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رتینوپاتی نوزادان نارس یا ROP از شــایع ترین 
علل کــوری قابل پیشــگیری در نوزادان اســت. این 
بیماری، نوزادان نارس را مبتال می کند بهبود امکانات 
مراقبت از نوزادان نــارس، نرخ زنده مانــدن آنان را 
 ROP افزایش داده و در نتیجه تعداد نوزادان مبتال به
در چند ســال اخیر افزایش  قابل توجهی داشــته و 

متأسفانه در برخی موارد منجر به کوری شده است.
ROP نــوزادان نارس با وزن کــم را مبتال می 
کند که با وزن کمتر از 1500 گرم ) یا مواردی یا وزن 

کمتر از2000 گرم ( و با ســن حاملگی کمتر از 33 هفته 
) در برخی موارد کمتــر از 36 هفته ( به دنیا می آیند، در 

معرض ابتال هستند.
در این کودکان، شبکیه ی چشم تکامل نیافته است 
و تأثیر عوامل مختلف از جمله دریافت اکســیژن ممکن 
اســت باعث ایجاد رگ های غیر طبیعی در چشــم آنان 
بشــود، عدم دریافت اکســیژن کافی، خطر مشــکالت 
عمومی نوزاد را زیاد می کند ومعموالً تجویز اکســیژن با 

نظر پزشک ضروری می باشد.

در بیشــتر موارد این رگ های غیر طبیعی شبکیه، 
بطور خود بــه خود از بین می روند. هــر چه وزن کودک 
کمتر، سن حاملگی هنگام تولد، پایین تر و مشکالت پس 
از تولد بیشــتر باشد، احتمال رشــد غیر طبیعی رگ ها 
بیشتر است.خوشبختانه با تشخیص و درمان به موقع، به 

خوبی می توان این بیماری را بهبود بخشید. 
سعی شــده اســت به برخی از پرســش های شایع 
والدین، در این بروشور پاسخ داده شود که در صفحه بعد 

آورده شده است:



احتمال ابتالی چه نوزادی به ROP بیشتر است؟
نوزادان نارس با وزن کمتر از 1500 گرم) در مواردی کمتراز 

2000 گرم (
آیا این بیماری عالمتــی دارد که والدین متوجه آن 

بشوند؟
متاسفانه این بیماری در مراحل اولیه که درمان پذیر است، 
هیچ عالمتی نداردو تنها از راه معاینه ی چشــم پزشکی می 

توان این بیماری را به درستی تشخیص داد.
چگونه می توان این بیماری را تشخیص داد؟

همه نــوزادان در معرض خطــر باید تحت معاینه چشــم 
پزشکی دقیق توسط یک پزشــک فوق تخصص شبکیه که 
تبحر و اســتادی الزم برای معاینه ایــن بیماران را دارد قرار 

بگیرند.
چه زمانی این نوزادان معاینه شوند؟

ROP، نــوزادان را در بــدو تولد و تــا 4 هفتگی مبتال نمی 
کند، به همین دلیل باید نخســتین معاینــه ی نوزادی که 
در معرض خطر اســت را از 4 هفتگی ) یک ماه پس از تولد ( 

انجام داد.
تا چه زمانــي این نوزادان بایــد مجدداً معاینه 

شوند؟
معاینه هاي پیگیري، بســته به وضعیت چشــم نوزاد 
انجام مي شــود. خوشــبختانه پس از تکامل نســبي 

شبکیه ي نوزاد، احتمال ROP به صفر است.
آیا ROP قابل درمان است؟

اگر نوزاد به موقع تحت معاینه قــرار بگیرد و بیماري 
تشــخیص داده شــود، ROP قابل درمان اســت. 
آمارهاي مربوط به نــوزادان مبتال به ROP در ایران 
نشان مي دهد که با تشخیص و درمان صحیح، تقریباً 

همه ي این نوزادان بهبود یافته اند.
اگر نوزاد مبتال به ROP به موقع تشخیص و درمان 

نشود، چه پیامدي خواهد داشت؟
متاســفانه احتمال بهبودي در موارد پیشرفته ي بیماري، 
علیرغم تمام روش هاي درماني لیزري و جراحي، بسیار کم 

و ناموفق است.
وظیفه والدین نوزاد نارس چیست؟

با مراجعه به موقع، به پزشــک متخصص چشــم و پیگیري 
درمان هاي توصیه شده براي نوزادشان،ROP یک بیماري 
درمان پذیر چشــمي است، البته در مورد نوزادان نارسي که 
به موقع تشخیص داده و درمان شــوند، در غیر این صورت 

منجر به نابینایي نوزاد خواهد شد.

نــوزادان،  متخصــص  پزشــکان  کامــل  توجــه 
پرســتاران NICU، والديــن نــوزادان نــارس و 
چشم پزشکان مســئول معاينه و درمان، مي تواند 
تضميــن کننــده ي بينايــي نــوزاد نارس باشــد.



تهران، شهرک اکباتان، انتهای فاز 3
کدپستی: 1396956111

تلفن : 4702 - 021     فکس: 44670432

دفتر پر ستاری - واحد آموزش
9975-930033

@ s a r e m h o s p i t a l n e w s
ins tagram.com/saremhosp i ta l
w w w . S a r e m h o s p i t a l . o r g
S a r e m i n f o 1 3 9 3 @ g m a i l . c o m

رتینوپاتی نوزادان نارس


