قصور الدرق الخلقي
توجد ال��غ��دة الدرقية يف ق��اع��دة العنق وه��ي غ��دة لها �شكل
الفرا�شة ,وتكمن وظيفتها يف �إنتاج و�إف��راز جمموعة خا�صة
من الهرمونات �أهمها هرمون الدرق (يعرف � ً
أي�ضا بالتريوك�سني
�أو  .)T4يوجد مر�ض ق�صور الدرق اخللقي عند امل�صابني منذ
الوالدة وفيه تعجز الغدة الدرقية عن �إنتاج ما يكفي من هرمون
نق�صا يف م�ستواه.
الدرق مما ي�سبب ً
ميكن �أن يت�سبب ق�صور ال��درق اخللقي عن العديد من العوامل
�شيوعا هو �إ�صابة الغدة الدرقية بخلل
ولكن �أكرث هذه العوامل
ً
�أثناء ن�شوئها والنتيجة هي غدة ناق�صة �أو غري موجودة .كما
ميكن �أن يعزى ق�صور الدرق اخللقي �إلى وجود خلل يف عمليات
�إنتاج هرمون الدرق مع كون الغدة طبيعية من الناحية البنيوية.
ويف حاالت نادرة يكون املر�ض ً
ناجتا عن عوز الهرمون املن�شط
مقت�صرا على هذا الهرمون
للدرق ( ,)TSHوميكن �أن يكون العوز
ً
جزءا من مر�ض خلقي �آخر يدعى ق�صور النخامى
فقط �أو يكون ً
اخللقي.
ً
أعرا�ضا وم�شاكل �صحية
يوجد ل��دى امل�صابني بق�صور ال��درق �
معينة ,فالر�ضع امل�صابني بق�صور ال��درق اخللقي ال يبدون يف
ً
أعرا�ضا خفيفة ال يتم
البداية �أي��ة عالمات �أو انهم يبدون �
اعتبارها كم�شكلة مثل كرثة النوم ،وقلة الر�ضاعة وحاالت
االختناق وانخفا�ض قوة الع�ضالت والإم�ساك والريقان والبكاء
ب�صوت منخف�ض �أج�ش� .إذا كان نق�ص هرمون الغدة الدرقية
ً
ً
ويافوخا
منتفخا
�شديدً ا عند الر�ضيع فيمكن له �أن يبدي وج ًها
ريا بالإ�ضافة �إلى
(املنطقة اللينة املوجودة يف قمة الر�أ�س) كب ً
الفتق ال�سري و�ضخامة الل�سان .ومع منو الر�ضيع لي�صبح طفلاً
يكون هرمون الدرق مه ًما جدً ا لنمو وتطور الدماغ وبقية اجل�سم,
فالأطفال الذين يعانون من نق�ص هرمون الدرق ينمون ببطء
ويعانون من الك�سل ومن ت�أخر التعلم مع وجود م�شاكل �صحية
�أخ��رى .ويعد ق�صور ال��درق اخللقي من �أك�ثر الأ�سباب املمكن
الوقاية منها للتخلف العقلي حيث توجد القليل من احلاالت
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الطبية التي يعطي فيها قدر �ضئيل من العناية الطبية نتائج
�إيجابية كبرية كما هو احلال هنا.
عوامل الخطورة
تكون حاالت ق�صور الدرق اخللقي يف الغالب غري وا�سعة االنت�شار
مم��ا يعني �أن��ه��ا تنتج م��ن �سبب م��ورث��ي غ�ير حم��دد بدقة لدى
�أ�شخا�ص مل ي�سبق ت�سجيل ظهور املر�ض يف عوائلهم .يتم توارث
املر�ض يف  20% – 15من احلاالت وال�سبب وجود تغريات يف زوج
من املورثات لدى والدي الطفل ,ف�إذا وجد ع�ضو �آخر من عائلة
الر�ضيع يعاين من املر�ض فهذا دليل قوي على كون املر�ض وراث ًيا.
كما �أن معظم احلاالت يتم توراثها وفق منط وراثي ج�سدي متنحي
وهذا يعني �أن كال ن�سختي املورثة يعاين من اخللل (الطفرة),
وعاد ًة ما يكون كال والدي الطفل امل�صاب حاملني للمر�ض  -بحيث
يحمل كل منهما ن�سخة واحدة من املورثة الطافرة بينما تكون
الن�سخة الأخرى طبيعية وبهذا ال تبدو عليهم �أعرا�ض املر�ض.
وهناك حاالت نادرة من ق�صور الدرق اخللقي يتم توارثها وفق
منط وراث��ي ج�سدي قاهر مما يعني �أن ال�شخ�ص يحتاج فقط
لن�سخة واحدة من املورثة الطافرة لي�صاب باملر�ض.
يف حال عالج �سرطان الغدة الدرقية عند امل��ر�أة احلامل فمن
املمكن �أن يتم تدمري الغدة الدرقية عند اجلنني � ً
أي�ضا ,وهكذا
يتوجب مراقبة الر�ضع املولودين من �أمهات خ�ضعن ملعاجلة كهذه
وذلك لك�شف �أية عالمات حلالة ق�صور الدرق.
ي�صيب ق�صور ال��درق اخللقي الإن��اث �أك�ثر مبرتني من الذكور
لأ�سباب غري وا�ضحة.
التشخيص والمعالجة
ميكن ك�شف ق�صور الدرق اخللقي ب�سهولة من خالل برامج امل�سح
�شيوعا للت�شخي�ص
اخلا�صة بحديثي الوالدة وهو ال�سبيل الأكرث
ً

�شيوعا
يعد ق�صور الدرق اخللقي واحدً ا من �أكرث الأمرا�ض الوراثية
ً
يف العامل ,ففي الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروب��ا تبلغ الن�سبة
التقريبية للمواليد امل�صابني  30 – 25لكل  100000مولود حي.
تكون تلك الن�سبة �أعلى لدى بلدان ال�شرق الأو�سط كما هو احلال يف
الكويت وال�سعودية ( 29لكل  )100000وقطر ( 32لكل )100000
والبحرين ( 34لكل  )100000وع��م��ان ( 45لكل )100000
و�إيران ( 71لكل  )100000والإمارات ( 94لكل  .)100000كما
مت ت�سجيل وجود هذه احلالة يف كل من �سوريا وم�صر مع عدم وجود
ن�سب دقيقة.
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عوز بروتين الدم

تهدف مبادرة امل�سح اال�ستق�صائي حلديثي الوالدة يف ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا �إلى و�ضع برامج وطنية لتق�صي وجود ق�صور الدرق
اخللقي عند حديثي ال��والدة يف دول املنطقة ,وقد طبقت العديد
من هذه الدول برامج �شاملة يف هذا ال�سياق كما هو احلال يف م�صر
و�إيران ولبنان وعمان وفل�سطني وقطر واململكة العربية ال�سعودية
والإمارات العربية املتحدة .باملقابل بد�أت عدد من البلدان الأخرى
ك��الأردن والكويت وتون�س مب�شاريع ا�ستطالعية تهدف �إلى تطبيق
برامج م�سح ا�ستق�صائي على قطاع من ال�سكان مما ميهد فيما بعد �إلى
تو�سيع �إجراء امل�سح لي�شمل كافة املواليد من هذه البلدان ,مع وجود
عدد قليل من البلدان التي ال تزال يف طور التخطيط لإجراء هذا
الفح�ص الروتيني.

()G6PD

تتميز معاجلة ق�صور الدرق اخللقي بفعاليتها وتكلفتها املنخف�ضة
حيث يعطي الر�ضع جرعة دوائية يومية للتعوي�ض عن نق�ص هرمون
الدرق ,وهي متوافرة ي�شكل م�ضغوطات �صغرية ميكن �سحقها ومزجها
مع كمية قليلة من املاء �أو احلليب .يتم بعد مرور ب�ضعة �أ�سابيع قيا�س
م�ستويات هرموين الدرق واملن�شط للدرق للت�أكد من �أن م�ستوياتهما
طبيعية ,ومع منو الطفل يتم قيا�س هذه الهرمونات ب�شكل منتظم
للت�أكد من كون اجلرعة امل�أخوذة هي اجلرعة ال�صحيحة وهي جرعة
يجب زيادتها مع تقدم الطفل يف العمر .يتحتم على الأ�شخا�ص
امل�صابني بهذا املر�ض �أخذ الدواء طوال احلياة وعدم �إيقاف العالج.
هذا وينمو الأطفال امل�صابني بق�صور الدرق اخللقي الذين عوجلوا

قصور الدرق الخلقي لدى الشعوب العربية

الدرق الخلقي
قصورالناعور

يف البلدان املتقدمة .حيث يتم قيا�س م�ستوى هرمون الدرق والهرمون
املن�شط للدرق يف اليوم الثاين �أو الثالث بعد الوالدة ,ف�إذا كان م�ستوى
ً
منخف�ضا ج��دً ا �أو م�ستوى الهرمون املن�شط للدرق
هرمون ال��درق
مرتف ًعا جدً ا ير�سل الر�ضيع �إلى اخت�صا�صي �أمرا�ض الغدد ال�صم
عند الأطفال لت�أكيد الت�شخي�ص والبدء بالعالج� .إن الهدف وراء
م�سح حديثي الوالدة بح ًثا عن حاالت ق�صور الدرق اخللقي هو �إمكان
اكت�شاف املر�ض والبدء باملعاجلة الفعالة خالل �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني
من الوالدة قبل حدوث �أذية غري قابلة للإ�صالح يف �سياق منو الطفل
وتطوره .حيث �أنه مامل يتم �إجراء هذا امل�سح تنخف�ض كثري ًا ن�سبة
ك�شف حاالت ق�صور الدرق اخللقي خالل ال�شهر الأول من العمر �إلى
ما دون الن�صف .ومع الوقت ينمو �أولئك الر�ضع ب�شكل �سيء وبطيء,
هذا ومع ا�ستمرار حالة ق�صور ال��درق امل�تروك ب��دون عالج حتدث
حالة �إعاقة عقلية بالغة ال�شدة مع انخفا�ض حا�صل الذكاء ()IQ
وبالتايل يحتاج معظم ه�ؤالء الأطفال �إلى رعاية خا�صة يف املراكز
ال�صحية.

�سري ًعا ب�شكل طبيعي بدون �أية عالمات ت�أخر يف التطور اجل�سمي
والعقلي.

