
 

 

 لمريضلمعلومات 
 صغر حجم الرأس

 الدليل اإلرشادي الطبي المجمع عليهالمريض حول موضوع "صغر حجم الرأس" على التالية الخاصة بمعلومات التستند 

(S2kتصنيف وتشخيص صغر حجم الرأس". ويمكن اعتبارها ُمكّملة وداعمة" ) لالستشارة الطبية. 

 ما هو صغر حجم الرأس؟

"( وهو يعني kephal" و"mikros" له أصول يونانية )ُمشتق من كلمتي "Mikrozephalieصغر حجم الرأس "اسم حالة 

"الرأس الصغير". توصف الحالة بصغر حجم الرأس، عندما يكون حجم الرأس أصغر بشكل واضح من األشخاص في نفس 

 العُمر، والجنس، والمجموعة العرقية.

، التي تُحيط بالمخ وتحميه. في السنوات األولى من العُمر، وحتى يكتمل نمو المخ، يتغيّر يتكّون الرأس )الجمجمة( من العظام

أيًضا. وقد يكون صغر حجم الرأس عالمة على وجود اضطراب في نمو تنمو الرأس  أي أنمحيط الرأس بتغيّر حجم المخ. 

ت النمو في الرأس، األمر الذي يؤثر على نمو المخ. المخ. ونادًرا ما يحدث صغر حجم الرأس أيًضا بسبب التعّظم المبّكر لفجوا

 ويُسمى ذلك بتعظم الدروز الباكر.



 كيف تُكتشف حالة صغر حجم الرأس؟

يتم تشخيص حالة صغر حجم الرأس من خالل قياس محيط الرأس مّرات متعددة باستخدام شريط قياس غير مطاطي. ثم تُقاَرن 

ول القيمة الُمقاسة بالقيم القياسية، ويتم تحديد درجة االختالف عن القيمة المعيارية. وتوجد العديد من منحنيات القيم المعيارية والجدا

في المائة، أو  3الشريحة المئوية ويتم تشخيص حالة صغر حجم الرأس عندما يقل ُمحيط الرأس الُمقاس عن  المختلفة للقيام بذلك.

 عندما يزيد عن انحرافين معياريين دون المتوسط.

 صغر حجم الرأس؟ ما هي أنواع

األّولي عندما يكون صغر حجم من الشكل حالة صغر حجم الرأس  تُعتبرينقسم صغر حجم الرأس إلى شكل أّولي وشكل ثانوي. 

. في حين ، ويكون في هذه الحالة عيبا خلقيا للمواليد الجدد، أي بعد بضعة أيام من الوالدة U2الرأس موجوًدا بالفعل في فحص 

 .U2بعد إجراء فحص تظهر أي تظهر حالة صغر حجم الرأس الثانوي بمرور الوقت؛ 

 ؟مرضية حالةحالة صغر حجم الرأس  تُعتبرهل 

وجود  بالضرورةأن صغر حجم الرأس ال يعني  أييُشير صغر حجم الرأس إلى عالمة سريرية، قد ترتبط أو ال ترتبط بمرض ما. 

أمراض عصبية )وغالبًا ما تكون ب إلمكانية اإلصابةالتي تُشير  ةروصغر حجم الرأس أحد عوامل الخط يُمثلمرض. ومع ذلك، 

صحة ونوعية الحياة. وبالتالي، بعد ُمحادثة مفصلة وفحص بدني، قد ينصح ال(، باإلضافة إلى العوامل األخرى التي تؤثر على نادرة

ير )مثل التصو الطبي البول والدم والتصوير تحاليلبإجراء فحوصات أخرى. وتشمل هذه أو الطبيبة المعالجة الطبيب المعالج 

 بالموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي( والفحوصات التي يقوم بها أخصائيون آخرون.

 كيف يتم تحديد سبب صغر حجم الرأس؟

، البيانات جمع بيانات مختلفة لتحديد المرض األساسي. وتشمل هذهيلزم حيث  ،تختلف األسباب المؤدية لحالة صغر حجم الرأس

صور ، والمعمليةعلى سبيل المثال ال الحصر، المعلومات الطبية ذات الصلة عن المريض وعائلته، والفحص البدني، والفحوصات 

ألجهزة األعضاء مثل القلب والكلى والعينين والسمع والمخ. ويعتمد تحديد الفحوصات الُموصى بها  تخصصالموالفحص  األشعة

 فحوصات ما قبل الوالدة. فيمكن توفيرشك في اإلصابة بصغر حجم الرأس أثناء الحمل،  . وفي حالة وجودالفحوص على نتائج

 هتدريجيًا سبب المرض. وطوال هذ توضحتوجد إجراءات موحدة فصغر حجم الرأس األّولي والثانوي، ب سواء تعلق األمرو

 ، يتم إجراء الفحوصات الالزمة وإشراك الخبراء الطبيين.اتاإلجراء

 يمكنني االتصال به؟من الذي 

األطفال. حيث يمكنه  أو طبيبة لجميع األسئلة والمعلومات المتعلقة بتوضيح حالة صغر حجم الرأس، عليك التحدث إلى طبيب

الوراثة. إذا كانت لديك أسئلة حول تشخيص ما قبل الوالدة،  أخصائييونُصحك باألخصائيين اآلخرين، مثل أخصائيي األعصاب 

الفحوصات التشخيصية  إطار، في المعنيينالنساء الخاص بك. كما يمكنك التحدث إلى األخصائيين أو طبيبة يمكنك االتصال بطبيب 

 المختلفة.
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