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

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

 لوجودھا. اذا نبھتكم 
 

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

 
Schilddrüsen-Liga Deutschland e.V. تتولى 

 الغدة أخصائیي بین الجمع مھمة  األلمانیة للغدة الدرقیةالجمعیة
 .معًا والمرضى الدرقیة

 
وأسالیب الوقایة   ،الھدف ھو توفیر معلومات حول أمراض الغدة الدرقیة 

 وأفضل وسائل العالج الممكنة.  ، والتشخیص المبكر ،منھا
 

 . على الحالة المریض المطلعتعاون من الضروري أیًضا   
 .Schilddrüsen-Liga Deutschland eباإلضافة إلى ذلك  

V., وأقاربھم  المرضى دعم الجمعیة األلمانیة للغدة الدرقیة  ترید 
 .المساعدة و والدعم  التضامن مجموعات إنشاء في

 
 
 
 
 

 
 الحنجرة

 

 الدرقیة القصبة الھوائیة  
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 ستروما نودوسا / عقدة الغدة الدرقیة 
نودوسا  تعني  یشیر مصطلح ستروما إلى الغدة الدرقیة المتضخمة، و

وراء تشخیص ستروما نودوسا     فإن السبب  بالالتینیة  . لذلكالعقدة  
دات الغدة  یوجود تغییر عقدي في نسیج الغدة الدرقیة. تعتبر عق ھو  

شیوعًا   أكثر  وھي  ألمانیا  في  جدًا  شائعة  من  بین  الدرقیة  النساء 
الغدة الدرقیة إلى عقیدات ساخنة وباردة  عقیدات    الرجال. تنقسم   

ى العقیدات التي  . تسمالدرقي ھرمون البناًء على قدرتھا على إنتاج 
الغدیة   باألورام  أیًضا  الدرقیة  الغدة  ھرمون  على  الحمیدة  تشكل   .

الرغم من أن معظم عقیدات الغدة الدرقیة حمیدة إال أن سرطان الغدة  
 الدرقیة أیًضا یظھر على شكل عقیدات درقیة. 

یمكن اكتشاف المرض في منطقة الرقبة من خالل مالحظة وجود  
ادة ما یتم اكتشافھ بالصدفة أثناء فحص الغدة  عقدة الغدة الدرقیة. ع

 الدرقیة بالموجات فوق الصوتیة. 
 
 

 األسباب: 
 

دات الغدة الدرقیة بسبب فرط نمو بعض خالیا  یعق  تتشكل عادة ما 
الغدة الدرقیة، ولكن ال یمكن تحدید سبب النمو المتزاید في بعض  
الحاالت الفردیة. یكون احتمال حدوث تغیر عقدي في نسیج الغدة  
الدرقیة في حالة نقص الیود أعلى بكثیر منھ في حال الحصول على  

ذلك،  إلى  یود. باالضافة تغذیة متزنة تحتوي على كمیة كافیة من ال
بین أفراد العائلة الواحدة دات الغدة الدرقیة  یعقمرض    لظھور  ونظًرا  

بین عوامل   وراثي الستعداد االمكن أیًضا افتراض وجود فمن  الم ،  
دات الغدة الدرقیة. ومع ذلك لم یُعرف حتى اآلن سوى  یتشكیل عق

ة، وبالتالي فإن  عدد قلیل من الجینات التي تسبب تضخم الغدة الدرقی
 . الوقت الحالي االختبارات الجینیة لیست مفیدة في 
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دات  ییمكن فھم تكیسات الغدة الدرقیة على أنھا شكل خاص من عق 
تراكم السوائل في الغدة الدرقیة والذي   عبارة عن  ھيوالغدة الدرقیة.  

دة في الغدة الدرقیة. ال  ییمكن الشعور بھ في كثیر من األحیان كعق
  . یزال سبب ظھور تكیسات الغدة الدرقیة غیر معروف إلى حد كبیر

من المحتمل أن یكون السبب ھو ضعف التصاق خالیا الغدة الدرقیة  
 عبر الغدة الدرقیة. ببعضھا البعض أو بالنسیج الضام الذي یمر 

 
 

 األعراض: 
 

عق  أعراض  تختلف  أن  نودوسا)  ییمكن  (ستروما  الدرقیة  الغدة  دة 
بشكل كبیر. یجب التمییز بین األعراض الموضعیة، أي األعراض  

دة في منطقة الرقبة، واألعراض  یالتي تظھر مباشرة عند نقطة العق
 الناتجة عن ضعف وظیفة الغدة الدرقیة. 

الموضعی منطقة  األعراض  في  بالضغط  الشعور  ھي  التقلیدیة  ة 
عند   البلع  في  اضطرابات  حدوث  أیًضا  الممكن  من  ولكن  الحلق، 

التنفس عند الضغط على    في   دة على المريء أو ضیقیضغط العق
استمرار ھذه األعراض على حجم وموقع  ال یعتمد القصبة الھوائیة.  

الواقع  نسبة تضخمھا.    أیًضا على    إنما  ، وفقطدات  یالعق كلما  في 
في  زادت سرعة تضخم العقدة، زاد احتمال ظھور األعراض علیھا.  

النزیف  حاالت خاصة   یسبب  الدرقیة، یمكن أن  الغدة  من تكیسات 
الضغط  بسبب  ارتفاع  الحاد في الكیس ألًما شدیدًا في منطقة الرقبة 

الكیس   على  كبیر.  بمعدل    داخل  أعراض  أیة  تظھر  مال  ن  كثیر 
كذلك الحال  المرضى الذین یعانون من عقیدات درقیة صغیرة ، و

ذات    دات درقیة كبیرة جدًایبعض المرضى الذین یعانون من عقعند  
 . معدل نمو بطيء  
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یمكن أن تظھر أعراض ضعف وظیفة الغدة الدرقیة (فرط  
نشاط الغدة الدرقیة) فقط في العقیدات المكونة للھرمون، أي  

الساخنة.     من  حیث  العقیدات  الكثیر  إنتاج  ھرمون   الیتم 
ھرمون ھذا خاضعًا للتنظیم  ال، وال یعود إنتاج    الدرقي فیھا

إلى    ذلك  یؤدي  أن  یمكن  للجسم.  معدل  تسارع  الطبیعي 
خفقان)، وزیادة المیل إلى التعرق، وفقدان الضربات القلب (

براز أكثر   زیادة سماكة او لین الالوزن، وتساقط الشعر، و
 من المعتاد، وزیادة االنفعاالت العصبیة واضطرابات النوم. 

 
 

 التشخبص: 
 

الدرقیة   الغدة  فحص  الحاضر،  یشمل  الوقت  إجراء  في 
بالموجات فوق   . یمكن  في كافة األحوال   الصوتیة الفحص 
من خالل    قیاس حجمھا بدقةودة   یتحدید الموقع الدقیق للعق

یمكن أیًضا تقییم بنیة  كما . الفحص بالموجات فوق الصوتیة 
العق العقیدات   ودة   یأنسجة  بین  والعقیدات   الحمیدة  التمییز 
. عادة ما یمكن الكشف بسھولة  الخبیثة والعقیدات االلتھابیة 

الغدة  األعن   بالسوائل في  المملوءة  التجاویف  ، أي  كیاس 
 الدرقیة عن طریق الفحص بالموجات فوق الصوتیة. 

ال تستطیع الموجات فوق الصوتیة تحدید ما إذا كانت العقیدة  
. تسمح المعاییر المختلفة بإجراء تقییم  أم ال ھرمونات التنتج 

عقیدات الغدة الدرقیة حمیدة أم خبیثة،  محدد لما إذا كانت  
ولكن ال یمكن إجراء ھذا التمییز باستخدام الموجات فوق  

 الصوتیة وحدھا. 
للتمییز بین العقیدات الساخنة     الضوئي  یستخدم التصویر  

 . في الغدة الدرقیة والباردة
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مادة مشعة ضعیفة (التكنیسیوم) ثم  المریض لھذا الغرض بیتم حقن  
دة الغدة الدرقیة. تمتص العقیدات الدافئة  ییتم تحدید امتصاصھا في عق 

العقیدات   تمتص  ال  بینما  المادة  ھذه  من  كبیرة  كمیة  بشكل خاص 
الباردة أو تمتص كمیات أقل بكثیر. تكون العقیدات الساخنة حمیدة  
دائًما تقریبًا في مرحلة البلوغ. ومع ذلك إذا تسببت في حدوث خلل  
وظیفي، فقد تنشأ مشاكل بسبب زیادة إنتاج الھرمونات في العقیدات.  
ال یوجد خطر من حدوث فرط وظیفي في العقیدات الباردة، ولكن  
جزًءا صغیًرا من العقیدات الباردة یخفي أیًضا اكتشاف ورم الغدة  

الخبیث. من    الدرقیة  بمزید  الباردة  العقیدات  فحص  یجب  لذلك 
التفصیل باستخدام عینة من األنسجة، وھو أمر سھل للغایة من خالل  

 الشفط باإلبرة الدقیقة. 
 

من  إلجراء الفحص المجھري  دة  ییتم إدخال إبرة دقیقة جدًا في العق
خالل الجلد تحت الموجات فوق الصوتیة إلزالة الخالیا من العقدة.   

أرق بكثیر من اإلبر المستخدمة لسحب    نوع إبر  ھذا الغرضلیستخدم  
 الدم. 

تسمح الدراسة التكمیلیة لھرمونات الغدة الدرقیة في الدم باستخالص  
العقیدات في  الھرمونات  تكوین  حول  ھذا  .  استنتاجات  األمر  یعد 

تمكن من اكتشاف  ن   حتى بالنسبة للعقیدات الساخنة  ضروریًا للغایة  
مفرط وتقییم مدى انتشاره. یمكن أن یشیر اكتشاف  الوظیفي الخلل ال

المناعي   الدرقیة  الغدة  مرض  إلى  الدرقیة  للغدة  المضادة  األجسام 
الذاتي والذي یمكن أن یظھر أیًضا على شكل تضخم الغدة الدرقیة  

االشتباه   حالة  في  من  وجود  بالعقدي.  محدد  الغدة  نوع  سرطان 
الخال بیسمى  والذي  الدرقیة الورم  Cیا  سرطان  مؤشر  تحدید  فإن   ،

 كالسیتونین یمكن أن یكون مفیدًا في بعض األحیان للعقیدات الباردة. 
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 العالج:
 

عق األعراض  ییعتمد عالج  على  الدرقیة  الغدة  دات 
الدرقیة   للعقیدات  بالنسبة  المتوقعة.  أو  الحالیة 
الصغیرة التي ال تسبب أعراًضا یمكن إھمال العالج،  

درقیة    غدة    خاصةً إذا كانت العقیدات موجودة في  
فحوصات    غیر   إجراء  یجب  ذلك  ومع  متضخمة. 

اتجاه   لتحدید  بالموجات فوق الصوتیة بشكل منتظم 
المالعقیدات ألنھ     نمو توقع حدوث مشاكل مع  من 

 نمو العقیدات. استمرار 
الدرقیة   الغدة  في  عقیدات  على  العثور  تم  إذا 
الیود،   نقص  افتراض  یمكن  ما  فغالبًا  المتضخمة، 

ھرمون  اللذلك قد یكون تناول الیود منطقیًا أیًضا مع 
 .الدرقي 

 
العقیدات  ھذا غیر منطقي  فإن    ومع ذلك   اذا كانت 

ألنھ یمكن   ،بل إنھ خطیرالساخنة موضوع الحدیث  
بالیود   للعالج  یمكن  الوظائف.   فرط  من  یزید  أن 

في    المشع تعطیل ھذه الخالیا على وجھ الخصوص
. یؤدي ھذا العالج أیًضا  حال وجود العقیدات الساخنة

تقلیص  كبیر.   الساخنة  العقیدات     حجم   إلى  بشكل 
ضرولكن   لیس  الساخنة  ھذا  للعقیدات  دائًما  وریًا 

الدم  في  الدرقیة  الغدة  قیم  كانت  إذا  جدًا.  الصغیرة 
طبیعیة وال توجد أعراض لفرط نشاط الغدة الدرقیة،  
أیًضا عالج   العالج. یمكن  التخلي عن  فیمكن عادةً 
العقیدات الساخنة عن طریق حقن الكحول. یتم إدخال  

بالمو التحكم  تحت  العقدة  جات فوق  إبرة رفیعة في 
الصوتیة ویتم حقن كمیة صغیرة من الكحول فیھا،  
ھذا   استخدام  تم  الماضي  في  قلیالً.  مؤلم  أمر  وھو 

االنتظار للعالج بالیود  مدة  اإلجراء بشكل متكرر ألن  
 المشع كانت طویلة جدًا. 
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وجود  بتكون جراحة الغدة الدرقیة ضروریة دائًما في حالة االشتباه  
یتم اتخاذ قرار إجراء جراحة للغدة    عقدة خبیثة في الغدة الدرقیة.  

حتى في ظل وجود أعراض ناتجة عن عقیدات الغدة الدرقیة    الدرقیة
. یعتمد مدى ونطاق جراحة الغدة الدرقیة على نتائج  في منطقة الرقبة 

وق الصوتیة.  یجب أیًضا إزالة أجزاء كبیرة من الغدة  الموجات ف
ھذا  یعتبر  .  عندما یكون فیھا ھناك أكثر من عقیدة واحدة    الدرقیة

میل    لعائلة  وكان  ل دات في سن مبكرة  یأیًضا إذا ظھرت العق امفیدً
تشكل    لتضخم الغدة الدرقیة، ألنھ بعد ذلك یزداد خطر  للتعرض  كبیر  

في أنسجة الغدة الدرقیة الطبیعیة. عادة ما یكون  المزید من العقیدات  
دة وترك باقي الغدة  یمن الممكن إزالة جزء الغدة الدرقیة المتأثر بالعق

بحیث تبقى أنسجة  في حالة وجود عقیدة مفردة،  الدرقیة في مكانھا  
حاجة إلجراء عملیة جراحیة  فال     وإال    الغدة الدرقیة الوظیفیة كافیة،  

 ون الغدة الدرقیة المطلوب. إذا تم تناول ھرم
 

إذا كانت تغیرات الغدة الدرقیة تكیسیة تماًما، فعادة ما یكون العالج  
 یُزال السائل من الغدة الدرقیة بإبرة. عن طریق البذل حیث  ممكنًا  

 
الدوائي   العالج  في  رئیسي  بشكل  لیفوثیروكسین   + الیود  یستخدم 

قد یؤثر تناول الیود سلبًا على    للتغیرات العقیدیة في الغدة الدرقیة. 
في أمراض الغدة الدرقیة المناعیة والعقیدات الساخنة    مسار المرض

 لذلك یجب دائًما إجراء فحص دقیق قبل بدء العالج.  ،
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 المتابعة الدوریة: 
 

بانتظام    الصوتیة  فوق  بالموجات  فحوصات  إجراء  یلزم 
، وتبدأ ھذه الفحوصات في جمیع األحوالدات الدرقیة  یللعق

دة  یأشھر من اكتشاف عق  6إلى  3بعد    متقاربة على فترات 
للنمو على مدى  میالة  دات   یالغدة الدرقیة. إذا لم تكن العق

فترات    فترة زمنیة أطول، فیمكن تمدید فترات المراجعة إلى
 تتراوح من سنة إلى سنتین. 

 
، یجب فحص قیم  الدرقي  ھرمون  بالعالج  تطبیق ال    في حال

بانتظام    الفحص یجب القیام بذلك كما الغدة الدرقیة في الدم. 
العالج عن  النظر  بالعقیدات    بغض  المرض  حالة  في 

. یجب إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتیة كل  الساخنة
أشھر تقریبًا بعد جراحة الغدة الدرقیة لقیاس حجم أنسجة   3

إذا لم تتم إزالة الغدة الدرقیة  أما الغدة الدرقیة المتبقیة بدقة. 
الفحوصات فإنھ  بالكامل،   من  مزید  بإجراء  یوصى 

  بالموجات فوق الصوتیة على فترات سنویة تقریبًا الكتشاف
 أي عقیدات جدیدة في الوقت المناسب. 

 
ھناك خطر اإلصابة بقصور الغدة الدرقیة بعد العالج بالیود  
المشع، لذلك یلزم إجراء فحوصات مخبریة منتظمة في ھذه  

الموجات فوق  بفحوصات  الیجب أیًضا إجراء  كما  الحالة.  
یمكن   ما  غالبًا  لذلك  المشع،  بالیود  العالج  بعد    الصوتیة 

أثناء  انخمالحظة   الدافئة  العقیدات  حجم  في  كبیر  فاض 
للغدة الدرقیة مفیدًا بعد  الضوئي العالج. قد یكون التصویر  

دة التي  یالھرمون في العقتشكل  العالج بالیود المشع لتسجیل   
 كانت دافئة سابقًا، لكن ھذا لیس ضروریًا في جمیع الحاالت.
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TSH: 

 القیم المخبریة 

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

 
T3 أوfT3 : 

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

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

غیر   الھرمون  أي  الحر،  الھرمون  قیاس  أیًضا  المرتبط  یمكن 
 . fT3 بشكل بالبروتین، وفي ھذه الحالة تظھر نتائج المختبر عادةً 

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

عن طریق الغدة  الصیغة      ه  ٪ من ھرمون الغدة الدرقیة بھذ90حوالي  
عالي النشاط جزئیًا في الكبد وكذلك في    T3eالدرقیة. یحدث تحویل  

 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 
بیروكسیدا الدرقیة  الغدة  بروتین  إلى  أو  وتوجھ  الدرقیة  الغدة  ز 

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  قبل یتكون من  .المضاد الجسم  مستقبالت

TPO-Ak    وTG-AK  تقف ضد مستقبالت المضادة  . ھذه األجسام 
TSH تنشیطھا وحظرھا    ھاویمكن . 
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في دم المرضى الذین یعانون    TRAKیمكن الكشف عن  
 الغدة الدرقیة . غریفز في من مرض 

 
 تیریوغلوبولین: 
ھرمون الغدة الدرقیة في الغدة الدرقیة.  طریقة تخزین  

  .  فقط  یتم إنتاج ھذه المادة بواسطة خالیا الغدة الدرقیة
یتم قیاس ھذه المادة في الدم أثناء عالج المتابعة للكشف 

، عند المرضى الذین  عن االنتكاس في الوقت المناسب
 . یعانون من سرطان الغدة الدرقیة الحلیمي أو الجریبي 

 
 كالسیتونین: 

ینتج الھرمون في عدد قلیل من الخالیا في الغدة الدرقیة 
ھي  و الواقع  التي  من  في  تنتج  لیست  التي  الخالیا 

الدرقیة.   الغدة  الھرمون ھرمون  ھذا  مستوى  یكون 
في سرطان الغدة الدرقیة النخاعي،  مرتفعًا دائًما تقریبًا  

 وھو شكل نادر من ورم الغدة الدرقیة . 
 

 الموجات فوق الصوتیة: تصویر الغدة الدرقیة ب
بالموجات فوق الصوتیة. و  الغدة الدرقیة فحص ھو   

یسمح بقیاس حجم الغدة الدرقیة بدقة، وتقییم بنیة  
األنسجة، والتعرف على التغیرات العقدیة والتكیسات  

 والخراجات وقیاسھا.
 

 للغدة الدرقیة: الضوئي  التصویر 
الغدة   أوردة  أحد  في  ضعیفة  مشعة  مادة  حقن  یتم 

حوالي   بعد  ھناك.  تخصیبھا  یتم  والتي    20الدرقیة، 
تكون  دقیقة، یمكن تحلیل توزیع المادة في الغدة الدرقیة.  

التراكم مرتفعة   العقنسبة  تنتج ھرمون  یفي  التي  دات 
امتصاص   یتم  حیث  الساخنة  (العقیدات  الدرقیة  الغدة 

دات التي ال تظھر  یود. تسمى العقكمیات كبیرة من الی
 دات الباردة. یأي تخصیب بالعق
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 إدخال اإلبرة الرفیعة : 
یتم إدخال إبرة رفیعة جدًا عبر الجلد إلى الغدة الدرقیة لتجمیع الخالیا  

المجھر. عادة ال یكون ھذا الفحص مؤلًما أكثر  المراد فحصھا تحت 
الضوئي   خاصة العقیدات الباردة (انظر التصویر    ،من أخذ عینة الدم 

یجب أن یتم ثقب سرطان الغدة الدرقیة ألنھا یمكن    .للغدة الدرقیة)
 أن تختبئ خلفھا في بعض األحیان. 
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