متنحك هذه الدقيقة عن قرص النظر ملحة موجزة عن القياسات التي يتم إدراجها ضمن فحص
عني الطفل املصاب بقرص النظر أو املعرض لخطر اإلصابة بقرص النظر .يرجى الرجوع إىل
املصادر املرجعية لالطالع عىل مزيد من التفاصيل

ما الذي يتم قياسه

)التاريخ العائيل لخطأ االنكسار (لدى الوالدين واألشقاء •
الوقت املنقيض يف الهواء الطلق •
الوقت املنقيض يف استخدام األجهزة الرقمية •
تاريخ ظهور قرص النظر يف حال وجوده •
أي عالج سابق خاص بقرص النظر •

تاريخ املريض
:ينبغي أن يتضمن التاريخ التفصييل للمريض ما ييل

االنكسار
)ذايت و  /أو موضوعي(
ميكن التعرف عىل األطفال املعرضني لخطر اإلصابة بقرص النظر من خالل مقارنة حالة •
.االنكسار لديهم مع االنكسار الطبيعي لدى مجموعة أقرانهم

اإلجراء القيايس
تقييم املسافة وقرب النظر
غري املصحح وبأفضل تصحيح
استخدم املخطط املناسب للعمر •
س ّجل النتائج للرصد واملتابعة •

) (BVاختبار الرؤية التكيفية وثنائية العينني
.حتى قبل ظهور قرص النظر ،قد يظهر عىل األطفال اضطرابات الرؤية ثنائية العينني •
احرتس من االستجابة التكيفية املنخفضة ،وزيادة التأخر التكيفي ونسب نقطة االلتقاء •
.التكيفية/التكيف األعىل

فحص صحة العني
بالداخل •
بالخارج •
الضغط داخل العني •

و  /أو تصوير ) (OCTتسجيل املالحظات باستخدام التصوير املقطعي البرصي
.قاع العني
) (ALقياس الطول املحوري
ملاذا؟
.لتقييم خطر اإلصابة بقرص النظر ورصد تقدمه •
كيف؟
املفضل استخدام مقياس حيوي برصي غري تالميس •
سيناريو املخاطر :الطول املحوري > 25ملم مع منو من  0.2إىل  0.3ملم • /
سنة
تقييم فيلم الدموع
ملاذا؟
لتوجيه اتخاذ القرارات الرسيرية بشأن التدخالت البرصية ،وخاصة العدسات
.الالصقة ،بحيث ميكن ارتداؤها بشكل مريح ومتوافق
كيف؟
طرح أسئلة استقصائية واستخدام فحص مجهري حيوي باملصباح املشقوق
.لفحص العني األمامية

• Faghihi H et al. Optical coherence tomographic findings in highly myopic eyes. J Ophthalmic Vis Res. 2010;5:110–121.
• Flitcroft DI et al. IMI – Defining and Classifying Myopia: A Proposed Set of Standards for Clinical and Epidemiologic
Studies. Invest Ophthalmol Vis Sci 2019; 60(3): M20-M30.
• Gifford KL et al. IMI – Clinical Management Guidelines Report. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019;60(3):M184-M203.
• Lam C. Diagnostic drugs. In: Rosenfield ML, Logan NS, eds. Optometry: Science, Techniques and Clinical
Management. Edinburgh: Butterworth-Heinemann; 2009:105–120.
• Morgan et al: Estimation of ocular axial length from conventional optometric measures. CLAE 43 (2020).

القياسات ذات الصلة بقرص النظر
االنكسار الخاص بشلل العضلة الهدبية مبا يف ذلك حاالت سقوط الهدب
)أفضل مترين(
ملاذا؟
ملزيد من الدقة يف تقييم األطفال الصغار الذين قد ال يكونوا قادرين عىل •
.التعبري شفويًا عن مشاكل الرؤية لديهم
كيف؟
قطرتان من محلول بنسبة  1٪من تروبيكاميد أو سيكلوبينتوالت بفاصل • 5
.دقائق .االنكسار بعد  30إىل  45دقيقة من أول قطرة
بديل االنكسار الخاص بشلل العضلة الهدبية
.تنظري الشبكية مع التحكم الجيد يف تكيف العني •
فحص قاع العني
ملاذا؟
توثيق ما إذا كانت هناك سامت مبكرة ملسببات األمراض املرتبطة بقرص
.النظر
كيف؟
فحص شبكية العني املركزية واملحيطية بدقة يف ظل التوسيع ،وحيثام أمكن• ،
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