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منظمة تضم مجموعات التضامن والدعم و  
المساعدة لألشخاص المصابین بأمراض الغدة  
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 االكتئاب 
 التعب واالرھاق 
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 االنفعال 



 
 

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

 الناس. توجد أمام الحلق وعادة ال تشعرون بھا. 

  على الرغم من أنھا مھمة للغایة، إال أنھ ال یمكنكم مالحظتھا إال  
 لوجودھا. إذا نبھتكم 

 
، نرید التأكد من أن الغدة الدرقیة لدیكم ال تسبب  بالتعاون معكم 

 لكم أي مشاكل. 
 

Schilddrüsen-Liga Deutschland e.V.  الجمعیة تتتولى  
 الدرقیة الغدة أخصائیي بین الجمع مھمة األلمانیة للغدة الدرقیة 

 .معًا والمرضى
 

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 e. Vباإلضافة الى  
 في وأقاربھم  المرضى دعم  الجمعیة األلمانیة للغدة الدرقیة ترید

 .المساعدة و والدعم  التضامن مجموعات إنشاء
 
 
 
 
 

 
 الحنجرة

 

 القصبة الھوائیة الدرقیة 
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التھاب الغدة الدرقیة المناعي  
 الذاتي 

التھاب الغدة الدرقیة المناعي الذاتي ھو أحد أمراض الغدة الدرقیة  
یتمیز بزیادة الخالیا االلتھابیة في الغدة الدرقیة. یمكن أن تنمو الغدة  و

الدرقیة من خالل تراكم الخالیا االلتھابیة التي تسمى التھاب الغدة  
الدرقیة    )ھاشیموتو(الدرقیة   الغدة  التھاب  باسم  أیًضا  والمعروف 

المناعي الذاتي الضخامي. یعد التھاب الغدة الدرقیة المناعي الذاتي  
الضموري أكثر شیوعًا في ألمانیا. یؤدي االلتھاب إلى تدمیر خالیا  
الغدة الدرقیة، فتتقلص الغدة الدرقیة وتختفي أحیانًا تماًما بعد فترة  

 طویلة. 
 

ض ، قد یكون ھناك فرط نشاط خفیف في الغدة الدرقیة  في بدایة المر
من نسیج  الدرقي  ھرمون   ال، والذي یفسر في بعض الحاالت بإفراز  

. إذا لم یكن ھناك ما یكفي من الخالیا التي  المحتضرة   الغدة الدرقیة
الدرقیة   الغدة  ھرمون  المرضتنتج  تقدم  مسار  الغدة  خالل  فإن   ،

 تصبح قاصرة.   الدرقیة 
 

حظ المرض لسنوات، خاصةً إذا لم یكن ھناك قصور في الغدة  ال یُال
 فقط. طفیفًا قصور   ال كان الدرقیة أو

 
 

 األسباب: 
 

ینتج التھاب الغدة الدرقیة المناعي الذاتي عن رد فعل خاطئ للجھاز  
ویمكن أن یدمرھا بمرور الوقت. على    ، المناعي تجاه الغدة الدرقیة

الرغم من البحث المكثف، لم یتم التوصل إلى سبب ھذا االضطراب  
بشكل كامل حتى اآلن. یمكن افتراض وجود استعداد وراثي  المناعي   

 . التزاوج ضمن العائلة الواحدة (زواج األقارب) معین بسبب
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معروفة بالفعل. باالضافة لذلكیجب  لھذا فإن الجینات الفردیة المھمة 
تقییم أھمیتھا في ظھور  تجتمع  أن    لم یتم  العوامل األخرى والتي 

نظًرا    بعد.  موثوق  بشكل  الدرقیة  لشیوع  المرض  الغدة  التھاب 
في البلدان التي یكون النظام الغذائي فیھا  بشكل أكبر   المناعي الذاتي  

أجریت على الحیوانات أن  الدراسات التي وإثبات غنیًا جدًا بالیود،  
الدرقیة   الغدة  التھاب  إلى  یؤدي  یمكن أن  الیود  تناول  اإلفراط في 

التي  أحد العوامل العدیدة    بشكل عام  المناعي الذاتي،  یعتبر الیود  
في تطور التھاب الغدة الدرقیة المناعي الذاتي. ھناك عامل  تساھم  

لذاتي وھو نقص  آخر نوقش في تطور التھاب الغدة الدرقیة المناعي ا
العناصر   السیلینیوم ھو أحد مكونات  النزرة  السیلینیوم وھو من   .

كما یعتبر مھًما  اإلنزیمات المھمة في إنتاج ھرمونات الغدة الدرقیة  
 عمل الجھاز المناعي بشكل صحیح.  ل أیًضا 

 
 عند أخذ السیلینیوم  

،  الفحوصات المخبریة الدوریة  أثناء     fT3یجب أیًضا فحص قیمة  
 . T3إلى '  T4ألنھا تؤثر على تحویل السیلینیوم من 

الغدة  من   اللتھاب  محتملة  كأسباب  نوقشت  التي  األخرى  العوامل 
الفیروسیة االلتھابات  ھي  الذاتي  المناعي    ، واإلجھاد  ، الدرقیة 

 واالضطرابات في استقالب الھرمونات الجنسیة األنثویة. 
السبب الحقیقي    -لألسف-  ى أنھ بشكل عام لم نفھم بعدتجدر اإلشارة إل

 اللتھاب الغدة الدرقیة المناعي الذاتي حتى یومنا ھذا. 
 

 األعراض: 
 

بشكل أساسي  أعراض التھاب الغدة الدرقیة المناعي الذاتي  تعزى  
 . وظیفة الغدة الدرقیة في أداء إلى ضعف 
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(تسمم    الدرقیة  الغدة  نشاط  فرط  یحدث  قد  المرض  بدایة  في 
یكون خفیفًا جدًا یُالَحظ  ھاشیموتو) ، والذي عادة ما  أنھ ال  .  حتى 

وسرعة    ،واالنفعال  ،التھیج  تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقیة  
القلب التعرق  ،ضربات  الوزن  ، وزیادة    حركة وزیادة    ،وفقدان 

 (الرجفة؟). واضطرابات النوم  ،األمعاء
 

یعتبر القصور في عمل الغدة الدرقیة كافیًا لتشخیص التھاب الغدة  
 الدرقیة المناعي الذاتي في كثیر من األحیان. 

الغدة   قصور  یتسبب  األنسجة،  في  السوائل  احتباس  إلى  باإلضافة 
وزیادة    ،والشعور بالبرد  ،الدرقیة في زیادة الشعور بالتعب واالرھاق 

 وربما بطء حركة األمعاء. ،الوزن 
 

غالبًا ما یتم تشخیص التھاب الغدة الدرقیة المناعي الذاتي عندما یتم  
الروتینیة الدم  عینة  من  كجزء  الدرقیة  الغدة  قیم  عند    ، فحص  أو 

لم یالحظھا المریض    التي  اكتشاف قصور خفیف في أحد الوظائف 
دة الدرقیة المناعي الذاتي  حتى (إن وجد). یمكن أن یسبب التھاب الغ

في منطقة   االضخامي (انظر أعاله) وھو أقل شیوعًا في ألمانیا، ألمً 
قد   الدرقیة.  الغدة  بسبب تضخم  شعور بالضغط في  یرافقھ    الحلق 

یُالحظ    منطقة الحلق واضطرابات في البلع وربما ضیق في التنفس.  
التھاب  المرضى الذین یعانون من  عند    ضیق في الحلق،  الشعور ب

الغدة   تضخم  من  یعانون  ال  والذین  الذاتي  المناعي  الدرقیة  الغدة 
ناتًجا  والدرقیة.   إذا كان ھذا  ما  تحدید  یمكن دائًما  لسوء الحظ  ال 

 . أم ال بالفعل عن التھاب الغدة الدرقیة 
 
 

 التشخبص: 
 

الخالیا  في حالة التھاب الغدة الدرقیة المناعي الذاتي ،  تزداد ھجرة 
 االلتھابیة إلى الغدة الدرقیة. 

- 
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الدرقیة الغدة  أنسجة  ظھور  إلى  ھذا  عاتم       المصابة   یؤدي  بشكل 
أنسجة الغدة الدرقیة الطبیعیة أثناء الفحص بالموجات فوق  مقارنة ب

أیًضا   المھم  الدرقیة،  تحدید   الصوتیة. من  للغدة  المضادة  األجسام 
لـ   المضادة  األجسام  دم  TPOوخاصة  في  اكتشافھا  یمكن  والتي   ،

 المرضى المصابین بالتھاب الغدة الدرقیة المناعي الذاتي. 
 

 و    T3، و TSHمن المفید أیًضا تحدید 
T4   إذا لزم األمر 

وجود األجسام كما یمكن الجمع عادة بین      .الدرقیة الغدة وظیفة لتقییم 
في التھاب الغدة الدرقیة    TSHزیادة مستویات  و   TPOالمضادة لـ  

الذاتي إذا كان مستوى ھرمون  المناعي   .TSH    فقد یكون طبیعیًا، 
شكًال مبكًرا من التھاب الغدة الدرقیة المناعي الذاتي. في ھذه الحاالت  

التنبؤ  و یمكن  ال  الحظ،  الغدة  لسوء  نشاط  تطور  ودرجة  بموعد 
التصویر     TSHإذا كانت مستویات  القاصرة.   فقد یكون  منخفضة، 
عن  الضوئي   لتمییزه  األحیان  بعض  في  ضروریًا  الدرقیة  للغدة 

للغدة الدرقیة تراكًما    الضوئي  بینما یُظھر التصویر  فجریفز.    مرض
طفیفًا في التھاب الغدة الدرقیة المناعي الذاتي ، سیزداد التخصیب  

 في مرض جریفز. 
 
 

 العالج:
 

  بعد نظًرا ألن سبب التفاعل االلتھابي في الغدة الدرقیة غیر مفھوم  
االلتھابي على وجھ التحدید،  رد الفعل    یمكنھ لیس لدینا دواء  ألنھ و

فإن عالج التھاب الغدة الدرقیة المناعي الذاتي غالبًا ما یقتصر على  
 موازنة وظیفة الغدة الدرقیة. 
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بشكل خاص على التھاب الغدة الدرقیة المناعي الذاتي،    ھذا ینطبق
نظًرا ألن الغدة الدرقیة ال تستطیع إنتاج  ووھو الشكل األكثر شیوعًا.  

على    الدرقي ھرمونتزوید الجسم بال  ، یجب   ما یكفي من الھرمون
ضبط الجرعة  ؤخذ مرة واحدة في الصباح ویجب  ، تشكل أقراص

كقاعدة عامة، یتم البدء بجرعة  المریض.    المطلوبة بحسب حاجة  
الجرعة وفقًا للضوابط،  الدرقي  ثم تعدل  ھرمون  المنخفضة نسبیًا من  

إجراء فحص  و  باإلضافة إلى االستفسار التفصیلي حول األعراض   
 الدم. 

 
في حالة التھاب الغدة الدرقیة المناعي الذاتي الضخامي حیث یمكن  

جراحة الغدة الدرقیة مطلوبة  أن تتضخم الغدة الدرقیة، نادًرا ما تكون  
 إذا كانت ھناك اضطرابات في منطقة الرقبة. 

 
یجب تجنب تناول الیود اإلضافي في حاالت أمراض المناعة الذاتیة  
للغدة الدرقیة (مرض جریفز، التھاب الغدة الدرقیة ھاشیموتو). لھذا  

الیود.   على  تحتوي  غذائیة  مكمالت  بتناول  ینصح  ال  ال  والسبب، 
من   الیود  یزال  منخفض  الغذائي  النظام  كان  إذا  ما  الواضح  غیر 

 سیكون لھ تأثیر مفید على أمراض الغدة الدرقیة المناعیة الذاتیة. 
 
 

 المتابعة الدوریة: 
 

یجب إجراء فحوصات منتظمة على فترات أقصر تتراوح من بضعة  
بضعة أشھر إلى  الغدة  أسابیع  التھاب  یعانون من  الذین  للمرضى   ،
الذاتي، المناعي  العالج    الدرقیة  بدء  وعند  األولي  التشخیص  بعد 

بھرمون الغدة الدرقیة. إذا كان ضبط ھرمون الغدة الدرقیة قد حقق 
الدوریة   الفحوصات  إجراء  عادةً  فیمكن  المطلوب،  النجاح 

سنة بما أن جرعة    2إلى    1والمراجعات على فترات أطول مثل  
 تتغیر بمرور الوقت. ھرمون الغدة الدرقیة المطلوبة لن
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ومع ذلك، إذا تم تناول األدویة األخرى أو التوقف عن تناولھا (مثل  
مستحضرات أو حبوب االستروجین) أو كانت ھناك تغییرات كبیرة  
في نمط حیاة المریض (مثل زیادة النشاط الریاضي أو زیادة الوزن  

مستویات ھرمون   فحص  یجب  كبیر)،  بشكل  بشكل  الدرقیة  الغدة 
ضمن ھذا   مختصر. قد یكون من الضروري تعدیل جرعة الدواء

 .السیاق
الذاتي   المناعي  الدرقیة  الغدة  التھاب  قد یرتبط  بعض األحیان،  في 
بأمراض المناعة الذاتیة األخرى، لذلك إذا كانت ھناك أي أعراض،  
فیجب إجراء فحص نشط كجزء من المراقبة، خاصة في حالة حدوث  

 ، ھذه عراض إضافیة. أمراض المناعة الذاتیة األخرى أ
ب   فیتامین  نقص  یشمل  المثال،  سبیل  الغشاء    12على  التھاب 

الدم  فقر  أو  أ  النوع  من  المعدة  (التھاب  الذاتي  المناعي  المخاطي 
الخبیث) الذي یمكن أن یترافق مع داء السكري، واختالل وظائف  

الذاتي، وغیرھا.   المناعي  الكظریة  فإن مناقشة  الغدة  الحظ،  لسوء 
 ھذه األمراض بالتفصیل ستتجاوز نطاق ھذا الكتیب. 

 
Schilddrüsen-Liga Deutschland e.V.    كتیبات أیًضا  ھناك 

الطلب في مركز    حول األمراض المصاحبة جاھزة لإلرسال عند 
 . الجمعیة األلمانیة للغدة الدرقیة
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 المختبر قیم 

:TSH 
 

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  
لدى األشخاص األصحاء.    الصیغة    ه ٪ من ھرمون الغدة الدرقیة بھذ10

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

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

T4 أوfT4 : 
أیًضا   یودوثیرونین  رباعي  إفراز  ھربیسمى  یتم  الدرقیة.  الغدة  مون 

عن طریق الغدة    ه  الصیغة٪ 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  مستقبالت الجسم المضاد. یتكون من

TPO-Ak  وTG-AK . 
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تنشیطھا      ا ویمكن  TSHھذه األجسام المضادة تقف ضد مستقبالت   
في دم المرضى الذین یعانون   TRAK. یمكن الكشف عن أو حظرھا
 الغدة الدرقیة.  غریفز في  من مرض

 
 تیریوغلوبولین: 

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

،  الدم أثناء عالج المتابعة للكشف عن االنتكاس في الوقت المناسب
الحلیمي او   الدرقیة  الغدة  یعانون من سرطان  الذین  المرضى  عند 

 . الجریبي
 

 كالسیتونین: 
  التي ھي ینتج الھرمون في عدد قلیل من الخالیا في الغدة الدرقیة و

الواقع الدرقیة.    لیست  في  الغدة  ھرمون  تنتج  التي  یكون  الخالیا 
عام   بشكل  دوًما  مرتفعًا  الھرمون  ھذا  الغدة  مستوى  سرطان  في 

 الدرقیة النخاعي، وھو شكل نادر من ورم الغدة الدرقیة. 
 

الغدة فحص ھو   تصویر الغدة الدرقیة بالموجات فوق الصوتیة: 
م الغدة  یسمح بقیاس حج   بالموجات فوق الصوتیة. و الدرقیة 

الدرقیة بدقة، وتقییم بنیة األنسجة، والتعرف على التغیرات العقدیة  
 والتكیسات والخراجات وقیاسھا.

 
 للغدة الدرقیة: الضوئي  التصویر 

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

دات التي تنتج  یفي العقتكون نسبة التراكم مرتفعة في الغدة الدرقیة.  
الساخنة)،   (العقیدات  الدرقیة  الغدة  امتصاص    ھرمون  یتم  حیث 

تخصیب    دات التي ال تظھر أي یكمیات كبیرة من الیود. تسمى العق
 دات الباردة. یبالعق
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 إدخال اإلبرة الدقیقة: 
لخالیا  یتم إدخال إبرة رفیعة جدًا عبر الجلد إلى الغدة الدرقیة لتجمیع ا

المراد فحصھا تحت المجھر. عادة ال یكون ھذا الفحص مؤلًما أكثر  
  دات الباردة (انظر التصویر یخاصة في حالة العق  ،من أخذ عینة الدم 

الدرقیة ألنھا  الضوئي   الغدة  ثقب سرطانات  یجب  الدرقیة)،  للغدة 
 یمكن أن تختبئ خلفھا في بعض األحیان. 
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 ھل تم اطالعك بشكل جید؟ 

 ونحن سوف نكون سعداء لتقدیم المشورة لك! 
 

 ھل تحصل على إجابات ألسئلتك؟ 

 ونحن سوف نكون سعداء لتقدیم المشورة لك! 
 

 ھل بالرغم من ذلك مازلت ال تشعر باالرتیاح؟ 

 سنقوم بتخصیص وقت لكم! 
 
 
 

 ھل ھذا یبدو مألوفا بالنسبة لك؟ 
 

 االكتئاب  مشاكل النوم  
 

التعب    االنھیارات العصبیة 

 واالرھاق

 االنفعال   مشاكل الوزن

 
 

 ما قدمناه لكم!
 

 مجموعات المساعدة الذاتیة 

 كتیبات المعلومات

 التعاون مع الجمعیات المھنیة 

 أحداث مختلفة في جمیع أنحاء ألمانیا 

 إذا كان لدیكم أسئلة أخرى یرجى التواصل مع الشخص المسؤول 

 Blickpunkt Schilddrüseعضو مجلة  
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