فرط التنسج الكظري الخلقي
يع��د فرط التن�س��ج الكظري اخللقي ً
مر�ض��ا وراث ًيا ي�ص��يب الغدة
الكظرية ,حيث يعجز امل�صابون بهذا املر�ض عن �إنتاج ما يكفي من
الهرمونات الأ�سا�سية وعلى وجه اخل�صو�ص هرموين الكورتيزول
والألدو�ستريون .وباملقابل ف�إن اجل�سم ينتج ً
فائ�ضا من الهرمونات
الذكري��ة مث��ل الت�ستو�س�ترون مم��ا ي���ؤدي �إل��ى ظه��ور ال�ص��فات
اجل�سدية الذكرية ب�شكل مبكر �أو غري منا�سب� .إن ال�سبب الأكرث
�ش��يوعا ملر�ض فرط التن�س��ج الكظري اخللقي هو عوز �إنزمي 21-
ً
هيدروك�س��يالز �أو م��ا ي�س��مى ب��ـ( .)CYP21ت�تراوح الأعرا�ض
املر�ض��ية املرافق��ة له��ذه احلالة م��ن حيث ال�ش��دة بح�س��ب نوع و
درجة الطفرة امل�س��ببة ,ولكن تكون الأعرا�ض على �أ�شدها عندما
تكون تراكيز الكورتيزول والألدو�ستريون يف �أدنى امل�ستويات.
يعترب فرط التن�س��ج الكظري اخللقي الكال�س��يكي ال�ش��كل الأكرث
�ش��دة للمر�ض وهو عاد ًة ما ُي�ش��خ�ص يف مراحل الطفولة املبكرة.
و�ض��وحا عن��د الفتي��ات ه��ي ك��ون الأع�ض��اء
�إن العالم��ة الأك�ثر
ً
التنا�س��لية غ�ير طبيعي��ة بحيث تب��دو ذكرية �أكرث منه��ا �أنثوية,
فمث�ًل�اً ق��د يك��ون البظ��ر مت�ض��خ ًما وه��ي حال��ة تدع��ى التبا���س
الأع�ض��اء التنا�س��لية اخلارجية .ويبدو ال�ص��بيان طبيعيني عند
الوالدة مع �أن بع�ض امل�ص��ابني من املواليد الذكور يبدون حالة من
ت�ضخم الق�ضيب .تظهر الح ًقا �أعرا�ض �إ�ضافية من مثل ا�ضطراب
التغذية والإقياء والتجفاف وا�ضطراب نظم القلب ,وحتدث هذه
الأعرا�ض خالل ا�س��بوعني �إلى ثالثة �أ�س��ابيع بع��د الوالدة .يقع
امل�صابون بفرط التن�س��ج الكظري اخللقي الكال�سيكي حتت خطر
ح�ص��ول ما ي�س��مى بالأزمة الكظرية التي قد تكون قاتلة؛ والتي
تت�ضمن انخفا�ض �سكر و�أمالح الدم والإ�سهال والإقياء وال�صدمة
مما ي�ستدعى املعاجلة الفورية.
�أم��ا الن��وع الث��اين م��ن ف��رط التن�س��ج الكظ��ري فه��و الن��وع غ�ير
الكال�س��يكي وه��و النوع الأخف وط�أة ويظه��ر يف مراحل الطفولة
املت�أخ��رة �أو املراح��ل الأول��ى بعد البلوغ .تقت�ص��ر �أعرا�ض��ه عند
الفتيات على ا�ضطرابات الدورة الطمثية (�أو انعدامها) والظهور
املبكر ل�ش��عر اجل�س��م والنمو املفرط ل�ش��عر الوجه بالإ�ضافة �إلى
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بع���ض الت�ض��خم يف البظر .ميكن للم�ص��ابات �أن تعان�ين من العقم
عل��ى الرغ��م م��ن ك��ون املباي���ض والرح��م و�أنابيب فال��وب بحالة
طبيعي��ة .يب��دو امل�ص��ابون م��ن ال�ص��بيان طبيعيني عن��د الوالدة
باك��را فتظه��ر عليه��م �س��ري ًعا
ولكنه��م يدخل��ون مرحل��ة البل��وغ
ً
عالمات البلوغ من خ�ش��ونة ال�ص��وت وظهور �ش��عر اجل�سم وت�ضخم
الق�ضيب مع كون اخل�صى طبيعية والنمو الع�ضلي جيدً ا.
مير كل الأطفال امل�ص��ابني بفرط التن�س��ج الكظري بحالة البلوغ
املبك��ر ج��دً ا وينمو ه�ؤالء الأطفال ب�س��رعة لكنهم يبقون �أق�ص��ر
م��ن املعدل باملقارنة م��ع البالغني الطبيعني ,كما �أن الن�س��اء غال ًبا
م��ا يعانني م��ن ا�ض��ظرابات ال��دورة الطمثي��ة .ت�ش��مل الأعرا�ض
طويل��ة الأم��د لهذه احلالة عند كل من الرجال والن�س��اء ما يلي:
العق��م وارتفاع �ض��غط الدم وانخفا�ض �س��كر الدم والعد ال�ش��ديد
وانخفا�ض الكثافة العظمية وارتفاع كولي�سرتول الدم وال�سمنة,
بالإ�ضافة �إلى امل�شاكل اجلن�سية مثل الأمل �أثناء اجلماع وال�شعور
باحلرج بخ�ص��و�ص الأع�ض��اء التنا�سلية والإف�ص��اح عن الإ�صابة
باملر�ض لل�شريك اجلديد.
نمط الوراثة
ينتق��ل مر���ض فرط التن�س��ج الكظ��ري اخللقي وف��ق منط يدعى
باجل�س��دي املتنحي مما يعني �أنه للإ�صابة باملر�ض يجب �أن تكون
كال ن�س��ختي املورث��ة ل��دى الطف��ل معطل��ة .حي��ث ميتل��ك كل من
الأبوين ن�سخة واحدة معطلة من تلك املورثة� ,أي �إن تلك الن�سخة
ريا مينعها من العمل بال�شكل املطلوب ,وهنا يدعى كل من
تبدي تغ ً
الأبوين حاملاً للمر�ض .حيث �أن كون ال�ش��خ�ص حاملاً للمر�ض ال
ي�سبب �أية م�شاكل �صحية وذلك لأن الن�سخة الأخرى (ال�سليمة)
م��ن املورث��ة تعمل كردي��ف يق��وم بالتعوي�ض عن تعطل الن�س��خة
الثانية ,ويدعى هذا النمط من التغريات اجلينية باملتنحي .ف�إذا
قام �شخ�ص��ان حامالن للمر�ض ب�إجناب الأطف��ال فهناك احتمال
 1( 25%من �أ�ص��ل  )4ب�أن يورث كال الأبوين الن�س��خة املعطلة

تجلط الدم

التدبير العالجي
على الرغم من كون فرط التن�سج الكظري اخللقي ً
مر�ضا مهددًا للحياة
يف بع���ض الأحي��ان ف���إن العناي��ة الطبي��ة املنا�س��بة ت�س��مح للكثري من
املر�ض��ى باالنخراط يف منط حياة طبيعي� .أما يف حال حدوث الأزمة
الكظري��ة ف�لا بد م��ن التدخل الطبي ب�ش��كل �س��ريع وعاج��ل لتقدمي
ال�س��كر وال�سوائل العالجية للمري�ض .يف �سياق املعاجلة طويلة الأمد
يت��م تزويد املر�ض��ى بالهرمونات ال�س��تريوئيدية يوم ًي��ا للتعوي�ض عن
النق���ص املوج��ود لديهم ,كما يتوجب مراقبة املر�ض��ى ب�ش��كل ل�ص��يق
م��ن قب��ل الطبيب املخت�ص حي��ث يلزم رفع اجلرعة يف حاالت ال�ش��دة
التي ت�ص��يب اجل�سم؛ كما هو احلال عند الإ�صابة مبر�ض حاد �أو عند
�إج��راء اجلراحة ,مع الأخذ باحل�س��بان �أن زي��ادة اجلرعات �أكرث من
الالزم قد يف�ضى �إلى �آثار جانبية خطرية.
ين�ص��ح الأطب��اء ب�إج��راء جراحة ترميمي��ة يف عمر (� 6 – 2أ�ش��هر)
عن��د املوالي��د حدي ًثا م��ن الإناث الالت��ي يعانني من التبا�س الأع�ض��اء
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جترى فحو�ص الدم والبول عند ال�شك بوجود فرط التن�سج الكظري
اخللقي وذلك لك�ش��ف امل�ستويات املنخف�ض��ة من الأمالح والكورتيزول
والألدو�س��تريون التي يتم انتاجها من الغدة الكظرية بالإ�ض��افة �إلى
تق�ص��ي وجود م�س��تويات عالي��ة من الهرمون��ات الذكري��ة .حيث يتم
فح���ص منطق��ة احلو�ض بالأمواج فوق ال�ص��وتية لدى الر�ض��يع الذي
يع��اين التبا�س الأع�ض��اء التنا�س��لية وذل��ك لنحدد فيم��ا �إذا كان لدى
هذا الر�ض��يع رح ًما وعنق رحم و�أنابيب فالوب .وك�إجراء بديل ميكن
درا�س��ة �ص��بغيات الر�ض��يع – ب�إجراء يدع��ى حتديد الطاب��ع النووي
– لك��ي نح��دد جن�س الر�ض��يع وراث ًيا .كما ميكن با�س��تعمال ال�ص��ور
ال�ش��عاعية عند الأطفال ال�ص��غار �أن نك�ش��ف عالمات الن�ض��ج الهيكلي
املتق��دم� ,أي �إن عظ��ام الطف��ل تب��دو �أكرب م��ن العمر احلقيق��ي لذلك
الطفل.

الناعور

يت��م ع��اد ًة ت�ش��خي�ص املر���ض بحالت��ه الكال�س��يكية عند ال��والدة �أو
يف مرحل��ة الطفول��ة املبك��رة� ,أم��ا يف احلال��ة الأخ��ف ح��د ًة (غ�ير
الكال�س��يكية) فع��اد ًة ما يالح��ظ الوالدان عالمات البل��وغ املبكر على
الطف��ل يف مراح��ل مبك��رة جدً ا .وهن��اك حاالت قليل��ة ال تظهر فيها
�أعرا�ض املر�ض حتى �سن املراهقة �أو يف املراحل الأولى بعد البلوغ.

الخاليا المنجلية

التشخيص

الثالسيميا

للمورث��ة �إلى الطفل وبالتايل ال يكون ل��دى هذا الطفل �أي رديف مما
ي�ؤدي �إلى الإ�ص��ابة باملر�ض .ومبجرد ت�ش��خي�ص مر�ض فرط التن�سج
الكظ��ري اخللقي ل��دى الطفل ن�س��تنتج �أن الأبوين حام�لان للمر�ض.
ه��ذا وميكن للأعرا�ض املر�ض��ية عن��د الطفل �أن ترتاوح م��ن الناحية
ال�س��ريرية م��ن ال�ش��كل ال�ص��امت (الالعر�ض��ي) �إلى ال�ش��كل اخلفيف
غري الكال�س��يكي �إلى درجة ال�ش��كل ال�شديد الكال�س��يكي .وهنا يو�صى
ب�أن يخ�ض��ع الأزواج الذين لديهم طفل م�صاب بفرط التن�سج الكظري
اخللق��ي �أو بق�ص��ة عائلي��ة من هذه املر�ض للم�ش��ورة م��ن قبل خمت�ص
بالأمرا�ض الوراثية.

ي�س��تخدم الت�ش��خي�ص قبل الوالدة لك�ش��ف بع�ض �أنواع فرط التن�س��ج
الكظري اخللقي با�ستخدام عينات من ال�سائل الأمنيو�سي �أو الزغابات
امل�ش��يمية ,وغال ًبا ما ت�س��تخدم هذه الفحو�ص عند وجود املر�ض عند
الأخ��وة �أو وجود �ش��خ�ص حامل للمر�ض يف العائلة .ميكن بعد ك�ش��ف
املر���ض قب��ل ال��والدة �أن تب��د�أ عملي��ة املعاجل��ة يف الرحم مم��ا يقلل
احتمال حدوث االختالطات املختلفة يف املراحل الالحقة .كما ميكن
�إج��راء اختبار عوز �إنزمي  21-هيدروك�س��يالز على عينة دم من كعب
قدم الر�ض��يع حتى يف حال عدم وجود ق�ص��ة عائلية للإ�صابة بفرط
التن�س��ج الكظ��ري اخللقي وذلك يف �إطار عمليات امل�س��ح اال�ستق�ص��ائي
املعياري للمولودين حدي ًثا� .إذ يجرى هذا االختبار ب�ش��كل روتيني يف
العدي��د من البل��دان ,وميكن لهكذا اختب��ار �أن ينقذ حي��اة العديد من
امل�صابني ,كما يف حاالت املولودين حدي ًثا من الذكور الذين يتم �إغفال
ت�شخي�ص املر�ض لديهم ملدة طويلة �إلى �أن حتدث لديهم حالة خطرية
من الأزمة الكظرية فتكون ال�سبب يف تقدمهم لطلب العناية الطبية.

التنا�سلية اخلارجية ,وتهدف هذه اجلراحة �إلى ت�صحيح وظيفة
ومظه��ر الأع�ض��اء التنا�س��لية .يت�ض��من ه��ذا العم��ل اجلراح��ي
اقتطاع جزء من البظر و�إعادة ت�شكيل الفتحة املهبلية .وبالطبع
ف�إن ت�ش��خي�ص فرط التن�س��ج الكظري اخللقي عند اجلنني يجعل
م��ن املمك��ن تطبي��ق املعاجل��ة الفوري��ة مم��ا يزي��ل �أو يخف��ف من
الأعرا���ض بع��د ال��والدة ,وتت�ض��من ه��ذه املعاجل��ة �إعط��اء الأم
عابرا للم�ش��يمة ليمن��ع الإنتاج
احلامل �س��تريوئيدً ا ق�ش��ر ًيا قو ًيا ً
الزائد لهرمون الت�ستو�س��تريون مما ي�س��مح للأع�ض��اء التنا�س��لية
الأنثوي��ة �أن تتط��ور ب�ش��كل طبيع��ي ومينع ال�ص��فات الذكرية من
الظهور الح ًقا عند اجلنني الأنثى.
فرط التنسج الكظري الخلقي عند الشعوب
العربية
ين�ض��وي حت��ت م�س��مى ف��رط التن�س��ج الكظ��ري اخللق��ي طي��ف
م��ن الأمرا���ض مما يعن��ي وجود ح��االت ت�تراوح من الالعر�ض��ي
�س��رير ًيا �إل��ى ال�ش��كل احل��اد ذي الأعرا���ض ال�س��ريرية املتعددة,
مما ي�ص��عب تقدير عدد امل�ص��ابني من الأطفال املولودين حدي ًثا.
تبل��غ ه��ذه الن�س��بة يف البلدان الغربي��ة ح��وايل � 10 – 6أطفال
م��ن كل  100000مولود حي ,وهي ن�س��بة تختل��ف من بلد غربي
لآخ��ر� .أم��ا يف بلدان ال�ش��رق الأو�س��ط فتختلف الن�س��ب من قطر
التي ت�س��جل فيها � 4إ�صابات من كل  100000مولود حدي ًثا� ,إلى
عم��ان الت��ي �س��جل فيه��ا � 18 – 10إ�ص��ابة يف كل � .100000أما
يف الكويت فالن�س��بة هي  14 – 11ل��كل  .100000ومن اجلدير
ذكره �أن املعطيات ال�شاملة للمجموع ال�سكاين غري متوفرة للعديد
م��ن البل��دان العربية ,حيث مت ت�س��جيل ح��دوث املر�ض يف كل من
م�ص��ر والأردن واململك��ة العربي��ة ال�س��عودية وتون���س والإمارات
العربية املتحدة .كما مت ت�س��جيل حاالت نادرة وخطرية من هذا
املر�ض تدعى فرط التن�سج الكظري اخللقي ال�شحماين يف كل من
ليبيا والأرا�ض��ي الفل�س��طينية وقطر واململكة العربية ال�سعودية
واليمن.
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