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 مقدمة  -1

 معلومات أساسية 1-1

صغر الرأس هو الحالة التي يكون فيها رأس الطفل أصغر ما هو  إن

عليه عند األطفال اآلخرين من ذات الجنس والعمر. ويندرج صغر 

الرأس في عداد العالمات السريرية ال األمراض. ويواجه األطفال الذين 

يولدون بهذه السمة خطر تأخر النمو واإلعاقة الفكرية وقد يصابون 

ً باختالجات  وإعاقات بدنية بما في ذلك العلل السمعية والبصرية. أيضا

 [.1على أن نسبة من هؤالء األطفال سيتمتعون بنمو عصبي طبيعي ]

وقد أفادت التقارير بتزايد عدد ظاهرة صغر الرأس الخلقي في سياق 

. على 2015فاشية فيروس زيكا في البرازيل، اعتباراً من أواخر عام 

أنثروبومترية مختلفة لظاهرة صغر  أنه تم استخدام حدود فاصلة

الرأس، أي قياسات تحديد ما إذا كان رأس الوليد صغيراً أم ال، في 

سياقات الترصد والرعاية السريرية على حد سواء. وشملت هذه 

انحراف معياري، أي أكثر من انحرافين  2 - ≥القياسات ما يلي: 

 3->ث المئين؛ وثلث المئين، أي أقل من ثل >معياريين دون المتوسط، و

انحرافات معيارية دون المتوسط.  3انحراف معياري، أي أكثر من 

ثلث المئين  >انحراف معياري أو  2->والحد الفاصل لمحيط الرأس 

هو أكثر حساسية في تحديد الِولدان المتسمين بصغر الرأس المحتمل، 

انحراف معياري هو أكثر تحديدا. ويمكن أن يؤثر  3->في حين أن حد 

ستخدام مستويات الحدود الفاصلة والنُهج المختلفة أي االنحراف ا

المعياري أو المئينات، على عدد الولدان الذين يحددون على أنهم 

يتسمون بصغر الرأس ويبرز الحاجة إلى تعاريف الحاالت بغية تنميط 

 البيانات للترصد والرعاية السريرية.

وترمي هذه الوثيقة إلى توفير توجيهات مؤقتة بشأن القياس المعياري 

لمحيط الرأس، والمعايير المرجعية للنمو، والتقديرات والتحقيقات 

السريرية الالزمة إلصدار تشخيص بصغر الرأس وما إذا كانت هناك 

أية شذوذات عصبية مرتبطة بذلك. وتتوافر توجيهات منفصلة صادرة 

ن "إدارة الحمل في سياق فيروس زيكا" على العنوان عن المنظمة بشأ

http://www.who.int/csr/resourcesالتالي: 

management/en/-publications/zika/pregnancy/. 

لوضع توجيهات إضافية  2016مارس وسيُعقد اجتماع للخبراء في آذار/

بشأن عمليات التحديد، واإلبالغ، واإلدارة المتعلقة بالولدان المتسمين 

بصغر الرأس، وبالشذوذات العصبية المحتملة األخرى في سياق عدوى 

 فيروس زيكا.

 الجمهور المستهدف 2-1

يتألف الجمهور المستهدف أساساً بهذه التوجيهات من المهنيين الصحيين 

يوفرون الرعاية مباشرة للولدان وأسرهم بما في ذلك أطباء  الذين

األطفال، والممارسون العامون، والقابالت، والممرضات. كما أن هذه 

التوجيهات ستكون مفيدة للمسؤولين عن وضع البروتوكوالت 

والسياسات الصحية الوطنية والمحلية، وكذلك لمدراء البرامج الصحية 

ن، واألطفال، وصانعي السياسات في األقاليم الخاصة باألمهات، والولدا

 المتأثرة بفيروس زيكا.

 توصيات مؤقتة  -2

 24ينبغي قياس محيط الرأس باستخدام تقنية ومعدات معيارية بعد  -أ

ساعة على األقل من الوالدة وفي غضون األسبوع األول من 

 العمر.

ينبغي تفسير محيط الرأس باستخدام عالمات االنحراف المعياري  -ب

 الخاصة بالجنس والعمر الحملي.

ينبغي استخدام معايير نمو منظمة الصحة العالمية للولدان  -ج

[. ويتعين 3[ ومعايير النمو الدولية للولدان الُخدج ]2الناضحين ]

تدريب مقدمي الرعاية الصحية على قياس وتفسير قياسات محيط 

 الرأس وفقاً لهذه المعايير.

انحراف معياري،  2-يُدرج الولدان الذين يقل محيط رأسهم عن  -د

أي أكثر من انحرافين معياريين دون المتوسط في عداد من لديهم 

انحراف  3-. أما الولدان الذين يقل محيط رأسهم عن صغر رأس

انحرافات معيارية دون المتوسط  3معياري، أي أكثر من 

 .مصغر رأس وخيفيُدرجون في عداد من لديهم 

 2-ينبغي أن يخضع الولدان الذين يتراوح محيط رأسهم بين  -ه

انحراف معياري لتقييم سريري ولمتابعة  3-انحراف معياري و

منتظمة الحقة خالل الطفولة بما في ذلك: معدل نمو الرأس؛ 

وسيرة الحمل وسيرة األم واألسرة لتقييم األسباب الوراثية أو 

وعصبية للتحري عن  غيرها؛ ولتقييم للنمو؛ ولفحوص بدنية

اإلعاقات المرتبطة. وستتمتع نسبة من هؤالء األطفال بنمو 

 عصبي طبيعي.

 3–ينبغي أن يخضع الولدان الذين يقل محيط رأسهم عن  -و

انحرافات معيارية لتصوير الجملة العصبية )تصوير مقطعي 

محوسب أو تصوير بالرنين المغناطيسي. وربما يمكن إجراء 

ا ما كان اليافوخ ذا حجم مناسب( للكشف تصوير فائق الصوت إذ

عن تشوهات الدماغ البنيوية. وفضالً عن ذلك يتعين إخضاعهم 

لتقييم سريري ولمتابعة منتظمة الحقة خالل الطفولة بما في ذلك: 

معدل نمو الرأس؛ وسيرة الحمل وسيرة األم واألسرة؛ ولتقييم 

السمعية للنمو؛ ولفحوص بدنية وعصبية بما في ذلك التقييمات 

 والعينية للتحري عن المشكالت المصاحبة.

وبالنسبة للولدان المتسمين بصغر الرأس والمصابين بشذوذات  -ز

دماغية بنيوية مما تم تشخيصه بتصوير الجملة العصبية، أو 

صغر رأس مع بشذوذات عصبية نمائية فينبغي اعتبار أن لديهم 

 . شذوذ دماغي

http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/pregnancy-management/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/pregnancy-management/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/pregnancy-management/en/
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 وضع التوجيهات -3

 شكر وتقدير 1-3

ساهم األشخاص التالية أسماؤهم في وضع هذه التوجيهات المؤقتة: 

األستاذ ساتيندر أنيجا )مدير قسم أعصاب األطفال، كلية ليدي هاردينغ 

الطبية، نيودلهي، الهند(؛ واألستاذة هيلين كروس )علوم األعصاب 

السريرية، معهد صحة األطفال، لندن، المملكة المتحدة(، والدكتورة 

كوزا )أخصائية أعصاب األطفال، قسم طب األطفال وصحة أنجلينا كا

الطفل، جامعة ماكاريري للعلوم الصحية، كامباال، أوغندا(؛ واألستاذ 

ستيفن ميلر )رئيس قسم علم األعصاب ومركز الصحة الدماغية 

والعقلية، مستشفى األطفال المرضى، تورنتو، كندا(؛ والدكتور 

مساعد، مستشفى أطفال بوسطن غانيشواران هـ موشيدا )األستاذ ال

وكلية هارفارد الطبية، بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية(؛ 

والدكتورة سينثيا مور )مديرة قسم العيوب الوالدية واإلعاقات النمائية، 

مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، أتالنتا، الواليات المتحدة 

صائي األعصاب، األمريكية(؛ واألستاذ سكوت بوميروي )كبير أخ

مستشفى أطفال بوسطن وكلية هارفارد الطبية، بوسطن، الواليات 

المتحدة األمريكية(، والدكتورة كيران ثاكور )األستاذة المساعدة، قسم 

علم األعصاب، كلية األطباء والجراحين في جامعة كولومبيا، 

يندن نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية(؛ والدكتورة فانيسا فان دير ل

 )إخصائية أعصاب األطفال، ريسيفي، البرازيل(.

صحة األم والوليد والطفل وموظفو منظمة الصحة العالمية من إدارات 

والمراهق )راجيف باهل، وسينثيا بوسكي بينتو، وأنتوني كوستيللو، 

وأنايادا بورتيال، ونايجل رولينز(، والصحة النفسية ومعاقرة مواد 

كار ساكسينا(، وبحوث الصحة اإلنجابية )إيان اإلدمان )تارون دوا، وشي

أسكيو، وماتين غولميزوغلو، وكالرا مينيندز(، كما قدم مقر منظمة 

وإدارة المرأة والصحة اإلنجابية في المركز  الصحة العالمية و

األمريكي الالتيني لطب الفترة المحيطة بالوالدة، والمكتب اإلقليمي 

العالمية الدعم والمساهمة فيما يتعلق لألمريكتين التابع لمنظمة الصحة 

 بالتوجيهات.

 طرق إعداد التوجيهات 2-3

تم تحديد الخبراء العالميين في ظاهرة صغر الرأس من خالل الشبكات 

القائمة لخبراء أعصاب األطفال. وشمل ذلك خبراء من أفريقيا، 

واألمريكتين، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا. كما أُدرج إخصائي 

في البرازيل الذي لفت االنتباه أول مرة إلى تعنقد أعصاب األطفال 

ظاهرة صغر الرأس وممثل عن مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 

في الواليات المتحدة )سينثيا مور( التي انخرطت في الترصد األولي 

لفاشية فيروس زيكا في البرازيل. ولم يتم إدراج خبراء من إقليمي 

لمتوسط في منظمة الصحة العالمية نظراً غرب المحيط الهادئ وشرق ا

 لضيق الوقت.

إدارة صحة األم والوليد والمراهق والطفل بجنيف وإدارة  وقامت

الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان في مقر منظمة الصحة العالمية 

. وتم توثيق محاضر 2016شباط/فبراير  3بعقد مؤتمر هاتفي في 

االجتماع. واستناداً إلى هذه المحاضر فقد أُعد بيان توجيهات مؤقتة. 

اع ومشروع التوجيهات المؤقتة على الخبراء وُعممت محاضر االجتم

وموظفي المكاتب اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية. وجرى إدراج 

 التعليقات واإلحاالت المقترحة من الخبراء في التوجيهات المعدلة.

 إعالن المصالح 3-3

أعلن سكوت بوميروي أنه يتلقى منحة بحوث من معاهد الصحة 

واعتُبر ذلك على أنه ال يشكل تضارباً في  الوطنية في الواليات المتحدة.

المصالح، وشارك الشخص المذكور مشاركة كاملة في عملية إعداد 

التوجيهات. ولم يتم تحديد أية مصالح متضاربة أخرى. ولم تُستخدم أية 

 أموال محددة في وضع هذه التوجيهات المؤقتة.

 تاريخ االستعراض 4-3

الطوارئ وستظل صالحة  تم إنتاج هذه التوجيهات بموجب إجراءات

. وستضطلع إدارة صحة األم والوليد والمراهق 2016حتى أيار/مايو 

والطفل وإدارة الصحة النفسية ومعاقرة مواد اإلدمان في مقر منظمة 

الصحة العالمية بجنيف بالمسؤولية عن استعراض هذه التوجيهات في 

 التاريخ المذكور أو قبله، وتحديثه حسب االقتضاء.
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