
 أمراض الغدة الدرقية

 

 

 
 سارة الورثان. عائشة العصيل، د. وليد البكر، د. د: عدادإ

 مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر
 جامعة الدمام

تقع الغدة الدرقية عند أسفل العنق، وتشبه شكل الفراشة، وفي بعض الحاالت قد يزداد حجم الغدة 
وهو ما يعرف بتضخم الغدة الدرقية، وعادة ما يكون التضخم  الدرقية بشكل أكبر من الحجم الطبيعي،

مؤلًما، والسبب األكثر شيوًعا في التضخم هو نقص اليود في الغذاء، وفي كثير من األحيان يحدث تضخم 
الغدة الدرقية نتيجة لقلة أو زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية، أو نمو العقد على الغدة نفسها، وفيما يلي 

 .ل ما يهم أن نعرفه عنهانتناو

 

 ما أعراض تضخم الغدة الدرقية؟
ظهور تضخم  ليس كل تضخم في الغدة الدرقية له عالمات وأعراض، وعند حدوث األعراض قد تشمل

 حااس ضضيق في الحقق، واإلخاصة عند قاع العنق، والذي يكون واضًحا عند الحالقة أو عند وضع ماكياج
 .صعوضة في التنفس، و صعوضة الضقع، و ضحة الصوت، و اعالوال



 ما العوامل التي تاضب تضخم الغدة الدرقية؟
 :من العوامل األكثر شيوًعا

 نقص اليود 
 مرض جريفز   (graves) 
 ومرض هاشيموت(hashimoto)  
 تضخم متعدد العقد  (multinodular) 

 العقد األحادية(solitary thyroid nodules)  
 ارطان الغدة الدرقية 
 لالحم 
 ةالتهاب الغدة الدرقي 

 
 قصور الغدة الدرقية؟تعربف ما 

وحيث إن وظيفة هرمون الغدة الدرقية هو تنظيم  حالة مرضية تنتج عن نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية،
عمقيات التمثيل الحيوية في الجام فإن أعراض قصور الغدة الدرقية تكون عضارة عن تضاطؤ في هذه 
 .العمقيات مما يؤدي إلى تضاطؤ عام في كل وظائف الجام الايما المتعققة ضالنشاط والحيوية

قية ضأحد أنواع االلتهاب مما يؤدي لضعف عمل خالياها، ومنها وأكثر األاضاب شيوًعا هو إصاضة الغدة الدر 
 .ما يعرف ضااللتهاب المناعي أو التهاب هاشيموتو

، ولكن هذا النوع (الجراحي أو ضاليود المشع)وهناك اضب يعد الثاني شيوًعا هو ما يحدث نتيجة لقعالج 
 .من القصور يحدث فقط في حال غياب المتاضعة واإلشراف الطضي

أن هناك نوًعا آخر غير شائع تكون فيه الغدة الدرقية صحيحة، ولكنها ال تقوم ضإنتاج ما يكفي من  كما
 .الهرمون نظًرا لنقص الهرمون المحفز لقغدة الدرقية، والذي تقوم ضإفرازه الغدة النخامية

 
 ما أعراض قصور الغدة؟

جفاف الشعر و  زيادة الوزنو  العضالتضعف و  األعراض األكثر شيوًعا هي اإلحااس ضاإلعياء والتعب
ألم متكرر و ( حتى الضرد الخفيف الذي يحتمقه اآلخرون)عدم تحمل الضرد و  جفاف وخشونة الجقدو  وتااقطه

الضعف و  هرمونية عند النااءالضطراضات واال الذاكرة وضعف األحضاط أو االكتئابو ضالعضالت واإلمااك 
 .الضدني عند الرجال



اًل منا يعاني ضعض أو أكثر من هذه األعراض، غير أن ااتمرار هذه األعراض وكما هو مالحظ فإن ك
وتزايدها ياتوجب الفحص، كما أن كاًل من هذه األعراض يجب مناقشتها مع الطضيب المعالج، وليس من 
الضروري أن تحدث جميع هذه األعراض مجتمعة، فغالضية المرضى لديهم عرض واحد أو اثنين فقط، كما 

 .ضعض المرضى الذين لديهم قصور الغدة الدرقية ال يشتكون من أي عرض عقى اإلطالقأن هناك 

، والذي يحث (TSH) عندما يحدث القصور فإن الجام يفرز كميات أكثر من الهرمون المحفز لقغدة الدرقية
في  (TSH) الغدة الدرقية عقى العمل أكثر وتعويض القصور، وعندما تاتمر حالة القصور وياتمر هرمون

ماتويات مرتفعة فإن هذا يؤدي إلى تضخم حجم الغدة الدرقية، كذلك فإن أي من أعراض قصور الغدة 
 .الدرقية اوف يزداد ما لم يتم عالج ذلك القصور

 
 كيف يتم تشخيص قصور الغدة الدرقية؟

 الدرقيةيتم ذلك عن طريق فحص وظيفة الغدة الدرقية وعادة يكفي قياس ماتوى الهرمون المحفز لقغدة 

(TSH)   لقتشخيص إال أنه من المهم ااتشارة طضيب غدد لمناقشة األعراض، والماتوى المنخفض لقهرمون
الذي ياتوجب العالج، ويعالج قصور الغدة الدرقة عن طريق تناول قرص ضالفم يحتوي عقى هرمون الغدة 

قضل تناول اإلفطار ضنصف ااعة، الدرقية المصنع، وذلك مرة واحدة يومًيا، ويفضل تناول العالج صضاًحا و 
ويتوفر العالج ضجرعات مختقفة لذلك يجب عقى كل مريض معرفة الجرعة الخاصة ضه، وهذه الجرعات تكون 

 .ميكروجراًما 52عادة من مضاعفات 
واوف يحدث العالج تحاًنا طفيًفا في األعراض خالل األيام األولى من تناوله، إال أن األعراض ال 

 ضعد ما يقارب الشهرين  لذلك يجب إعادة فحص الغدة ضعد شهرين من تناول العالج ألول تزول تماًما إال
مرة، ومن ثم ياتطيع الطضيب تعديل الجرعة ضما ينااب حالة المريض، ضعد معرفة الجرعة المنااضة ينصح 

فعندها  ضمتاضعة الطضيب كل اتة أشهر أو كل انة، إال إذا ظهرت أعراض جديدة، أو في حالة حدوث حمل
 .يجب مراجعة الطضيب قضل الموعد المحدد

متاضعة العالج والفحص ضدقة أمر ضروري  ألن نقص الجرعة يؤدي إلى ااتمرار أعراض قصور الغدة، 
لذلك يحتاج مرضى الققب لماتوى منتظم جًدا من )ضينما تؤدي زيادة الجرعة إلى اضطراب دقات الققب 

ض لهشاشة العظام، كما أن المرأة الحامل تحتاج عادة لجرعات أكثر والمزاج العصضي وخطر التعر ( الهرمون
كذلك فإن ضعض األدوية قد تتفاعل مع أقراص هرمون الغدة الدرقية الايما . مما اعتادت عقيه قضل الحمل

 .أدوية عالج الصرع والفيتامينات المحتوية عقى الحديد



مريض لإلجهاد كتعرضه لقضرودة الشديدة أو في حاالت القصور الشديد في الغدة الدرقية أو تعرض ال
لعمقية جراحية أو التهاضات حادة قد يؤدي إلى حالة نادرة تهدد الحياة، والتي تاضب فقدان الوعي وهضوط درجة 

 .حرارة الجام

 
 فرط نشاط الغدة الدرقية؟هو ما 

ئدة من الهرمونات الدرقية فرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط النشاط الدرقي حالة تؤدي إلى إنتاج كميات زا
في الجام، فهذه الكميات تكون أكثر مما يجب وتجعل المعدل األيضي لجميع أعضاء الجام زائًدا، وهكذا 

 .فإن الغدة الدرقية زائدة النشاط تجعل كل شيء في الجام زائد النشاط أيًضا

 
  ما أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية؟

هو أكثر أاضاب فرط نشاط الغدة الدرقية شيوًعا فيمن هم دون ان  (Graves’ disease) مرض جريفز
األرضعين، وهو من أمراض المناعة الذاتية، وفيه تتكون ضروتينات غير طضيعية تامى األجاام المضادة 
 .المحفزة لقدرقية، وهي تحفز الغدة الدرقية عقى إنتاج الكثير جًدا من الهرمون الدرقي

شخص كل عام، وأغقضهم نااء صغيرات إلى  1111من كل  1والي يتم تشخيص مرض جريفز في ح
 .متواطات العمر

وقاضقية اإلصاضة ضمرض جريفز يمكن أن تنتقل ضالوراثة، رغم أن تقك الصقة ليات قوية ضالدرجة التي 
من الحاالت يتاضب فرط النشاط الدرقي %  11في حوالي ، تجعل كل فرد في العائقة يصاب ضهذه الحالة

وأحياًنا قد تنتج حالة مؤقتة من فرط ، د عقيدات درقية تنتج كميات زائدة من الهرمونات الدرقيةعن وجو 
 .النشاط الدرقي عن التهاب الغدة الدرقية ضاضب عدوى فيرواية أو المراحل المضكرة لمرض هاشيموتو

فرًطا لهرمون الغدة أو نمو لقغدة الدرقية إنتاًجا م( ورم غّدي)وفي حاالت نادرة ياضب ورم غير ارطاني 
وفي حاالت أكثر ندرة من ااضقه هناك الورم غير الارطاني في الغدة النخامية الذي ينتج فائًضا من . الدرقية

 .الهرمون المنضه لقدرق مما يجعل الدرقية تفرط في إنتاج الهرمون
  فرط نشاط الغدة الدرقية؟ عراضما أ

 :من أضرز األعراض
 زيادة وعدم انتظام معدل نضضات الققب)ضالققب  خفقان. 
 الشعور ضالققق والتوتر. 
 فقدان الوزن ضدون اضب واضح. 



 جحوظ ضالعينين. 
 ارتفاع ضغط الدم عن الطضيعي. 
 يمكن حدوث ارتفاع ضايط في درجة حرارة الجام. 
 يمكن أن تظهر الرقضة متورمة ومتضخمة في حاالت مرض جريفر. 
 شعر الرأس خفيًفا ضينما تقوى األظافر، ومع مالحظة وجود لمعان في الجقد يصضح. 

 
 ما الخيارات المتبعة لعالج فرط نشاط الغدة الدرقية؟

إذا كنت تعاني أعراًضا فااتشر طضيضك الذي اوف يفحص غدتك الدرقية، ويقيس نضضك، ويضحث عن 
 .اإلاهال وزيادة اإلحااس ضالحر :وجود ارتعاشات ضاليدين، وياأل عن األعراض األخرى مثل

اوف يقوم الطضيب ضاحب عينة من الدم ليقيس ماتويات هرمونات الثيروكاين، التي ترتفع في حالة فرط 
نشاط الغدة الدرقية وماتويات الهرمون المحفز لقدرقية الذي يكون شديد االنخفاض في حالة فرط نشاط الغدة 

 .الدرقية
قد تحتاج أيًضا إلى إجراء اختضار امتصاص اليود المشع ضأن تضتقع كمية ضئيقة من اليود المشع، وضعد 

ااعة يتم قياس تركيز اليود المشع في الغدة الدرقية، ويجري تصوير ماحي لتقك الغدة وايتضح  52ذلك ضـ
 .درقية تفرز هرمونات درقيةوجود ماتويات أعقى من اليود المشع إذا كنت مصاًضا ضمرض جريفز أو ضعقيدة 

يهدف عالج مرض جريفز إلى خفض إنتاج الهرمونات الدرقية من الغدة الدرقية، والمااعدة عقى خفض 
األعراض الناتجة عن الماتويات الزائدة من تقك الهرمونات في الدم، ويمكن خفض إنتاج الهرمونات الدرقية 

 .يود الشمع أو ضالجراحةضاألدوية المضادة لقنشاط الدرقي أو ضالعالج ضال
إن جحوظ العينين الذي يظهر في المصاضين ضمرض جريفز يزول في ضعض الحاالت ضعد إتضاع إحدى 

وفي   الواائل التي تققل إنتاج الهرمونات، ومع ذلك ففي ضعض المرضى تاتمر تقك المشكقة، وتزداد اوًءا
قد ينصح إخصائي العيون ضالعالج دواء ( عندما تكون أعراض العينين شديدة أو متزايدة)حاالت نادرة 

 .أو ضاإلشعاع أو ضالجراحة( كورتيكواتيرويد)كوريتزوني 

هذه األدوية تمنع الغدة الدرقية من إنتاج  :األدوية المضادة للنشاط الدرقي أو المضادة الدرقية
ة في غضون أااضيع الهرمونات، وعادة ما تكون هي العالج األول لمرض جريفز، وعادة ما تحقق نتائج فعال

 .معدودة



في ضعض األشخاص تؤثر تاضب هذه العقاقير آثاًرا جانضية، وتشمل الطفح الجقدي والحكة أو الحمى، 
عقيك مراجعة  وفي حاالت نادرة قد تاضب التهاًضا ضالكضد، أو نقًصا في خاليا الدم الضيض المكافحة لقعدوى،

 .الطضيب إذا أصضت ضالحمى أو التهاب الحقق أو الحظت أي اصفرار ضالجقد
األدوية المضادة لقدرقية تكون فعالة أثناء تناولها، فالحالة التي ااتعمقت من أجقها هذه األدوية غالًضا ما 

واألكثر شيوًعا هو )ثر تعود ضمجرد إيقاف ااتخدامها  لهذا فقد ينصحك الطضيب ضااتعمال محقول ماتديم األ
 .في عالج الدرقية مفرطة النشاط( اليود المشع

يختقف اليود المشع الماتخدم في عالج الغدة الدرقية ضعض  : (Radioactive Iodine)اليود المشع
الشيء عن النوع الماتخدم في قياس امتصاص اليود المشع، وفي التصوير الماحي لقغدة الدرقية، فالنوع 

 .العالج يعمل عقى إلحاق الضرر ضالخاليا الدرقية ضداًل من مجرد المرور المؤقت من خاللها الماتخدم في

وفي هذا النوع من العالج تتناول حضة تحتوي اليود المشع الذي يتراكم في غدتك الدرقية فيقتل أغقب الخاليا 
ألنه ال يمتصه أي من أعضاء الجام أو أناجته ضااتثناء  الدرقية، وهو ال يضر ضأي جزء آخر من جامك 

 .الغدة الدرقية
ضعد مرور أشهر معدودة من هذا العالج فإن الغدة الدرقية حينئذ ال تنتج إال كميات ضئيقة جًدا من 

في معظم المرضى ضعد جرعة واحدة فقط، وفي حاالت نادرة   الهرمون الدرقي، ويشفى فرط النشط الدرقي
 .ألمر جرعة ثانيةيحتاج ا

اوف يقوم طضيضك ضإعادة تقييم وظائف غدتك الدرقية عقى مدى أشهر معدودة لقكشف عن حدوث قصور 
في النشاط الدرقي ضاضب ذلك العالج، فإذا أشارت اختضارات الدم لديك إلى حدوث هذا القصور، فايصف 

 (.من خالصة الغدة الدرقية)لك الطضيب دواًء تعويضًيا درقًيا 
 ثمة طريقة أخرى لتققيل كمية الهرمون الدرقي ضاالاتئصال الجراحي لكل الغدة أو جزء منها :احةالجر 

(Thyroidectomy) ويوصى ضهذا العالج عادة عندما يكون الدواء المضاد لقدرقية أو اليود المشع غير ،
رين من العمر، وال فعال، أو يتعذر ااتعمالهما، ومع ذلك فإن المصاضين ضمرض جريفز الذين هم دون العش

  .يجدون تفريًجا ألعراض مرضهم ضااتخدام الدواء المضاد لقدرقية يتم غالًضا عالجهم ضالجراحة

ياد القصضة الهوائية ( جويتر)يوصى أيًضا ضالجراحة لقمرضى من أي ان الذين لديهم تضخم ضالغدة الدرقية 
مع ضقاء المريض ليقة واحدة فقط في ( عادة ضااتخدام تخدير عام)أو المريء، ويمكن إجراء العمقية 

 .الماتشفى



هدف الجراح من هذه العمقية أن ياتأصل من الغدة ما يكفي لتفريج حالة فرط النشاط الدرقي مع ذلك 
فعادة ما يكون الجزء المتضقي من الغدة ضعد الجراحة غير قادر عقى إنتاج ما يكفي من الهرمون الدرقي، 

 .ول أقراًصا ضشكل دائمواوف تكون في حاجة إلى تتنا

 
 تأثير زيادة نشاطها على األم والجنين؟ما بالحمل؟ و الغدة الدرقية  ةما عالق

يزيد هرمون الحمل لحده األقصى في الشهر الثالث من الحمل، وهذا الهرمون له تأثير محفز ضايط عقى 
وهرمون الحمل مائول جزئًيا عن الغثيان خالل  الغدة الدرقية مما ياضب ضعض أعراض نشاط الغدة الدرقية،

يكون ماتوى هرمون الحمل أعقى ( توأم أو أكثر)الثقث األول من الحمل، وفي حاالت الحمل المتعدد 
ضالمائة من النااء الحوامل تزيد هرموناتها الدرقية خالل هذه  51إلى  11واألعراض أكثر وضوًحا وناضة 

حتاج ألي عالج، والقيئ المتكرر أثناء الحمل هي متالزمة من الغثيان الفترة ضدون ظهور أعراض، وال ت
من الوزن خالل شهور الحمل األولى، وهي مرتضطة ضارتفاع هرمون %  2والقيئ مصحوضة ضفقدان أكثر من 

 .الحمل، وعادة ما تنتهي ضعد الشهور الثالثة األولى من الحمل
 :يتم مراقضته يمكن أن يؤدي إلى معدالت مرتفعة من الحمل المرتضط ضفرط نشاط الغدة الدرقية إن لم

 اإلجهاض 
 الوالدة المضكرة 
 نقص وزن الطفل عند الوالدة 

 وفاة الجنين 
 مضاعفات الحمل كتامم الحمل وفشل الققب 

غم أن أي شكل من النشاط الزائد لقغدة الدرقية يمكنه التاضب في مضاعفات الحمل إال أن المرض ر 
وتشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية قد يكون صعًضا ضاضب ، (graves) الدراق أو جريفزاألكثر شيوًعا هو 

تغيرات الحمل التي تؤثر عقى نتيجة اختضارات الدم، والتشخيص يعتمد عقى زيادة معدل الهرمونات الدرقية 
 .وانخفاض معدل الهرمون المحفز لقغدة الدرقية

 
 ما العالج في هذه الحالة؟

فرط نشاط الغدة أثناء الحمل محدود لمراعاة االمة الجنين فضعض العالجات الماتخدمة قد تصل  عالج
والعالج اإلشعاعي غير و . لقجنين عضر المشيمة، ويفضل ضدء العالج ضاضب المضاعفات لعدم الضدء ضالعالج



، والجراحة ترتضط ضزيادة آمن لقجنين أثناء الحمل  ولذلك فالجراحة هي االختيار األفضل إن لم تنجح األدوية
 .خطر الوالدة المضكرة أو اإلجهاض

من األطفال لألمهات المرضى ضجريفز اوف يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية ضعد الوالدة،  1%
والاضب في ذلك هو انتقال األجاام المضادة التي تحفز ماتقضالت هرمون تحفيز الغدة الدرقية عضر المشيمة 

األجاام المضادة تنشط الغدة الدرقية لقجنين، ويجب قياس ماتوى هذه األجاام المضادة إلى الجنين، وهذه 
لدى األم في النصف الثاني من الحمل، فزيادتها عن المعدل الطضيعي ضخمس مرات ترتضط ضفرط نشاط غدة 

 .المولود
 

 ما عالمات فرط نشاط الغدة الدرقية للجنين؟
 :هيفرط نشاط الغدة الدرقية لقجنين  عالمات
  ضرضة في الدقيقة 161زيادة معدل ضرضات ققب الجنين عن. 
 تورم الغدة الدرقية الذي يالحظ ضالاونار. 
 النمو الضعيف والتشوه العظمي كقها عالمات عقى فرط نشاط غدة الجنين. 

شاف فرط نشاط الغدة ضعمل اختضار عند الوالدة يمكن اكت، و عند مالحظتها تأخذ األم أدوية لعالج الجنين
الدم لقطفل حديث الوالدة، وعند الفحص الاريري لقمولود يالحظ الوزن الصغير وزيادة حجم الكضد والطحال 

 .مما يدل عقى فرط نشاط غدة المولود( رأس صغير ووجه مثقثي)وتشوه الجمجمة 

 
 الحمل؟ما الطريقة المثلى لتجنب مضاعفات فرط نشاط الغدة أثناء 

 .الايطرة عقى المرض ضتنظيم ماتوى الهرمونات قضل التخطيط لقحمل
إذا كنِت مصاضة ضفرط نشاط الغدة وتنوين الحمل قريًضا رضما يمكنك مناقشة خياري الجراحة أو اإلشعاع مع 

 .طضيضك أواًل 

 

 


