ﻣﺣﺎﺿرات د.أﺳد اﻻﺑراھﯾم

ﻗﺳم اﻷﻣراض اﻟﻐدﯾﺔ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل
اضطراابت التمايز اجلنسي
)Disorders of Sexual Defferentiaion(DSD
يكون القند اجلنيٍت ثنائي القدرة bipotentialوتتواجد ادلورثة احملددة للخصية يف الذكور  SRYعلى الصبغي Y

وىي مسؤولة عن دتايز القند اجلنيٍت اىل خصية تقوم ابفراز التستوستَتون وبدوره اىل دي ىيدرو تستوستَتون شلا
يؤدي لتطور األعضاء الذكرية.أما يف حال غياب  SRYفيتطور القند اجلنيٍت اىل مبيض وتصبح األعضاء اخلارجية
انثوية.
تنتج اضطراابت التمايز اجلنسي مع عدم القدرة على حتديد اجلنس عن األسباب التالية:
-1تذكَت لألجنة االانث انجم عن زايدة األندروجينات ويعترب فرط تنسج الكظر اخللقي السبب األكثر شيوعا
-2نقص تذكَت األجنة الذكور بسبب عدم كفاية عمل االندروجينات وىذا قد ينتج عن عدم القدرة على
االستجابة على االندروجينات(عيوب ادلستقبالت او متالزمة عدم احلساسية على االندروجُت سواء جزئية أو
اتمة) أو بسبب عيوب حتول التستوستَتون اىل دي ىيدرو تستوستَتون(عوز  5الفا ريدوكتاز) أو شذوذ تركيب
االندروجينات انطالقا من الكولسًتول.
-3عدم كفاية موجهات األقناد وتشاىد يف بعض ادلتالزمات كمتالزمة برادر ويلي ويف قصور النخامى اخللقي
والذي يؤدي لصغر قضيب وخصى غائبة.
-4االضطراب ادلبيضي اخلصوي ويعرف سابقا ابخلنوثة احلقيقية وػلدث سواء مع صيغة صبغية انثوية او ذكرية أو
مع خالاي حتوي  Yشلا يسبب وجود خصى ومبيض مع ظلط ظاىري معقد.
يتشوق األىل واألقرابء دلعرفة جنس ادلولود ولكن حبال الشك غلب عدم التسرع ابلتصريح ابجلنس قبل التقييم
الكايف طبيا ونفسيا وجراحيا من قبل أخصائيُت مث مناقشة األمر مع األىل شلا ػلتم أتخَت اعالن جنس ادلولود
وكذلك تسجيلو.أما اذلوية اجلنسية فموضوع معقد ويعتمد على ما ىو أكثر من النمط الظاىري والصبغيات
ومستوايت اذلرموانت.
غلب حتديد الصيغة الصبغية مع قياس اذلرموانت اجلنسية والكظرية مع دراسة تصويرية للبٌت الداخلية واألقناد وقد
ضلتاج لدراسة تنظَتية مع خزعات من البٌت الداخلية.
يتم اللجوء يف العديد من اضطراابت التمايز اجلنسي للجنس االنثوي لسهولة تصنيع األعضاء االنثوية ألنو من
غَت ادلمكن تصنيع قضيب وظيفي جراحيا.ومع ذلك يبقى من الصعب التنبؤ ابذلوية اجلنسية للطفل يف الكهولة

وقد ضلتاج لدعم الحق ولذلك ىناك ميل لتأخَت اجلراحة النهائية للسماح للشخص ابعطاء رأيو يف االجراءات
الحقا.
أخَتا يف حال وجود اضطراب يف التمايز اجلنسي ال حتزر جنس ادلولود وتذكر أن السبب األكثر شيوعا ىو فرط
التنسج الكظري اخللقي.
انثى

ذكر

قند جنيٍت غَت متمايز

غياب ادلنطقة احملددة

ادلنطقة احملددة للجنس على الصبغي

للجنس SRY

الذكري SRY

مبيضُت وأعضاء

خصى

أنثوية

تثبيط الرحم وقنايت فالوب

تذكَت األعضاء اخلارجية

احلفاظ على األعضاء الداخلية
الذكرية

فرط التنسج الكظري اخللقي

التمايز اجلنسي

Congenital Adrenal Hyperplasia

ىي رلموعة من االضطراابت اجلسدية ادلقهورة لًتكيب الستَتوئيدات الكظرية تؤدي لفرط تنسج كظري خلقي مع
نسبة شيوع  5555/1مولود وىي أكثر شيوعا يف حاالت زواج األقارب.تنتج يف  % 95من احلاالت عن عوز
مخَتة  21ىيدروكسيالز الضرورية لًتكيب الكورتيزون كما اليستطيع  %85من ادلرضى تركيب االلدوستَتون شلا
يؤدي لضياع ملح(نقص صوديوم وفرط بواتسيوم).يؤدي نقص الكورتيزون يف اجلنُت لتحريض النخامى على افراز
 ACTHوالذي ػلرض انتاج االندروجينات الكظرية.
التظاىرات السريرية
ػلدث تذكَت لألعضاء اخلارجية عند االانث مع ضخامة بظر ودرجات سلتلفة من التحام الشفرين أما عند الذكور
فيكون القضيب ضخما مع تصبغ الصفن ولكن غالبا يبقى بدون دتييز.حتدث النوبة الكظرية ادلضيعة للملح يف
 %85من الذكور بعمر  3-1أسابيع مع اقياء وفقد وزن ورخاوة ووىط وعائي .ػلدث طول القامة يف %25
من الذكور غَت ادلضيعُت للملح ويطور كل من الذكور واالانث غَت ادلضيعُت للملح بنية عضلية ورائحة تعرق
وشعر عانة وعد انمجة عن زايدة االندروجينات.
قد تكون ىناك قصة عائلية لوفياة ولدان غَت شليزة يف الشكل ادلضيع للملح.

التشخيص
يتم اثبات التشخيص بوجود مستوايت مرتفعة لطالئع الستَتوئيدات وىي  17الفا ىيدروكسي بروجسًتون يف
الدم اضافة دلتالزمة ضياع ادللح سلرباي من نقص صوديوم وارتفاع بواتسيوم كما ػلدث محاض استقاليب ونقص
سكر دم.
التدبَت
قد حتتاج االانث ادلصاابت جلراحة اصالحية لألعضاء اخلارجية خالل السنة األوىل وابعتبار أن لديهم رحم
ومبيضُت فيجب دائما اعتبارىم اانث ولديهم امكانية لالصلاب أما اجلراحة النهائية فيتم أتخَتىا دلرحلة اليفع.يعتمد
التدبَت طويل األمد على اعاضة الستَتوئيدات السكرية مدى احلياة لتثبيط انتاج  ACTHوابلتايل االندروجينات
الكظرية للسماح بنمو ونضج عظمي طبيعيُت.ضلتاج خالل النوبة احلادة ادلضيعة للملح لعالج وريدي ابلسوائل
ادللحية والسكرية واذليدروكورتيزون.يتم يف احلاالت ادلضيعة للملح اضافة الستَتوئيدات ادلعدنية مع كلور
الصوديوم.تتم مراقبة النمو والنضج العظمي واندروجينات ادلصل و  17ىيدروكسي بروجسًتون لتقييم فعالية
االعاضة حيث تؤدي االعاضة غَت الكافية لزايدة  ACTHواالندروجينات وىذا يسبب تسارعا اوليا يف النمو مع
تسارع النضج العظمي شلا يسبب خسارة يف الطول النهائي أما االعاضة الزائدة فتؤدي لتأخر النضج العظمي
وتباطؤ النمو.ؽلكن تشخيص احلالة قبل الوالدة مع عالج االم ابلديكساميتازون حوايل وقت االلقاح وتستمر
العالج طيلة احلمل حبال جنس اجلنُت انثى النقاص  ACTHوابلتايل درجة التذكَت عند الوالدة.
الًتكيب الشاذ للستَتوئيدات يف عوز 21
ىيدروكسيالز الشكل األكثر شيوعا لفرط
التنسج الكظري اخللقي

تناسلية مبهمة مع فرط تذكَت ألنثى مصابة بعوز  21ىيدروكسيالز

أعضاء

االضطراابت الغدية الصماوية الشائعة يف األطفال واليافعُت
الداء السكري
ازداد معدل حدوث الداء السكري عند األطفال بثبات يف العشرين سنة ادلاضية ويصيب حاليا  1555/1طفل
قبل عمر  16سنة ويقدر أن العدد سيتضاعف يف .2525يعود السبب يف ذلك اىل تبدالت ادلخاطر البيئية رغم
عدم وضوح السبب.ىناك اختالفات عرقية وجغرافية مهمة حيث يزداد يف البلدان الشمالية مع أعلى معدل
حدوث يف اسكتلندا وفنلندا.ػلتاج كل األطفال ادلصابُت ابلداء السكري ظلط  1اىل األنسولُت اخلارجي أما الداء
السكري ظلط  2فينتج عن ادلقاومة على األنسولُت وقد ازداد حدوثو حديثا عند األطفال بسبب شيوع مشكلة
البدانة .يوضح اجلدول تصنيف الداء السكري
النمط 1

السبب األكثر شيوعا ويعود لتخرب مناعي ذايت خلالاي
 Bالبنكرايسية

النمط 2

مقاومة على األنسولُت يتلوىا قصور خالاي بيتا ويشاىد
أبعمار أكرب مع ارتباط ابلبدانة ووجود قصة عائلية وىم
غَت معرضُت للحماض وأكثر شيوعا يف بعض
اجملموعات العرقية كاذلنود

النمط 3

أظلاط أخرى غَت نوعية
خلل مورثي يف وظيفة خالاي بيتا مبا يف ذلك MODYالداء السكري ابليفع الناجم عن طفرات
الغلوكوكيناز
خلل مورثي يف عمل األنسولُتاألمخاج:احلصبة االدلانية اخللقيةاألدوية:الستَتوئيدات القشريةقصور بنكرايس خارجي:داء ليفي كيسيأمراض غدية:كوشنغمتالزمات مورثية أو صبغية:داون,تورنر-داء سكري وليدي:عابر أو دائم

النمط 4

الداء السكري احلملي

االلية ادلرضية للداء السكري ظلط 1
يلعب كل من التأىب الوراثي والتعرض البيئي دورا مهما ويتوضح التأىب الوراثي يف:
-1نسبة التوافق يف التوأم ادلطابق -2 %45-35زايدة خظر تطور الداء السكري يف حال الوالد لديو داء
سكري معتمد على االنسولُت  45-25/1حبال األب و  85-45/1حبال األم مقارنة ب  455/1يف اجملموع
العام دون  16سنة-3 .زايدة خطر االصابة بُت من لديهم  HLADR3أو  HLADR4ونقص اخلطورة يف
 HLADR2و .HLADR5
ػلدث التقليد اجلزيئي بُت زلرض بيئي وبُت مستضد على سطح خالاي بيتا البنكرايسية وتشمل احملرضات البيئية
االنتان ابلفَتوسات ادلعوية الشائعة يف الربيع واخلريف وبعض النظم الغذائية ومن ادلمكن أن ىناك دور لربوتينات
حليب البقر و فرط التغذية.تؤدي احملرضات البيئية بوجود التأىب الوراثي الطالق حدثية مناعية ذاتية تؤذي خالاي
بيتا وتقود لعوز االنسولُت.تشمل وامسات خترب خالاي بيتا أضداد خالاي اجلزر ICAوأضداد الغلواتميك دي
كربوكسيالز GADو أضداد االنسولُت.يًتافق الداء السكري ظلط  1مع اضطراابت مناعية اخرى كقصور
الدرق,داء أديسون ,الداء الزالقي والتهاب ادلفاصل الشبايب سواء يف ادلريض نفسو أو يف العائلة.
يوضح الشكل التايل مراحل تطور الداء السكري ظلط :1

التظاىرات السريرية
للداء السكري ظلط  1ذرواتن األوىل ما قبل ادلدرسة والثانية يف اليفع كما أنو يشيع يف الربيع واخلريف وعلى
العكس من الكهول فعادة ما يتظاىر األطفال بعدة أسابيع من بوال وسهاف وفقد وزن وقد يتطور لدى البعض
سلس بويل ليلي اثنوي ويتم تشخيص معظم األطفال يف ىذه ادلرحلة من ادلرض.أصبح احلماض اخللوين السكري
ادلتقدم اندرا كعرض زلضر(أقل من  %15يف بعض البلدان) لكنو يتطلب كشفا وعالجا اسعافيا وقد يضيع
التشخيص حبال مت تشخيص فرط التهوية خطأ كذات رئة واألمل البطٍت كالتهاب زائدة أو امساك.
يوضح اجلدول التايل أعراض الداء السكري عند األطفال
الباكرة

األكثر شيوعا الثالثي الكالسيكيبوالسهاففقد وزنأقل شيوعا –سلس بويل اثنويأمخاج جلدية-مبيضات

ادلتأخرة

رائحة اخللون يف النفساقياءجتفاف-أمل بطٍت

فرط هتوية(تنفس كومساول)صدمة نقص حجموسنسبات وموتالتشخيص
يتم أتكيد التشخيص يف الطفل العرضي بوجود سكر دم عشوائي مرتفع(فوق  1111شلول/ل) حسب معايَت
منظمة الصحة العادلية وبيلة سكرية وبيلة خلونية أما عند الشك فان ارتفاع سكر الدم على الريق (فوق 7
شلول/ل) أو ارتفاع اخلضاب الغلوكوزي تبدو مفيدة واندرا ما ضلتاج الختبار حتمل السكر الفموي عند األطفال.
غلب الشك ابلداء السكري ظلط  2عند وجود قصة عائلية,األطفال من أصول ىندية,البدانة مع عالمات مقاومة
على االنسولُت كالشواك األسود وىو افات جلدية على الرقبة وحتت االبطُت كما ىو مالحظ يف الصورة التالية:

الشواك األسود يف مرضى الداء السكري ظلط 2
التدبَت األويل لألطفال ادلصابُت ابلداء السكري ظلط 1
تتطلب العناية فريقا متخصصا يضم أخصائي أطفال مع اىتمام ابلداء السكري,شلرضة أخصائية ابلداء
السكري,أخصائي تغذية عند األطفال,معاجل نفسي,عامل اجتماعي,أخصائي غدد مع رلموعات دعم للعائلة
والطفل.يعتمد التدبَت األويل على حالة الطفل السريرية حيث ػلتاج األطفال ادلصابون ابحلماض قبوال وعالجا

اسعافيا يف ادلشفى .يكون معظم ادلرضى ادلشخصُت حديثا يقظُت وقادرين على تناول الطعام والشراب وؽلكن
تدبَتىم خارجيا ابالنسولُت حتت اجللد أما حبال وجود االقياء أو التجفاف فنحتاج للسوائل الوريدية.
غلب توافر برانمج تثقيفي للعائلة واألىل يغطي اجلوانب التالية:فهم أساسي دلبادئ امراضية الداء السكري,طرق
ومواقع حقن االنسولُت,احلمية وتتألف من انقاص الكربوىيدات ادلشتقة مع أقل من  %35دسم وحساب
الكربوىيدرات لكل وجبة حلساب كمية األنسولُت,موائمة احلمية واالنسولُت للجهد والتمارين,مراقبة سكر الدم
وخلون الدم عند احلاجة,التعامل حباالت ادلرض لتجنب احلماض,معرفة أعراض وعالج نقص سكر الدم,أين ؽلكن
احلصول على ادلساعدة ورلموعات الدعم ادلتوفرة وأخَتا التأثر النفسي للمرض ادلستمر مدى احلياة واالختالطات
قصَتة و طويلة األمد.ضلتاج لتمضية وقت ىام مع العائلة لتقدًن ادلعلومات والدعم النفسي وغلب تقدًن ادلعلومات
بشكل مناسب لعمر الطفل مع حتديثها بشكل مستمر.
األنسولُت
يتم تصنيع األنسولُت كيميائيا بشكل يطابق األنسولُت البشري عرب تقنية  DNAادلأشوب أو بواسطة تعديالت
كيميائية لألنسولُت اخلنزيري.تشمل أشكال األنسولُت:
-1مشاهبات األنسولُت البشري:مشاهبات األنسولُت السريع وتشمل  LISPROوامسو التجاري
 HUMALOGو glulisineوامسو التجاري  APIDRAو  ASPARTوامسو التجاري
 NOVORAPIDوىي أسرع من حيث البدء وأقصر من حيث مدة التأثَت مقارنة ابألنسولُت النظامي
 REGULARوىناك أيضا مشاهبات مديدة التأثَت ) DETEMIR(LEVEMIRأو
).GLARGINE(LANTUS
-2األنسولُت البشري النظامي قصَت التأثَت:يبدأ بعد  65-35دقيقة والذروة  4-2ساعات ويستمر حوايل 8
ساعات ويعطى قبل  35-15دقيقة من الوجبة ومن األمثلة التجارية  ACTRAPIDو .HUMULIN S
-3األنسولُت متوسط التأثَت:يبدأ بعد  2-1ساعة والذروة  12-4ساعة ومن أمثلتو  ISOPHANEوىو
ػلوي ذرة  PROTAMINEومن األمثلة التجارية  INSULTARDو .HUMULIN I
-4مستحضرات معدة سابقا ألنسولُت سلتلط سريع ومتوسط مع  %35-25سريع.
ؽلكن اعطاء األنسولُت السريع تسريبا مستمرا بواسطة مضخة أو بواسطة حقنات متعددة بواسطة السَتنغ أو
القلم.
يعطى األنسولُت حتت اجللد أعلى الذراع ,على الوجو األمامي الوحشي للفخذ والردفُت والبطن.غلب ادلداورة يف
أماكن احلقن لتجنب التليف الشحمي أو حباالت اندرة الضمور.غلب رفع اجللد قليال لألعلى مع احلقن بزاوية
 45درجة لتجنب احلقن العضلي احلارق والذي قد يسبب ندابت.يتم البدء عند معظم األطفال ابدلضخة أو
احلقن  4-3مرات( )BASAL-BOLUSمع أنسولُت سريع قبل كل وجبة وأنسولُت مديد اخر ادلساء و/أو
قبل االفطار لتأمُت االفراز القاعدي.تسمح ىذه األنظمة مبرونة أكرب كون جرعات األنسولُت قريبة لوقت الوجبات

والتمارين.غلب تثقيف األىل على التعامل مع قيم سكر الدم العالية فوق  15شلول/ل بُت الوجبات عرب اعطاء
جرعات اضافية من االنسولُت السريع وػلتاج ىذا النظام العالجي تعاوان من األىل وادلريض وادلدرسة وقد يفضل
البعض البقاء على نظام اجلرعتُت.تتناقص احلاجة لألنسولُت بعد فًتة قصَتة من التشخيص بسبب االفراز الباقي
خلالاي بيتا(فًتة شهر العسل) وتزداد الحقا احلاجة اىل  1-515وحدة/كغ او حىت  2وحدة/كغ يوميا خالل
البلوغ.
يوضح الشكل التايل النظام العالجي القاعدي :

احلمية
غلب موائمة النظام العالجي ابالنسولُت مع احلمية هبدف حتسُت الضبط االستقاليب واحلفاظ على النمو
الطبيعي.يوصى حبمية صحية مع احلفاظ على كميات كافية من الكربوىيدرات ادلعقدة وزلتوى منخفض نسبيا من
الشحوم(أقل من  %35من امجايل احلريرات) كما غلب أن تكون احلمية غنية ابأللياف اليت تسمح بتحرر اثبت
من الغلوكوز بينما تسبب الكربوىيدرات ادلشتقة دتوجات سريعة يف سكر الدم.
مراقبة سكر الدم
ضلتاج دلراقبة سكر الدم بشكل منتظم وعند الشك ابرتفاعو أو اطلفاضو لتعديل جرعات االنسولُت ومعرفة أتثَت
التبدالت يف نظام احلياة واحلمية واجلهد على ضبط سكر الدم.يتم تسجيل القيم اليومية واذلدف احلفاظ على قيم
سكر دم قرب طبيعية قدر االمكان(6-4شلول/ل) وىذا يعٍت عمليا ولتجنب نقص سكر الدم (15-4شلول/ل)
عند األطفال و (8-4شلول/ل)عند اليافعُت.غلب تكثيف ادلراقبة خالل فًتات العطل واألمراض السيما عند
اليافعُت.تتواجد حساسات للمراقبة ادلستمرة توضع حتت أو عرب اجللد وتؤمن قراءة مستمرة لسكر الدم
 CGMS :Continuous Glucose Monitoring Sensorsوىي تكشف أيضا النوب الالعرضية لنقص
سكر الدم الليلي أو فًتات الضبط السيء خالل اليوم.

يعترب قياس خلون الدم اجباراي خالل األمخاج أو حباالت الضبط السيء لتجنب احلماض اخللوين السكري ومازال
خلون البول مستخدما يف بعض ادلراكز.
يفيد قياس اخلضاب الغلوكوزي HbA1cكمشعر عملي للضبط االمجايل خالل األسابيع  12-6ادلاضية وغلب
اجراؤه ثالث مرات سنواي على األقل ويرتبط مستواه اىل خطر االختالطات ادلتأخرة بطريقة غَت خطية حيث يزداد
خطر االختالطات بشكل أسرع مع ادلستوايت العالية .قد يكون اخلضاب الغلوكوزي مضلال حباالت قصر عمر
الكرية احلمراء كفقر الدم ادلنجلي أو حبال كانت جزيئة اخلضاب  HbAغَت طبيعية كما يف التالسيميا.تعترب قيمة
(% 715أقل من  58شلول/شلول) مثالية لكن اليتم حتقيقها عمليا اال يف  %55أو أقل من ادلرضى.
نقص سكر الدم
يطور معظم األطفال أعراض معروفة عندما يهبط سكر الدم دون  4شلول/ل وىي شخصية اىل حد كبَت وتتغَت
مع العمر وتشمل الشكاوى األكثر اجلوع,الصداع ,األمل البطٍت,تعرق,شعور ابلتعب ,اغماء وخدر ابلساقُت.عندما
اليتم كشف ىذه األعراض وعالجها تًتقى اىل اختالجات وسبات.يكشف األىل نوب نقص سكر الدم عند
الرضع وصغار األطفال بواسطة الشحوب واذلياج وأحياان سلوك غَت منطقي وغلب عند أدىن شك قياس سكر
الدم أو اعطاء الطفل الطعام.يتطلب عالج نقص سكر الدم ابدلراحل الباكرة اعطاء سكر سهل االمتصاص على
شكل أقراص أو شراب سكري وغلب أن يكون الوصول لذلك سهال للطفل.كما غلب توفر حقن الغلوكاكون
عند األىل أو فريق الرعاية لعالج نقص سكر الدم الشديد مع تعليمهم كيفية اعطائها عضليا وغلب أن أيكل
الطفل فورا بعدىا لضمان عدم ىبوط سكر الدم اثنية.
ؼلضع سكر الدم للعديد من العوامل حيث يزداد حباالت حذف جرعة االنسولُت,تناول السكرايت
السريعة,حاالت ادلرض,قبل فًتة قصَتة من بدء الطمث,ىرمون النمو,الستَتوئيدات,اذلرموانت اجلنسية والبلوغ
وكذلك حباالت الشدة النامجة عن اجلراحة .بينما ينقص سكر الدم بعد اعطاء االنسولُت,التمارين واجلهد,تناول
الكحول وبعض األدوية وخالل القلق أو التوتر الشديدين.
احلماض اخللوين السكري
توضح اجلداول التالية تعريف احلماض اخللوين السكري واخلطوات األساسية يف التدبَت:
التدابَت األساسية يف احلماض اخللوين السكري
سكر دم فوق  1111شلول/لخلون الدم فوق  3شلول/لالبولة والشوارد والكرايتينُت(جتفاف)غازات الدم (محاض استقاليب شديد)سكر وخلون البول (كالعلا اغلايب)-دليل على السبب احملرض (انتان:زرع بول)

مراقبة قلبية:أمواج  Tحباالت نقص بواتسيوم الدمالوزنتدبَت احلماض اخللوين السكري
يتم االستشفاء حباالت االقياء أو تبدل الوعي وما عدا ذلك ؽلكن اعطاء االنسولُت حتت اجللد حىت يف احلاالت
ادلشخصة حديثا.
-1السوائل

حبال وجود صدمة يتم االنعاش ابحمللول ادللحي النظامي مث يتم اصالح التجفاف تدرغليا
خالل  72-48ساعة مع جتنب االماىة السريعة ألهنا قد تقود لوذمة دماغية وغلب
حساب سوائل االنعاش عند حساب سوائل التجفاف.
راقب الوارد والصادر من السوائل والشوارد والكرايتينُت وغازات الدم واحلالة العصبية دوراي.
يوضع خط وريدي مركزي وقثطرة بولية حبال الصدمة وانبوب أنفي معدي حبال االقياء أو
تناقص الوعي.

-2االنسولُت

يتم البدء بتسريب االنسولُت  511-5155وحدة/كغ/ساعة بعد الساعة األوىل مع جتنب
اعطاء جرعة حتميل وتعديل اجلرعة حسب قيم سكر الدم الذي غلب مراقبتو بشكل منتظم
النقاصو تدرغليا حوايل 2شلول/ساعة ألن التناقص السريع خطر ويتم التبديل اىل سوائل
سكرية بعد  24ساعة عند ىبوط السكر دون 14شلول/ل لتجنب نقص سكر الدم.

-3البواتسيوم

ابلرغم من ارتفاع مستوايتو األولية فانو سينقص خالل االماىة وادلعاجلة ابالنسولُت وغلب
اضافتو فور تبويل ادلريض مع ادلراقبة القلبية وادلخربية الدورية حىت استقراره.

-4احلماض

غلب جتنب استخدام البيكربوانت رغم وجود احلماض اال حباالت الصدمة أو عدم
االستجابة للعالج فاحلماض يتصحح تلقائيا مع االماىة والعالج ابالنسولُت وغلب مراقبة
اخللون شعراي.

-5االماىة
الفموية
واالنسولُت حتت
اجللد

يوقف تسريب االنسولُت وريداي بعد ساعة من اعطاء اجلرعة االوىل حتت اجللد

-6كشف
وعالج السبب
ادلستبطن

قد يسبب احلماض فرط عدالت بدون حرارة وغلب تقييم االنتان والعالج ابلصادات حبال
اثباتو كعامل زلرض

أ-جتفاف شديد مع نقص وزن خالل احلماض ب-نفس ادلريض بعد  4أشهر
التدبَت طويل األمد
يهدف التدبَت طويل األمد اىل :السماح بنمو وتطور طبيعي,احلفاظ ما أمكن على حياة طبيعية يف ادلنزل
وادلدرسة,ضيط جيد لسكر الدم,تشجيع الطفل على االعتماد على نفسو لكن مع مراقبة الكهول حىت ؽلكنو
االعتماد كليا على نفسو,جتنب نوب نقس سكر الدم,الوقاية من االختالطات طويلة األمد عرب احلفاظ على
اخلضاب الغلوكوزي دون  58شلول/شلول(.)%715علما أن ىذه األىداف صعبة التحقيق يف كل ادلرضى ويف كل
مراجل احلياة.
ادلشاكل يف ضبط سكر الدم
يكون ضبط سكر الدم صعبا يف الظروف التالية:تناول العديد من األطعمة السكرية كالتحلية يف احلفالت وأثناء
العودة من ادلدرسة,ادلراقبة القليلة أو غَت ادلوثوقة لسكر الدم مع تسجيل قيم مقبولة قبل زايرة الطبيب,خالل
األمراض السيما أن االنتاانت الفَتوسية شائعة ابلطفولة وىي تسبب زايدة احلاجة لالنسولُت وقد يتناقص الوارد
الغذائي لذلك غلب تشديد مراقبة سكر الدم مع استمرار العالج أثناء ادلرض ومراقبة خلون البول,خالل التمارين
حيث يتطلب التمرين العنيف أو الطويل انقاصا جلرعات االنسولُت وزايدة الوارد الغذائي وقد ػلدث نقص سكر
دم متأخر يف ادلساء أو حىت ليال وؽلكن جتنبو بوجبة اضافية قبل النوم تشمل كربوىيدرات بطيئة كاحلبوب أو اخلبز
أما التمارين اخلفيفة يف ادلدرسة فيمكن تدبَتىا بوجبة خفيفة أو انقاص االنسولُت قصَت التأثَت دتاما قبل

التمرين,خالل اضطراابت األكل وىي شائعة يف الطفالت الصغَتات ادلصاابت ابلداء السكري ,االضطراابت
العائلية كالطالق أو االنفصال وأخَتا عدم تعاون األىل أوعدم وجود حافز أو عدم الفهم ومبا أنو اليوجد للطفل
عطلة من مرضو ضلتاج حلافز وتعاون وتشجيع للضبط ادلستمر ومن ىنا أعلية التخطيط لربامج تثقيفية منتظمة
لكشف مستوايت معرفة وثقافة العائلة.
التدبَت يف ادلدرسة
ضلتاج لتعاون األىل وادلدرسة والفريق الطيب مبا يتعلق حباجات الطفل التغذوية واحلاجة لوجبات اضافية يف أوقات
زلددة وما غلب فعلو يف حاالت نقص سكر الدم أو فقد الوعي.
البلوغ وادلراىقة
تتميز ىذه ادلرحلة بفًتة ظلو سريع يف بداية البلوغ مع تفاعالت معقدة وتبدالت يف مستوى اذلرموانت تشمل
األنسولُت وعوامل النمو الشبيهة ابالنسولُت حيث أن كال من ىرمون النمو واالسًتوجينات والتستوستَتون
تعاكس عمل االنسولُت وىذا يسبب زايدة احلاجة من االنسولُت من  1-515وحدة/كغ/يوم قبل البلوغ اىل أكثر
من  2وحدة/كغ/يوم والسيما يف الصباح .تسبب التبدالت النفسية ادلرافقة للبلوغ صعوبة يف ضبط الداء السكري
حيث يقل االلتزام ابحلمية والنظام العالجي ويعرف اليافعون أهنم لن يتأثروا مباشرة عندما يغشون ابحلمية أو عندما
ػلذفون بعض جرعات االنسولُت وقد يقوم البعض بدافع ادلغامرة بكسر النظام العالجي كما أهنم ال يلتزمون مبراقبة
سكر الدم يوميا متذرعُت بشعورىم الشخصي أن األمور جيدة كما يعتقد البعض السيما االانث أن البيلة
السكرية تساعد يف ختفيف الوزن.وتسبب ىذه األمور خالفات مع األىل وقد ؽلتد ذلك ليشمل الفريق الطيب
بسبب الغضب ادلتزايد جتاه مرضهم الذي غلعلهم سلتلفُت عن أقراهنم.ونذكر أيضا أن لدى بعض األىل فرط محاية
جتاه اليافع فيما غلب تشجيعو على حتمل ادلسؤولية جتاه مرضو.غلب تثقيف اليافعُت حول ادلخاطر الصحية
االخرى النامجة عن عادات سيئة قد تبدأ يف ىذا العمر كالتدخُت والكحول وقد ضلتاج دلتابعة نفسية.غلب على
فريق الرعاية أن يشجع اليافع على بذل أفضل عناية ومن غَت ادلفيد اعطاؤىم زلاضرة عن ادلخاطر طويلة األمد
ألن ادلراىق يعتربىا غَت ظاىرة لكنها قد تكون مفيدة حبال كانت ىناك أىداف قصَتة األمد واضحة ومقبولة من
ادلريض,وحبال كانت هتدف اليصال اجلهود لتحسُت الضبط السكري وحبال كانت ىناك مقاربة موحدة من الفريق
مع االتفاق حول االساسيات وحبال مت استخدام رلموعات األقران عرب فعاليات تعزز الصحة ال سيما يف العطل
للسماح لليافع ابدلساىة والتعلم عن مرضو وؽلكن أن يساىم يف تعليم األطفال الصغار.يوضح اجلدول كيفية
التداخل بُت ادلراىقة الطبيعية والداء السكري:

ادلراىقة الطبيعية

كيف يتداخل الداء السكري

النضج الفيزايئي واجلنسي

قد يسبب أتخر البلوغ وقد ينزعج ادلراىق من انتهاك
خصوصيتو ابلفحوص الطبية ادلتكررة

االنسجام مع األصدقاء

اضطراره لتناول الوجبات واحلقن يف مواعيدىا

الصورة الذاتية

الشعور ابالختالف خالل نوب نقص سكر الدم

تقدير الذات

أتذي نظرة ادلراىق جلسمو

االستقاللية عن األىل

فرط محاية األىل مع تقييد اخلروج خارج ادلنزل اضافة
دلعركتو ضد السكري

االستقاللية االقتصادية

خصوصية الضمان الصحي ونظرة زمالئو يف العمل
اضافة لصعوبة احلصول على بعض األعمال كقيادة
مركبة عامة أو طيار.

الوقاية من االختالطات طويلة األمد
يؤخر الضبط اجليد للداء السكري أو ؽلنع اعتالل الشبكية السكري كما ويبطئ سَت اعتالل الشبكية السكري
حبال حدوثو كما أن الضبط الباكر اجليد ينقص االختالطات ادلتأخرة حىت لو تراجع الضبط يف ادلراحل ادلتأخرة
للحياة.غلب تقييم االختالطات طويلة األمد دوراي رغم عدم شيوعها ابلطفولة .
قد ػلدث بعض التأخر ابلبلوغ يف األطفال السكريُت كما تشيع البدانة السيما عند االانث أو حبال مل يتم انقاص
جرعات االنسولُت هناية البلوغ وابلتايل غلب مراقبة مشعر كتلة اجلسم.غلب مراقبة الضغط الدموي مرة سنواي على
االقل.
غلب مراقبة بيلة ادليكروالبومُت سنواي ألهنا العالمة األوىل العتالل الكلية السكري.يندر مشاىدة اعتالل الشبكية
أو الساد اللذين ػلتاجان معاجلة خالل الطفولة وغلب مراقبتهما سنواي بعد  5سنوات من ادلرض أو بعد
البلوغ.غلب تشجيع األطفال على العناية اجليدة ابلقدمُت من األعمار الباكرة وذلك بتجنب األحذية الضيقة
ومعاجلة االنتاانت ابكرا.
غلب مسح األمراض األخرى اليت يشيع ترافقها مع الداء السكري ظلط  1كالداء الزالقي والداء الدرقي ألنو يتم
اغفال تشخيصها سريراي بسهولة ويوصى ابستقصائها عند التشخيص والحقا حيث يتم اجراء وظائف الدرق
سنواي بعد التشخيص والداء الزالقي بعد  3سنوات أو عند الشك السريري.يوضح اجلول التايل خطوات التقييم
الدوري لطفل مصاب ابلداء السكري

قصة نقص سكر دم أو محاض أو استشفاء
ىل يشعر أبعراض نقص سكر الدم
التعب يف ادلدرسة وىل تتوفر رعاية داعمة يف ادلدرسة
تداخل ادلرض مع ظلط حياة الطفل
نتائج اخلضاب الغلوكوزي( 58شلول/ل أي  %715أو أقل
ىل نتائج مراقبة سكر الدم اليومية مرضية؟
ىل النظام العالجي ابالنسولُت مناسب وىل ػلتاج جرعات اضافية
فرط تنسج شحمي أو ضمور مكان احلقن(انظر الصورة)
احلمية والنظام الغذائي الصحي
أما من حيث الفحوص السريرية وادلخربية الدورية
ظلو وبلوغ طبيعي مع جتنب البدانة
الضغط الشرايين سنواي
الداء الكلوي:بيلة ميكروالبومُت سنواي بعد عمر  12سنة
العينان:اعتالل الشبكية والساد بعد عمر  12سنة
القدمُت:عناية دورية
حتري الداء الزالقي والدرق عند التشخيص مث سنواي للدرق وبعد  3سنوات للزالقي او حبال خسارة الوزن
التأكيد على لقاح الكريب سنواي
غلب أخَتا تقييم معرفة الطفل وفهمو للمرض وتشجيعو على ذلك من خالل ادلساعلة مع أطفال مصابُت اخرين
مع تشجيعو عى االعتماد على الذات مع وجود متابعة من ادلدرسة وفريق السكري .ال يتداخل الداء السكري مع
شلارسة الرايضة وغلب تشجيع ظلط طبيعي للحياة ما أمكن مع جتنب العادات ادلؤذية كالتدخُت والكحول .

األنسولُت

التليف والضمور الشحمي مكان حقن

قصور الدرق
تعرب كمية خفيفة من التَتوكسُت من األم للجنُت لذلك يؤثر قصور الدرق الشديد عند األم على تطور الدماغ أما
الدرق اجلنينية فتنتج بشكل مسيطر  reverse T3وىو مشتق من  T3لكنو غَت فعال.ػلدث بعد الوالدة اغراق
اي ارتفاع شديد يف احلاثة الدرقية  TSHيتظاىر ابرتفاع مستوايت اذلرموانت الدرقية وتتناقص احلاثة الدرقية
دلستوايهتا الكهلية بعمر االسبوع .قد يكون لدى اخلدج مستوايت منخفضة من اذلرمون الدرقي ابألسابيع األوىل
بينما تكون احلاثة الدرقية ضمن احلدود الطبيعية والضلتاج الضافة تَتوكسُت يف ىذه احلاالت.
قصور الدرق اخللقي
مرض شائع نسبيا يصيب  4555/1والدة وىو واحد من األسباب القليلة ادلمكن الوقاية منها لصعوابت التعلم
الشديدة لذلك يعترب كشفو مفيدا.تشمل أسباب قصور الدرق اخللقي الدرق اذلاجر وغياب الدرق وىي أشيع
األسباب اذ أن الدرق هتاجر ابكرا يف احلياة اجلنينية من قاعدة اللسان دلوقعها الطبيعي حتت احلنجرة وقد تفشل
ىذه اذلجرة وتبقى على شكل كتلة لسانية أو غدة صغَتة وحيدة الفص وال يعرف السبب وراء ذلك.تشمل
األسباب األخرى لقصور الدرق اخللقي عيوب تركيب اذلرموانت الدرقية ويشكل  %15-5من األسباب ويشيع
يف بعض اجملموعات العرقية ومع زواج األقارب.يعترب عوز اليود السبب األكثر شيوعا لقصور الدرق اخللقي يف
العامل وؽلكن الوقاية منو.يسبب عوز  TSHقصور درق وقد يكون معزوال يف أقل من  %1من احلاالت ولكنو
عادة مايًتاف ق مع قصور طلامى شامل ويتظاىر عادة بعوز ىرمون ظلو وعوز موجهات األقناد وعوز احلاثة الكظرية
شلا يقود لنقص سكر دم أو صغر قضيب وخصى غَت انزلة يف الذكور قبل أن تظهر عالمات القصور الدرقي.
يوضح اجلدول أعراض قصور الدرق اخللقي وىي صعبة التمييز عن الطفل الطبيعي ابلشهر األول لكنها تصبح
واضحة مع العمر كما وتزداد بشكل طفيف التشوىات القلبية االخرى السيما القلبية.يتم كشف معظم األطفال
ادلصابُت بقصور درق خلقي غرب برامج ادلسح الروتيٍت ادلطبقة على كافة الولدان عرب ارتفاع  TSHابلدم لكن ال

يتم كشف حاالت قصور الدرق الثانوي النامجة عن شذوذات النخامى ألن  TSHتكون منخفضة لديهم.يتم
العالج ابلتَتوكسُت بعمر  3-2أسابيع والعالج الباكر ضروري للوقاية من صعوابت التعلم حيث يكون التطور
العقلي والذكاء مرضيا مع العالج الباكر.يتم العالج مدى احلياة ابلتَتوكسُت الفموي جبرعة حتافظ على النمو
الطبيعي وعلى مستوايت طبيعية للحاثة الدرقية واذلرموانت الدرقية.
قصور الدرق الشبايب
ينتج عادة عن التهاب درق مناعي ذايت وتزداد اخلطورة يف األطفال ادلصابُت مبتالزمة داون أو تورنر أو حبال وجود
ا ضطراابت مناعية ذاتية أخرى كالبهق أو التهاب ادلفاصل الشبايب أو الداء السكري وقد ػلدث داء اديسون يف
بعض احلاالت.ادلظاىر السريرية موضحة ابجلدول .احلالة أكثر شيوعا يف االانث وػلدث تباطؤ النمو الطويل مع
أتخر ابلعمر العظمي .غالبا ما تتواجد السلعة الدرقية علما أهنا قد تكون فيزيولوجية يف فًتة البلوغ.
اجلدول:أعراض قصور الدرق اخللقي وادلكتسب
اخللقي

ادلكتسب

غالبا ال عرضي ويكشف بربامج ادلسح .عدا ذلك:
فشل ظلومشاكل تغذيةيرقان مديدامساكجلد شاحب وابرد وجافمالمح وجهية خشنةبكاء خشنسلعة(اندرة)فتق سرة-أتخر تطور

االانث أكثر من الذكورقصر قامة/فشل ظلوعدم حتمل الربدجلد جافبطء قلبشعر رقيق جافالعُت شاحبة مع فقد شعر احلواجبسلعةبطء ارختاء ادلنعكساتامساكأتخر بلوغبدانةانزالق مشاش الفخذ العلوية
تراجع االداء ادلدرسي-صعوابت تعلم

وتوضح الصورة التالية ادلالمح السريرية لقصور درق خلقي غَت معاجل

فرط نشاط الدرق
ينتج غالبا عن داء غريف ادلناعي الذايت الناجم عن زايدة الغلوبولينات ادلناعية احملرضة للدرق Thyroid-
).Stimulating Immunoglobolines(TSIs
تتشابو األعراض السريرية مع تلك ادلشاىدة يف الكهول رغم أن العالمات العينية أقل شدة وغالبا مايشاىد يف
االانث يف العقد األول من العمر.تكون مستوايت  T4و/أو  T3مرتفعة مع تثبط يف احلاثة الدرقية .قد تكون
أضداد البَتوكسيزوم اغلابية أيضا وىذا يزيد فرصة الًتاجع العفوي لالنسمام الدرقي لكنها تؤدي يف النهاية لقصور
درق لذلك تسمى .Hashitoxicosisيوضح اجلدول التايل أعراض فرط نشاط الدرق:

األعراض اجلهازية

األعراض العينية

القلق وعدم االرتياحزايدة الشهيةالتعرقاالسهالفقد الوزنتسارع النمو الطويلتقدم العمر العظميرجفانتسرع قلب مع ضغط عايل النبضأطراف دافئة مع توسع وعائيسلعة مع ضجة درقيةصعوابت تعلم,مشاكل سلوكية-ذىان

جحوظشلل عيٍتlid lag-lid retraction

وتوضح الصورة التالية اجلحوظ ادلشاىد يف الداء العيٍت:

اخلط األول يف العاج دوائي ويشمل كاربيمازول أو بروبيل تيو يوراسيل الذي يتداخل يف تركيب اذلرمون الدرقي
وؽلكن يف البداية اضافة حاصرات بيتا حىت زوال األعراض كالقلق والرجفان وتسرع القلب.تتضمن التأثَتات
اجلانبية لألدوية نقص العدالت لذلك غلب فورا اجراء زرع دم حبال تطور أمل بلعوم مع حرارة عالية بعد فًتة قليلة

من العالج الدوائي.يعطى العالج الدوائي لسنتُت وىو يضبط االنسمام الدرقي لكن التًتاجع العالمات العينية
وتصل نسبة النكس بعد ايقاف العالج اىل  %75-45وىنا قد نلجأ لشوط عالجي اثين أو نلجأ للجراحة على
شكل استئصال درق حتت اتم شلا يؤدي ذلجوع اتم كما أن العالج ابليود ادلشع بسيط واليسبب سرطان اثنوي
وغلب ادلتابعة الالحقة لتطور قصور درق.
قد ػلدث فرط نشاط درق وليدي ألطفال االمهات ادلصاابت بداء غريف بسبب عبور أضداد  TSIsوىو ػلتاج
للعالج ألنو اضطراب قاتل لكنو يزول عفواي مع الوقت.
اضطراابت جارات الدرق
ػلرض ىرمون جارات الدرق  PTHتشكل العظم عرب اخلالاي ادلكونة للعظم  OSTEOBLASTوعلى أية
حال عندما تنخفض مستوايت الكالسيوم يف الدم ػلرض ىرمون جارات الدرق ارتشاف العظم عرب
 OSTEOCLASTويزيد القبط الكلوي للكلس كما يفعل استقالب الفيتامُت د لتحريض األمعاء على
امتصاص الكالسيوم.
تندر حاالت قصور جارات الدرق عند األطفال وتسبب نقص كلس الدم مع ارتفاع يف الفسفات بينما تكون
الفسفااتز القلوية طبيعية وىرمون جارات الدرق منخفض بشدة.يسبب نقص كلس الدم تشنج عضلي ونفضات
وصرير واسهال وىو مشكلة شائعة ابخلدج كما يشاىد كعرض يف حاالت اخلرع.تنتج حاالت قصور جارات
الدرق عند الرضع عن عوز خلقي(متالزمة دي جورج)ادلًتافقة مع غياب التيموس وخلل مناعي وعيوب قلبية مع
تشوىات وجهية.أما يف األطفال األكرب سنا فالسبب غالبا مناعي ذايت وقد يًتافق مع داء اديسون.ػلدث يف
قصور جارات الدرق الكاذب مقاومة يف األعضاء اذلدف لعمل ىرمون جارات الدرق ونتج ىذا اخللل عن طفرة
يف جزيئة االشارة.تكون مستوايت الكلس والفسفات غَت طبيعية بينما يكون ىرمون جارات الدرق طبيعيا أو
مرتفعا وتشمل الشذوذات االخرى قصر القامة والبدانة وعقيدات حتت اجللد مع قصر السالمية الرابعة وصعوبة
تعلم وقد يكون ىناك نقص تنسج ميناء السن مع تكلسات قاعدة اللثة.قد يكون ىناك مالمح شكلية لقصور
جارات الدرق الكاذب لكن مع مستوايت طبيعية للكلس والفسفات وىرمون جارات الدرق وتدعى احلالة قصور
ج ارات الدرق الكاذب الكاذب وقد يكون ىناك قصة عائلية اغلابية ألحد االضطرابُت يف نفس الساللة.
يشمل عالج نقص كلس الدم العرضي احلاد التسريب الوريدي لغلوكوانت الكالسيوم وغلب دتديد غلوكوانت
الكالسيوم  %15ألن االعطاء ادلركز يسبب أذية شديدة للجلد.أما نقص الكلس ادلزمن فيعاجل ابلكلس الفموي
مع جرعات عالية دلشاهبات الفيتامُت د مع تعديل اجلرعات للحفاظ على كلس الدم ابحلدود الدنيا للطبيعي.غلب
احلرص على جتنب البيلة الكلسية ألهنا قد تسبب كالس كلوي كما غلب مراقبة كلس البول.

يسبب فرط نشاط جارات الدرق فرط كلس الدم الذي يسبب امساك وقمو ووسن وأتثَتات سلوكية اضافة للبوال
والسهاف.وقد يشاىد  bony erosionsيف السالميات على الصورة الشعاعية للرسغ.قد تًتافق احلالة يف الولدان
وصغار األطفال مع بعض الشذوذات الوراثية كمتالزمة ويليامز أما يف الطفولة ادلتأخرة فالسبب غالبا أورام غجية
فرادية أو جزء من التنشؤ الغدي الصماوي العديد .MEN
يعاجل فرط كلس الدم الشديد ابالماىة وادلدرات والبيسفوسفوانت .bisphosphonate
قصور قشر الكظر
يعترب فرط التنسج الكظري اخللقي السبب األكثر شيوعا لنقص الكورتيزون والستَتوئيدات ادلعدنية غَت اخلارجي
أما داء أديسون يف الطفولة فنادر وينتج عن حدثية مناعية ذاتية قد تًتافق يف بعض األحيان مع اضطراابت غدية
صماوية أخرى كالداء السكري وقصور الدرق وقصور جارات الدرق.
من األسباب االخرى لقصور الكظر البدئي النزف أو االحتشاء يف فًتة الوليد أو بعد انتان دم صاعق
ابلسحائيات كما يشاىد يف حثل ادلادة البيضاء الكظري ادلرتبط ابجلنس الذي يؤدي الصابة عصبية استقالبية
تنكسية.أما التدرن فقد أصبح اندرا كسبب لداء اديسون.
قد يكون القصور الكظري أيضا اثنواي لقصور طلامي بسبب مرض طلامي وطائي أو تثبط ابحملور الوطائي النخامي
الكظري بسبب ادلعاجلة ادلديدة ابلستَتوئيدات
يتظاىر األطفال غالبا بنوبة ضياع ملح مع ىبوط ضغط و/أو نقص سكر دم وقد ػلدث التجفاف بعد متالزمة
شبيهة ابلتهاب األمعاء وقد اليتم التشخيص حىت النوبة التالية أما األطفال األكرب فيسيطر التعب والتصبغات
على األعراض.يوضح اجلدول التايل أعراض قصور قشر الكظر
القصور الكظري احلاد

القصور الكظري ادلزمن

نقص صوديومفرط بواتسيومنقص سكر دمجتفافىبوط ضغط-وىط دوراين

اقياءوسنتصبغات السيما اللثة والندابت-فشل ظلو

توضح الصورة التالية التصبغات يف مرضى القصور الكظري البدئي:

يتم التشخيص ابثبات وجود نقص صوديوم وفرط بواتسيوم الدم مع محاض استقاليب ونقص سكر الدم.يكون
كورتيزول ادلصل منخفضا مع ارتفاع يف احلاثة الكظرية  ACTHابستثناء القصور النخامي.عند الشك غلرى
اختبار السيناكتُت حيث يفشل الكورتيزول يف االرتفاع سواء يف القصور البدئي أو الوطائي النخامي ادلديد.
حتتاج النوبة الكظرية للعالج ابدلشفى مع زلاليل ملحية وسكرية وىيدروكورتيزون وريدي.أما العالج ادلديد فيتم
ابعاضة الستَتوئيدات القشرية وادلعدنية مع مضاعفة اجلرعات حباالت ادلرض أو قبل اجلراحة وغلب تعليم األىل
اعطاء اذليدروكورتيزون العضلي يف احلاالت االسعافية.
متالزمة كوشنغ
غالبا ماتكون زايدة الستَتوئيدات القشرية أتثَتا جانبيا للعالج ادلديد ابلستَتوئيدات سواء وريدية أو فموية أو يف
حاالت اندرة انشاقية أو أنفية أو موضعية.تعترب الستَتوئيدات مثبطات قوية للنمو ويقود العالج ادلديد جبرعات
عالية لقصر قامة وختلخل عظم ومن ادلمكن انقاص ىذه التأثَتات ابعطاء الستَتوئيدات صباحا وأبايم متناوبة.أما
األسباب األخرى لزايدة الستَتوئيدات القشرية فنادرة وقد تكون معتمدة على احلاثة الكظرية  ACTHكالورم
الغدي النخامي يف األطفال األكرب أو افراز منتبذ للحاثة الكظرية (أورام مفرزة) وىذه التشاىد عادة ابألطفال.أما
األسباب غَت ادلعتمدة على  ACTHفتنتج عن ادلعاجلة ابلستَتوئيدات أو ورم كظري سليم أو خبيث ويًتافق مع
عالمات اسًتجال.
غلب الشك مبتالزمة كوشنغ يف حاالت البدانة عند األطفال وتتميز عن البدانة األساسية النامجة عن زايدة الوارد
الغذائي بوجود قصر القامة يف متالزمة كوشنغ.يعترب فقد نظم االفراز اليومي للكورتيزون(مرتفع صباحا ومنخفض
منتصف الليل)من العالمات الباكرة ادلميزة دلتالزمة كوشنغ حيث يبقى مرتفعا أيضا يف منتصف الليل كما يكون
الكورتيزول احلر يف بول  24ساعة عاليا أيضا مع الفشل يف تثبيط كورتيزول الدم الساعة  9صباحا بعد اعطاء

الديكساميتازون.تكون األورام الكظرية عادة احادية اجلانب وتعاجل ابستئصال الكظر مع ادلعاجلة الشعاعية أما
األورام النخامية فتعاجل ابالستئصال عرب الوتدي.
يوضح اجلدول التايل ادلالمح السريرية دلتالزمة كوشنغ:
ادلالمح السريرية دلتالزمة كوشنغ:
فشل ظلو/قصر قامةبدانة وجهية وجذعيةامحرار وجنتُتشعرانيةتشققات ارجوانيةفرط توتر شرايينbruisingعدم حتمل الكربوىيدراتضياع و ضعف عضليتلُت عظاممشاكل نفسيةوتوضح الصورة التالية ادلالمح الوجهية دلتالزمة كوشنغ عند طفل يعاجل ابلستَتوئيدات بسبب عسرة تنسج قصيب
رئوي اتلية للخداج:

