
 

 

ما هو قصور الغدة الدرقية الخلقي؟ 

كميات  انتاجالغدة الدرقية. يحدث قصور الغدة الدرقية الخلقي عندما يولد طفل دون القدرة على  قلة نشاط الغدة الدرقية يشير إلىقصور 

غالبا ما من حديثي الوالدة.  4000إلى  3000في  1طبيعية من هرمون الغدة الدرقية. قصور الغدة الدرقية الخلقي يحدث في حوالي 

. وبالتالي، فإن قصور الغدة الدرقية الخلقي غير هنموهرمون الغدة الدرقية مهم لتنمية دماغ طفلك وكذلك العالج مدى الحياة. يتطلب 

تتوفر عالج المبكر،مع التشخيص وال فانه ،بسبب توفر العالج الممتازوفشل النمو. ومع ذلك،  عقليةالمعالج يمكن أن يؤدي إلى اإلعاقة ال

.صحية طبيعية  حياة لطفلك  

 

ما الذي يسبب قصور الغدة الدرقية الخلقي؟ 

أنها صغيرة جدا، أو  او، ا ال توجد اطالقاالغدة الدرقية بشكل صحيح، إما ألنهال تتكون  قصور الغدة الدرقية الخلقي غالبا ما يحدث عندما 

. في الطريق الصحيح علىنتهي في الجزء الخطأ من الرقبة. في بعض األحيان يتم تشكيل الغدة بشكل صحيح ولكن ال تنتج هرمون ت اأنه

إلنتاج هرمون الغدة الدرقية. في عدد قليل من الحاالت،  على الغدة الدرقية ( طرةسيالمشارة من الغدة النخامية  اإلفقد بعض  االحيان ت

 يكونالغدة الدرقية المفرط، يمكن أن يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية الخلقي، و افراز ألدوية أثناء الحمل، وخاصة لعالجاتناول بعض 

. وهذا يعني أنه إذا تأثر طفل واحد، فمن غير ينتج عن اسباب وراثيةعادة ال بالفي معظم الحاالت. قصور الغدة الدرقية الخلقي  امؤقت

اآلخرين. لمواليد العائلة لة تحصل نفس الحا المرجح أن  

 

قصور الغدة الدرقية الخلقي؟ ما هي عالمات وأعراض 
قصور  يكون  في بعض األحيان، عندما ولكن. بالعادة واضحة سبوع األول بعد الوالدة ليست أعراض قصور الغدة الدرقية الخلقي في األ

اليرقان لفترات طويلة  الجلد ايضا  واإلمساك، واخ ، اصرضعف في الواوالنوم المفرط، اسوء التغذية،  يحصلقد ف، االغدة الدرقية شديد

و سان كبير مع بطن منتفخ، لاألصفر( بعد الوالدة. عند فحص هؤالء األطفال، قد يجد األطباء وجها منتفخا، وقوة عضلية ضعيفة، و

الطبيعي  البقع الناعمة( على الرأس. اكبر من  افوخنلا  

 

الغدة الدرقية الخلقي؟كيف يتم تشخيص قصور  

نظرا لصعوبة تشخيص قصور الغدة الدرقية الخلقي في فترة الوالدة باالعتماد على عالمات وأعراض، فان جميع المستشفيات في 

الواليات المتحدة، تحت إشراف اإلدارات الصحية في الوالية، تفحص هذا المرض باستخدام الدم المجموع من كعب طفلك قبل الخروج 

مستشفى. وتسمى هذه العملية فحص حديثي الوالدة. عندما يكون هناك نتيجة إيجابية  انخفاض مستوى هرمون الغدة الدرقية مع من ال

عادة قبل ان يبلغ ارتفاع مستوى هرمون حافز  الغدة الدرقية من الغدة النخامية(، يقوم برنامج الكشف على الفور بإعالم طبيب الطفل، 

عينة دم من الوريد للتأكد من تشخيص قصور الغدة الدرقية  ذمر. قبل البدء في العالج، يقوم  طبيب طفلك باخالطفل اسبوعين من الع

الخلقي. في بعض الحاالت، قد يطلب الطبيب فحص الغدة الدرقية عن طريق االمواج فوق الصوتية او االشعة لمعرفة ما إذا كانت الغدة 

 الدرقية مفقودة أو صغيرة جدا.

 

عالج قصور الغدة الدرقية الخلقي؟ كيف يتم 

تاج العديد من يسمى ليفوثيروكسين. يحو يتم عالج قصور الغدة الدرقية الخلقي عن طريق إعطاء هرمون الغدة الدرقية في شكل حبوب 

حليب لماء، مع كمية صغيرة من ا سين ويعطى مرة واحدة يوميا، مختلطالحياة. يجب أن يتم سحق ليفوثيروكاألطفال إلى عالج مدى ا

باستخدام قطارة أو حقنة. االم ، أو حليباالطفال  

الطفاللوحة المعلومات لعلم الغدد الصماء لدى ا  

 قصور الغدة الدرقية الخلقي: دليل العائالت



إعطاء طفلك هرمون الغدة الدرقية كل يوم وإجراء فحوصات منتظمة مع طبيب الغدد الصماء لدى األطفال سيساعد على ضمان نمو 

الدورية من اجل تعديل جرعات الدواء طفلك الطبيعي وتطوير دماغه. سيقوم طبيب الغدد الصماء بإجراء فحوصات وظيفة الغدة الدرقية 

بشكل صحيح لتراعي نمو طفلك. يرجى االطالع على اعطاء هرمون الغدة الدرقية: دليل للعائالت لدراسة قائمة األطعمة  الواجب تجنبها 

م. هذه األطعمة يمكن أن اثناء تعاطي هرمون الغدة الدرقية. وهذا يشمل حليب الصويا والفيتامينات المختلطة مع الحديد وايضا الكالسيو

 تمنع او تقلص امتصاص ليفوثيروكسين من الجهاز الهضمي عند الطفل.

ما هو مفقود. بشكل عام، تحدث اآلثار الجانبية  تعويضمجرد  فالدواء هوصنع في الجسم، يما  طابقالهرمون في حبوب ليفوثيروكسين م

الدم على أساس دوري. الهرمون في فحص مستوياتعن طريق تفاديهافقط إذا كانت الجرعة عالية جدا، و يمكن   

 


