Avdeling for øyesykdommer
St. Olavs Hospital

PASIENTINFORMASJON OM RETINOPATI HOS PREMATURE
(RETINOPATHY OF PREMATURITY – ROP)

Hva er retina og hvordan fungerer den?
• Retina, eller netthinnen, er den lysfølsomme membranen som
dekker innsiden av øyet vårt. Her ligger stavene og tappene
som mottar bildet vi ser og sender signalene videre via
synsnervene til hjernen.

Hvordan oppstår ROP?
• Blodårene i netthinnen begynner å vokse i 15.
svangerskapsuke. Veksten av blodårene går parallelt med
utviklingen av netthinnen og er ikke ferdig før ved termin. Det
vil si at jo tidligere barnet er født, jo lenger vei har blodårene
igjen å vokse.

• Hos premature barn kan veksten av karene først stoppe opp,
for så å vokse for fort. Dette kan føre til blødninger og uvikling
av arrvev som kan skade netthinnen og synet til barnet.
Behandling
• I de fleste tilfeller går sykdommen tilbake av seg selv,
blodårene retter seg opp og strekker seg videre fremover i
netthinnen.
• Om blodårene vokser unormalt kan vi laserbehandle
netthinnen for å dempe veksten av karene. Noen barn kan
også ha nytte av veksthemmende medisin i øyet.
• Gjennomsnittlig behandler vi 2 barn i året ved St. Olavs
Hospital
• Selv med laserbehandling vil sykdommen dessverre føre til
blindhet hos noen av barna.
• For å oppdage og behandle sykdommen, følger vi utviklingen
av netthinnen hos barn født i 31. svangerskapsuke eller
tidligere. Barnet får da øyedråper slik at pupillen utvider seg
og vi kan se inn. For å få sett hele netthinnen må man ofte
dytte øyet litt. Barnet får bedøvende øyedråper før vi starter.
Vi kan også ta bilde med et netthinnekamera.
• Resultatet av undersøkelsen noteres alltid i barnets journal,
slik at dere kan få beskjed om funn selv om dere ikke er til
stede.
• Vi undersøker barn ved nyfødtavdelingen hver uke og svarer
gjerne på spørsmål.
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