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 الغدة الدرقیة 
الغدة الدرقیة ھي غدة ھرمونیة صغیرة ال یعرف عنھا الكثیر من  

 الناس. توجد أمام الحلق وعادة ال تشعرون بھا. 
 
إذا  على الرغم من أنھا مھمة للغایة، إال أنھ ال یمكنكم مالحظتھا إال 

 لوجودھا.  نبَّھتكم 
 

، نرید التأكد من أن الغدة الدرقیة لدیكم ال تسبب  بالتعاون معكم 
 لكم أي مشاكل. 

 
 Schilddrüsen-Ligaالجمعیة األلمانیة للغدة الدرقیة   

Deutschland e.V. أخصائیي بین الجمع مھمة  الجمعیة تتولى 
 .معًا والمرضى الدرقیة الغدة

 
وأسالیب الوقایة   ،الھدف ھو توفیر معلومات حول أمراض الغدة الدرقیة 

 وأفضل وسائل العالج الممكنة.  ، والتشخیص المبكر ،منھا
 

 . بالحالة  المریض المطلعھناك حاجة أیًضا إلى تعاون 
 Schilddrüsen-Liga  أن الجمعیة  باإلضافة إلى

Deutschland e. V., إنشاء في وأقاربھم  المرضى دعم  ترید 
 .المساعدة و والدعم  التضامن مجموعات

 
 
 
 
 

 
 الحنجرة

 

 الدرقیة   القصبة الھوائیة 
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 موربوس باسیدو 
الشخص   نسبة إلى    Morbus Basedowتم تسمیة مرض  

من   عاش  الذي  ھذا   1854إلى    1799األول  ووصف 
المرض. وصف د.باسیدو مزیًجا من تضخم الغدة الدرقیة  

. نحن نعلم الیوم أن جحوظ العینین  مصحوبًا بخفقان القلب و
ھذا المرض ناجم عن اضطراب في جھاز المناعة ویمكن  

الدرقیة. الغدة  یسبب فرط نشاط    بالتالي  یسببما  ھذا  وأن 
نشاط الغدة الدرقیة. كما  فرط  القلب وأعراض أخرى ل  خفقان

على  عراض األیتسبب اضطراب جھاز المناعة في ظھور 
الیوم، یمكن    المتقدمة  خیارات تشخیص أ   مع توفر   .  العینین  

 إجراء التشخیص حتى لو لم تكن جمیع األعراض موجودة.
 

 األسباب: 

باسیدو مرض  ألحد  تتسبب  في  الذاتیة  المضادة  األجسام 
المستقبالت في خالیا الغدة الدرقیة التي تنظم بشكل طبیعي  

إنتاج ھرمون الغدة   في تعطیل   ، إنتاج ھرمون الغدة الدرقیة
لمستقبالت   المضادة  األجسام  ھي  ھذه  وإفرازه.  الدرقیة 

TSH في معظم الحاالت، تعمل ھذه األجسام المضادة على .
إنتاج   زیادة  مع  تؤدي  والتي  الدرقیة،  الغدة  خالیا  تحفیز 
ھناك   ذلك،  ومع  الدرقیة.  الغدة  نشاط  فرط  إلى  الھرمون 

المستقبالت   الحاالتاحتمال النسداد  ما یتسبب    في بعض 
إنتاج األجسام بضعف نشاط   الدرقیة. ال یزال سبب  الغدد 

لمستقبالت  المض غیر    TSHادة  المناعي  الجھاز  قبل  من 
 مفھوم تماًما. 
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المفترض  العائلةوجود میول معین  من  المعروف أن  ةضمن  ، ومن 
أكثر  تجعل األشخاص      -6وباألخص الكروموسوم  -بعض الجینات  

ھناك  عرضة   تكون  أن  یجب  ذلك،  ومع  المرض.   بھذا  لإلصابة 
. على سبیل المثال، یمكن أن  لظھور المرض  عوامل محفزة أخرى

والتوتر   اإلجھاد  تسبب  التي  المواقف  وكذلك    العصبي  تكون 
 ھنا. عامًال مھًما األمراض المعدیة  

  الرجال، و   بین  یعتبر مرض باسیدو أكثر شیوعًا بین النساء منھ  
راحل التغیرات الھرمونیة مثل سن البلوغ وانقطاع الطمث،  م  ترتبط

 . بالمرض وكذلك فترة ما بعد الحمل، بزیادة خطر اإلصابة  
إضافي  اذا ترافق مع إصابة العین بما     یعد التدخین عامل خطر  

یعرف باعتالل عین غریفز، وھو أكثر شیوعًا بین المدخنین منھ بین  
 . غیر المدخنین

 
 األعراض: 

معظم الحاالت، تكون أعراض فرط نشاط الغدة الدرقیة بارزة.  في  
وتشمل على سبیل المثال الخفقان، والھبّات الساخنة مع زیادة المیل  

وتلل الوزن،   االنفعال  عرق،  وفقدان  المزاج،  وتقلب  والرعشة، 
قد  والشھیة    ترافق ھذه األعراض ازدیاد  . غالبًا ما    اللین  والبراز

 طاع الدورة الشھریة. تعاني النساء من انق
إحساسَا    الغدة الدرقیة في المرض ویمكن أن تسبب  تتضخم  غالبًا ما   

. ومع ذلك، فإن عدید من المرضى ال تظھر علیھم  باالمتالء في العنق 
 . في منطقة الرقبة ویحتفظون بحجم طبیعي للغدة الدرقیة  أي أعراض

  - غریفز اعتالل عین-العین في سیاق ھذا المرض إصابة  في حال 
العینین مع جفاف  األعراض األولى عادة ما تكون   فإن   حساسیة 
الدموع، وزیادة الحساسیة للضوء، والشعور بالضغط  وإفراز    شدید

 خلف العینین. 

 

4 



Morbus_Basedow09.qxd 08.06.2009 10:48  5صفحة 
 
 
 
 

 
العین  حول  األنسجة  تنتفخ  تقدم      ینقد  مع  لجحوظھما  إضافة 

، خاصة إذا لم یكن   تتسبب بازدواجیة الرؤیةقد   كما  .  المرض
في  تظھر    على كال الجانبین. عادة ما مقیاس الجحوظ متماثَال  

 .  فقط اتجاھات رؤیة معینة
بالكامل الجفن  إغالق  الممكن  من  یعود  األحیان ال  بعض    في 

. في مثل ھذه الحالة، ال  -جحوظھما–بسبب بروز بؤبؤ العینین 
النوم    أثناء  حتى  تماًما  العیون  یزید  تغلق  اإلصابة  ما  خطر 

 بالجفاف.

Schilddrüsen-Liga Deutschland e. V.لدى 
الدرقیةمركز للغدة  األلمانیة    عین اعتالل  عن نشرة  الجمعیة 

 .الطلب عندللإلرسال   متاحة جریفزھي

الغدة الدرقیة قد یظھر المرض بھیئة وذمة مخاطیة  بعیدًا عن   
عظم    الجلد أمام  وتغیرات في  تورم في النسیج الضام     على شكل 

 . الشظیة

٪ من المصابین بداء جریفز،  10حوالي توجد ھذه الوذمة عند  
الحاالت    اولكنھ معظم  صغیر تفي  وال  ةً كون  أی تجدًا    ةسبب 

 أعراض تقریبًا. 
 

 التشخبص: 

یعتمد التشخیص على الفحص السریري الدقیق وتحدید مستویات  
ھرمون الغدة الدرقیة، وخاصة األجسام المضادة للغدة الدرقیة.  

حول  الجلد  انتفاخ في نشاط الغدة الدرقیة وفي فرط ظھر إذا  
الشظیة   عظم  وأمام  مؤكدًا  العینین  التشخیص  اعتبار  فیمكن   ،

الكشف عن األجسام المضادة لمستقبالت  بالفعل. ومع ذلك، فإن 
TSH  .مھم أیًضا إذا لم تظھر العین والجلد أي أعراض 
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في  وومع ذلك    . إیجابیة فال شك تقریبًا في التشخیص النتیجة  إذا كانت  
اكتشاف ھذه األجسام المضادة للغدة الدرقیة  حاالت نادرة جدًا، یمكن  

 في أمراض أخرى. 
یتم قیاس حجم الغدة الدرقیة أثناء الفحص بالموجات فوق الصوتیة.  

للتضخم ھو   النموذج األكثر شیوعًا  فإن  ، أي  الصامت  ومع ذلك، 
بنیة األنسجة المتماسكة جداً. كما تتیح أجھزة الموجات فوق الصوتیة  

الدورة الدمویة، الكشف عن زیادة الدورة الدمویة    التي یمكنھا مراقبة 
في منطقة أنسجة الغدة الدرقیة، خاصة في الحاالت التي یكون فیھا  

 المرض شدید النشاط. 
للغدة الدرقیة تراكًما قویًا للمواد المشعة   الضوئي  یُظھر التصویر  

 في الغدة الدرقیة كتعبیر عن زیادة نشاط التمثیل الغذائي.
 

 العالج:

یتم عالج فرط نشاط الغدة الدرقیة باألدویة التي تبطئ انتاج ھرمون  
ھي ثیازول،    العالج  الغدة الدرقیة. المكونات النشطة المستخدمة لھذا

قبل   من  المواد  ھذه  إنتاج  یتم  ثیورازول.  بروبیل  أو  كاربیمازول 
إلى    ھذه األدویة تحتاج  شركات مختلفة ولكل منھا أسماء مختلفة.  

بناًء على األعراض و  و ات طبیة  وصف درجة  یتم اختیار الجرعة 
 حجم الغدة الدرقیة. فرط نشاط و

ألنھا  قد تكون حاصرات بیتا  مفیدة أیًضا في عالج فرط النشاط؛  
تحسین   في  دون  تساعد  الدرقیة  الغدة  نشاط  فرط  أعراض  معظم 

  . یستغرق عالج داء جریفز المخبریة   التأثیر بشكل كبیر على القیم  
فحوصات  الخضوع لشھًرا، مع    18شھًرا، وأحیانًا    12إلى    6من  

 مخبریة دوریة وتعدیل جرعة الدواء.
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تناول األدویة قبل عودة   التوقف عن  الممكن  أنھ من  لوحظ 
.   لدى نصف المرضى تقریبًا  ظھور فرط نشاط الغدة الدرقیة

إذا تكرر حدوث فرط نشاط الغدة الدرقیة أو إذا لم یكن  ولكن 
في العالج بالیود المشع  النظر  من الممكن إیقاف الدواء، فیجب  

أو جراحة الغدة الدرقیة. األدویة المستخدمة لعالج فرط نشاط  
الغدة الدرقیة جیدة التحمل بشكل عام، ولكن في حاالت نادرة  

في  أھمھا ھو خلل    ا یمكن أن یكون لھا آثار جانبیة خطیرة  جدً
تكوین بعض خالیا الدم البیضاء، وھذا مرتبط بزیادة التعرض  
للعدوى بحیث ال یستطیع الجسم الدفاع عن نفسھ بشكل صحیح  

  دم للالبكتیریة. لذلكفمن الضروري إجراء فحص العدوى ضد 
الحرارة خال فترة  في حال حدوث ارتفاع كبیر في درجة  ل 

األدویة  ھذه  الرئیسي  استخدام  السبب  ھو  ھذا   العتبار    . 
یتم   استخدام ھذا الدواء لفترة طویلة غیر آمن وال یوصى بھ. 

مع العالج    إعطاء المریض كبسولة تحتوي على الیود المشع
  ھا في الغدة الدرقیة، مما یتسبب في تلف خالیاالیود    یتراكم ف  بھ 

وعدم قدرتھا على إنتاج الھرمونات بعد اآلن. تتم إزالة جمیع  
بالتدخل الجراحي.  العالج    أنسجة الغدة الدرقیة تقریبًا أثناء   

الغدة     الیوم تعتبر عملیة دانھیل شائعة، حیث یتم استئصال  
جزء  . إذا بقي  واإلبقاء على جزء بحجم عقلة اإلصبع الدرقیة

الدرقكبیر من   الغدة  حدوث  لتكرار    یة، فھناك خطر  أنسجة 
 فرط نشاط الغدة الدرقیة، لذلك یجب تجنب ذلك قدر اإلمكان. 
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غیر      نسجةستصبح األبعد العالج الناجح بالیود المشع أو الجراحة،   
لل الكافیة  بوظیفة  البدء  قیام  یجب   ، لذلك  الدرقیة.  بالعالج  غدة 

 ، وھو أمر ضروري للحیاة. بالھرمون الدرقي
بشكل ملحوظ   الحالة  أیًضا ، فقد تتحسن العینان مصابتان إذا كانت  

عند توقف الحالة الھرمونیة عن طریق الدواء. باإلضافة إلى ذلك،  
  -سلبيبما في ذلك التعرض للتدخین ال- فإن تجنب النیكوتین المستمر  

الشمس   ألشعة  التعرض  من  العینین  حمایة  یجب  كما  ضروري. 
أن    یمكن  الشمسیة.  النظارات  بارتداء  ینصح  لذلك  تؤدي  القویة، 

األعراضتیارات   تفاقم  إلى  أیًضا  تعتبر   ، الھواء  الدموع    لذلك 
المغذي   العین  ومرھم  الحالةاالصطناعیة  ھذه  في  في  أما  .  جیدة 

شدة،   األكثر  یكوفالحاالت  في  قد  مطلوبًا  بالكورتیزون  العالج  ن 
األعراض في منطقة العین.  مما یساعد على تحسین  بعض األحیان ،   

،  أیًضا  ة مفیدً  باالشعاع  كون معالجة األنسجة خلف مقلة العینتقد    كما  
قرار استخدام العالج  اتخاذ  مزدوجة. یجب  الرؤیة  ال  في حالة   خاصةً  

 . من قبل طبیب مؤھل  اإلشعاعيبالكورتیزون أو العالج 

، ألنھ  ال ینصح بتناول الیود ألمراض الغدة الدرقیة المناعیة الذاتیة 
. لذلك یجب أیًضا تجنب المكمالت  یساعد على زیادة المناعة الذاتیة

الغذائیة التي تحتوي على الیود. لم یتضح بعد ما إذا كان اتباع نظام  
لبحریة) سیكون لھ تأثیر  غذائي منخفض الیود (مثل تجنب األسماك ا

 أمراض الغدة الدرقیة المناعیة الذاتیة.  في  مفید 
 

 المتابعات الدوریة: 

من الضروري إجراء فحوصات منتظمة على فترات قصیرة نسبیًا   
 لتعدیل جرعة الدواء بعد بدء العالج الدوائي.
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باإلضافة إلى ذلك، یجب إجراء فحص تدقیقي في حالة حدوث  
الجانبیة   اآلثار  تسجیل  أجل  من  الحرارة  درجة  في  ارتفاع 

الفترة بین  للعالج الدوائي في الوقت المناسب. یمكن تمدید   
ة الدواء  أشھر تقریبًا إذا أمكن تقلیل جرع 3حتى الفحوصات 

أو إذا أصبح الوضع مستقًرا نسبیًا. في وقت  فترة العالج  أثناء   
األجسام المضادة للغدة    قیاس نسبة   الحق ، من المفید إعادة 

   الدرقیة حیث من غیر المرجح أن یتم إیقاف األدویة في حال 
 باستمرار.  TSHمضادة لمستقبالت الجسام األ ارتفاع نسبة

لعملیة  یقد   الخضوع  بالیود  تقرر  العالج  أو  مبكرة  جراحیة 
 . في ھذه الحاالت المشع

العالج   أثناء  طبیعتھا  إلى  الدرقیة  الغدة  وظیفة  عادت  إذا 
بالعقاقیر ثم انقطع تناولھا، یجب فحص قیم الغدة الدرقیة مرة  

حوالي   بعد  األعراض    3أخرى  كانت  إذا  ما  لمعرفة  أشھر 
س أو  إجراء  تستتكرر  یمكن  ذلك  بعد  انتكاسة.  حصل 

الفحوصات على فترات أطول. في حال تأثر العیون, ال یمكن   
لعدم ثبات  نظًرا   عدد المرات التي تحتاج فیھا للفحصالجزم ب

عند    . من األفضل القیام بالمزید  من الفحوصاتسیر العملیة 
. التعاون    مالحظة المریض أو شعوره بالشك بتفاقم األعراض

 ق بین أطباء الغدد الصماء وأطباء العیون ضروري ھنا. الوثی
قبل إجراء  یجب إخبار الطبیب المعالج بمرض الغدة الدرقیة، 

على   المحتویة  التباین  وسائط  باستخدام  الطبیة  الفحوصات 
 مثل الكلى والمرارة والعظام والقلب).ألعضاء الیود (
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TSH: 

 القیم المخبریة 

في الغدة النخامیة وتتحكم في    یتكون  ھرمون تحفیز الغدة الدرقیة. 
 وظیفة الغدة الدرقیة. 

 
T3 أوfT3 : 

قوي للغایة. یتم إطالق حوالي   درقي  ثالثي یودوثیرونین ھو ھرمون
بھذ10 الدرقیة  الغدة  ھرمون  من  الصیغة  ٪  األشخاص    ه  لدى 

في الدم. یرتبط معظم الھرمون     T3  نسبة  األصحاء. یمكن قیاس
 بالبروتین ویعمل كمخزن للھرمون.

المرتبط   غیر  الھرمون  أو  الحر  الھرمون  قیاس  أیًضا  یمكن 
 . fT 3 بشكل المختبر عادةً  بالبروتین، وفي ھذه الحالة تظھر نتائج 

T4 أوfT4 : 
ھرمون الغدة الدرقیة. یتم إفراز  بیسمى رباعي یودوثیرونین أیًضا 

بھذ90حوالي   الدرقیة  الغدة  عن طریق    ه الصیغة  ٪ من ھرمون 
تحویل   یحدث  الدرقیة.  الكبد    T3eالغدة  في  جزئیًا  النشاط  عالي 

 وكذلك في األنسجة األخرى التي تتطلب ھرمون الغدة الدرقیة. 
 

TPO-AK   وTG-AK : 
المضادة  واألجسام  الدرقیة  الغدة  لھرمون  المضادة  األجسام 

المناعة  ھي    للثیروجلوبولین جھاز  ینتجھا  التي  المضادة  األجسام 
الدرقیة   الغدة  بروتین  إلى  أو  وتوجھ  الدرقیة  الغدة  بیروكسیداز 

ثیروجلوبولین. إذا تم الكشف عن ھذه األجسام المضادة في الدم، فقد 
 یشیر ذلك إلى مرض مناعي ذاتي في الغدة الدرقیة. 

 
TRAK: 
TSH- جھاز المناعة مثل    قِبَل   یتكون من   .المضاد الجسم مستقبالت

TPO-Ak    وTG-AKتقف ضد مستقبال المضادة  ت  . ھذه األجسام 
TSH . 

 

10 



Morbus_Basedow09.qxd 08.06.2009 10:48  11صفحة 
 
 
 
 

 
الكشف عن    ا ویمكنھ یمكن    TRAKتنشیطھا أو حظرھا. 

الغدة    غریفز في  في دم المرضى الذین یعانون من مرض
 الدرقیة. 

 
 تیریوغلوبولین: 

الدرقیة. یتم  طریقة تخزین ھرمون الغدة الدرقیة في الغدة  
الدرقیة  الغدة  بواسطة خالیا  المادة  ھذه  یتم  فقط  إنتاج    .

قیاس ھذه المادة في الدم أثناء عالج المتابعة للكشف عن  
، عند المرضى الذین یعانون  االنتكاس في الوقت المناسب

 . الحلیمي أو الجریبي من سرطان الغدة الدرقیة
 

 كالسیتونین: 
ینتج الھرمون من عدد قلیل من الخالیا في الغدة الدرقیة  

من الخالیا التي تنتج ھرمون    تفي الحقیقة لیسوالتي ھي  
الدرقیة.   دائًما  الغدة  الھرمون مرتفعاً  یكون مستوى ھذا 

في سرطان الغدة الدرقیة النخاعي، وھو شكل نادر  تقریبًا  
 من ورم الغدة الدرقیة. 

 
 الموجات فوق الصوتیة: تصویر الغدة الدرقیة ب

بالموجات فوق الصوتیة.    الغدة الدرقیة فحص ھو  
ویسمح بقیاس حجم الغدة الدرقیة بدقة، وتقییم بنیة  

األنسجة، والتعرف على التغیرات العقدیة واألكیاس  
 وقیاسھا.

 
 للغدة الدرقیة:  الضوئي  التصویر 

الغدة   یتم حقن مادة مشعة بشكل ضعیف في أحد أوردة 
دقیقة    20، والتي یتم تخصیبھا ھناك. بعد حوالي  الدرقیة

الدرقیة.   الغدة  المادة في  تكون نسبة  یمكن تحلیل توزیع 
مرتفعة   العقالتراكم  الغدة  یفي  ھرمون  تنتج  التي  دات 

دات الساخنة)، حیث یتم امتصاص كمیات  یالدرقیة (العق
العق تسمى  الیود.  من  أي  یكبیرة  تظھر  ال  التي  دات 

 دات الباردة. یبالعقتخصیب 
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 إدخال اإلبرة الدقیقة: 
یتم إدخال إبرة رفیعة جدًا عبر الجلد إلى الغدة الدرقیة لتجمیع الخالیا  
المراد فحصھا تحت المجھر. عادة ال یكون ھذا الفحص مؤلًما أكثر  

  الضوئي دات الباردة (انظر التصویر  یخاصة العق  ،أخذ عینة الدم من  
الدرقیة) الدرقیة ألنھا یمكن أن    .للغدة  الغدة  ثقب سرطانات  یجب 

 تختبئ خلفھا في بعض األحیان. 
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