatkówki, kwalifikuj¹c dzieci do zabiegu
indywidualnie, ale w oparciu o kryteria programu CRYOROP, uwzglêdniaj¹c umiejscowienie i rozleg³oœæ zmian proliferacyjnych oraz obecnoœæ objawu ,,plus’’(6). U 18 dzieci
by³o to dzia³anie jednorazowe, a u 4 pozosta³ych wykonano
krioterapiê dwukrotnie, w tym obuocznie u trojga dzieci,
jednoocznie u jednego dziecka.
Ocena skutecznoœci krioterapii prowadzona by³a w czasie kontrolnych badañ okulistycznych. Okres obserwacji
wynosi³ od 2 do 6 lat.
Ocena widzenia u pacjentów bez kontaktu werbalnego
przeprowadzana by³a na podstawie:
1. Subiektywnej oceny zachowania siê dziecka w otoczeniu domowym przez opiekunów oraz w trakcie badania okulistycznego
2. Obiektywnej oceny badania okulistycznego zawieraj¹cego miê dzy innymi: ocenê reakcji Ÿrenic na œwiat³o, wodzenie za œwiat³em i przedmiotami.
U dzieci starszych ostroœæ wzroku okreœlano za pomoc¹ tablic Snellena, uwzglêdniaj¹c odpowiedni¹ korekcjê okularow¹.
Oceniano aparat ochronny, przedni odcinek oczu oraz
stan refrakcji za pomoc¹ skiaskopii.
Koñcowy wynik anatomiczny leczenia okreœlano na podstawie obrazu oftalmoskopowego. Za brak efektu krioterapii
uznano obecnoœæ odwarstwienia siatkówki, zw³óknienia
pozasoczewkowego lub fa³du siatkówki obejmuj¹cego
plamkê, zgodnie z ustaleniami programu CRYO-ROP (7).

Wyniki
Wœród 22 leczonych pacjentów 18 (81,8%) dzieci mia³o
zachowane widzenie w obu oczach. U pozosta³ych
4 (18,1%) wczeœniaków pomimo zastosowanej krioterapii
dosz³o do rozwoju 5 stadium ROP, w tym u 2 dzieci z jednostronnym odwarstwieniem siatkówki, u kolejnych 2 dzieci
z obustronnym odwarstwieniem.
W badanej grupie dzieci, u 13 (59,1%) widz¹cych
w wieku powy¿ej 3 roku ¿ycia ostroœæ wzroku wynosi³a od
1/50 do 5/5, z tego u 8 (36,4%) pacjentów ostroœæ widzenia
zbli¿ona by³a do pe³nej w granicach od 5/10 do 5/5. Korekcjê okularow¹ zastosowano u 5 pacjentów w tej grupie.
U kolejnych 5 (22,7%) dzieci widz¹cych, w wieku poni¿ej
3 roku ¿ycia stwierdzono prawid³ow¹ reakcjê Ÿrenic na œwiat³o, wodzenie za œwiat³em i przedmiotami oraz prawid³ow¹
orientacjê dziecka w otoczeniu.
U pozosta³ych 4 (18,2%) pacjentów spoœród ogó³u badaTabela 1. Ostroœæ wzroku u dzieci po zabiegu krioterapii w przebiegu retinopatii wczeœniaków.
Liczba dzieci
Wiek dziecka
Ostroœæ wzroku
n
%
5/5-5/10
8
36,4
>3 roku ¿ycia <5/10 do 5/50
2
9,1
<5/50 do 1/50
3
13,6
prawid³owe wodzenie
5
22,7
za przedmiotami
brak poczucia œwiat³a
2
9,1
w obu oczach
< 3 roku ¿ycia brak poczucia œwiat³a
w jednym oku,
prawid³owe wodzenie
2
9,1
za przedmiotami w
drugim oku

Odleg³a ocena narz¹du wzroku...
Tabela 2. Wady refrakcji u dzieci po zabiegu krioterapii w przebiegu retinopatii wczeœniaków.
Liczba oczu
Wady refrakcji
n
%
nadwzrocznoœæ
9
22,5
krótkowzrocznoœæ niska
3
6,8
<4 dioptrii
krótkowzrocznoœæ œrednia
4
9,1
od 4 do 8 dioptrii
krótkowzrocznoœæ wysoka
5
11,4
>8 dioptrii
niezbornoœæ nadwzroczna
niezbornoœæ krótkowzroczna
niezbornoœæ mieszana
normowzrocznoœæ
nie okreœlono

2
5
4
6
6

4,5
11,4
9,1
13,6
13,6

nych krioterapia nie zahamowa³a progresji zmian siatkówkowych do stadium 5 ROP. U dwojga dzieci (9,1%) stwierdzono
œlepotê obuoczn¹, a u kolejnych dwojga (9,1%) œlepotê jednooczn¹, z prawid³owym wodzeniem za œwiat³em i przedmiotami w drugim oku. Szczegó³owe dane podaje tabela 1.
Wady refrakcji wyst¹pi³y u 17 pacjentów w 32 (72,7%)
oczach. Najczêœciej, bo w 27,3% leczonych oczu rozpoznano krótkowzrocznoœæ, w 25,0% niezbornoœæ, w tym krótkowzroczn¹ w 11,4%, ponadto nadwzrocznoœæ w 22,5%
oczu. U trojga dzieci w obu oczach stwierdzono normowzrocznoœæ (13,6%). W 6 oczach po krioterapii nie okreœlano refrakcji ze wzglêdu na odwarstwienie siatkówki. Wyniki
badañ przedstawiono w tabeli 2.
Zez jednostronny i naprzemienny wyst¹pi³ u 8 dzieci ( w tym
rozbie¿ny u 5). Ponadto u 4 pacjentów obserwowano oczopl¹s.
Stwierdzone w badaniu oftalmoskopowym zmiany na
dnie oczu obejmowa³y:
1. Przesuniêcie naczyñ we wnêce naczyniowej tarczy
nerwu wzrokowego oraz wyprostowanie naczyñ w odga³êzieniach skroniowych u 2 pacjentów (4 oczy- 9,1%).
2. Przeci¹gniêcie tarczy nerwu wzrokowego w kierunku
skroniowym u 2 pacjentów (4 oczy- 9,1%).
3. Przemieszczenie plamki w kierunku skroniowym
u 1 pacjenta (2 oczu- 4,5%).
4. Obwodowe zaniki siatkówkowo – naczyniówkowe
u 2 pacjentów (4 oczy- 9,1%).
5. Ca³kowite odwarstwienie siatkówki z proliferacjami siatkówkowo-szklistkowymi - 5 stadium ROP (zw³óknienie pozasoczewkowe): obuocznie u 2 pacjentów (4 oczy- 9,1%),
jednoocznie u 2 pacjentów (2 oczu- 4,5%).
U wszystkich dzieci, w obwodowej czêœci siatkówki
wystêpowa³y blizny z barwnikiem, wynikaj¹ce z przeprowadzonej krioterapii.
U 2 pacjentów obuocznie stwierdzono zmiany w przednim odcinku oczu, pod postaci¹ blizn spojówkowo-rogówkowych oraz zaników zrêbu têczówki, ze zniekszta³ceniem
Ÿrenicy, a u jednego dziecka zaæmê biegunow¹ tyln¹ w obu
oczach, nie wymagaj¹c¹ leczenia operacyjnego.
U 4 pacjentów, w tym u 2 jednoocznie i 2 obuocznie
zmianom o typie zw³óknienia pozasoczewkowego towarzyszy³y ma³e zanikowe ga³ki oczne. U jednego z badanych
dzieci obserwowano obustronn¹ jaskrê wtórn¹, któr¹ leczono operacyjnie.

Dyskusja
W badaniach w³asnych rozwój retinopatii wymagaj¹cej
zastosowania krioterapii stwierdzono w grupie wczeœniaków
urodzonych przed 34 tygodniem ci¹¿y, z mas¹ urodzeniow¹
do 1250g.
W grupie analizowanych pacjentów korzystny wynik anatomiczny zastosowanej krioterapii uzyskano w 87,7% le-

czonych oczu. Inni autorzy, w okresie obserwacji od 1 roku
do 5 lat po zastosowanym leczeniu, uzyskali pomyœlne wyniki w 69 do 100% (8-12).
Wielooœrodkowe badania przeprowadzone przez grupê
CRYO-ROP, u wczeœniaków z mas¹ cia³a poni¿ej 1251g,
w rok i po 5 latach po krioterapii, wykaza³y pomyœlny wynik
anatomiczny kolejno w 74,3% i 73,1% leczonych oczu,
a ostroœæ wzroku od 5/5 do 5/10 jedynie w 13% oczu (8, 9).
Autorzy tych badañ podkreœlaj¹, ¿e regresja zmian ROP na
dnie oczu nie jest równoznaczna z dobr¹ ostroœci¹ wzroku
ocenion¹ w badaniach d³ugoterminowych.
Podobnie stwierdzaj¹ Vanselow i wsp., zestawiaj¹c 69%
pozytywnych morfologicznych wyników krioterapii z 42%
pomyœlnych wyników funkcjonalnych (10).
Przeprowadzone przez nas badania wykaza³y równie¿
ni¿szy odsetek dzieci (36,4%) z najwy¿sz¹, zbli¿on¹ do pe³nej ostroœci¹ wzroku w zestawieniu z otrzymanymi korzystnymi wynikami anatomicznymi leczenia (87,7%), choæ porównanie to nie uwzglêdnia okreœlonej za pomoc¹ optotypów ostroœci wzroku u dzieci poni¿ej 3 roku ¿ycia.
Z kolei Algvere oraz Wachtmeister i wsp. podkreœlaj¹ korzystny efekt krioterapii, zarówno anatomiczny jak i funkcjonalny. Retrospektywne badania tych autorów wykaza³y regresjê zmian ROP oraz ostroœæ wzroku powy¿ej 5/50
u wszystkich leczonych dzieci (11, 12).
W badanej przez nas grupie dzieci, w 12,3% oczu poddanych krioterapii stwierdzono zmiany o typie zw³óknienia pozasoczewkowego. Rozpoznano je jednoocznie u dwójki dzieci z
ci¹¿y trojaczej, u których retinopatia wczeœniaków przebiega³a
bardzo dynamicznie, z wczesnym pojawieniem siê trakcji siatkówkowo-szklistkowych towarzysz¹cych 3 stadium choroby,
co znacznie zwiêksza³o ryzyko otrzymania niepomyœlnego
wyniku leczenia. Ponadto ca³kowite odwarstwienie siatkówki
stwierdzono obuocznie u dwójki dzieci, u których 3 stadium
retinopatii wczeœniaków rozwinê³o siê w bliskiej odleg³oœci od
plamki, co istotnie pogarsza rokowanie. Dane z piœmiennictwa
wskazuj¹, ¿e regresja zmian ROP po³o¿onych w tej strefie wystêpuje w 60-67% leczonych oczu po zastosowanej laseroterapii i jedynie w 38-45% po krioterapii (10, 13, 14). Czêœæ autorów uwa¿a, ¿e leczeniem z wyboru w tych stanach powinna
byæ laseroterapia, która pozwala uzyskaæ lepsze wyniki zarówno anatomiczne, jak i funkcjonalne (15-18). Ponadto dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹ na koniecznoœæ wczeœniejszego, ni¿ w stadium 3 ,,plus’’ ROP, podejmowania leczenia
u tych pacjentów, choæ obecnie nie s¹ znane jeszcze kliniczne
kryteria, które w pe³ni pozwalaj¹ przewidzieæ progresjê 3 stadium choroby do stadium 4 lub 5 (11). Opublikowane przez
grupê CRYO-ROP dane dotycz¹ce wczeœniaków, u których nie
podjêto krioterapii w leczeniu 3 stadium ,,plus’’ ROP, wykaza³y
samoistn¹ regresjê choroby w 45,8%, w przypadku zmian po³o¿onych w czêœci obwodowej siatkówki, w tzw. strefie II
i w 37,5%, w zmianach zlokalizowanych w bliskiej odleg³oœci
od plamki, w strefie I. Po³o¿ona na skrajnym obwodzie dna oka,
skroniowa czêœæ siatkówki, tzw. strefa III jest najbezpieczniejsza
i jedynie u 1% dzieci wi¹¿e siê z niepomyœlnym przebiegiem
retinopatii wczeœniaków (7).
Stwierdzone przez nas, jak równie¿ opisywane przez innych autorów, zmiany na dnie oczu w postaci wyprostowania naczyñ we wnêce naczyniowej tarczy nerwu wzrokowego oraz przemieszczenia tarczy nerwu wzrokowego i plamki, s¹ doœæ typowymi objawami klinicznymi fazy regresji retinopatii wczeœniaków i mog¹ pojawiæ siê w przypadku du¿ej rozleg³oœci zmian proliferacyjnych w³óknisto-naczyniowych i rozleg³ego obszaru blizn po krioterapii (12, 19).
Badania w³asne wykaza³y ponadto na dnie oczu, u 9,1%
leczonych dzieci istnienie obwodowych zaników siatkówkowo-naczyniówkowych, co zwiêksza ryzyko powstania
w tym obszarze otworów, zw³aszcza przy wspó³istniej¹cej
krótkowzrocznoœci.
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Nie stwierdziliœmy natomiast innych powik³añ w siatkówce typowych dla fazy regresji, w postaci zwyrodnienia barwnikowego, zwyrodnienia kraciastego, fa³dów i otworów siatkówki, stref beznaczyniowych, póŸnego trakcyjnego b¹dŸ
przedarciowego odwarstwienia siatkówki. Uwzglêdniaj¹c
jednak dynamiczny charakter zmian na dnie oczu, dzieci
z przebyt¹ retinopati¹ wczeœniaków wymagaj¹ dalszej wnikliwej obserwacji w tym kierunku.
W grupie badanych dzieci nie obserwowaliœmy równie¿,
opisywanych w piœmiennictwie ognisk w okolicy plamki,
przypominaj¹cych szczelinê, z towarzysz¹c¹ hiper- i hipopigmentacj¹ i proliferacjami podsiatkówkowymi, bêd¹cych
nastêpstwem zaburzeñ funkcjonowania bariery siatkówkowo-naczyniówkowej, na skutek intensywnie przeprowadzonej krioterapii obszaru nieunaczynionej siatkówki (20).
Stwierdziliœmy natomiast u 9,1% leczonych pacjentów
zmiany w przednim odcinku oczu, które mog¹ wynikaæ
z zaburzeñ kr¹¿enia krwi w tym odcinku, w nastêpstwie destrukcyjnego dzia³ania niskiej temperatury.
W 38,7% leczonych oczu wyst¹pi³a krótkowzrocznoœæ
lub jej komponenta w wadzie z³o¿onej. Dane te s¹ zgodne

z podawanymi przez wielu autorów, którzy stwierdzili znacz¹cy odsetek krótkowzrocznoœci u dzieci przedwczeœnie
urodzonych (10, 13, 21, 22). Rozwój krótkowzrocznoœci wi¹zany jest z samym faktem przebycia 3 stadium ROP, na ogó³
niezale¿nie od rodzaju podejmowanego leczenia, krioterapii, b¹dŸ laseroterapii i jest nastêpstwem zwiêkszonych wymiarów soczewki i ga³ki ocznej (23-27).
Podobnie jak u innych autorów, w badanej przez nas grupie
obserwowano zez i oczopl¹s, cechy charakterystyczne dla dzieci leczonych z powodu retinopatii wczeœniaków (28-30).

Wnioski
1. D³ugoterminowe wyniki badañ œwiadcz¹ o skutecznoœci
krioterapii, jako metody ograniczaj¹cej niekorzystne, anatomiczne nastêpstwa retinopatii wczeœniaków i zmniejszaj¹cej stopieñ
inwalidztwa wzrokowego u wiêkszoœci leczonych dzieci.
2. Kilkuletni okres obserwacji i dynamika zmian stwierdzonych w narz¹dzie wzroku u dzieci z przebyt¹ retinopati¹
wczeœniaków, wskazuj¹ na potrzebê dalszej, systematycznej
opieki okulistycznej, niezale¿nie od wieku dziecka.
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