
 

ما هو نقص هرمون النمو؟ 

 النمو هو واحدي. هرمون الطفل ما يكفي من هرمون النمو لينمو بشكل طبيعبحيث ال ينتج نقص هرمون النمو هو سبب نادر لفشل النمو 

.فمن الهرمونات التي تصنعها الغدة النخامية ، والتي تقع في قاعدة الدماغ خلف األن  

؟ن النمونقص هرمونسبة حدوث ما   

.لطف 10000إلى واحد من بين كل  3000أقل من واحد في  و يتراوح بين. الحدوث نادر التقديرات تختلف ، لكنه  

يسبب نقص هرمون النمو؟ما  

  قد .ظهرقي"( ولكن قد يستغرق عدة سنوات ليعند الوالدة )يسمى "خل هناك العديد من أسباب نقص هرمون النمو ، ومعظمها موجود

"(. تشمل األسباب الخلقية الشذوذات الجينية أو الهيكلية لتطور الغدة النخامية بنقص هرمون النمو في وقت الحق )يسمى "المكتس تطوري

وض الرأس أو العدوى أو الورم مكن أن تشمل راالمحيطة بها ، في حين أن األسباب المكتسبة ، والتي تكون أقل شيوًعا ، ي عاا واال

  .إلشعاعالتعرض ل أو

ما هي عالمات وأعراض نقص هرمون النمو؟ 

عادة ما يكون األطفال الذين يعانون من نقص هرمون النمو أقصر بكثير من أقرانهم )أي أقل بكثير من الخط المئوي الثالث( وبمرور 

 نون من نقص هرمون النمو ال يكونوار وأبعد من المعدل الطبيعي. من المهم أن نالحظ أن األطفال الذين يعابأكيبتعدوا بشكل الوقت ، 

.ةفي كثير من الحاالت ، هم على الجانب البدين ، وخاصة حول المعدبينما بالنسبة لطولهم ؛  المناسب عادة أقل من الوزن  

النمو؟ كيف يتم تشخيص نقص هرمون 

األشعة السينية للعظام )األشعة السينية للرسغ األيسر واليد( واختبارات فحص  النمو البطي  قد يشمل تقييم الطفل ذو القامة القصيرة و

، ألن هرمون النمو يفرز  عشوائيبشكل نمو المستوى هرمون  ن طريق فحصالمختبر المختلفة. ال يمكن تشخيص نقص هرمون النمو ع

 مالحظةعلى بنا  بعض أطبا  الغدد الصما  لدى األطفال نقص هرمون النمو . يشخص دائما بحيث يتأرجح المستوى نبااتعلى شكل 

، والذي يتغير بدرجة أقل بكثير خالل اليوم من هرمون النمو. تعتمد 1رقم مستوى منخفض للغاية من عامل النمو الشبيه باألنسولين 

صغار ا في األطفال العلى كمية هرمون النمو في الدم ولكن يمكن أن تكون منخفاة أياً  1رقم عامل النمو الشبيه باألنسولين مستويات 

.ةبعناي 1رقم عامل النمو الشبيه باألنسولين  فحصلعاديين ، لذلك يجب تفسير نتيجة ا  

، يتم سحب دم  لفحصالتشخيص نقص هرمون النمو هو اختبار تحفيز هرمون النمو. في هذا ا مثاليةوهناك طريقة أكثر دقة ولكنها غير 

إفراز هرمون النمو. إذا كان الطفل ال ينتج هرمون النمو الكافي بعد هذا التحفيز  تؤدي الىساعات بعد إعطاؤه أدوية  3إلى  2طفلك لمدة 

نقص هرمون  تشخخيص فيتحفيز هرمون النمو فحوصات  تبالغ ، عندها يتم تشخيص الطفل بنقص هرمون النمو. ومع ذلك ، يمكن أن

تحت إشراف طبيب الغدد الصما  في األطفال. عادة ، يتم  جرى، لذا فهي عادة ما ت ةعقدومعديدة  تحفيز هرمون النموفحوصات النمو. 

 و الدماغ الرنين الغناطيسي للغدة النخامية اشعة من خالل م بفحصاالقيلغدة النخامية أو ابقية وظائف أخرى للتحقق من  فحوصات إجرا 

.العالج قبل يد   

كيف يتم عالج نقص هرمون النمو؟  

اختصاصي  مرة واحدة في اليوم. يقوم عن طريق الحقن تحت الجلد  صنعإعطا  هرمون النمو البشري الم  عالج نقص هرمون النمو هو

 ينلوالداعليم االستجابة والبلوغ. يتم ت حسبالجرعة  بناً  على الوزن ، ثم يقوم بتغييرالغدد الصما  لدى األطفال بحساب الجرعة األولية 

هرمون النمو للطفل في المنزل ، وتناوب مواقع الحقن بين الذراعين والساقين واألرداف والمعدة. يعتمد طول عالج  عطا حول كيفية إ

تعاطي الطفل في  يستمرر البلوغ على النمو. عادة ، يثأياا على تأالطفل لحقن هرمون النمو و طولرمون النمو على مدى استجابة ه

.سنوات عديدة هرمون النمو حتى يكتمل النمو ، مع احتمال البقا  على العالج لمدة حقن  

الجانبية لعالج هرمون النمو؟االعراض ما  

الصداع  الجانبية المالحظة ضعراالهناك عدد قليل من األطفال الذين يعانون من آثار جانبية من هرمون النمو. وتشمل ابشكل عام ، 

الحقن في مواقع مختلفة. ومع ذلك ، فإن اآلثار الجانبية  موقع الحقن. لتجنب الندوب ، يجب اعطا الشديد ، ومشاكل الورك ، ومشاكل في 

.ةللحصول على قائمة كاملة من اآلثار الجانبيالتعليمات المصاحبة للدوا  را ة نادرة بشكل عام. يرجى ق  

 لوحة المعلومات لعلم الغدد الصما  لدى االطفال

 نقص هرمون النمو:  دليل العائالت



نمو؟كيف يتم تحديد جرعة هرمون ال 

ة ، سيقوم الحقازيارات اليقوم طبيب الغدد الصما  لدى األطفال بحساب الجرعة األولية بناً  على الوزن والحالة التي يتم عالجها. في 

رقم  مستوى عامل النمو الشبيه باالنسولين ومرحلة البلوغ وأحيانا يعتمد على نتائج فحص حسب التأثير المطلوب الطبيب بتغيير الجرعة

. ر البلوغ على النمويثأياا على تأوفل لحقن هرمون النمو الط طولالدم. يعتمد طول عالج هرمون النمو على مدى استجابة  في 1  

هرمون النمو؟للعالج في حاالت نقص  ستجابةالمدى اما  

في العظام  النموبقيت مناطق  ، طالما لدى األفراد الذين يعانون من نقص هرمون النمو طوللعادة ما يؤدي هرمون النمو إلى زيادة في ا

الطفل  يكتمل نموسبب نقص هرمون النمو ، ومن المهم إعادة فحص نقص هرمون النمو عندما  التعرف على محاولة . يجبةلتحمغير م

.حين يكتملون النموبعض األطفال  ح طبيعبا عندقد يصب هرمون النمو، ألن   

 


