
معلومات لآلباء واألمهات حول فحوصات العني 

لألطفال الخدج



جميع األطفال الخّدج املولودين قبل األوان بفرتة كبرية يخضعون لفحوصات منتظمة من ِقبل 
اعتالل  يسمى  مرض  من  عالج  إىل  منهم  يحتاجون  الذين  ملعرفة  وذلك  أخصايئ،  عيون  طبيب 

الشبكية الخداجي)ROP(، الذي ميكن أن يصيب العني بسبب الوالدة املبكرة.

النمو الطبيعي
الشبكية هي طبقة من األنسجة التي تُبطِّن الجزء الداخيل للعني. وهي تحتوي عىل خاليا حساسة 
للضوء تحّول الضوء الوارد إىل إشارات كهربائية، ثم تنتقل بدورها عن طريق العصب البرصي إىل 
الدموية يف  الدماغ. وهناك تتم معالجة تلك اإلشارات وتحويلها إىل صور برصية. تبدأ األوعية 
شبكية العني بالنمو، انطالقاً من العصب البرصي، يف األسبوع 14 أو 15 من الحمل، وتغطي عادًة 

شبكية العني بأكملها عند اكتامل فرتة الحمل.

النمو الطبيعي لألوعية الدموية. العني عند اكتامل األوعية الدموية.

)ROP( اعتالل الشبكية الخداجي

من املمكن أن يتوقف منو األوعية الدموية يف شبكية العني لدى األطفال الخّدج، وكلام كانت 
والدة الطفل أبكر، ازداد خطر اضطراب منو األوعية الدموية. وأقل من %5 من مجموع األطفال 
الذين تم فحصهم، ميكن أن تحصل لديهم حاالت تغريُّ خطرية تستدعي العالج بالليزر من أجل 
منع انفصال الشبكية وفقدان البرص. ويف معظم الحاالت، يتكلّل العالج بالنجاح، ومن النادر جداً 
اإلصابة  وتنقسم  الخداجي.  الشبكية  اعتالل  بسبب  بالعمى  طفل  يُصاب  أن  اليوم  السويد  يف 

باعتالل الشبكية الخداجي إىل مراحل مختلفة كام هو مبنيَّ يف الشكل.



يف املرحلة 1، توقف منو األوعية لفرتة بسيطة، ويف املرحلة 2 توقف منو األوعية لفرتة أطول. وغالباً 
ما تتحسن املرحلتان 1 و2 بدون أي عالج. يف املرحلة 3، تنمو األوعية الدموية عىل نحو غري طبيعي 
وغري متوقع، مام قد يستدعي العالج بالليزر ملنع حدوث انفصال الشبكية. يف املرحلة 4، انفصل جزء 

من الشبكية من قاعدتها، ويف املرحلة 5 انفصلت الشبكية بأكملها.

فحوصات العني

يجري الفحص األول بعد فرتة شهر أو شهرين من الوالدة. وقبل الفحص، يُعطى الطفل قطرات عينية 
لتكبري الحدقتني، ثم يقوم طبيب العيون بالنظر داخل العني باستخدام الضوء وعدسة مكربة تُوَضع 
أمام العني. وإلجراء الفحص، ينبغي بقاء جفني العينني مفتوحني، وميكن أن يكون الفحص أسهل إذا 
سة بحليب األم أو مبحلول سكري. وملراقبة كيفية منو  كان الطفل مسرتخياً يقوم مبّص مصاصة ُمغمَّ
األوعية الدموية، نقوم بإجراء فحوصات متكررة، يف أول األمر مرتني أسبوعياً، ثم مرة واحدة كل 
أسبوعني. ويف بعض األحيان، نقوم بتصوير الشبكية لنقوم بدراسة موضوعية لنمو األوعية الدموية 
فيها. ويف معظم الحاالت، ال نحتاج إىل إجراء الفحوصات بعد األسبوع الذي كان من املفرتض أن يولد 

الطفل فيه.



الرئيسية لإلصابة باعتالل الشبكية الخداجي فهي: قرص مدة الحمل، والعالج  أما عوامل الخطر 
املفرط باألوكسجني ، وضعف النمو يف األسابيع األوىل من حياة الطفل.

العالج

ينبغي اللجوء إىل العالج يف حاالت اعتالل الشبكية الخداجي الشديدة، من أجل منع تفاقم املرض 
وحتى ال يؤدي إىل انفصال الشبكية. ويتضمن العالج عادًة استخدام الليزر عىل الجزء املتنامي من 
الشبكية. ويجري هذا اإلجراء تحت التخدير. وقد يلزم تكرار العالج يف بعض الحاالت. أما إذا كان 
املرض قد بلغ املرحلة 4 أو ما بعدها، عىل الرغم من العالج بالليزر، فقد يكون إجراء الجراحة عىل 
السائل الزجاجي وشبكية العني أمراً رضورياً. ومع ذلك، ففي أكرث حاالت اعتالل الشبكية الخداجي 

خطورة، تكون فرصة الحفاظ عىل رؤية طبيعية متاماً محدودة.

االنتقال

قبل إمكانية عودة طفلك إىل املنزل أو انتقاله إىل جناح أو مستشفى آخر، من املهم أن يقوم الكادر 
املسؤول برتتيب موعد للفحص، إما يف الجناح الجديد أو يف عيادة العيون حيث يتم تسجيل طفلك. 
إن األطفال الخّدج ُمعرَّضون لخطر متزايد لإلصابة مبشاكل تتعلق بالَحَول أو باالنكسار البرصي، 
ويجب تصحيحها باستخدام النظارات. وبإمكانك االتصال بنا يف )عيادة العيون( إذا كنت تشكني 

بوجود مشكلة تتعلق ببرص طفلك، أو إذا كانت لديك أسئلة أخرى.
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