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   GT-PA-158:                              کد سند 

 واحد آموزش سالمت

   99بهار 

 05256453-56تلفن تماس :          

 درمان به چه صورت است؟

 2و1بعضی از کودکان که بیماریشان در حد درجهه    

است معموال بدون درمان بهبود مهی یهابه.هد  در          

یا بیشتر می باش.د درمان الزم  3کودکانی که درجه 

است  برای جلوگیری از انتشار عروق غیر طبهیهعهی    

ممکن است از تزریق مواد جلوگیری ک..ده از ایجهاد  

رگ جدید به داخل چشم ها و یا لیهزر اسهتهههاده       

شود در موارد پیشرفته جراحی ها پیچیده تر مهی     

 باشد 

درصد از کهودکهان    58معای.ه و درمان به موقع 

مبتال را به طور کامل نجات خواهد داد  گهروه       

کمی از کودکان ممکن است نیاز به درمان ههای  

 مکرر و مراجعات بعدی داشته باش.د 

دقت ک.ید عکس العمل های کودکان به نور بهه    

 هیچ ع.وان دلیل بر نداشتن بیماری نمی باشد 

 

 رتینوپاتی نوزادان نارس 
Retinopathy of prematurity 
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روند بیماریزایی در نوزادان مبتال چگونه         

 است؟

در نوزادان نارس ه.گام تولد عروق شبکیه کامل 

نیست.د و م.اطقی که رگ ندارند دچار کمبود          

اکسیژن می شوند و در اثر این کمبودها عروق          

نابجا تشکیل می شود که نه ت.ها فایده ای برای          

شبکیه ندارند بلکه با خونریزی و کشش بر روی         

شبکیه م.جر به ک.ده شدن شبکیه و نابی.ا            

 شدن کودک می شود 

رتی.وپاتی در نوزادان نارس بسته به شدت           

درجه تقسیم می شوند بسیاری از       8بیماری به   

نوزادان مبتال به رتی.وپاتی دچار نزدیک بی.ی         

 خواه.د شد

 

 عوامل خطرچیست؟

ز آنجا که نوزاد نمی تواند عالیم خود را بگوید،          ا

والدین،پزشکان و پرستاران باید متوجه عوامل       

خطری که احتمال ابتال به این بیماری را زیاد می   

 ک..د باش.د 

 این عوامل عبارت.د از:

یا کمتر از     kg 1/8* کم بودن وزن ه.گام تولد        

 آن

 در ههته اول پس از تولد o2* نیاز به 

 * حمایت ت.هسی طوالنی

 حاملگی 33*تولد قبل از ههته 

 تشخیص بیماری در کودک مبتال چگونه است؟
روزگهی      25دارند معموال در  ROPنوزادانی که ریسک 

معای.ه پزشکی شوند با استهاده از قطره ههای گشهاد     

ک..ده مردمک راباز کرده و سپس با افتالهمهوسهکهو      

 شبکیه را می بی..د  معای.ات دوره ای 

برای مشخص کردن ای.که پیشرفت بیماری متوقف شده 

 یا خیر و ای.که به درمان نیاز دارند یا خیر الزم.د 

 جدول سن نوزاد در اولین معاینه

 بیماری های رتینوپاتی نوزاد نارس چیست ؟

شبکیه در چشم محلی است که تصاویر روی          

آن تشکیل می شود و سپس از طریق عصب           

بی.ایی تصاویر به مغز م.تقل شده و دیده می           

شوند  در صورت آسیب به شبکیه دید بیمار از         

بین می رود در نوزاد نارس عروق تغذیه ک..ده         

شبکیه کامل نیست.د و هر چه کودک نارس تر و 

 کم وزن تر باشد این نقص بیشتر است  

با تولد نوزاد نارس هر چه حال عمومی او بدتر           

باشد و هر چه زمان بستری مشکالت بیشتری         

داشته باشد احتمال وقوع این بیماری بیشتر         

است   زمانی  که فکر می کردند ت.ها دلیل              

ایجاد بیماری دادن اکسیژن است  اما امروزه         

می دان.د که مهمترین دالیل  بیماری کم بودن          

سن حاملگی و کم بودن وزن کودک در زمان           

 تولد است البته دالیل دیگری هم وجود دارد 

 

سن حاملگی در زمان 

 تولد)هفته( 

 زمان اولین معاینه پس از تولد 

 )هفته / روز (

 روزگی 63هفته بعد از تولد یا   9 22

 روزگی 65هفته پس از تولد یا   8 23

 روزگی 49هفته پاز تولد یا   7 24

 روزگی42هفته پس از تولد   6 25

 روزگی35هفته پس از تولد یا  5 26

 روزگی28هفته پس از تولد یا  4 و بیشتر 27


