
 

ما هو البلوغ المبكر؟ 

تضخم الخصية والقضيب لدى األوالد.  : نمو الثدي في الفتيات وشعر العانة ، وةثانويال أعراض البلوغوجود عن طريقالبلوغ  ُيعّرف

بأنه ، في  نالحظقبل سن التاسعة في األوالد.  في الفتيات و 8بداية سن البلوغ قبل سن  على أنه عادة ما يتم تعريفه البلوغ المبكر

من  مبكرفي وقت  ما بالبلوغ إلى حد )امريكا الوسطى و الجنوبية( سبانيهت من أصل أفريقي وأمريكي من أصل قد تبدأ الفتياالمتوسط 

  .رالبلوغ المبكلحدوث  احتمال متزايد نالفتيات البيض ، لذلك قد يكون لديه

 

؟ات البلوغ المبكرما هي عالم 

  .سنوات من ظهور الثديين( 3-2الحيض الباكر )عادة بعد  ، و في الطول تطور الثدي التدريجي ، وتسارع النمو الفتيات:

 

  .توشعر الجسم وتسارع النمو وتعميق الصو القضيب والخصية ، زيادة العضالت نمو أوالد:

 

ما الذي يسبب البلوغ المبكر؟ 

اً العادية وبعبارة أخرى ، يرن المنبه مبكًرا جدالبلوغ عملية من  عظم األحيان عندما يحدث البلوغ في وقت مبكر ، هو مجرد تسريعفي م  

جزء من  في وقت مبكر بسبب وجود خلل في الغدة الرئيسية )النخامية( أو ألن الساعة تعمل بسرعة. من حين آلخر ، يمكن أن يبدأ البلوغ

من المركز  )اي يسمى هذا النوع من البلوغ المبّكر بالنضج المركزي. (ي الغدة النخامية )يسمى الهايبوثالماسالدماغ الذي يتحكم ف

  . العصبي للجسم(

 

التي تبدأ بالعمل  المبايض في البنات والخصيتين في األوالدكالهرمونات الجنسية  نادرا ما يحدث البلوغ مبكرا بسبب الغدد التي تصنع  

  (.صبيعلالبلوغ المبكر الطرفي )أي غير خاضع لتأثير الجهاز ا من المعتاد. هذا يسمي أبكر، في وقت من تلقاء نفسها 

 

على رأس الكليتين ، يمكن أن تبدأ في إنتاج هرمونات ذكورية  الغدد الكظرية ، الغدد الصغيرة التي تجلسفي كل من الفتيان والفتيات ، ف

ه الحالة ولكن هذ سنوات. 8شعر اإلبط ورائحة الجسم قبل سن  العانة و / أو ما تسبب نمو شعرم في سن مبكرة األندروجين تدعى ضعيفة

  .جعالالى  غدد الفوق كلوية المبكر( ال تحتاجالتي تدعى التكظر المبكر )او افراز ال

 

يمكن أن  دون وصفة طبيةأو بطبيا  ةوصوفم، إما  بعض االدويةأخيراً ، التعرض للكريمات المحتوية على اإلستروجين أو األندروجين أو

.رالبلوغ المبك عوارض يؤدي إلى  

 

البلوغ المبّكر؟ خيص كيف يتم تش 

أخرى  فحوصاتيمكن إجراء  باإلضافة إلى مراجعة مخطط النمو وفحص طفلكالبلوغ المبكر ، ف بسبب احتمالالطبيب  عندما تزور

لوتيني )ل ه( و مثل الهرمون ال هرمونات الغدة النخامية ، التي تسيطر على البلوغ لفحص مستويات الدم عيناتمعينة ، بما في ذلك 

وأحيانا  ()استراديول أو هرمون التستوستيرون يةالجنسات االعضاء  وكذلك مستويات هرمونالهرمون الحافز للحويصالت )ف س ه( 

قبل قياس هذه الهرمونات للمساعدة في لوبرواليد  مىحقنة هرمون اصطناعي يس الطفل الطبيب يعطي أخرى. من الممكن أنهرمونات 

.كثر وضوحاأ الحصول على نتيجة  

 

ى تعمق البلوغ و سرعة تقدمه و ايضا مدى للتعرف على مد باسم عمر العظام فعراليسرى والمعصم ، وتمن اليد أشعة صورة  ذتتخقد 

يمكن إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ بلوغ مركزي ف . إذا أظهرت اختبارات الدم أن طفلك لديهتأثيره طول الطفل النهائي. 

  .واليهااو ح خلل كامن في منطقة الغدة النخاميةعدم وجود  للتأكد من

  

كيف يتم عالج البلوغ المبكر؟ 

إنتاج الغدة النخامية  ، الهدف من العالج هو إيقاف أعراض البلوغ المركزي المبكر. لديهطفلك  أن نتجتاسالعالج إذا  طبيبك يعرضقد 

 البلوغ وتأخير ظهور فترات ظهور عالمات ءبطيؤدي الى هذا  جنسية االخرى.لالهرمونات ا إيقاف و بالتالي )ل ه( و )ف س ه( من

طفاللوحة المعلومات لعلم الغدد السماء لدى اال  

 البلوغ المبكر:  دليل العائالت



طريق  في الطول النهائي عنقصر  لمبكرالبلوغ المركزي ا جميع الحاالت ، يمكن أن يسبب في الفتيات. في بعض ، ولكن ليس الحيض

 مستوى مستمر والجسم ب ألن الدواء يجب أن يكون موجودا في ., و العالج قد يسمح باطالة فترة النموعتادمأقصر من ال النمو فترة جعل

  .الدواء ببطء على مدار السنة تطلق العالج تحت الجلد بحيث أشهر أو عن طريق زرع 3شهريا أو كل  ، يتم إعطاؤه كحقندائم

 

 

 
 

 

 


