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اإلهداء

وصلت رحلتً الجامعٌة إلى نهاٌتها بعد تعب
ومش َّقة..
وها أنا ذا أختم بحث تخرُّ جً بكل همَّة ونشاط،
وأمتنُّ لكل من كان له فضل فً مسٌرتً،
وساعدنً ولو بالٌسٌر،
األبوٌن ،واألهل ،واألصدقاء ،واألساتذة المُبجَّ لٌن..
أُهدٌكم بحث تخرُّ جً...............
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: المقدمة
وظٌفتها الرئٌسٌة تكون بانتاج هرمونات التٌروكسٌن و ثالثً ٌود... الؽدة الدرقٌة ؼدة صماء تقع فً مقدمة العنق
T3&T4 الثٌرونٌن
ً تطور الدماغ و النمو العضل،الهضم، هذه الهرمونات تنتقل فً الجسم و تساعد فً عملٌة االستقالب
عندما ُتنتج الهرمونات اما بكمٌة عالٌة او بكمٌة منخفضة ٌؤدي ذلك الى خلل فً كفاءة عمل الؽدة
وذلك ٌقود الى امراض عدٌدة
. تضخم الؽدة الدرقٌة أو سرطان الؽدة الدرقٌة،  قصور الؽدة الدرقٌة، اهم تلك االمراض فرط نشاط الؽدة الدرقٌة
.  الفحوص الفٌزٌائٌة و اختبارات الؽدة وأحٌانا ً الخزعة، التشخٌص ٌعتمد على التارٌخ المرضً للمرٌض
. العالج بالٌود المشع او جراحة الؽدة، خٌارات العالج تعتمد على نوع المرض و تشمل االدوٌة
The thyroid is a butterfly-shaped gland in the front of the neck. Its primary function is to
produce the hormones triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4). These hormones travel
through the body and help regulate metabolism. They also aid in brain development,
digestive function, muscle control, and mood regulation .
When the thyroid produces either too much or too little of these hormones, it causes
the gland to work inefficiently, leading to disorders such as hyperthyroidism and
hypothyroidism, the two most common types of thyroid disease. Other thyroid-related
conditions include thyroiditis, thyroid nodules, goiter, and thyroid cancer .
To diagnose thyroid diseases, doctors use a medical history, physical exam, and thyroid
tests. They sometimes also use a biopsy .
Treatment options depend on the specific form of thyroid disease, and include
medications, radioactive iodine, and sometimes surgery .
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الؽدة الدرقٌة
تعد واحدة من أهم الؽدد الصماء فً الجسم؛ حٌث تساهم فً تنظٌم عملٌات األٌض فٌه ،وتتألؾ من فصٌن اثنٌن؛
وٌرتبط الفص األٌمن بالفص األٌسر من خالل شرٌط رفٌع من نسٌج الؽدة الدرقٌة المعروؾ بالبرزخ( وتشبه الؽدة
ً
وتحدٌدا بجانب كل من
الدرقٌة شكل الفراشة ،تقع فً الجزء األمامً من منتصؾ الرقبة أسفل تفاحة آدم مباشرة،
القصبة الهوائٌة والمريء والبلعوم؛ حٌث تلتؾّ حول الؽضروؾ الحلقً وحلقات القصبة الهوائٌة العلوٌة ،وعلى
ً
اعتمادا على حجم الشخص ومستوٌات الٌود فً نظامه
الرؼم من اختالؾ وزن الؽدة الدرقٌة من شخص إلى آخر
الؽذائً ّإال أ ّنها تزن ما ٌقارب  02-52جرامًا فً العادة ،وٌجدر القول أنّ الؽدة الدرقٌة َتستخدِم الٌود الذي تحصل
فرز الؽدة هذه الهرمونات عند الحاجة
علٌه من النظام الؽذائً إلنتاج هرموناتها التً سٌتم تفصٌلها الح ًقا ،إذ ُت ِ
مباشرة فً الدم ،ولذا فهً ت ّتصل بشرٌانٌن رئٌسٌٌن مؽذٌٌن لها ،هما الشرٌان الدّرقً السفلً Inferior thyroid
 arteryو الشرٌان الدّرقً العلوي . Superior thyroid artery

التكون الجنيني
تنشأ الؽدة الدرقٌة من طبقة األدٌم الباطن للجزء األمامً من القناة الهضمٌة للجنٌن .حٌث تظهر بشكل إنخماص
ٌشبه الكٌس من السطح البطنً للبلعوم .بعدها تتوسع النهاٌة البعدٌة لهذا اإلنخماص بشكل تدرٌجً وتصبح ثنائٌة
الفصوص .أما للنهاٌة المتصلة بالبلعوم فتتضٌق مكونة القناة الدرقٌة اللسانٌة التً تختفً فٌما بعد .وٌحتل فصا الؽدة
الدرقٌة موقعا أمامٌا بالنسبة للقصبة الهوائٌة .وتتكون الؽدة الدرقٌة من فصٌن مرتبطٌن بعضهما بواسطة البرزخ.
وتقع الؽدة الدرقٌة فً الثدٌٌات فوق القصبة الهوائٌة أسفل الؽضروؾ الذي ٌعد عالمة التحدٌد لموقع الؽدة الدرقٌة.
وٌالحظ وجود بقاٌا القناة الدرقٌة اللسانٌة قرب البرزخ بشكل تركٌب ٌسمى الفص الهرمً  ،وٌتراوح وزن الؽدة
.الدرقٌة فً اإلنسان من  02-52جرام

إن الوحدة الوظٌفٌة للؽدة الدرقٌة هً الجرٌب الدرقً التً ٌتألؾ من طبقة واحدة من الخالٌا الطالئٌة المكعبة
المحٌطة بتجوٌؾ ٌحتوي على مادة ؼروٌة وقد ٌصل قطر الجرٌب الى حوالً  022مٌكرومتر ،وهناك تؽاٌرات
فً أقطار الجرٌبات حتى ضمن الؽدة نفسها ،وتحاط الجرٌبات بشبكة من األوعٌة الشعرٌة .وعندما تكون الؽدة ؼٌر
فعالة تزداد كمٌة المادة الؽروٌة ،وٌتؽٌر التركٌب النسٌجً للؽدة الدرقٌة فً معظم الحٌوانات الداجنة .وتقوم خالٌا
.الثٌروؼلوبٌولٌن والذي ٌتحرر إلى التجوٌؾ المحتوي على المادة الؽروٌة الجرٌبات بتخلٌق

ٌعد الثٌروؼلوبٌولٌن مهما ً ألنه ٌمثل األساس لعملٌة إرتباط الؽدة الدرقٌة بالشراٌٌن العلوٌة التً تنشأ من الشراٌٌن
السباتٌة الخارجة ،وكذلك الشراٌٌن الدرقٌة السفلٌة التً تنشأ من الشراٌٌن تحت الترقوٌة .وٌتؽٌر اإلمداد الدموي تبعا
لفعالٌة ال ؽدة .وهناك أوعٌة لمفاوٌة إال أن وظٌفتها بالنسبة لفعالٌة الؽدة ؼٌر مؤكدة .كما ان الؽدة الدرقٌة فً بعض
الثدٌٌات ومن ضمنها اإلنسان تكون ؼنٌة باأللٌاؾ العصبٌة الودٌة بعد العقدٌة التً تكون وظٌفتها حركٌة وعائٌة.
.فضال عن إتصالها العصبً بخالٌا الحوٌصالت ،وٌؤدي تحفٌز هذه األلٌاؾ العصبٌة إلى إفراز الهرمونات الدرقٌة

حٌث أن هذه الخالٌا تستجٌب للهرمون المحفز للؽدة الدرقٌة بتحرٌرها الهستامٌن والسٌروتونٌن ومواد أخرى .وتؤثر
هذه األمٌنات المتحررة مباشرة على خالٌا الحوٌصالت لبدء تحرٌر الهرمونات الدرقٌة أو لزٌادة جرٌان الدم فً
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الؽدة الدرقٌة ،تحاط الؽدة الدرقٌة فً اإلنسان بطبقتٌن من النسٌج الرابط ،الطبقة الخارجٌة تكون متصلة باألربطة
العنقٌة أما الطبقة الداخلٌة فتلتصق على سطح الؽدة .وتتمٌز خالٌا الؽدة الدرقٌة بإحتوائها على زؼابات دقٌقة تمتد
بإتجاه المادة الؽروٌة.
وتحتوي الؽدة الدرقٌة للثدٌٌات على الخالٌا التً تعد مصدرا لهرمون الكالسٌتونٌن.

هرمونات الدرقٌة
٘وِ ْٛاٌغلح اٌلهل١خ (اٌض١وٚوَ )ٓ١أ ٛ٘ T4 ٚاٌٙوِ ْٛاٌوئ َٟ١اٌن ٞرٕزغٗ اٌغلحَِ ٛ٘ٚ ،ئٚي ػٓ إٌشبؽ األ٠ؼٟ
)(Metabolicاألٍبٍ٘ .ٟنا اٌٙوِِٛ ْٛعٛك ف ٟاٌلَ ِٚورجؾ ثجوٚر َّٝ٠ ٓ١اٌغٍٛث ٓ١ٌٛاٌواثؾ ٌٍض١وٚوَٓ١
) (TBG - Thyroxine Binding globulin
اٌض١وٚوَ ٓ١اٌؾو ) ٛ٘ (FT4 - Free T4اٌٛؽ١ل اٌن ٞثٍٛؼٗ أْ ٠لفً اٌقال٠ب َ٠ٚجت إٌشبؽ األ٠ؼ..ٟ
الوظٌفة الرئٌسٌة للؽدة الدرقٌة هً إنتاج هرمونات الدرقٌة التً تحتوي على الٌود ،الثٌرونٌن ثالثً الٌود
)triiodothyronine (T3والثٌروكسٌن ) thyroxine (T4والهرمون الپپتٌدي الكالسٌتونٌن calcitonin
تخلّق هرمونات الدرقٌة من الٌود والتٌروزٌنٌُ .عرؾ هرمون  T3بهذا االسم ألنه ٌحتوي على ثالث ذرات من الٌود
لكل جزيء ،بٌنما ٌحتوي هرمون  T4على أربع ذرات من الٌود لكل جزيء
لهرمونات الدرقٌة مجموعة واسعة من التأثٌرات على الجسم البشري ،ومنها:

التأثٌرات األٌضٌة تزٌد الهرمونات الدرقٌة من معدل األٌض القاعدي وتؤثر على جمٌع أنسجة الجسم
تقرٌبا ً تؤثر الهرمونات الدرقٌة على الشهٌة ،وامتصاص المواد ،وحركة األمعاء و تزٌد من االمتصاص
فً القناة الهضمٌة ،تخلٌق ،امتصاص وتكسٌر الخالٌا للجلوكوز و تحفز الهرمونات الدرقٌة تكسٌر
الدهون ،وتزٌد من عدد األحماض الدهنٌة الحرة و على الرؼم من زٌادتها لألحماض الدهنٌة الحرة ،فإن
الهرمونات الدرقٌة تخفض مستوٌات الكولسترول ،وقد ٌكون ذلك بزٌادتها لمعدل امتصاص الكولسترول
فً الحوٌصلة المرارٌة
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التأثيرات القلبية الوعائية .تزٌد هرمونات الدرقٌة من معدل وقوة ضربات القلب .تزٌد معدل التنفس،
امتصاص واستهالك األكسجٌن ،وتزٌد من نشاط المتقدرة ،تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زٌادة تدفق الدم
ودرجة حرارة الجسم
التأثيرات التطورية .تلعب الهرمونات الدرقٌة دوراً هاما ً فً التطور الطبٌعً تزٌد من معدل نمو الشباب وتعتبر
خالٌا المخ النامٌة هدفا ً رئٌسٌا ً لهرمونً الدرقٌة  T4. T3وتلعب هرمونات الدرقٌة دوراً هاما ً بشكل خاص فً
نضوج المخ أثناء نمو الجنٌن والسنوات القلٌلة األولى من الحٌاة بعد الوالدة.
كما تلعب هرمونات الدرقٌة درواً فً الحفاظ على الوظائؾ الجنسٌة الطبٌعٌة ،النوم ،وأنماط التفكٌر و تشمل
التأثٌرات الجنسٌة للهرمونات الدرقٌة ،الرؼبة الجنسٌة وانتظام الدورة الشهرٌة
بعد افرازها ،تنتقل كمٌة صؽٌرة للؽاٌة من هرمونات الدرقٌة بحرٌة فً الدمٌ .رتبط معظمها بالؽلوبٌولٌن المرتبط
بالثٌروكسٌن (حوالً  ،)%42البروتٌن الرابط للثٌروكسٌن ( ،)%52األلبومٌن (ٌ .)%52تمتع  %2020من T4
و %200من  T3المنتقلة بحرٌة بنشاط هرمونً باإلضافة إلى ذلك ،أكثر من  %52من  T3فً الدم تنتج بعد تحوٌلها
من  T4بواسطة نازعات ٌود الٌودوتٌروزٌن  iodothyronine deiodinaseفً أعضاء الجسم

تعمل هرمونات الدرقٌة بعد عبور ؼشاء الخلٌة واالرتباط بمستقبالت هرمون الدرقٌة النووٌة البٌن خلوٌة TR-
 TR-β5،TR-α0،α5و ،TR-β0التً ترتبط بعناصر استجابة الهرمون وعوامل النسخ لتعدٌل نسخ الدنا باإلضافة
لهذه التأثٌرات على الدنا ،تعمل هرمونات الدرقٌة داخل ؼشاء الخلٌة أو داخل السٌتوبالزما من خالل التفاعالت مع
االنزٌمات
انتاج الهرمونات :
ُتخلق هرمونات الدرقٌة من الثٌروؼلوبٌن .وهو بروتٌن ٌنشأ داخل سٌتوبالزما الخالٌا الجرٌبٌة ثم ٌُنقل إلى الفراغ
الجرٌبًٌ .حتوي الثٌروؼلوبٌن على  500وحدة من التٌروكسٌن ،الذي ٌتفاعل مع الٌود داخل الفراغ الجرٌبً

ٌعتبر الٌود مادة أساسٌة إلنتاج هرمونات الدرقٌةٌ .نتقل الٌود )(I0فً الدم كٌودٌد) ، (I−الذي ٌدخل الخالٌا الجرٌبٌة
بواسطة ناقل الصودٌوم-الٌود .وٌشكل هذا قناة ٌود على ؼشاء الخلٌة الذي ٌنقل للخلٌة بنفس اآللٌة أٌونً صودٌوم
وأٌون ٌودٌد .بعد ذلك ٌنتقل الٌود من داخل الخلٌة إلى الفراغ الجرٌبً ،بواسطة الپندرٌن ،ناقل مضاد للٌود-
الكلورٌد .فً الفراغ الجرٌبًٌُ ،ؤكسج الٌودٌد لٌتحول إلى ٌودٌ .جعله هذا أكثر تفاعلٌة ،وٌرتبط الٌود بوحدات
التٌروزٌن النشطة فً الثٌروؼلوبٌن بواسطة انزٌم ٌ thyroid peroxidasشكل هذا المركبات الطلٌعٌة لهرمونات
الدرقٌة أحادي ٌودوثٌرونٌن) ، (MITوثنائً ٌودوثٌرونٌنDIT

عندما تحفز الخالٌا الجرٌبٌة بواسطة الهرمون المحفز للدرقٌة ،تعٌد الخالٌا الجرٌبٌة امتصاص الثٌروؼلوبٌن من
الفراغ الجرٌبً .تتفكك التٌروزٌنات المؤدٌة ،وتشكل هرمونات الدرقٌة  ،MIT ،DIT ،T3 ،T4وآثار من ثالثً
ٌودوثٌرونٌن العكسًٌُ .طلق الهرمون  T3و T4فً الدم .الهرمونات الممتصة من الؽدة تبلػ  %62-52من T4 %
وحوالً  %02–52من .T3
االنزٌمات النازعة للٌود فً األنسجة المحٌطٌة تزٌل الٌود من  MITو DITوتحول  T4إلى  T3وٌ .RT3عتبر هذا
مصدراً رئٌسٌا ً لهرمونً  )%62( RT3و )%54( T3فً األنسجة المحٌطٌة .
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تنظيم هرموني T3-T4
ٌُنظم إنتاج الثٌروكسٌن وثالثً ٌودو تٌروسٌن بصفة رئٌسٌة بواسطة الهرمون المحفز للدرقٌة) ، (TSHالذي تطلقه
الؽدة النخامٌة األمامٌة .وٌُحفز إطالق الهرمون المحفز للدرقٌة بواسطة الهرمون المطلق للدرقٌة) ، (TRHالذي
ٌُطلق بطرٌقة نابضة من الوطاء.
االرتجاع السلبً لهرمونً  TSHو TRHالموجهة للدرقٌة :عندما تكون هرمونات الدرقٌة مرتفعةٌ ،كون انتاج
الهرمون مكبوتا ً .كما ٌحدث هذا االرتجاع السلبً عندما تكون مستوٌات الهرمون المحفز للدرقٌة مرتفعاً ،مما ٌتسبب
فً كبت إنتاج الهرمون المطلق للدرقٌة

الكالسيتونين:
كما ُتنتج الؽدة الدرقٌة هرمون الكالسٌتونٌن ،الذي ٌساعد فً تنظٌم مستوٌات الكالسٌوم فً الدمُ .تنتج الخالٌا الجار-
جرٌبٌة الكالسٌتونٌن كاستجابة الرتفاع كالسٌوم الدمٌُ .خفض الكالسٌتونٌن إطالق الكالسٌوم من العظام ،بتخفٌضه
نشاط ناقضات العظم ،تقوم ناقضات العظم بشكل مستمر بامتصاص العظم و ُتخلق بانٌات العظم ،لذلك فإن ناقضات
العظم تحفز بشكل فعال حركة الكالسٌوم فً العظم .تأثٌرات الكالسٌتونٌن تتعارض مع الهرمون الجار درقً الذي
ٌُنتج فً الؽدد الجار درقٌة .ومع ذلك ،فٌبدو أن الكالسٌتونٌن أقل أهمٌة بكثٌر من الهرمون الجار درقً ،حٌث ٌظل
أٌض الكالسٌوم طبٌعً سرٌرٌا ً بعد إزالة الؽدة الدرقٌة (استئصال الدرقٌة) ،لكن ال ٌكون األمر كذلك عند إزالة الؽدد
الجار درقٌة
أهمية اليود:

فً بعض االماكن بالعالم حٌث ال ٌحتوي الؽذاء على الٌود (المهم فً تصنٌع الثٌروكسٌن ،والذي ٌتكون من أربع
.ذرات من الٌود)ٌ ،حدث تضخم بالؽدة الدرقٌةٌ ،نتج عنه تضخم بالرقبة (دراق متوطن)

فً األطفال المولودٌن بنقص فً مستوى هرمون الدرقٌة ٌنتج عنه قصور فً النمو والتطور الجسمانً ,وٌتاثر اٌضا
النمو العقلً لهذا السبب بشدة ،هذه الحالة تسمى فدامة (نقص التطور بسبب درقً)ٌ.تم اختبار االطفال حدٌثً الوالدة
فً بعض الدول النامٌة عن نقص الهرمون الدرقً كجزء من التنظٌر الشعاعً لحدٌثً الوالدة وذلك بتحلٌل نقطة
من دم الطفل .ان االطفال الدٌن ٌعانوا من نقص الهرمون الدرقً ٌتم عالجهم بمواد تكمٌلٌة ثٌروكسٌن صناعً,
والتً تمكن االطفال من النمو والتطور بصورة طبٌعٌة.

إن استخدام الملح الٌودي هً طرٌقة مثلى إلضافة الٌود للطعام ،والتً تقوم بالتخلص من مرض الفدامة (نقص
التطور بسبب درقً) فً الدول النامٌة بٌنما تقوم بعض الحكومات بفرض وجود الٌود فً الدقٌقٌ .ودٌد الصودٌوم
وٌودٌد البوتاسٌوم ٌُعتبران أهم وأنشط المواد التكمٌلٌة لمادة الٌود.

دور الغدّ ة الدرق ّية في الجسم
للؽدّة الدرقٌّة العدٌد من الوظائؾ المهمّة فً جسم اإلنسان ،وٌُل ّخص تأثٌرها على أعضاء الجسم المختلفة
والعملٌات الحٌوٌّة فٌه فٌما ٌأتً:
8

القلب واألوعية الدمو ّية
ّ
تؤثر هرمونات الؽدة الدرقٌّة على ك ّل جزء فً جهاز القلب حٌث تزٌد من قوّ ة وسرعة انقباض القلب
وانبساطه ،كما ٌُقلّل من مُقاومة األوعٌة الدموٌّة بما فٌها الشراٌٌن التاجٌّة.
ّ
تؤثر الهرمونات بشكل ؼٌر مباشر أٌضا ً على جهاز القلب واألوعٌة الدموٌّة عن طرٌق تأثٌرها
على الجهاز العصبًّ التلقائً
– :Renin–Angiotensinوتأثٌرها على نظام الرٌنٌن-أنجٌوتنسٌن -ألدوستٌرون :
 ،وفاعلٌّة األوعٌة الدموٌة ،وؼٌرهاAldosterone system).
عمل ّيات األيض ُتعت َبر هرمونات الؽدّة الدرقٌّة الم ّ
ُنظم الرئٌسًّ لسرعة عملٌّات األٌض األساسٌّة فً الجسم
 ،التً بدورها هً ال َمصدر الرئٌسًّ ّ
للطاقة فً جسم اإلنسان ،كما ٌَعتمد )(Basal metabolic rate
الراحة على هرمونات الؽ ّدة الدرقٌّة ،وبذلك ُتعت َبر ضرورٌ ًّة للحفاظ على استهالك الجسم للطاقة فً وقت
درجة حرارة الجسم.
الفوسفات وهو المصدر الرئٌسًّ للطاقة فً تزٌد هرمونات الؽدّة الدرقٌّة من إنتاج األدٌنوسٌن ثالثً
مُعظم العمل ٌّات الخلوٌّة فً الجسم ،وذلك بشكل مباشر وؼٌر مباشر؛ حٌث ُتحافظ على نسبة األٌونات
داخل الخالٌا وخارجها ،مثل الصودٌوم ،والبوتاسٌوم ،وؼٌرها ،كما ُت ّ
نظم هرمونات الؽدّة الدرقٌّة عملٌّات
ّ
وتؤثر فً إنتاج الكولسترول فً الجسم عن طرٌق
استقالب وبناء وهدم الدهون ،والبروتٌن ،والجلوكوز؛
عدّة آلٌّات ،وعلى إخراجه من الجسم على شكل ستٌروٌدات ،أو ضمن أحماض العصارة الصّفراوٌّة  ،كما
ُتح ّفز هرمونات الؽدة الدّرقٌّة على إفراز بعض المواد فً البنكرٌاس ،والتً تؤدّي فً نهاٌة ال َمطاؾ إلى
البنكرٌاس
تكوٌن خالٌا مُنتِجة لإلنسولٌن فً ِ
العضالت الهيكل ّية
الهٌكلٌة وعلى نقل المواد خاللها ،فتزٌد من ُت ّ
ؤثر هرمونات الؽدّة الدرقٌّة على انقباض وتجدٌد العضالت
تد ّفق أٌونات الكالسٌوم داخلها ،وتزٌد ارتشاح البروتونات خالل الؽشاء الداخلًّ للمٌتوكوندرٌا ،ممّا ٌح ّفز
األكسدة وإنتاج ّ
الطاقة فً هذه العضالت.
الوزن
إنّ التؽٌّر فً نسبة الهرمون المُح ّفز للؽدة الدرقٌّة فً األشخاص األصحّاء ٌُ ّ
ؤثر على وزن الجسم عند
الرّجال وال ّنساء ،ح ّتى إن كان هذا التؽٌٌر ضمن المدى الطبٌعًّ والمرجعًّ لنسبة الهرمون فً الجسم؛ إذ
إنّ األشخاص الذٌن لدٌهم نسبة عالٌة من الهرمون المُح ّفز للؽدة الدرقٌّة ٌكون مؤ ّ
شر كتلة الجسم لدٌهم
أعلى ،وبالعكس فإنّ األشخاص الذٌن لدٌهم نسبة قلٌلة من هذا الهرمون ٌكون مؤ ّ
شر كتلة الجسم لدٌهم أقل

الحمل
تلعب هرمونات الؽدّة الدرقٌّة دوراً مُه ّما ً وضرور ٌّا ً خالل الحمل؛ حٌث ُتعت َبر هذه الهرمونات أساسٌ ًّة
ومهمّة جداً فً التطوّ ر السلٌم والطبٌعًّ لدماغ الجنٌن وجهازه العصبًّ  ،حٌث ٌعتمد الجنٌن فً الثلث األوّ ل
من الحمل على الهرمونات الدرقٌّة التً تصله من األم عبر المشٌمة ،وفً األسبوع الثانً عشر من الحمل
تقرٌبا ً تبدأ الؽدّة الدرقٌّة للجنٌن بالعمل وحدها وإفراز الهرمونات
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اضطراب الغدة الدرقية
تنتج الؽدة الدرقٌة هرمونات الؽدة الدرقٌة مع الٌود المأخوذ من الطعام للحفاظ على أداء التمثٌل الؽذائً فً
.الجسم بمعدل طبٌعً

ٌحدث اضطراب الؽدة الدرقٌة إما بسبب اإلفراط فً إنتاج الهرمون مما ٌؤدي إلى استخدام الجسم للطاقة
بشكل أسرع مما ٌنبؽً (فرط نشاط الؽدة الدرقٌة) ،أو عدم وجود هرمون كافً مما ٌؤدي إلى استخدام
الجسم للطاقة بشكل أبطأ مما ٌجب (قصور أو خمول الؽدة الدرقٌة)

:عوامل الخطورة
تشمل :
النساء أكثر عرضة لإلصابة باضطرابات الؽدة الدرقٌة من خمس إلى ثمانً مرات بالمقارنة مع الرجال
العوامل الوراثٌة
النوع  5من الداء السكري أو التهاب المفاصل الرثٌانً أو أي اضطرابات أخرى فً المناعة الذاتٌة
أي دواء أو عملٌة جراحٌة أو عالج الذي قد ٌؤثر على أداء الؽدة الدرقٌة
الحاالت العائلٌة السابقة
تتم مالحظة حاالت قصور الؽدة الدرقٌة بشكل رئٌسً عند النساء فوق سن . 22

الضخامة الدرقية
ضخم الؽدة الدرقٌة هو أكثر حاالت الؽدد الصماء انتشارً ا فً العالم  ،حٌث ٌصٌب أكثر من  222ملٌون شخص
أظهرت دراسات مقطعٌة كبٌرة معدالت انتشار تضخم الؽدة الدرقٌة و  /أو العقٌدات الدرقٌة بٌن  02و  . ٪ 00فً
دراسات أخرى  ،تم العثور على  ٪ 02-03من األطفال لدٌهم دراق طوٌل بعد توحٌد الٌود من الملح فً تلك
البٌئات.

ٌحدث تضخم الؽدة الدرقٌة نتٌجة للتفاعل بٌن العوامل الوراثٌة والعوامل البٌئٌة  ،وهً نقص الٌود منذ فترة طوٌلة ،
تؤدي المستوٌات الناقصة إلى قصور الؽدة الدرقٌة الذي ٌؤدي بدوره إلى زٌادة مستوٌات الدم من هرمون ، TSH
الذي له تأثٌر تضخم على الؽدة الدرقٌة قد تؤدي بعض الحاالت  ،مثل التدخٌن  ،إلى تفاقم نقص الٌود  ،وبالتالً
ٌمكن اعتبارها عوامل خطر اإلصابة بتضخم الؽدة الدرقٌة  .باإلضافة إلى ذلك ٌ ،لعب االستعداد الوراثً دورً ا مهمًا
فً اإلصابة بتضخم الؽدة الدرقٌة  .فً منطقة بها دعم منخفض من الٌود  ،وجد أن المرضى الذٌن ٌعانون من
تضخم الؽدة الدرقٌة لدٌهم نسبة أعلى بكثٌر من اآلباء أو األشقاء مع تضخم الؽدة الدرقٌة  ،والمرضى الذٌن لدٌهم
تارٌخ عائلً دراق إٌجابً لدٌهم خطر تضخم الؽدة الدرقٌة  105أضعاؾ .وبالمثل  ،أظهر أطفال اآلباء واألمهات
الذٌن ٌعانون من تضخم الؽدة الدرقٌة ارتفاع خطر اإلصابة بتضخم الؽدة الدرقٌة بمقدار  004مرة.
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ٌصاب مرضى الؽدة الدرقٌة عادة بواحد أو أكثر من مجموعة من األعراض التً تتضمن أعراضًا ضاؼطة مثل
وجع البلعوم وعسر البلع وأعراض صوتٌة مثل بحة فً الصوت  ،وشكاوى تجمٌلٌة ككتلة فً الرقبة موسعة أو
واضحة  ،أو صعوبة فً مجرى الهواء بسبب ضؽط القصبة الهوائٌة  ،أو التحول  ،أو الؽزو

لظٛه اٌغلح اٌلهل١خ ): (Hypothyroidism
٘وِ ٟٔٛاٌغلح اٌلهل١خ ص١وٚوَٚ (T4 - Thyroxine) ٓ١صُالصَ ُّٛ٠ ٟكٚص١و(T3) – ٓ١ٔٚ
ِ٘ ٛوع ٕ٠غُ ػٓ ٔمض فٟ
ّ
)(Triiodothyronineف ٟأَٔغخ اٌغَُ
ٚرمَُ َِججبد ٘نا اٌّوع اٌِ 3 ٝغّٛػبد أٍبٍ١خ :
 .1لظٛه اٌغلح اٌلهل١خ األ: (Primary hypothyroidism) ٌٟٚؽ ٓ١رؼغي اٌغلح اٌلهل١خ ػٓ أزبط
اٌٙؤِٛبد ثَجت ػٛاًِ ِب أطبثذ اٌغلح ثؼوه.
 .0لظٛه اٌغلح اٌلهل١خ اٌضبٔ (Secondary hypothyroidism): ٞٛؽ٠ ٓ١زؼوه أزبط ٘وِ ْٛاٌّٛعّٙخ اٌلهل١خ /
ص١وٚروٚث (Thyroid stimulating hormone - TSH) ٓ١فً الؽدة النخامٌة)  ، (Hypophysisوهو
هرمون المراقبة الخاص بالؽدّة الدرقٌة.
 .0قصور الؽدة الدرقٌة الثالث ًّ  (Tertiary Hypothyroidism):حٌن ٌتضرر إنتاج الهُرمون المُطلِق
الوطاء -هٌبوثاالمُس -
لم َُو ّج َهة الدرقٌة ) (Thyrotropin - releasinghormone - TRHفً ِ
) )Hypothalamusوهو هرمون المراقبة الخاص بالؽ ّدة النخامٌّة.
متى ٌحدث قصور الؽدة الدرقٌة ؟
قصور الدرقٌة األولً هو السبب األكثر انتشارا ،وٌحدث فً عدد متنوع من الحاالت:
التهاب الدرق المنسوب لهاشٌموتو  (Hashimoto's thyroiditis) -وهو التهاب مزمن فً الؽدّة الدرقٌّة ٌكون
ّ
بتضخم الؽدّة الدرقٌّة
مصحوبا ،فً بعض األحٌان،
تلٌؾ الؽدّة الدرقٌّة من جراء الٌود المُش ّع ) (Radioactive iodineالذي ٌستخدم فً معالجة فرط
الدرقٌّة) ، (Hyperthyroidismأو فً معالجة أورام سرطانٌّة فً الؽدّة الدرقٌّة
بعد استئصال الؽدّة الدرقٌّة
تلٌؾ الؽدّة الدرقٌّة نتٌجة ْ
ُالدرقٌِ ِة تحت َالحا ّد(Subacute thyroiditis).
اللتِهاب َ
تناول الٌود بجرعة مرتفعة
اضطراب فً عمل الؽدّة نتٌجة لتناول بعض األدوٌة ،مثل :لٌثٌوم) ، (Lithiumأمٌودارون)، (Amiodarone
دوبامٌن(Dopamine).
قصور درقًّ بعد اإلنجاب ٌنجم عن التهاب (ٌزول تلقائٌا ،عادة).
أسباب نادرة  :خلل وراثً فً إنتاج هرمونات الؽدّة الدرقٌّة أو نقص فً الٌود.
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كاء ٘بشّٛ١رHashimoto’s thyroiditisٛ
ؼب ثبٌزٙبة اٌغلح اٌلهل١خ اٌّيٍِٓ ،ججٗ فًٍ إٌّبػخ اٌنار١خ اٌن٠ ٞظ١ت اٌغلح اٌلهل١خ ٠ٚئك ٞاٌٝ
اٌن٠ ٞؼوف أً ٠
لظٛه٘ب.
ُ٠ؼل ِوع ٘بشّٛ١ر ٛاٌَجت األوضو شٛ١ػًب ٌمظٛه اٌغلح اٌلهل١خ ف ٟإٌّبؽك اٌز ٟال رؼبٔٔ ِٓ ٟمض اٌٛ١كٛ٘ٚ ،
٠ظ١ت اٌوعبي ٚاٌَ١لاد ٚف ٟعّ١غ اٌفئبد اٌؼّو٠خ ثّب فٙ١ب األؽفبيٌ ،ىٕٗ أوضو أزشبهً ا ػٕل اإلٔبسٚ ،أوضو شٛ١ػًب فٟ
اٌفئخ اٌؼّو٠خ ِٓ  33إٌٍ 03 ٝخ.
٠ؾلس ٔز١غخ فًٍ ف ٟعٙبى ِٕبػخ اٌغَُ ،ؽ١ش ٠ى ّ ْٛأعَبَ ِؼبكح رم َٛثبرالف فال٠ب اٌغلح اٌلهل١خ ِّب ٠ئك ٞفٟ
اٌجلا٠خ اٌ ٝافواى ٘ؤِٛبد اٌغلح اٌلهل١خ اٌ ٝاٌلٚهح اٌلِ٠ٛخ ِٓ اٌقال٠ب اٌزبٌفخ ،ونٌه رورجؾ األعَبَ اٌّؼبكح ثَّزمجً
اٌٙوِ ْٛاٌّؾفّي ٌٍغلح اٌلهل١خ )ٚ (TSHرّٕغ ػٍّٗٚ ،ثبٌزبٌ ٟػلَ افواى ٘ؤِٛبد اٌغلح اٌلهل١خ ثبٌشىً اٌىبفٚ ٟاٌنٞ
٠ئك ٞاٌ ٝلظٛه اٌغلح اٌلهل١خ.
أػزاع يزع هبشًُىتى:
٠زطٛه ػبكح ِوع ٘بشّٛ١ر ٛثجؾء ػٍِ ٝلاه ٍٕٛاد َ٠ٚجت رٍفًب ِيًِٕب ف ٟاٌغلح اٌلهل١خ؛ ِّب َ٠جت ٘جٛؽًب فَٔ ٟت
٘وِ ْٛاٌغلح اٌلهل١خ ف ٟاٌلَ.
أػواع ِوع اٌزٙبة اٌغلح اٌلهل١خ اٌّيِٓ ٔبرغخ ػٓ:
 .1لظٛه اٌغلح اٌلهل١خ ٚلٍخ افواى ٘ؤِٛبد اٌغلح اٌلهل١خ٘ٚ ،نٖ ثؼغ األػواع اٌز ٟلل ٠ؼبِٕٔٙ ٟب اٌّو٠غٌ ،ىٓ
ال ٠شزوؽ أْ رغزّغ عّ١غ ٘نٖ األػواع ػٕل اٌّو٠غ:
اإلعٙبك ٚاٌزؼت.
اٌؾَبٍ١خ اٌّزيا٠لح رغبٖ اٌجوٚكح.
اإلَِبن.
عفبف اٌغٍل ٚشؾٛثٗ.
أزفبؿ اٌٛعٗ.
رمظف األظبفو.
رَبلؾ اٌشؼو.
رؼقُ اٌٍَبْ ٚافزالف اٌظٛد.
ى٠بكح ف ٟاٌٛىْ غ١و ِظبؽجخ ٌي٠بكح ف ٟاٌش١ٙخ.
آالَ ف ٟاٌؼؼالد ٚاٌّفبطً.
ػلَ أزظبَ اٌلٚهح اٌشٙو٠خٚ ،ى٠بكح ِفوؽخ فٔ ٟيف اٌلٚهح اٌشٙو٠خ ٚؽٛي ِلرٙب.
االوزئبة.
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اػطواة اٌناووح
 .2ف ٟاٌّوؽٍخ اٌّجىوح ِٓ كاء ٘بشّٛ١ر ٛلل ٠ؼبٔ ٟاٌّو٠غ ِٓ أػواع فوؽ ٔشبؽ اٌغلح اٌلهل١خِ ،ضً ى٠بكح
ػلك ػوثبد اٌمٍت أوضو ِٓ ٔ 03جؼخ ف ٟاٌلل١مخٚ ،اهرفبع ػغؾ اٌلَ ٚاألهق ٚاٌزٛرو اٌؼظج٘ٚ ،ٟنا
ثَجت افواى ٘ؤِٛبد اٌغلح اٌلهل١خ اٌ ٝاٌلٚهح اٌلِ٠ٛخ ِٓ اٌقال٠ب اٌزبٌفخ.
 .3اٌزٙبة اٌغلح اٌلهل١خ اٌّيِٓ لل ٠ىِ ْٛظبؽت ألٌُ فف١ف ف ٟاٌغلح اٌلهل١خ ف ٟاٌغبٔت األِبِ ِٓ ٟاٌولجخ،
ٚاٌن ٞغبٌجًب َ٠زغ١ت ٌٍَّىٕبد ٚاٌؼالط اٌطج.ٟ
رؼقُ اٌغلح اٌلهل١خ ( :)Goiterلل ٠ظٙو كاء ٘بشّٛ١ر ٛػٍ ٝشىً أزفبؿ ف ٟاٌغبٔت األِبِ ِٓ ٟاٌولجخ ،لل ٠جمٝ
رؼقُ اٌغلح اٌلهل١خ ك ْٚرغ١١و ٌؼمٛك ٌٚىٕٗ ػبكح ٠يكاك ؽغّٗ رله٠غً١بٚ ،لل ٠ى ْٛطغً ١وا أ ٚوجً ١وا ،اما وبْ
اٌزؼقُ وجً ١وا فبٔٗ ّ٠بهً ػغ ً
طب ػٍ:ٝ
اٌّوٞء ٠ٚئك ٞاٌ ٝطؼٛثخ ف ٟاٌجٍغ.
اٌمظجخ اٌٛٙائ١خ َ٠ٚجت ػ١ك ف ٟاٌزٕفٌ.
األشخبص األكثز ػزضخ نإلطبثخ ثذاء هبشًُىتى
ػٍ ٝاٌوغُ ِٓ اِىبٔ١خ اطبثخ أ ٞشقض ثلاء ٘بشّٛ١رٕ٘ ،ٛبن ػلك ِٓ اٌؼٛاًِ اٌز ٟري٠ل ِٓ فوطخ اإلطبثخ
ثبٌّوعٚ ،اٌز ٟرزؼّٓ:






اٌغٌٕ :رؼزجو إٌَبء أوضو ػوػخ ِٓ اٌوعبي ٌإلطبثخ ثّوع ٘بشّٛ١ر.ٛ
اٌؼّو :لل ٠ؾلس ِوع ٘بشّٛ١ر ٛف ٟأ ٞػّوٌ ،ىٕٗ أوضو شٛ١ػًب فالي ِٕزظف اٌؼّو.
اٌؼبئٍ ٟالػزالالد اٌغ ّلح اٌلهلّ١خ :اما وبْ ٠ؼبٔ ٟأؽل افواك ػبئٍزه ِٓ أِواع اٌغلح اٌلهل١خ ،فبٔه
اٌزبه٠ـ
ّ
أوضو ػوػخ ٌقطو اإلطبثخ ثّوع ٘بشّٛ١رٚ ،ٛأوضو٘ب ٠ظبؽت فًٍ ف ٟاٌغ(HLA-DR5)ٓ١
أِواع إٌّبػخ اٌنار١خ األفو٠: ٜي٠ل فطو اإلطبثخ ٌل ٜاألشقبص اٌّظبث ٓ١ثبػطواثبد أفو ٜفٟ
اٌغٙبى إٌّبػِ ،ٟضً إٌٛع األٚي ِٓ كاء اٌَىو ٞأ ٚاٌزٙبة اٌّفبطً اٌوِٚبريِ ٟأ ٚاٌجٙبق.
اٌزؼوع ٌإلشؼبع :اٌزؼوع ٌَٕجخ ػبٌ١خ ِٓ اإلشؼبع ٠ي٠ل ِٓ فطو اإلطبثخ ثّوع ٘بشّٛ١ر.ٛ

يضبػفبد داء هبشًُىتى
لل ٠ئك ٞلظٛه اٌغلح اٌلهل١خ اٌِ ٝؼبػفبد ف ٟؽبٌخ رون اٌزٙبة اٌغلح اٌلهل١خ اٌّيِٓ ك ْٚػالطِٕٙ ،ب:



اٌلُهاق :أ ٞرؼقُ اٌغلح٘ٚ ،نا لل ٠ؼٛق ػٍّ١خ اٌجٍغ أ ٚاٌزٕفٌ أ٠ ٚئصو ػٍِ ٝظٙون.
ِشبوً اٌمٍت٠ :ظبؽت كاء ٘بشّٛ١ر ٛى٠بكح فطو اإلطبثخ ثؤِواع اٌمٍت٠ٚ ،وعغ مٌه اٌ ٝاهرفبع
َِز٠ٛبد اٌىَ١ٌٛزوٚي.
ِشبوً اٌظؾخ اٌؼمٍ١خ٠ :ظٙو االوزئبة ِجى ًوا فِ ٟوع ٘بشّٛ١رٚ ،ٛلل ٠ظجؼ أوضو ؽلح ثّوٚه اٌٛلذ،
ؼب أقفبع اٌوغجخ اٌغَٕ١خ ٌل ٜوً ِٓ اٌوعبي ٚإٌَبء ّ٠ٚىٓ أْ ٠ئك ٞاٌٝ
َ٠ٚجت كاء ٘بشّٛ١ر ٛأً ٠
رجبؽئ األكاء اٌؼمٍ.ٟ



اٌٛمِخ اٌّقبؽ١خ  (Myxedema):ؽبٌخ لظٛه اٌغلح اٌلهل١خ اٌّزملَ ،لل رزطٛه ثَجت لظٛه اٌغلح اٌلهل١خ
ػٍ ٝاٌّل ٜاٌطٔ ً٠ٛز١غخ ٌّوع ٘بشّٛ١ر ٛغ١و اٌّؼبٌظ.
ٚرشًّ أػواػٗ اٌقّٛي ٚاالهرجبن ٚأقفبع كهعخ ؽواهح اٌغَُٚ ،ونٌه ؽلٚس رغ١واد ػل٠لح ف ٟاٌغٍل،
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ٚلل رؾظً اٌؼل٠ل ِٓ اٌّؼبػفبد اما رووذ ك ْٚػالط ٚأثوى٘ب اٌغ١جٛثخ اٌّقبؽ١خ (Myxedema
)comaاٌز ٟرؾلس ثَجت اإلعٙبك عَّه وبٌؼل ِٓ ٟ٘ٚ ،ٜٚاٌؾبالد اٌطج١خ اٌطبهئخ اٌّٙلكح ٌٍؾ١بح.


ػٛ١ة فٍم١خ :األؽفبي اٌنٌٛ٠ ٓ٠لٌَٕ ْٚبء ٠ؼبٔ ِٓ ْٛفّٛي اٌغلح اٌلهل١خ غ١و اٌّؼبٌظ ثَجت كاء ٘بشّٛ١رٛ
أوضو ػوػخ ٌٍؼٛ١ة اٌقٍم١خ.
ؼب ٘ئالء األؽفبي أوضو ػوػخ ٌٍزقٍف اٌؼمٌٍٍّٚ ٟشبوً اٌفىو٠خ ٚاٌزّٕ٠ٛخ.
أً ٠
وّب ٛ٠عل هاثؾ ث ٓ١ؽبالد اٌؾًّ ف ٟاٌغلح اٌلهل١خ ٚثِ ٓ١شبوً ف ٟاٌمٍت ٚاٌلِبؽ ٚاٌىٍ ٝػٕل اٌوػغ.
اما وٕذ روغج ٓ١ثبٌؾًّ أ ٚاما وٕذ ف ٟثلا٠خ اٌؾًّ ،فالث ّل ِٓ فؾض َِز ٜٛاٌغلح اٌلهل١خ.

اٌفؾٛطبد اٌطج١خ ٚاٌزشق١ظ١خ ٌلاء ٘بشّٛ١ر:ٛ
٠زٛلغ اٌطج١ت اإلطبثخ ثبٌّوع ِٓ فالي األػواع اٌز ٟرؼبِٕٔٙ ٟب٠ٚ ،زؤول ِٓ اٌزشق١ض ة:
 .1ل١بً ٘ؤِٛبد اٌغلح اٌلهل١خ )ٚ ،(T3 and T4اٌٙوِ ْٛاٌّؾفي ٌٍغلح اٌلهل١خ )ٚ ،(TSHرؤو١ل ٚعٛك
األعَبَ اٌّؼبكح ٌٍغلح اٌلهل١خ ثبٌلَ.
 .2اٌّٛعبد فٛق اٌظٛر١خ ٌٍغلح اٌلهل١خ ،ػبكح ال رى ْٛػوٚه٠خ ٌزشق١ض اٌزٙبة اٌغلح اٌلهل١خ ف٘ ٟبشّٛ١رٛ
ٌٚىٓ رف١ل ف ٟرم ُ١١ؽغُ اٌغلح اٌلهل١خٚ ،ا٠غبك ػم١لاد ف ٟاٌغلح اٌلهل١خ.
 .3فؾض لجؾ ٔظ١و اٌٛ١ك اٌ ُّشغ ،ػٓ ؽو٠ك اػطبء وّ١خ طغ١وح ِٓ اٌٛ١ك اٌّشغ صُ ل١بً وّ١زٗ ف ٟاٌغلح
اٌلهل١خ ثٛاٍطخ وبِ١وا ِقظظخ ٌٍَّؼٌٚ ،زظٕ١ف اٌؼم١لاد ػٍ ٝأٔٙب ٍبفٕخ أ ٚثبهكح ،لل رش١و اٌؼملح
اٌلهل١خ اٌجبهكح اٌٚ ٝعٛك ٚهَ اٌقج١شٍٛٚ ،ف رؾزبط اٌ ٝفيػخ.
ػالط كاء ٘بشّٛ١ر:ٛ
 .1ألواص اٌٍ١فٛص١وٚوَ ٟ٘ٚ ، ((levothyroxineٓ١ػجبهح ػٓ ٘وِ ْٛاططٕبػِ ٟشبثٗ ٌٙوِ ْٛاٌغلح
اٌلهل١خ ،ؽ١ش أْ رٕبٚي لوص ٚاؽل ً١ِٛ٠ب ّ٠ىٓ أْ ٠ؼٛع ٔمض َِز٘ ٜٛؤِٛبد اٌغلح اٌلهل١خٚ ،ػبكحً
ِب ٠ى ْٛاٌؼالط ثبٌٍ١فٛص١وٚوٌَّ ٓ١ل ٜاٌؾ١بح.
ّ٠ىٓ أْ رئصو ثؼغ األك٠ٚخ ٚاٌّىّالد اٌغنائ١خ ٚثؼغ األؽؼّخ ػٍ ٝاِزظبص اٌٍ١فٛص١وٚوٌَ ،ٓ١نٌه
أفجو ؽج١جه اما وٕذ رؤفن أ ٞكٚاء ثبٔزظبَ أ ٚرزجغ ٔظبَ غنائِ ٟؾلك.
 .2اٌغواؽخ ٠:ؼل اٌزلفً اٌغواؽ ٟإلىاٌخ اٌغلح اٌلهل١خ عي٠ئًب أ ٚوًٍ١ب أؽل ف١بهاد ػالط كاء ٘بشّٛ١رٛ
ف ٟاٌؾبالد اٌزبٌ١خ:




اما وبْ رؼقُ اٌغلح اٌلهل١خ وج١وً ا ٚأك ٜاٌ ٝطؼٛثخ ف ٟاٌجٍغ أ ٚػ١ك ف ٟاٌزٕفٌ.
أٍجبة رغّ١ٍ١خ ٌزؼقُ اٌغلح اٌلهل١خ
ٚعٛك اٌؼم١لاد اٌٍّ١فب٠ٚخ اٌقج١ضخ.
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اصتئظبل انغذح انذرقُخ
اٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ ٘ ٛاٍزئظبي عواؽٌٍ ٟغلح اٌلهل١خ ثبٌىبًِ أ ٚعيء ِٕٙب .
٠ٚؼبٌظ اٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ اػطواثبد اٌغلح اٌلهل١خ ِضً اٌَوؽبْٚ ،اٌزؼقُ غ١و اٌَوؽبٌٍٔ ٟغلح اٌلهل١خ
( ُك َهاق)ٚ ،فوؽ ٔشبؽ اٌغلح اٌلهل١خ (فَوؽ اٌلهل١خ).
ٌىٓ ٠ؼزّل ِملاه ِب ٠زُ اٍزئظبٌٗ ِٓ اٌغلح اٌلهل١خ أصٕبء اٌؼٍّ١خ ػٍٍ ٝجت اٌغواؽخ ٔفَٙبٚ .ف ٟؽبي اٌؾبعخ فمؾ اٌٝ
اىاٌخ عيء ِٓ اٌغلح اٌلهل١خ (اٍزئظبي عيئٌٍ ٟغلح اٌلهل١خ) ،فّٓ اٌّّىٓ أْ رؼًّ اٌغلح اٌلهل١خ ثشىً ؽج١ؼ ٟثؼل
اٌغواؽخ .اما رّذ اىاٌخ اٌغلح اٌلهل١خ ثبٌىبًِ (اٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ ثبٌىبًِ) ،ػٕل٘ب ٠ى ْٛاٌّو٠غ ثؾبعخ اٌٝ
ػالط  ِٟٛ٠ثبٌٙوِ ْٛاٌلهلٌ ٟزؼ٠ٛغ اٌٛظ١فخ اٌطج١ؼ١خ ٌٍغلح اٌلهل١خ.
ٛ٠ط ٟثبٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ اما وبْ اٌّو٠غ ِظبثًب ثؾبالد ِضً:


صزطبٌ انغذح انذرقُخ .اٌَوؽبْ ٘ ٛأوضو األٍجبة ُشٛ١ػًب الٍزئظبي اٌغ َّلح اٌلهل١خ .اما وبْ اٌّو٠غ ُِظبثًب
ثَوؽبْ اٌغ َّلح اٌلهل١خ ،فمل ٠ى ْٛاىاٌخ ِؼظُ اٌغ َّلح اٌلهل١خ ،اْ ٌُ رىٓ وٍٙب ،ف١ب ًها ٌٍؼالط.



ُّ
ضزطبٍَ (انذُّراق) .رؼ ُّل اىاٌخ وً اٌغ َّلح اٌلهل١خ أ ٚعي ًءا ِٕٙب ف١ب ًها اما وبْ ٌلٜ
تضخى انغذَّح انذرقُخ غُز ان َّ
ُّ
اٌشقض رؼقُ ف ٟاٌغلح اٌلهل١خ ( ُك َهاق) وج١و اٌؾغُ غ١و ُِو٠ؼ أَُ٠ ٚجِّت طؼٛثخ ف ٟاٌزٕفٌ أ ٚاٌجٍغ ،أ ٚفٟ
ثؼغ اٌؾبالد ،اما وبْ اٌ ُّلهاق َُ٠جِّت فوؽ ٔشبؽ اٌغ َّلح اٌ َّلهل١خ.



فَ ْزط َشبط انغذَّح انذرقُخ (فَ ْزط انذرقُخ)٠ .ؾلُس فَوْ ؽ ٔشبؽ اٌغ َّلح اٌلهل١خ ػٕلِب رُٕزظ اٌغ َّلح اٌلهل١خ وّ١خ وج١وح
ٛاعٗ ِشبوً ِغ األك٠ٚخ اٌ ُّؼبكح ٌٍلهل١خ ٚال ٠و٠ل ػالط اٌٛ١ك
ِٓ ٘وِ ْٛاٌز١وٚوَ . ٓ١اما وبْ اٌّو٠غ ِ ُ٠
اٌ ُّشغ ،فمل ٠ى ْٛاٍزئظبي اٌغ َّلح اٌلهل١خ أؽل اٌق١بهاد.



ان ُؼقُذاد انذَّرقُخ غُز ُيحذدح انُىع أو ان ًُشتجَه ثهب .ال ّ٠ىٓ رؾل٠ل ثؼغ اٌؼُم١لاد اٌ َّلهل١خ اما ِب وبٔذ
ٍوؽبٔ١خ أ ٚغ١و ٍوؽبٔ١خ ثؼل افزجبه ػِّٕ١خ ِٕٙب ث َقيػخ اإلثوح .لل ٛ٠ط ٟاألؽجبء ٘ئالء األشقبص اٌّظبثٓ١
ثٙنٖ اٌؼُم١لاد ثبٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ اما وبٔذ اٌؼُم١لاد ِؼوػخ ثشىً أوجو ٌقطو اإلطبثخ ثبٌَوؽبْ.

اْ اٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ ٘ ٛاعواء آِٓ ثٛعٗ ػبٌَٚ .ىٓ وّب ٘ ٛاٌؾبي ِغ أ ٞػٍّ١خ عواؽ١خ ،فبْ اٍزئظبي اٌغلح
اٌلهل١خ ٕ٠ط ٞٛػٍ ٝفطو ؽلٚس ِؼبػفبد.
رزؼّٓ اٌّؼبػفبد اٌّؾزٍّخ ِب :ٍٟ٠


إٌي٠ف.



اٌؼل.ٜٚ
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٠ؾلس أقفبع َِز٠ٛبد ٘وِ ْٛاٌغلح اٌلهل١خ (لُظٛه اٌ ُّله٠مبد) ٔز١غخ ػوه عواؽ ٟأ ٚاٍزئظبي اٌغلك
عبه اٌلهل١خ .رمغ ٘نٖ اٌغلك فٍف اٌغلح اٌلهل١خ ٚرٕظُ اٌىبٌَ َٛ١ف ٟاٌلَّ٠ .ىٓ أْ رَُجت لُظٛه اٌ ُّله٠مبد
اٌقله أ ٚاٌٛفي أ ٚاٌزشٕغبدٔ ،ز١غخ أقفبع َِز٠ٛبد اٌىبٌَ َٛ١ف ٟاٌلَ.



أَلاك ِغو ٜاٌٛٙاء إٌبرظ ػٓ إٌي٠ف.



ثؾخ كائّخ ف ٟاٌظٛد ،أ ٚػؼف اٌظٛد ٔز١غخ رٍف األػظبة.

فٍ أثُبء إجزاء انؼًهُخ
ثّغوك فملاْ اٌٛػ٠ ،ٟم َٛاٌغواػ ثبعواء لطغ (شك) ف ٟأٍفً ِٕزظف اٌؼٕكّ٠ٚ .ىٓ اعواإٖ ف ٟوض١و ِٓ األؽ١بْ
ف ٟصٕ١بد اٌغٍل ثؾ١ش رظؼت هإ٠زٗ ثؼل رؼبف ٟاٌشكٚ .رياي وً اٌغلح اٌلهل١خ أ ٚعيء ِٕٙب ثٕب ًء ػٍٍ ٝجت اٌغواؽخ.
اما وبْ ٍجت اٌقؼٛع ٌؼٍّ١خ اٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ ٔز١غخ ٌَوؽبْ اٌغلح اٌلهل١خ ،فمل ٠زُ فؾض اٌ ُؼمَل اٌٍّف١خ ؽٛي
ؼب .رَزغوق ػبكح عواؽخ اٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ ِب ثٍ ٓ١بػخ اٌٍ ٝبػزٚ .ٓ١لل رَزغوق ٚلزًب
اٌغلح اٌلهل١خ ٚاىاٌزٙب أً ٠
أوضو أ ٚألً ثٕب ًء ػٍَِ ٝز ٜٛاٌغواؽخ اٌّطٍٛثخ.
رَُزقلَ اٌؼل٠ل ِٓ اٌطوق الٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ رزؼّٓ ِب :ٍٟ٠


اصتئظبل انغذح انذرقُخ انتقهُذٌ .رزؼّٓ ٘نا اٌطو٠مخ اؽلاس شك فِ ٟووي اٌولجخ ٌٍٛطٛي ِجبشوح اٌ ٝاٌغلح
اٌلهل١خ .ف ٟاٌغبٌت ٠فؼً ِؼظُ األشقبص ٘نا اإلعواء.



اصتئظبل انغذح انذرقُخ ػجز انفى .رزغٕت ٘نٖ اٌطو٠مخ اؽلاس شك ف ٟاٌولجخ ِٓ فالي اٍزقلاَ شك كافً اٌفُ.



اصتئظبل انغذح انذرقُخ ثبنتُظُز انذاخهٍ .رَزقلَ ٘نٖ اٌطو٠مخ شمٛلًب أطغو ف ٟاٌولجخ .رَُزقلَ اٌشمٛق
إلكفبي أكٚاد عواؽ١خ ٚوبِ١وا ف١ل ٛ٠طغ١وح .ؽ١ش رم َٛاٌىبِ١وا ثزٛع ٗ١اٌغواػ فالي اإلعواء اٌغواؽ.ٟ


لل ٠ؾزبط ثؼغ األشقبص اٌٚ ٝػغ عٙبى رظو٠ف رؾذ اٌشك اٌّٛعٛك ف ٟاٌولجخ .ػبكحً ِب ُ٠ياي عٙبى
اٌزظو٠ف ف ٟطجبػ اٌ َٛ١اٌزبٌٌٍ ٟغواؽخ.



ثؼل اٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ ،لل ٠شؼو ػلك لٍ ِٓ ً١إٌبً ثآالَ ف ٟاٌؼٕكٚ ،ثؾخ أ ٚػؼف ف ٟاٌظٛد .ال
٠ؼٕ ٟمٌه ثبٌؼوٚهح ٚعٛك ػوه كائُ ٌٍؼظت اٌن٠ ٞزؾىُ ف ٟاألؽجبي اٌظٛر١خ .غبٌجًب ِب رى٘ ْٛنٖ
األػواع لظ١وح اٌّلٚ ٜلل رىٔ ْٛبعّخ ػٓ ر١ٙظ ثَجت أٔجٛة اٌزٕفٌ اٌن٠ ٞزُ اكفبٌٗ ف ٟاٌمظجخ اٌٛٙائ١خ
أصٕبء اٌغواؽخ ،أٔ ٚز١غخ ٌز١ٙظ األػظبة إٌبعُ ػٓ اٌغواؽخ.
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إٌزبئظ :
اْ ا٢صبه ؽٍ٠ٛخ األعً الٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ رؼزّل ػٍ ٝوّ١خ اٌغلح اٌلهل١خ اٌز ٟرزُ اىاٌزٙب.
االٍزئظبي اٌغيئٌٍ ٟغلح اٌلهل١خ :
ف ٟؽبي اىاٌخ عيء ِٓ اٌغلح اٌلهل١خ٠ ،م َٛاٌغيء اٌّزجم ٟػبكحً ثبٌٛظ١فخ اٌز ٟرم َٛثٙب اٌغلح اٌلهل١خ وٍٙبِٓٚ .
صُ ،لل ال رىٕ٘ ْٛبن ؽبعخ اٌ ٝاٌؼالط ثبٌٙوِ ْٛاٌلهل.ٟ
اٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ اٌىبًِ :
ٌٓ ٠زّ َّىٓ اٌغَُ ِٓ أزبط اٌٙوِ ْٛاٌلهل ٟاما ر َّّذ اىاٌخ اٌغلح اٌلهل١خ ثبٌىبًِ ِٓٚ .ك ْٚثلٍ ،ً٠زظٙو
ِئشواد لظٛه اٌغلح اٌلهل١خ ٚأػواػٗ (لظٛه اٌلهل١خ)ٌٚ .ناٍ ،زىٕ٘ ْٛبن ؽبعخ اٌ ٝرٕبٚي لوص ً١ِٛ٠ب
٠ؾز ٞٛػٍ ٝاٌٙوِ ْٛاٌلهل ٟاالططٕبػ١ٌ ٟفٛص١وٚوَ. ٓ١
٘نا اٌجلٌٍٙ ً٠ؤِٛبد ُِطبثك ٌٍٙوِ ْٛاٌن ٞرفوىٖ اٌغ َّلح اٌلهل١خ ثشىً ؽج١ؼ٠ٚ ٟئك ٞوً اٌٛظبئف ٔفَٙب١ٍ .زُ
رؾل٠ل ِملاه اٌٙوِ ْٛاٌلهل ٟاٌجل ً٠اٌن ٞرؾزبط اٌ ٗ١ثٕب ًء ػٍ ٝافزجبهاد اٌلَ.

فزط َشبط انذرق :
٠ؾلس فَوْ ؽ ٔشبؽ اٌغلح اٌلهل١خ ػٕلِب رٕزظ اٌغلح اٌلهل١خ وّ١خ وج١وح ِٓ ٘وِ ْٛاٌض١وٚوَ .ٓ١لل َ٠جت فَوْ ؽ ٔشبؽ
اٌغلح اٌلهل١خ ى٠بكح ٍوػخ األ٠غٕ٠ٚ ،زظ ػٕٗ فملاْ اٌٛىْ غ١و اٌّمظٛك ٍٚوػخ ٚػلَ أزظبَ ػوثبد اٌمٍت.
ٛ٠عل اٌؼل٠ل ِٓ ؽوق ػالط فَوْ ؽ ٔشبؽ اٌغلح اٌلهل١خَ٠ .زقلَ األؽجبء األك٠ٚخ اٌّؼبكح ٌٍلهل١خ ٚاٌٛ١ك اٌّشغ إلثطبء
أزبط اٌٙوِ ْٛاٌلهل .ٟف ٟثؼغ األؽ١بْ٠ ،زؼّٓ اٌؼالط اعواء عواؽخ إلىاٌخ اٌغلح اٌلهل١خ ثؤوٍّٙب أ ٚعيء ِٕٙب.
ثبٌوغُ ِٓ أْ فَوْ ؽ ٔشبؽ اٌغلح اٌلهل١خ لل ٠ى ْٛفطً ١وا اما رُ رغبٍ٘زٗ ،فبْ ِؼظُ األشقبص رى ْٛاٍزغبثز ُٙع١لح
ثّغوك رشق١ض اٌؾبٌخ ٚػالعٙب.
األعراض العامة :
ُتسبّب زٌادة نشاط الؽدة الدرقٌ ة ظهور مجموعة من األعراض والعالمات المتنوعة ،والتً قد تشبه أعراض حاالت
صحٌة أخرى كما ذكر سابقاً ،وعلى أٌة حال ٌمكن بٌان أعراض زٌادة نشاط الؽدة الدرقٌة  :نقصان الوزن بشكل
ؼٌر مبرر على الرؼم من بقاء شهٌة الفرد كما هً أو زٌادتها  ,خفقان القلب أو تسارع ضربات القلب  ,التعرّق ,
اإلرهاق وضعؾ العضالت  ,زٌادة الحساسٌة تجاه الحرارة  ,اضطراب النظم القلبً باإلنجلٌزٌة )( Arrhythmia
صعوبة النوم ومشاكل الكالم  ,اإلصابة بالرعاش الذي ٌتمثل باالهتزاز الخفٌؾ فً الٌدٌن واألصابع  ,ترقق الجلد ,
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زٌادة سرعة دقات القلب والذي ٌُعرؾ بتسرّع القلب باإلنجلٌزٌة ) ( Tachycardiaحٌث ٌصل عدد نبضات القلب
إلى أكثر من  100نبضة فً الدقٌقة ؼالبًا  ,العصبٌة والقلق  ,تقصؾ الشعر وترققه  ,تؽٌر حركة األمعاء حٌث
تزداد حركة األمعاء وتصبح أكثر تكرارً ا  ,تضخم الؽدة الدرقٌة باإلنجلٌزٌة ) ( Goitreوتتمثل هذه الحالة بزٌادة
حجم الؽدة الدرقٌة عن الوضع الطبٌعً
لدى كبار السن  :ال تظهر أعراض فرط نشاط الؽدة الدرقٌة على كبار السن بصورة واضحة فً أؼلب الحاالت ،
إذ إنّ العدٌد من األعراض العامة التً سبق ذكرها تكون على المرضى من فئة الشباب بٌنما ٌعانً كبار السن
المصابون بفرط الدرقٌة من عرض أو اثنٌن فقط من تلك األعراض ؛ فعلى سبٌل المثال قد ٌعانً كبٌر السن من
الوهن العضلً  ،أو خفقان القلب والشعور بألم فً الصدر عند صعود الدرج  ،باإلضافة إلى ذلك قد تظهر على فئة
كبار السن أعراض خفٌفة ال ٌمكن مالحظتها  ،مثل  :عدم تحمل الحرارة  ،والمٌل للشعور بالتعب خالل ممارسة
األنشطة الٌومٌة  ،باإلضافة إلى احتمالٌة ظهور أعراض أخرى ترتبط باالكتئاب أو الخرؾ.
أعراض فرط الدرقٌة الخاصة بالنساء فً حال إصابة النساء بمشكلة فرط الؽدة الدرقٌة ،فإ ّنه قد تظهر بعض
األعراض الخاصة بهنّ  ،وفٌما ٌأتً بٌان أهم هذه األعراض والمشاكل اضطراب الدورة الشهرٌةٌ :ؤثر اضطراب
الؽدة الدرقٌة فً الدورة الشهرٌة عامة ،والجدٌر بالبٌان أنّ اضطرابات الدورة الشهرٌة قد ترتبط بمشاكل أخرى ؼٌر
اضطرابات الدرقٌة ،وبالعودة للحدٌث عن فرط نشاط الدرقٌة ٌجدر العلم أنّ عدم تشخٌص أو عدم عالج هذه
المشكلة على الوجه الصحٌح ٌُسبب اضطرابات على مستوى الدورة الشهرٌة تتمثل بما ٌأتً :ؼٌاب الدورة الشهرٌة:
من الممكن أن ٌسبب فرط الؽدة الدرقٌة انقطاع الدورة الشهرٌة وؼٌابها لفترات زمنٌة طوٌلة وهو ما ٌُعرؾ بانقطاع
الحٌض أو انقطاع الطمث باإلنجلٌزٌة  , (Amenorrhea).قصر مدة الدورة الشهرٌة  :إذ من الممكن أن تكون
مدة الدورة الشهرٌة أقل من متوسط أٌام الدورة الشهرٌة وهو خمسة أٌام .تأخر البلوغ ٌ :رتبط تأ ّخر حدوث أول
دورة شهرٌة لدى بعض الفتٌات فً عمر المراهقة باإلصابة بفرط الؽدة الدرقٌة ،فقد تتأخر أول دورة إلى أن ٌصل
عمر الفتاة  15عامًا أو أكثر .قلة دم الدورة الشهرٌة :إذ قد تكون الدورة الشهرٌة أخؾ من المعتاد .عدم انتظام
الدورة الشهرٌة وتقطعها :فقد تحدث الدورة الشهرٌة كل  35أو ٌ 40ومًا ،أو قد تنقطع لمدة شهر أو شهرٌن ثم تعود
من جدٌد ،وٌُعرؾ ذلك بقلة الطمث .
التأثٌر فً الخصوبة:
ٌؤثر فرط الؽدة الدرقٌة ؼٌر المُعالج فً عملٌة اإلباضة ) باإلنجلٌزٌة (Ovulationعند النساء  ،وهً عملٌة
إطالق البوٌضة من المبٌض استعدا ًدا لإلخصاب  ،إذ من الممكن أن تمنع اإلصابة باضطرابات الؽدة الدرقٌة حدوث
عملٌة اإلباضة بشكل كامل  ،مما ٌؤدي إلى انخفاض الخصوبة لدى النساء  ,ومن جانب آخر تتسبب اإلصابة بفرط
الؽدة الدرقٌة بانخفاض ملحوظ فً عدد الحٌوانات المنوٌة لدى الرجال  ،وبالتالً انخفاض الخصوبة  ،إال أنّ معالجة
فرط الؽدة الدرقٌة ٌعٌد مستوى الحٌوانات المنوٌة إلى وضعه الطبٌعً.
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أصجبة فزط َشبط انذرق
كاء غو٠في  ٛ٘ٚ :ػجبهح ػٓ ٍٍؼخ ِؼّّخ ٚ ،اػزالي ػٚ ، ٟٕ١أَّبَ كهلٟ
كاء ثالِو (اٌٍَؼخ اٌؼمل٠خ اٌَبِخ) :ػملح ٚؽ١لح أ ٚػلك ِٓ اٌؼمل
اٌزٙبة اٌلهق رؾذ اٌؾبك
كٚائ١ٌ( ٟض ، َٛ١األِٛ١كاه ،ْٚأك٠ٚخ رؾٛ٠ ٞٛك)
أٚهاَ ٔقبِ١خ ِفوىح ٌٍٙوِ ْٛاٌّٛعٙخ ٌٍغلح اٌلهل١خ
َٔ١ظ كهل٘ ٟبعو ثبٌّج١غ
ٔمبئً ِٓ اٌَوؽبْ اٌغو٠جٟ
ِمبِٚخ إٌقبٌٍِٙ ٝوِ ْٛاٌلهلٟ
وٛهٛ٠وبهٍِٕٛ١ب

ُٛظ ّ: )ٟ
داء ؼرٌفز(اٌ ُّل َهاق اٌ ُغؾ ِ
٘ ٛاػطواة ف ٟاٌغٙبى إٌّبػ ٟرٕزظ ػٕٗ ى٠بكح أزبط اٌٙؤِٛبد اٌلهل١خ (فوؽ اٌلهل١خ) ٘ ٛأؽل األٍجبة اٌشبئؼخ.
رظ١ت اٌٙؤِٛبد اٌلهل١خ اٌؼل٠ل ِٓ أعٙيح اٌغٌَُ ،نا فمل رزفبٚد أػواع كاء غو٠في ِٚئشوارٗ رفبٚرًب وج١وً اِٚ .غ
أْ كاء غو٠في لل ٠ظ١ت أ ٞشقضٌ ،ىٕٗ أوضو شٛ١ػًب ث ٓ١إٌَبء ٚاألشقبص اٌن ٓ٠رمً أػّبهُ٘ ػٓ  04ػب ًِب.
رزّضً األ٘لاف األٍبٍ١خ ٌٍؼالط ف ٟرمٍ ً١وّ١خ اٌٙؤِٛبد اٌلهل١خ اٌزٕ٠ ٟزغٙب اٌغَُ ٚرمٍ ً١ؽلح األػواع.
األٍجبة :
ٕ٠زظ كاء غو٠في (اٌ ُّل َهاق اٌ ُغؾُِ ٛظ ّ )ٟػٓ فًٍ ف ٟعٙبى إٌّبػخ ف ٟاٌغَُ ٚ ,ال ُ٠ؼوف اٌَجت ٚهاء ؽلٚس ٘نا اٌقًٍ.
ٚػبكحً ِب ٕ٠زظ اٌغٙبى إٌّبػ ٟأعَب ًِب ِؼبكح ِظّ َّّخ الٍزٙلاف ف١وِ ًٚؼ ٓ١أ ٚثىز١و٠ب أِ ٚبكح غو٠جخ أفو .ٜفٟ
كاء غو٠في (اٌ ُّل َهاق اٌ ُغؾُِ ٛظ ّ - )ٟألٍجبة غ١و ِفِٛٙخ ع١لًا ٕ٠ -زظ اٌغٙبى إٌّبػ ٟعَ ًّب ِؼبكًا ٌغيء ٚاؽل ِٓ
اٌقال٠ب ف ٟاٌغلح إٌّزغخ ٌٍٙوِ ْٛاٌلهل. ٟ
ػبكحً ِب ٠زُ رٕظٚ ُ١ظ١فخ اٌغلح اٌلهل١خ ثٛاٍطخ ٘وِ ْٛرفوىٖ غلح طغ١وح ف ٟلبػلح اٌلِبؽ (اٌغلح إٌقبِ١خ)٠ٚ .ؼًّ
اٌغَُ اٌّؼبك اٌّورجؾ ثلاء غو٠في (اٌ ُّل َهاق اٌ ُغؾُِ ٛظ ّ - )ٟاٌغَُ اٌّؼبك ٌَّزمجالد اٌض١وٚروٚثٔ - )TRAb( ٓ١فٌ
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ػًّ ٘وِ ْٛاٌغلح إٌقبِ١خ اٌزٕظ٘ٚ .ّٟ١نا ٠ؼٕ ٟأْ اٌغَُ اٌّؼبك ٌَّزمجالد اٌض١وٚروٚث٠ )TRAb( ٓ١زغبٚى
اٌزٕظ ُ١اٌطج١ؼٌٍ ٟغلح اٌلهل١خِ ،ب ٠زَجت ف ٟى٠بكح افواى اٌٙؤِٛبد اٌلهل١خ.

رشًّ اٌؼالِبد ٚاألػواع اٌشبئؼخ ٌلاء غو٠في ِب :ٍٟ٠


اٌمٍك



هػشخ فف١فخ ف ٟاٌ١ل ٓ٠أ ٚاألطبثغ



اٌؾَبٍ١خ ٌٍؾواهح ٚى٠بكح اٌزؼوق أ ٚكفء اٌغٍل ٚهؽٛثزٗ



فملاْ اٌٛىْ ثبٌوغُ ِٓ ػبكاد األوً اٌطج١ؼ١خ



رؼقُ اٌغلح اٌلهل١خ



رغ١و ف ٟاٌلٚهح اٌشٙو٠خ



ػؼف االٔزظبة أ ٚأقفبع اٌوغجخ اٌغَٕ١خ



اٌزجوى اٌّزىوه (االٍٙبي)



عؾٛظ اٌؼ( ٓ١ٕ١اػزالي اٌؼ ٓ١إٌبعُ ػٓ كاء غو٠في)



اإله٘بق



عٍل أؽّو ٍّ١ه ػبكحً ػٍ ٝاٌَ١مبْ أ ٚأػٍ ٝاٌملِ( ٓ١اػزالي غو٠في اٌغٍل)ٞ



ٍوػخ ػوثبد اٌمٍت أ ٚػلَ أزظبِٙب (اٌقفمبْ)



اػطواثبد إٌَٛ
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اػزالي اٌؼ ٓ١اٌّوافك ٌلاء غو٠في

اػتالل انؼٍُ ثذاء جزَفز

رظٙو ػٍ ٝؽٛاٌ ِٓ %04 ٟاٌّظبث ٓ١ثلاء غو٠في (اٌ ُّل َهاق اٌ ُغؾُِ ٛظ ّ )ٟثؼغ ِئشواد اٌّوع ٚأػواع اػزالي
اٌؼ ٓ١اٌّوافك ٌلاء غو٠في .ف ٟاػزالي اٌؼ ٓ١اٌّوافك ٌلاء غو٠في٠ ،ئصو االٌزٙبة ٚأٔشطخ اٌغٙبى إٌّبػ ٟاألفوٜ
ػٍ ٝاٌؼؼالد ٚاألَٔغخ األفو ٜؽٛي اٌؼ . ٓ١ٕ١لل رشًّ ِئشواد اٌّوع ٚاألػواع ِب :ٍٟ٠


عؾٛظ اٌؼٓ١ٕ١



اإلؽَبً ثٛعٛك ؽج١جبد هٍِ١خ طغ١وح فشٕخ ف ٟاٌؼٓ١ٕ١



اٌشؼٛه ثبٌؼغؾ أ ٚثبألٌُ ف ٟاٌؼٓ١ٕ١



عفِٕ ْٛزفقخ إِٔ ٚىّشخ



ػ ْٛ١ؽّواء أٍِ ٚزٙجخ



اٌؾَبٍ١خ رغبٖ اٌؼٛء



اىكٚاط اٌوإ٠خ



لل ٠ظً اٌ ٝفملاْ اٌجظو
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ٍجت اػزالي اٌؼ ٓ١اٌّظبؽت ٌلاء غو٠في :
ٕ٠زظ اػزالي اٌؼ ٓ١اٌّظبؽت ٌلاء غو٠في ػٓ رواوُ ووث١٘ٛلهاد ِؼٕ١خ ف ٟاٌؼؼالد ٚاألَٔغخ اٌّٛعٛكح فٍف اٌؼٓ١
ؼب .ف١جل ٚأْ اٌغَُ اٌّؼبك ٔفَٗ اٌنّ٠ ٞىٕٗ أْ َ٠جت ً
فٍال ٚظ١فً١ب ف ٟاٌغلح
ٍٚ ،جت ٘نا اٌزواوُ غ١و ِؼوٚف أً ٠
ؼب ػبًِ "عنة" ٌألَٔغخ اٌّؾ١طخ ثبٌؼ. ٓ١
اٌلهل١خ لل ٠ى ٌٗ ْٛأً ٠
غبٌجًب ِب ٠ظٙو اػزالي اٌؼ ٓ١اٌّظبؽت ٌلاء غو٠في فٚ ٟلذ اإلطبثخ ثفوؽ ٔشبؽ اٌغلح اٌلهل١خ ٔفَٗ أ ٚثؼل ػلح أشٙو
ٌِٕٗ .ىٓ لل رظٙو أػواع اػزالي اٌؼِٚ ٓ١ئشوارٗ لجً ثلء فوؽ ٔشبؽ اٌغلح اٌلهل١خ أ ٚثؼلٖ ثَٕٛادّ٠ .ىٓ أْ ٠ؾلس
ؼب ؽز ٝف ٟؽبٌخ ػلَ اإلطبثخ ثفوؽ ٔشبؽ اٌغلح اٌلهل١خ .
اػزالي اٌؼ ٓ١اٌّظبؽت ٌلاء غو٠في أً ٠
ػٛاًِ اٌقطو :
ػٍ ٝاٌوغُ ِٓ اِىبٔ١خ اطبثخ أ ٞشقض ثلاء غو٠في (اٌ ُّل َهاق اٌ ُغؾُِ ٛظ ّ ،)ٟفبْ اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼٛاًِ لل ري٠ل ِٓ فطو
اإلطبثخ ثبٌّوع ،ثّب ف ٟمٌه:


انتبرَخ انؼبئهٍٔ :ظ ًوا اٌ ٝأْ اٌزبه٠ـ اٌؼبئٌٍ ٟإلطبثخ ثلاء غو٠في ّ٠ضً ػبًِ فطو شبئؼًب ،فّٓ اٌّؾزًّ ٚعٛك
ع ٓ١أ ٚعٕ١بد لل رغؼً اٌشقض أوضو ػوػخ ٌإلطبثخ ثٙنا االػطواة.



انجُش :إٌَبء أوضو ػوػخ ٌإلطبثخ ثلاء غو٠في ِٓ اٌوعبي.



انؼًز٠ :ظ١ت كاء غو٠في ػبكحً األشقبص لجً ٍٓ  04ػب ًِب.



اضطزاثبد انًُبػخ انذاتُخ األخزي :األشقبص اٌّظبث ْٛثبػطواثبد أفو ٜف ٟاٌغٙبى إٌّبػِ ،ٟضً ِوع
اٌَىو ِٓ ٞإٌٛع األٚي أ ٚاٌزٙبة اٌّفبطً اٌوِٚبر١يِ ،ٟأوضو ػوػخ ٌإلطبثخ ثٙنا اٌّوع.



انتىتز انؼبطفٍ أو اإلجهبد انجضذٌ :لل رى ْٛأؽلاس اٌؾ١بح اٌَّججخ ٌٍزٛرو أ ٚاٌّوع ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؾفيح
ٌظٛٙه كاء غو٠في ث ٓ١األشقبص اٌنٌ ٓ٠ل ُٙ٠عٕ١بد ري٠ل ِٓ فطو اإلطبثخ.



انحًم :لل ٠ئك ٞاٌؾًّ أ ٚاٌٛالكح اٌؾل٠ضخ اٌ ٝى٠بكح فطو اإلطبثخ ثٙنا االػطواة ،فبطخً ث ٓ١إٌَبء اٌالرٟ
ٌل ٓٙ٠عٕ١بد ري٠ل ِٓ فطو اإلطبثخ.



انتذخٍُ٠ :ي٠ل رلف ٓ١اٌَغبئو ،اٌنّ٠ ٞىٓ أْ ٠ئصو ف ٟعٙبى إٌّبػخ ِٓ ،فطو اإلطبثخ ثلاء غو٠في٠ .زؼوع
ؼب ٌقطو ِزيا٠ل ٌإلطبثخ ثبػزالي اٌؼ ٓ١اٌّوافك ٌلاء غو٠في.
اٌّلفٕ ْٛاٌّظبث ْٛثلاء غو٠في أً ٠

اٌّؼبػفبد :
ّ٠ىٓ أْ رشًّ ِؼبػفبد كاء غو٠في (اٌ ُّل َهاق اٌ ُغؾُِ ٛظ ِّ )ٟب :ٍٟ٠


يشبكم انحًم .رشًّ اٌّؼبػفبد اٌّؾزٍّخ ٌلاء غو٠في (اٌ ُّل َهاق اٌ ُغؾُِ ٛظ ّ )ٟأصٕبء اٌؾًّ اإلعٙبع اٌزٍمبئٟ
ٚاٌٛالكح اٌّجىوح ٚاٌقًٍ اٌٛظ١ف ٟف ٟاٌغلح اٌلهل١خ ٌٍغٕٚ ٓ١ػؼف ّٔ ٛاٌغٕٚ ٓ١فشً اٌمٍت ٌل ٜاألَ ٚاهرفبع
ػغؾ اٌلَ ٚػالِبد ٚأػواع فط١وح أفوٌ ٜلٙ٠ب .
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اضطزاثبد انقهتّ٠ :ىٓ أْ ٠ئكِ ٞوع غو٠في ،اما رُون ك ْٚػالط ،اٌ ٝاػطواثبد فٔ ٟظُ اٌمٍتٚ ،رغ١واد
ف ٟثٕ١خ ػؼالد اٌمٍت ٚٚظ١فزٙبٚ ،ػلَ للهح اٌمٍت ػٍ ٝػـ اٌلَ اٌىبف ٟاٌ ٝاٌغَُ (فشً اٌمٍت).



ػبطفخ انغذح انذرقُخ ِٓ :اٌّؼبػفبد إٌبكهح اٌز ٟرٙلك اٌؾ١بح ٌلاء غو٠في ٘ ٟػبطفخ اٌغلح اٌلهل١خ،
ٚاٌّؼوٚفخ أ٠ؼً ب ثبٍُ فوؽ اٌلهل١خ اٌّزَبهع أ ٚأىِخ اٌَّ١خ اٌلهل١خٚ .ريكاك اؽزّبٌ١خ ؽلٚصٙب ػٕل ػلَ ػالط
فوؽ اٌلهل١خ اٌشل٠ل أ ٚػٕل ػالعٗ ثشىً غ١و وبف.
ّ٠ٚىٓ أْ رئك ٞاٌي٠بكح اٌّفبعئخ ٚاٌغَّ١خ ف٘ ٟؤِٛبد اٌغلح اٌلهل١خ اٌ ٝاٌؼل٠ل ِٓ ا٢صبه ،ثّب ف ٟمٌه اٌ ُؾ ّّٝ
ٚاٌزؼوق ٚاٌمٟء ٚاإلٍٙبي ٚاٌٙن٠بْ ٚاٌؼؼف اٌشل٠ل ٚإٌٛثبد اٌ َّ َوػ١خ ٚػلَ أزظبَ ػوثبد اٌمٍت ٚاطفواه
اٌغٍل ٚاٌؼ( ٓ١ٕ١اٌ١ولبْ) ٚاالٔقفبع اٌشل٠ل ف ٟػغؾ اٌلَ ٚاٌغ١جٛثخٚ .رزطٍت ػبطفخ اٌغلح اٌلهل١خ هػب٠خ
ؽبهئخ فٛه٠خ.



هشبشخ انؼظبوّ٠ :ىٓ أْ ٠ئك ٞػلَ ػالط فوؽ اٌلهل١خ أ٠ؼً ب اٌ ٝػؼف اٌؼظبَ ٘ٚشبشزٙبٚ .رؼزّل لٛح اٌؼظبَ،
عيئًّ١ب ،ػٍ ٝوّ١خ اٌىبٌَٚ َٛ١األِالػ اٌّؼلٔ١خ األفو ٜاٌز ٟرؾزٙ٠ٛبُ٠ٚ .ؼ١ك فوؽ ٔشبؽ اٌغلح اٌلهل١خ للهح اٌغَُ
ػٍ ٝاِزظبص اٌىبٌَ َٛ١كافً اٌؼظبَ.

اٌزشق١ض :
ٌزشق١ض كاء غو٠في (اٌ ُّل َهاق اٌ ُغؾُِ ٛظ ّ٠ ،)ٟغت اعواء اٌفؾضً اٌجلٔ ًٚ ٟاٌزؾمك ِٓ ػالِبد كاء غو٠في ٚأػواػٗ.
ِٚؼوفخ اٌزبه٠ـ اٌؼبئٍ ٟاٌّوػٕ٘ ٚ ٟبن أ٠ؼب افزجبهاد أفو ِٓ ٜػّٕٙب:


اختجبراد انذوّ٠ :ىٓ أْ رَبػل افزجبهاد اٌلَ ػٍ ٝرؾل٠ل َِز٠ٛبد اٌٙوِ ْٛإٌّشؾ ٌٍغلح اٌلهل١خ (- )TSH
٘ ٛ٘ٚوِ ْٛاٌغلح إٌقبِ١خ اٌنٕ٠ ٞشؾ اٌغلح اٌلهل١خ ثشىً ؽج١ؼَِٚ - ٟز٠ٛبد ٘ؤِٛبد اٌغلح اٌلهل١خ٠ٚ .ىْٛ
ػبكح ٌل ٜاألشقبص اٌّظبث ٓ١ثلاء غو٠في َِز٠ٛبد ألً ِٓ اٌطج١ؼ ِٓ ٟاٌٙوِ ْٛإٌّشؾ ٌٍغلح اٌلهل١خ
(َِٚ )TSHز٠ٛبد أػٍ٘ ِٓ ٝؤِٛبد اٌغلح اٌلهل١خ.
ٚلل ٠غو ٜافزجبه آفو ٌ ٛ٘ ٚم١بً َِز٠ٛبد األعَبَ اٌّؼبكح اٌّؼوٚفخ ثؤٔٙب رَجت كاء غو٠في.



ايتظبص انُىد انًشغ٠ :ؾزبط اٌغَُ اٌ ٝاٌٛ١ك ٌظٕغ ٘ؤِٛبد اٌغلح اٌلهل١خ ِٓٚ .فالي اػطبء وّ١خ طغ١وح
ِٓ اٌٛ١ك اٌّشغ ٚل١بً وّ١زٗ الؽمًب ف ٟاٌغلح اٌلهل١خ ثبٍزقلاَ وبِ١وا َِؼ ػٛئِ ٟزقظظخّ٠ ،ىٓ ٌٍطج١ت
اٌّؼبٌظ رؾل٠ل ِؼلي اِزظبص اٌغلح اٌلهل١خ ٌٍٛ١كٚ .رَبػل وّ١خ اٌٛ١ك اٌّشغ اٌز ٟرّزظٙب اٌغلح اٌلهل١خ فٟ
رؾل٠ل ِب اما وبْ كاء غو٠في أ ٚؽبٌخ أفوٍ ٛ٘ ٜجت فوؽ اٌلهل١خّ٠ٚ .ىٓ كِظ ٘نا االفزجبه ِغ َِؼ اٌٛ١ك
اٌّشغ إلظٙبه طٛهح ِوئ١خ ٌّٕؾ االِزظبص.



األيىاج فىق انظىتُخ  :رَزقلَ ِٛعبد طٛر١خ ػبٌ١خ اٌزوكك إلٔزبط طٛه ٌٍجٕ١خ اٌ١ٙىٍ١خ كافً اٌغَُّ٠ٚ .ىٓ
أْ ٠ظٙو ٘نا اٌفؾض ِب اما وبٔذ اٌغلح اٌلهل١خ ِزؼقّخِ ٛ٘ٚ .ف١ل ٌٍغب٠خ ٌألشقبص اٌن ٓ٠ال َ٠زط١ؼْٛ
اٌقؼٛع الِزظبص اٌٛ١ك اٌّشغِ ،ضً إٌَبء اٌؾٛاًِ.



اختجبراد انتظىَز :اما وبْ رشق١ض كاء غو٠في (اٌ ُّل َهاق اٌ ُغؾُِ ٛظ ّ )ٟغ١و ٚاػؼ ِٓ اٌزم ُ١١اٌَو٠و ،ٞفمل
٠طٍت افزجبهاد رظ٠ٛو فبطخِ ،ضً اٌزظ٠ٛو اٌّمطؼ ٟاٌّؾٍٛت أ ٚاٌزظ٠ٛو ثبٌؤ ٓ١اٌّغٕبؽ.َٟ١
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اٌؼالط :
رزّضً أ٘لاف اٌؼالط ثلاء غو٠في (اٌ ُّل َهاق اٌ ُغؾُِ ٛظ ّ )ٟفٚ ٟلف أزبط اٌٙؤِٛبد اٌلهل١خ ِٕٚغ رؤص١و اٌٙؤِٛبد ػٍٝ
اٌغَُ .رشًّ ثؼغ اٌؼالعبد ِب :ٍٟ٠
اٌؼالط ثٕظ١و اٌٛ١ك اٌ ُّشغ
ف٘ ٟنا اٌؼالط٠ ،زُ رٕبٚي اٌٛ١ك اٌّشغ ػٓ ؽو٠ك اٌفُٔٚ .ظوً ا ألْ اٌغلح اٌلهل١خ رؾزبط اٌ ٝاٌٛ١ك إلٔزبط اٌٙؤِٛبد،
فبْ اٌغلح اٌلهل١خ رّزض اٌٛ١ك اٌّشغ  ٚرؾزغيٖ كافً فال٠ب٘ب ٠ٚلِو اإلشؼبع فال٠ب اٌغلك اٌلهل١خ ِفوؽخ إٌشبؽ
ثّوٚه اٌٛلذ٠ٚ .ئك٘ ٞنا اٌ ٝرمٍض اٌغلح اٌلهل١خٚ ،رمً األػواع رله٠غً١ب٠ٚ ،ؾلس مٌه ػبكح ػٍِ ٝلاه ػلح أٍبث١غ
اٌ ٝػلح أشٙو.
لل ٠ي٠ل اٌؼالط ثبٌٛ١ك اٌّشغ ِٓ فطو اإلطبثخ ثؤػواع عل٠لح ِٓ أػواع اػزالي اٌؼ ٓ١اٌّظبؽت ٌلاء غو٠في أٚ
لل ريكاك األػواع اٌؾبٌ١خ ًٍ ٛءا٠ٚ .ى٘ ْٛنا اٌزؤص١و اٌغبٔج ٟػبكح فف١فًب ِٚئلزًبٌٚ ،ىٓ لل ال ُٕ٠ظؼ ثبٌؼالط اما وبْ
اٌّو٠غ ٠ؼبٔ ٟثبٌفؼً ِٓ ِشبوً ِزٍٛطخ اٌ ٝشل٠لح ف ٟاٌؼ.ٓ١
ٚلل رشًّ ا٢صبه اٌغبٔج١خ األفو ٜاإل٠الَ ٌل ٜاٌٌٍّ ف ٟاٌولجخ ٚى٠بكح ِئلزخ ف٘ ٟؤِٛبد اٌغلح اٌلهل١خٚ .ال َُ٠زقلَ
اٌؼالط ثبٌٛ١ك اٌّشغ ف ٟػالط إٌَبء اٌؾٛاًِ أ ٚاٌّوػؼبد ٚ .أصجذ اٌلهاٍبد اٌؾبٌ١خ رؤص١و اٌٛ١ك اٌّشغ ػٍٝ
اٌّجب٠غ ِّب ٠ئك ٞاٌ ٝفًٍ ف ٟػٍّ١خ اإلثبػخ ٌىٓ مٌه ٠ىٌّ ْٛلح ِئلزخ
ٔٚظ ًوا ألْ ٘نا اٌؼالط ٠زَجت ف ٟأقفبع ٔشبؽ اٌغلح اٌلهل١خ ،فّٓ اٌّؾزًّ أْ ٠ؾزبط اٌشقض اٌ ٝاٌؼالط الؽمًب
إلِلاك اٌغَُ ثىّ١بد ؽج١ؼ١خ ِٓ ٘ؤِٛبد اٌغلح اٌلهل١خ
األك٠ٚخ اٌّؼبكح ٌٍلهل١خ:
لل رزؼبهع األك٠ٚخ اٌّؼبكح ٌٍلهل١خ ِغ اٍزقلاَ اٌغلح اٌلهل١خ ٌٍٛ١ك إلفواى اٌٙؤِٛبدٚ .رزؼّٓ ٘نٖ األك٠ٚخ اٌزٟ
رُظوف ثٛطفخ ؽج١خ كٚاء ثوٚث ً١صٛ١هاٍ١ِٚ ً١ضّ١بىٚي (ربثبىٚي).
ٔٚظ ًوا ألْ اؽزّبٌ١خ اإلطبثخ ثّوع اٌىجل أوضو شٛ١ػًب ٔز١غخ الٍزؼّبي كٚاء ثوٚث ً١صٛ١هاٍ ،ً١فبْ كٚاء ِ١ضّ١بىٚي
٠ؼزجو اٌق١به األٚي ػٕلِب ٠ظف األؽجبء األك٠ٚخ ٌؼالط ٘نٖ اٌؾبٌخِٚ .غ مٌه ،فبْ كٚاء ثوٚث ً١صٛ١هاٍ ٛ٘ ً١اٌلٚاء
اٌّفؼً اٌّؼبك ٌٍلهل١خ فالي األشٙو اٌضالصخ األ ِٓ ٌٝٚاٌؾًّ ،ؽ١ش ٕ٠ط ٞٛكٚاء ِ١ضّ١بىٚي ػٍِ ٝقبؽو فف١فخ ِٓ
اٌؼٛ١ة اٌقٍم١خٚ .رؼٛك إٌَبء اٌؾٛاًِ ػًِّ ٛب اٌ ٝرٕبٚي كٚاء ِ١ضّ١بىٚي ثؼل األشٙو اٌضالصخ األ ِٓ ٌٝٚاٌؾًّ.
ٚػٕل اٍزقلاَ ٘ن ٓ٠اٌؼمبه ٓ٠ثّفوكّ٘ب ك ْٚػالعبد أفو ،ٜفمل ٠ؾلس أزىبً ٌفوؽ ٔشبؽ اٌغلح اٌلهل١خ فٚ ٟلذ
الؽك .وّب لل ٠ئك ٞرٕبٚي أ ِٓ ٞاٌؼمبهٌّ ٓ٠لح ري٠ل ػٓ ػبَ أٌ ٝزبئظ أفؼً ػٍ ٝاٌّل ٜاٌطّ٠ٚ .ً٠ٛىٓ أ٠ؼً ب
اٍزقلاَ األك٠ٚخ اٌّؼبكح ٌٍغلح اٌلهل١خ لجً أ ٚثؼل اٌؼالط ثبٌٛ١ك اٌّشغ وؼالط رىّ.ٍٟ١
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ٚرشًّ ا٢صبه اٌغبٔج١خ ٌىال اٌؼمبه ٓ٠اٌطفؼ اٌغٍلٚ ٞآالَ اٌّفبطً ٚفشً اٌىجل أ ٚأقفبع فال٠ب اٌلَ اٌج١ؼبء اٌّمبِٚخ
ٌألِواع ؽ١ش َ٠جت ِ١ضّ١بىٚي ٔلهح ِؾججبد ٌىٓ ٘ ٛػوع لٍ ً١اٌؾلٚس
ؽبطواد َِزمجالد ث١زب
ال رضجؾ ٘نٖ األك٠ٚخ افواى اٌٙؤِٛبد اٌلهل١خٌ ،ىٕٙب رّٕغ رؤص١و اٌٙؤِٛبد ػٍ ٝاٌغَُ .ف ٟٙلل رقفف ثشىً ٍو٠غ
َٔجً١ب ِٓ ػلَ أزظبَ ػوثبد اٌمٍت ٚاٌوُّ ػبُ ٚاٌمٍك ،أٌٍٛٙ ٚخ االٍزضبهح ٚػلَ رؾًّ اٌؾواهح ٚاٌزؼوق ٚاإلٍٙبي
ٚػؼف اٌؼؼالد.
 ِٓٚؽبطواد ث١زب:
ثوٚثوأٌٛٛي  ,أرٌٕٛٛ١ي ١ِ ,زٛثوٌٛٚي ٔ,بكٌٛٚي
طف ؽبطواد ث١زب ٌألشقبص اٌّظبث ٓ١ثبٌوث ٛألْ ٘نٖ األك٠ٚخ لل رئك ٞاٌ ٝاإلطبثخ ثٕٛثخ هث.ٛ
ف ٟاٌغبٌت ،ال رَ ٛ
ؼب اٌ ٝرؼم١ل فطخ ػالط ِوع اٌَىو.ٞ
لل رئك٘ ٞنٖ األك٠ٚخ أً ٠
اٌغواؽخ
ؼب ٌؼالط كاء غو٠في (اٌلهاق اٌغؾٛظ )ٟاٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ ثبٌىبًِ أ ٚعيء
ِٓ اٌق١بهاد اٌؼالع١خ اٌّزبؽخ أً ٠
ِٕٙب (اٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ اٌزبَ أ ٚاٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ ك ْٚاٌزبَ) ِٓٚ .اٌّوعؼ أْ رؾزبط ثؼل اٌغواؽخ اٌٝ
ػالط إلِلاك اٌغَُ ثبٌىّ١بد اٌطج١ؼ١خ ِٓ اٌٙؤِٛبد اٌلهل١خ.
ِٓ ِقبؽو ٘نٖ اٌغواؽخ اؽزّبٌ١خ رؼوه اٌؼظت اٌن٠ ٞزؾىُ ف ٟاألؽجبي اٌظٛر١خ ٚاٌغلك اٌظغ١وح اٌّغبٚهح ٌٍغلح
فوى اٌغلك عبهاد اٌلهل١خ ٘ؤًِٛب َ٠بػل ػٍ ٝاٌزؾىُ فَِ ٟز ٜٛاٌىبٌَ َٛ١ف ٟاٌلَ.
اٌلهل١خ (اٌغلك عبه اٌلهل١خ) .رُ ِ
ٔبك ًها ِب رؾلس رٍه اٌّؼبػفبد اما أُعو٠ذ اٌغواؽخ ث١ل عوّ اػ فج١و ف ٟعواؽخ اٌغلح اٌلهل١خ٠ .ؾزبط اٌشقض ثؼل٘ب
اٌ ٝرٕبٚي أك٠ٚخ اٌغلح اٌلهل١خ ٌجم١خ ؽ١برٗ ثؼل اعواء ٘نٖ اٌغواؽخ.
ػالط اػزالي اٌؼ ٓ١اٌّوافك ٌلاء عو٠في :
ّ٠ىٓ اٌَ١طوح ػٍ ٝاألػواع اٌقف١فخ الػزالي اٌؼ ٓ١اٌّظبؽت ٌلاء غو٠في (اٌ ُّل َهاق اٌ ُغؾُِ ٛظ ّ )ٟثبٍزقلاَ اٌلِٛع
اٌظٕبػ١خ اٌّزبؽخ كٚ ْٚطفخ ؽج١خ أصٕبء إٌٙبه ٚاٌٙالَ اٌ ُّ َيٌِّك ف ٟاٌٍ .ً١اما وبٔذ األػواع أوضو ؽلحً ،فمل ٍٔغؤ اٌٝ
ِب :ٍٟ٠


انكىرتُكىصتُزوئُذاد :لل ٠مًٍ اٌؼالط ثبٌىٛهر١ىٍٛز١وٚئ١لادِ ،ضً ثو٠لٔ١ي ِٓ ،ْٚاٌزٛهَ فٍف ِمٍخ اٌؼ.ٓ١
ٚلل رشًّ ا٢صبه اٌغبٔج١خ اؽزجبً اٌَٛائً ٚى٠بكح اٌٛىْ ٚاهرفبع َِز٠ٛبد اٌَىو ف ٟاٌلَ ٚى٠بكح ػغؾ اٌلَ
ٚرمٍُجبد اٌّياط.



ّ٠ :Teprotumumabىٓ اٍزقلاَ ٘نا اٌلٚاء ٌؼالط اػزالي اٌؼ ٓ١اٌّظبؽت ٌلاء غو٠في (اٌ ُّل َهاق
اٌ ُغؾُِ ٛظ ُّ٠ .)ٟؼطَٚ ٝه٠لًّ٠ب ف ٟاٌنهاع وً صالصخ أٍبث١غ ٠ٚزُ اػطبإٖ صّبِٔ ٟوادٚ .لل َ٠جت آصب ًها عبٔج١خ ِضً
اٌغض١بْ ٚاإلٍٙبي ٚرشٕغبد اٌؼؼالد ٚاهرفبع َِز٠ٛبد اٌَىو ف ٟاٌلَٔٚ .ظوً ا اٌ ٝأْ ٘نا اٌلٚاء عل٠ل ،فٍُ
٠زؾلك كٚهٖ ثؼل ف ٟػالط اػزالي اٌؼ ٓ١اٌّظبؽت ٌلاء غو٠في (اٌ ُّل َهاق اٌ ُغؾُِ ٛظ ّ.)ٟ
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ّٔؾ اٌؾ١بح ٚاٌؼالعبد إٌّيٌ١خ
ثقظٛص اػزالي اٌؼ ٓ١اٌّظبؽت ٌلاء غو٠في
لل رغؼً اٌقطٛاد اٌزبٌ١خ اٌؼ ٓ١ٕ١رزؾَٓ اما وبٔبٌّو٠غ ِظبثًب ثبػزالي اٌؼ ٓ١اٌّظبؽت ٌلاء غو٠في:


وضغ كًبداد ثبردح ػهً انؼٍُ .لل ٙ٠لة اٌزوؽ١ت اٌز١ٙظ ف ٟاٌؼ.ٓ١



ارتذاء انُظبرح انشًضُخ .ػٕلِب رغؾع اٌؼ ،ٓ١رى ْٛأوضو ػوػخ ٌألشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ ٚأوضو ؽَبٍ١خ ٌٍؼٛء
ؼب ِٓ اٌز١ٙظ اٌؾبطً ثَجت
اٌَبؽغ .وّب أْ اهرلاء إٌظبهاد اٌشَّ١خ اٌز ٟرٍزف ؽٛي عٛأت اٌوأً ٍ١مًٍ أً ٠
اٌو٠بػ.



اصتخذاو قطزح يزطِّجخ نهؼٍُ .لل رقفف لطوح اٌؼ ِٓ ٓ١اإلؽَبً ثبٌغفبف ٚاٌؾىخ فٍ ٟطؼ اٌؼّ٠ٚ .ٓ١ىٓ ٚػغ
٘الَ ٠ؾز ٞٛػٍ ٝاٌجبهاف ٓ١أصٕبء اٌٍ.ً١



رفغ انزأس ػهً وصبدح فٍ انضزَز .اْ اثمبء اٌوأً أػٍ ِٓ ٝثم١خ اٌغَُ ٠مًٍ ِٓ رواوُ اٌَٛائً ف ٟاٌوأً ٚلل
٠قفف اٌؼغؾ ػٍ ٝاٌؼ.ٓ١



االيتُبع ػٍ انتذخٍُ٠ .ئك ٞاٌزلف ٓ١اٌ ٝرفبلُ اػزالي اٌؼ ٓ١اٌّظبؽت ٌلاء غو٠في.

ٌؼالط اػزالي غو٠في اٌغٍلٞ
اما وبْ اٌّوع ٠ئصو ػٍ ٝاٌغٍل (اػزالي غو٠في اٌغٍل ،)ٞف١غت اٍزقلَ اٌىوّ٠بد أ ٚاٌّواُ٘ اٌّزبؽخ كٚ ْٚطفخ
ؼب اٍزقلاَ
ؽج١خ ٚاٌز ٟرؾز ٞٛػٍ١٘ ٝلهٚوٛهر١يٌ ْٚزقف١ف اٌزٛهَ ٚاالؽّواه .ثبإلػبفخ اٌ ٝمٌه ِٓ ،اٌّف١ل أً ٠
اٌؼّبكاد اٌؼبغطخ ػٍ ٝاٌَبل.ٓ١



جزاحخ تخفُف ضغظ انحجبج :ف٘ ٟنٖ اٌغواؽخ٠ ،زُ اىاٌخ اٌؼظُ اٌّٛعٛك ث ٓ١رغ٠ٛف اٌؼ( ٓ١اٌؾغبط) ٚاٌغٛ١ة
األٔف١خ  -اٌَّبؽبد اٌٛٙائ١خ ثغٛاه اٌؾغبط٘ٚ .نا ٠ؼط ٟاٌؼَِ ٓ١ٕ١بؽخ ٌٍؼٛكح اٌٚ ٝػؼٙب األطٍ.ٟ
َُ٠زقلَ ٘نا اٌؼالط ػبكحً اما وبْ اٌؼغؾ ػٍ ٝاٌؼظت اٌجظوٙ٠ ٞلك فملاْ اٌجظوِ ِٓٚ .ؼبػفبرٗ اٌّؾزٍّخ
اىكٚاط اٌوإ٠خ.



انؼالج اإلشؼبػٍ نهحجبج :وبْ ٘نا اٌؼالط ف ٟاٌَبثك شبئؼًب ٌٙنٖ اٌؾبٌخٌ ،ىٓ ِيا٠بٖ غ١و ٚاػؾخَ٠ ٛ٘ٚ .زقلَ
األشؼخ اٌَ١ٕ١خ االٍزٙلافّ١خ ػٍِ ٝلاه ػلح أ٠بَ ٌزلِ١و ثؼغ األَٔغخ فٍف اٌؼٚ .ٓ١لل ٛ٠ط ٝثٙنا اإلعواء اما
وبٔذ ِشىالد اٌؼ ٓ١ريكاك ًٍ ٛءا  ٌُٚرىٓ اٌىٛهر١ىٍٛز١و٠ٚلاد فؼبٌخ ثّفوك٘ب أ ٚال ٠زُ رؾ ٍُّّٙب ثشىً ع١ل.

ال ٠زؾَٓ اػزالي اٌؼ ٓ١اٌّظبؽت ٌلاء غو٠في (اٌ ُّل َهاق اٌ ُغؾُِ ٛظ ّ )ٟكائ ًّب ثبٍزقلاَ ػالط كاء غو٠في ثً ٚلل رزفبلُ
أػواع اػزالي اٌؼ ٓ١اٌّظبؽت ٌلاء غو٠في ٌّلح ِٓ صالصخ اٌٍ ٝزخ أشٙو .ثؼل مٌه ،ػبكح ِب رظجؼ أػواع ِوع
اػزالي اٌؼِٚ ٓ١ئشوارٗ َِزموح ٌّلح ػبَ أٔ ٚؾ ٛمٌه ،صُ رجلأ ف ٟاٌزؾَٓ ،غبٌجًب ِٓ رٍمبء ٔفَٙب.
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ػم١لاد اٌغلح اٌلهل١خ :
ػم١لاد اٌغلح اٌلهل١خ ٘ ٟػمل طٍجخ أِ ٚؾٍّخ ثبٌَٛائً رٕشؤ ف ٟاٌغلح اٌلهل١خ ،غبٌج١خ ػم١لاد اٌغلح اٌلهل١خ ٌَ١ذ
ػب٠ٚ .ى ْٛػلك لٍ ً١فمؾ ِٓ ػم١لاد اٌغلح اٌلهل١خ ٍوؽبًّٔ١ب.
فط١وح ٚال رَجِّت أػوا ً
ف ٟاٌؼبكح ال ٠زُ ِالؽظخ ػم١لاد اٌغلح اٌلهل١خ ؽز٠ ٝزُ اوزشبفٙب أصٕبء فؾض ؽج ٟهٚر .ٟٕ١أ ٚلل ٠زُ ا٠غبك٘ب أصٕبء
اعواء فؾض ثقظٛص ِشىٍخ طؾ١خ أفو .ٜاال أْ ثؼغ ػم١لاد اٌغلح اٌلهل١خ رى ْٛوج١وح ٌلهعخ أٔٙب رظجؼ
ِوئ١خ أ ٚرَجِّت طؼٛثخ ف ٟاٌجٍغ أ ٚاٌزٕفٌُّ.
ال رزَجت ِؼظُ ػم١لاد اٌغلح اٌلهل١خ ف ٟظٛٙه اٌّئشواد أ ٚاألػواع اٌّوػ١خٌٚ .ىٓ ف ٟثؼغ األؽ١بْ٠ ،ظجؼ
ؽغُ ثؼغ اٌؼم١لاد وجً ١وا ٌٍغب٠خ ٌلهعخ أٔٗ ّ٠ىٓ:
اإلؽَبً ثٙب  ,هإ٠زٙب ،ف ٟشىً رٛهُّ َ أٍفً اٌؼٕك ػبكحً  ,أ ٚأْ رؼغؾ ػٍ ٝاٌوغبِ ٟأ ٚاٌّوٞء ؛ ِب َ٠جت ػ١ك
إٌفٌ أِٛ ٚاعٙخ طؼٛثخ ف ٟاٌجٍغ
األٍجبة

انذرقُخ

ان ُؼقُذاد
ّ٠ىٓ أْ رزَجت اٌؼل٠ل ِٓ اٌؾبالد ف ّٛٔ ٟاٌؼم١لاد ف ٟاٌغلح اٌلهل١خ ٌل٠ه ،ثّب ف ٟمٌه:


فزط ًَى أَضجخ انغذح انذرقُخ انطجُؼُخُ٠ :شبه أؽ١بًٔب اٌ ٝفوؽ ّٔ ٛأَٔغخ اٌغلح اٌلهل١خ اٌطج١ؼ١خ ثبٍُ ٚهَ غلٞ
ػب ِيػغخ
كهل ِٓ .ٟغ١و اٌٛاػؼ ٍجت ؽلٚس مٌهٌٚ ،ىٕٗ ٌٍ ٌ١وؽبًّٔ١ب ٚال ُ٠ؼ ُّل فط١وً ا ِب ٌُ َ٠جت أػوا ً
ثَجت ؽغّٗ.
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ثؼغ األٚهاَ اٌغل٠خ اٌلهل١خ رئك ٞاٌ ٝفَوْ ؽ اٌلهل١خ.


كُش انغذح انذرقُخ :غبٌجًب ِب رٕزظ اٌزغب٠ٚف اٌٍّّٛءح ثبٌَٛائً (اٌىَ١بد) ف ٟاٌغلح اٌلهل١خ ٔز١غخ رؾًٍ أٚهاَ
غل٠خ كهل١خ .غبٌجًب ِب ٠زُ فٍؾ اٌّىٔٛبد اٌظٍجخ ثبٌَٛائً ف ٟوَ١بد اٌغلح اٌلهل١خ .ػبكحً ِب رى ْٛاٌىَ١بد غ١و
ٍوؽبٔ١خٌٚ ،ىٕٙب رؾز ٞٛأؽ١بًٔب ػٍِ ٝىٔٛبد ٍوؽبٔ١خ طٍجخ.



انتهبة يزيٍ فٍ انغذح انذرقُخّ٠ :ىٓ أْ َ٠جت ِوع ٘بشّٛ١ر ٛ٘ٚ ،ٛاػطواة ف ٟاٌغلح اٌلهل١خ ،اٌزٙبة
اٌغلح اٌلهل١خ ٠ٚئك ٞاٌ ٝرؼقُ اٌؼم١لاد .غبٌجًب ِب ٠ورجؾ ٘نا ثمظٛه اٌلهل١خ.



انذراق يتؼذد انؼقُذادَ٠ :زقلَ ِظطٍؼ رؼقُ ف ٟاٌغلح اٌلهل١خ (ك َُهاق) ٌٛطف أ ٞرؼقُ ف ٟاٌغلح اٌلهل١خ،
ٚاٌنّ٠ ٞىٓ أْ ٠ؾلس ثَجت ٔمض اٌٛ١ك أ ٚاػطواة اٌغلح اٌلهل١خ٠ .ؾز ٞٛاٌلهاق ِزؼلك اٌؼم١لاد ػٍ ٝػلح
ػم١لاد ِّ١يح كافً اٌغلح اٌلهل١خٌٚ ،ىٓ ٍججٙب ألً ٚػً ٛؽب.



صزطبٌ انغذح انذرقُخ :فوص أْ رى ْٛاٌؼم١لح ٍوؽبٔ١خ ػئٍ١خِٚ .غ مٌه ،فبْ اٌؼملح اٌىج١وح ٚاٌظؼجخ أ ٚاٌزٟ
رَجت األٌُ أ ٚاالٔيػبط أوضو اصبهح ٌٍمٍك.
ري٠ل ثؼغ اٌؼٛاًِ ِٓ فطو اإلطبثخ ثَوؽبْ اٌغلح اٌلهل١خِ ،ضً ربه٠ـ ػبئٌٍ ٟإلطبثخ ثَوؽبْ اٌغلح اٌلهل١خ
أٍ ٚوؽبٔبد اٌغلك اٌظّبء األفوٚ ،ٜأْ ٠ىٌ ْٛل ٜاٌشقض ربه٠ـ ِٓ اٌزؼوع ٌإلشؼبع ِٓ اٌؼالط اٌطج ٟأٚ
ِٓ االٔفغبهاد إٌ٠ٚٛخ.



َقض انُىد ّ٠ :ىٓ أْ ٠زَجت ٔمض اٌٛ١ك ف ٟإٌظبَ اٌغنائ ٟف ٟثؼغ األؽ١بْ ف ٟاإلطبثخ ثؼم١لاد اٌغلح
اٌلهل١خٌ .ىٓ ٔمض اٌٛ١ك غ١و شبئغ  ،ؽ١ش ٠ؼبف اٌٛ١ك ثشىً هٚر ٟٕ١اٌٍِ ٝؼ اٌطؼبَ ٚاألؽؼّخ

اٌزشق١ض
ؼب
أؽل األ٘لاف اٌوئ١َ١خ أصٕبء فؾض اٌزىزًُّ أ ٚاٌؼم١لح ف ٟاٌؼٕك ٘ ٛاٍزجؼبك اؽزّبٌ١خ ٚعٛك ٍوؽبٌْ .ىٓ ٠غت أً ٠
اٌزؤول ِٓ ل١بَ اٌغلح اٌلهل١خ ثٛظبئفٙب ثشىً ٍٍ .ُ١رشًّ االفزجبهاد ِب :ٍٟ٠


انفحض انجذٍَ :ػٍ ٝاألهعؼ ٍُ١طٍت ِٓ اٌّو٠غ ثَ ٍْغ اٌوِّ٠ك أصٕبء اٌفؾض ٌٍغلح اٌلهل١خ؛ ٔظوً ا ألٔٗ ػبكحً ِب
رزؾوَّن اٌؼم١لح ف ٟاٌغلح اٌلهل١خ ٌألػٍٚ ٝاألٍفً أصٕبء اٌجَ ٍْغ.
ؼب ػٓ أُِ ٞئ ِّشواد ٚأػواع ٌفوؽ ٔشبؽ اٌغلح اٌلهل١خِ ،ضً اٌوُّ ػبُٚ ،هكٚك األفؼبي ِفوؽخ
ٍ١زه اٌجؾش أً ٠
إٌشبؽٚ ،ػوثبد اٌمٍت اٌَو٠ؼخ أ ٚغ١و إٌّزظّخ .وّب ٍ١زُ اٌزؾمَّك ِٓ ُِئ ِّشواد ٚأػواع لظٛه اٌغلح
اٌلهل١خِ ،ضً ػوثبد اٌمٍت اٌجط١ئخٚ ،عفبف اٌغٍلٚ ،رٛهُّ َ اٌٛعٗ.



اختجبراد وظبئف انغذح انذرقُخ ٟ٘ :االفزجبهاد اٌز ٟرمَِ ٌ١ز٠ٛبد اٌٙوِ ْٛاٌ ُّٕجٗ ٌٍغلح اٌلهل١خ ()TSH
ٚاٌٙؤِٛبد اٌز ٟرٕزغٙب اٌغلح اٌلهل١خ ف ٟاٌلَٚ ،اٌز ٟرُش١و اٌِ ٝب اما وبْ اٌشقض ِظبثًب ثفَوْ ؽ ٔشبؽ اٌغلح
اٌلهل١خ أ ٚلظٛه اٌغلح اٌلهل١خ.



األيىاج فىق انظىتُخ  :رََزقلَ رمٕ١خ اٌزظ٠ٛو ٘نٖ ِٛعبد طٛر١خ ػبٌ١خ اٌزو ُّكك الٌزمبؽ طٛه ٌٍغلح اٌلهل١خ.
ُ٠ؼط ٟاٌزظ٠ٛو ثبٌّٛعبد فٛق اٌظٛر١خ أفؼً ِؼٍِٛبد ػٓ شىً اٌؼم١لاد ٚروو١جٙب .لل٠زُ اٍَزقلِٙب فٟ
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اٌزفولخ ث ٓ١اٌىَ١بد ف ٟاٌؼم١لاد اٌظٍجخ أٌ ٚزؾل٠ل ِب اما وبْ ٕ٘بن ػم١لاد ػل٠لح .وّب لل ٠زُ اٍزقلِٙب ولًٌ١
رٛع ٟٙ١أصٕبء أَ ْفن اٌقيػخ ثبإلثو اٌوف١ؼخ.


خزػخ ثبإلثز انزفُؼخ :ػبكحً ِب رُئ َفن فيػبد ِٓ اٌؼم١لاد ٌٍزؤ ُّول ِٓ ُفٍُ ِّ٘ٛب ِٓ اٌَوؽبْ .أصٕبء اإلعواء١ٍ ،زُ
اكفبي اثوح هف١ؼخ ٌٍغب٠خ اٌ ٝاٌؼم١لاد ٚاٍزقالص ػِّٕ١خ ِٓ اٌقال٠ب.
ػبكحً ِب ٠ؾلس ٘نا اإلعواء ف ٟػ١بكح اٌطج١تَ٠ٚ ،زغوق ؽٛاٌ 04 ٟكل١مخ ٚال ٕ٠ط ٞٛاال ػٍِ ٝقبؽو لٍٍ١خ.
ػبكحً ِب َ٠زقلَ اٌطج١ت األشؼخ فٛق اٌظٛر١خ ٌزَبػلٖ ف ٟرٛعِٛ ٗ١ػغ اإلثوح١ٍ .وًٍ اٌطج١ت اٌؼِّٕ١بد ثؼل
مٌه اٌ ٝاٌّقزجو ٌزؾٍٍٙ١ب رؾذ اٌّغٙو.



يضح انغذح انذرقُخ .لل ٛ٠ط ٝثبعواء َِؼ اٌغلح اٌلهل١خ؛ ٌٍَّبػلح ف ٟرم ُ١١اٌؼم١لاد اٌلهل١خ .أصٕبء ٘نا
اإلعواءُ٠ ،ؾمٓ ٔظ١و اٌٛ١ك اٌّشغ ف ٟأؽل األٚهكح ثبٌنهاع .صُ االٍزٍمبء ثؼل مٌه ػٍ ٝؽبٌٚخ ثّٕ١ب رُظ ِله اؽلٜ
اٌىبِ١واد طٛهح ٌٍغلح اٌلهل١خ ػٍ ٝشبشخ اٌىّجٛ١رو.
رظٙو اٌؼم١لاد اٌز ٟرٕزظ ٘وِ ْٛاٌغلح اٌلهل١خ اٌيائل — رُؼوف ثبٌؼم١لاد اٌَبفٕخ — ف ٟاٌَّؼ ألٔ٠ ُٙزُ أفن
وّ١خ أوجو ِٓ إٌظ١و ػٓ أَٔغخ اٌغلح اٌلهل١خ اٌّؼزبكح .غبٌجًب ِب رى ْٛاٌؼم١لاد اٌَبفٕخ غ١و ٍوؽبٔ١خ.
ف ٟثؼغ اٌؾبالد ،رى ْٛاٌؼم١لاد اٌز ٟرؤفن وّ١خ ألً ِٓ إٌظ١و — رُؼوف ثبٌؼم١لاد اٌجبهكح — ٍوؽبٔ١خ.
ِٚغ مٌه ،ال ٠زّ َّىٓ َِؼ اٌغلح اٌلهل١خ ِٓ اٌزفولخ ث ٓ١اٌؼم١لاد اٌجبهكح اٌَوؽبٔ١خ ٚغ١و اٌَوؽبٔ١خ.

اٌؼالط
٠ؼزّل اٌؼالط ػٍٛٔ ٝع اٌغلح اٌلهل١خ.
ػالط اٌؼم١لاد اٌؾّ١لح
اما ٌُ رىٓ اٌؼُم١لح اٌلهل١خ ٍوؽبٔ١خ ،فَٛف رشًّ ف١بهاد اٌؼالط ِب :ٍٟ٠


انًزاقجخ ػٍ قزة :اما أظٙود اٌقيػخ أْ اٌؼُم١لح اٌلهل١خ غ١و ٍوؽبٔ١خ ،فمل ٛ٠ط ٝاٌؾبٌخ ثجَبؽخ.
٘ٚنا ٠ؼٕ ٝػبكحً اٌقؼٛع ٌفؾض عَلٚ ٞافزجبهاد ٚظبئف اٌغلح اٌلهل١خ ػٍ ٝفزواد ِٕزظّخٚ .هثّب رشًّ
ؼب ٌفؾض فيػخ آفو اما ّٔذ
ِؾٛي اٌطبلخ اٌفٛق طٛرُ٠ .)ٟؾزًّ أْ ٠زُ اٌقؼٛع أً ٠
أً ٠
ؼب األٌزواٍبٔٚل ( ِّ
اٌؼُم١لح أوجو .اما ثم١ذ اٌؼُم١لح اٌلهل١خ اٌؾّ١لح ك ْٚرغ١١و؛ فمل ال رؾزبط اٌ ٝاٌؼالط أثلًا.



ػالج انهزيىٌ انذرقٍ :اما ٚعل افزجبه ٚظبئف اٌغلح اٌلهل١خ أْ اٌغلح ال رٕزظ ِب ٠ىف ِٓ ٟاٌٙوِ ْٛاٌلهل،ٟ
ف١غت اٌؼالط ثبٌٙوِ ْٛاٌلهل.ٟ



انجزاحخ :لل رزطٍت اٌؼُم١لح غ١و اٌَوؽبٔ١خ أؽ١بًٔب اعواء عواؽخ اما وبٔذ وج١وح ٌٍغب٠خ رؼ١ك اٌزٕفٌ أ ٚاٌجٍغ .لل
ؼب ف ٟاعواء عواؽخ ٌألشقبص اٌّظبث ٓ١ثبٌ ُل َهاق ػَلُ ٠ل اٌ ُؼمَ١لاد ،فبطخ ػٕلِب ُ٠ؼِّ١ك
٠فىو األؽجبء أً ٠
ُ
ؼب اٌؼم١لاد اٌز ٟشقظذ ػٍ ٝأٔٙب غ١و ِؾلكح أٚ
اٌّّواد اٌٛٙائ١خ أ ٚاٌّوٞء أ ٚاألٚػ١خ اٌلِ٠ٛخ .رؾزبط أً ٠
ً
ِشزجٗ ثٙب ثٛاٍطخ اٌقيػخ اٌ ٝاالٍزئظبي اٌغواؽٟ؛ ؽزّ٠ ٝىٓ فؾظٙب ثؾضب ػٓ ِئشواد ِوع اٌَوؽبْ.
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ػالط اٌؼم١لاد اٌَّججخ ٌفوؽ ٔشبؽ اٌغلح اٌلهل١خ
ْ
أفوىد ػُم١لح كهل١خ اٌٙؤِٛبد اٌلهل١خ ثزؾِّ ً١فوؽ ػٓ اٌَّز٠ٛبد اٌطج١ؼ١خ إلٔزبط اٌغلح اٌلهل١خ ٌٍٙوِ ،ْٛفمل
اما
ُٛ٠ط ٝثبٌؼالط ٌفوؽ اٌلهل١خ .لل ٠شًّ ٘نا:


انُىد انًشغَ٠ :زقلَ اٌٛ١ك اٌّشغ ٌؼالط فَوْ ؽ اٌلهل١خُّ٠ .زَضُّ اٌٛ١ك اٌّشغ ثٛاٍطخ اٌغلح اٌلهل١خ ُ٠ٚئ َفن فٟ
طٛهح ٍبئً أ ٚوجَٛيَُ٠ .جِّت مٌه رمٍُّض اٌؼم١لادٚ ،افزفبء ُِئ ِّشواد ٚأػواع فوؽ اٌلهل١خ ،ػبكحً ف ٟفالي
شٙو ٓ٠اٌ ٝصالصخ أشٙو.



األدوَخ انًضبدح نهذرقُخ :ف ٟثؼغ اٌؾبالد ،لل ُٛ٠ط ٝثؤك٠ٚخ ِؼبكح ٌٍلهل١خ ِضً ِ١ضّ١بىٚي  ٚثوٚثً١
صٛ٠ٛ١هاٍ ً١؛ ٌزمٍ ً١أػواع فوؽ اٌلهل١خَ٠ .زّوُّ اٌؼالط ػبِخ ٌٛلذ ؽّ٠ٚ ،ً٠ٛىٓ أْ َُ٠جِّت آصبه عبٔج١خ
فط١وح ػٍ ٝاٌىجل؛ ٌنا ِٓ إٌِّ ُٙبلشخ فطٛهح اٌؼالط ١ِّٚيارٗ.



انجزاحخ :اما رؼ َّنه ف١به اٌؼالط ثبٍزقلاَ اٌٛ١ك اٌّشغ أ ٚاألك٠ٚخ اٌّؼبكح ٌٍلهل١خ ،فمل رى ْٛاٌغواؽخ اٌق١به
األفؼً الٍزئظبي اٌؼم١لح اٌلهل١خ ِفوؽخ إٌشبؽ .ػٍ ٝاألهعؼ ٠غت ِٕبلشخ اٌّقبؽو اٌّزؼٍِّمخ ثبٌغواؽخ .

ِؼبٌغخ اٌؼمل اٌَوؽبٔ١خ
ػبكح ِب ٕ٠ط ٞٛػالط اٌؼم١لح اٌَوؽبٔ١خ ػٍ ٝاٌغواؽخ.


انفحض :اٌَوؽبٔبد اٌظغ١وح ع ًّلا فطو ّٔ٘ٛب لٍٚ ،ً١ثبٌزبٌ ٟلل ٠ى ِٓ ْٛإٌّبٍت أْ ٠زُ ِوالجخ اٌؼم١لاد
اٌَوؽبٔ١خ ػٓ وضت لجً ِؼبٌغزٙب  .غبٌجًب ِب ٠ئفن ٘نا اٌمواه ثَّبػلح افزظبط ٟاٌغلح اٌلهل١خ٠ .شًّ اٌفؾض
ػٍ ٝاٌّوالجخ ثبألٌزواٍبٔٚل (ِؾ ّٛي اٌطبلخ اٌفٛق طٛرٚ )ٟاعواء فؾٛطبد اٌلَ.



انجزاحخ :اٌؼالط اٌشبئغ ٌٍؼم١لاد اٌَوؽبٔ١خ ٘ ٛاالٍزئظبي اٌغواؽ .ٟف ٟاٌَبثك ،وبْ اإلعواء اٌم١بٍ ٟاٌّزجغ
٘ ٛاٍزئظبي غبٌج١خ َٔ١ظ اٌغلح اٌلهل١خ_ ف ٟػٍّ١خ ُ٠طٍك ػٍٙ١ب اٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ اٌ ُىٍ ٟرمو٠جًبِٚ .غ مٌه،
فِٕٛ٠ ٟب ٘نا اٌىض١و ِٓ اٌغواؽبد اٌّم١لح رزغٗ اٌ ٝاالٍزئظبي اٌغيئ ٟفمؾ ٌٍغلح اٌلهل١خ ،اٌن ٞلل ٠ىِٕ ْٛبٍجًب
ٌجؼغ اٌؼم١لاد اٌَوؽبٔ١خ .اٍزئظبي اٌغلح اٌلهل١خ شجٗ اٌ ُىٍ ٟلل ٠زُ اػزّبكًا ػٍِ ٝل ٜأزشبه اٌّوع.
رزؼّٓ فطٛهح عواؽخ اٌغلح اٌلهل١خ ػٍ ٝرؼوه اٌؼظت اٌن٠ ٞزؾىُ ف ٟاألؽجبي اٌظٛر١خ ٚرؼوه اٌغلك
اٌغبهاد اٌلهل١خ.
ٚثؼل عواؽخ اٌغلح اٌلهل١خ ،ا٠ؼب ف١زُ اٌؾبعخ اٌ ٝاٌؼالط ِل ٜاٌؾ١بح ثؼمبه ٌ١فٛص١وٚوَٚ ٓ١مٌه إلِلاك اٌغَُ
ثبٌٙوِ ْٛاٌلهل٠ٚ .ٟزُ رؾل٠ل اٌغوػخ ثللخٚ ،مٌه ٔظوً ا الؽزّبٌ١خ ؽبعزه ٌزٕبٚي أوضو ِٓ ٘وِ ْٛرؼ٠ٛؼٌّٕ ٟغ
فطو اطبثزه ثبٌَوؽبْ.



االصتئظبل ثبنكحىل :اٌق١به اٌؼالع ٟا٢فو ٌجؼغ اٌؼم١لاد اٌَوؽبٔ١خ اٌظغ١وح ٘ ٛاالٍزئظبي ثبٌىؾٛي.
رزؼّٓ ٘نٖ اٌزمٕ١خ ؽمٓ وّ١خ طغ١وح ِٓ اٌىؾٛي ف ٟاٌؼم١لح اٌلهل١خ اٌَوؽبٔ١خ ٌزلِ١و٘ب .غبٌجًب ِب ٠زطٍت األِو
اٌقؼٛع ٌغٍَبد ػالع١خ ِزؼلكح.
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انؼقذح انذرقُخ انىحُذح

:

للعقد الدرقٌة ثالثة أنواع أساسٌة من حٌث المنشأ:




العقد الؽروانٌة :وهً تكثؾ فً نسٌج الؽدة ناتج عن زٌادة فً عمل الؽدة الدرقٌة أو تضخمها أو التهابها.
األورام السلٌمة أو الحمٌدة :وهنا ٌتشكل ورم حمٌد فً الؽدة الدرقٌة بشكل عقدة واحدة أو أكثر.
األورام الخبٌثة أو السرطانٌة :وهنا ٌتشكل ورم خبٌث فً الؽدة الدرقٌة بشكل عقدة واحدة أو أكثر.

فً كثٌر من المرضى تتشكل عدة عقد فً الؽدة الدرقٌة فً الوقت نفسه .ولكن فً حاالت أخرى تظهر عقدة واحدة
فقط ،والتً تبدأ صؽٌرة الحجم ثم تكبر تدرٌجٌاً .حٌن تكون هناك عقدة واحدة فقط فً الؽدة الدرقٌة فإن هذه الحالة
تدعى باسم العقدة الدرقٌة الوحٌدة .وٌتم التعامل مع هذه الحاالت بشكل مختلؾ عن العقد المتعددة فً الؽدة ،ولذلك
فهً تصنؾ كحالة مرضٌة منفصلة لها خصوصٌات معٌنة بالنسبة للتشخٌص والعالج.
ِب٘ ٟأٍجبة ؽلٚس اٌؼملح اٌلهل١خ اٌٛؽ١لح ؟

 -1اٌؼبًِ اٌٛهاصٕ٘ :ٟبن ثؼغ األشقبص اٌّؼوػٌ ٓ١ظٛٙه اٌؼملح اٌلهل١خ ثَجت ٚعٛك اٍزؼلاك ٚهاص ،ٟام لل
٠الؽع اطبثخ أفواك آفو ٓ٠ثٕفٌ اٌؾبٌخ.
ٔ -0مض اٌٛ١ك :ػلَ رٕبٚي وّ١خ وبف١خ ِٓ اٌٛ١ك (اٌّٛعٛك ثبٌّبء أٍِ ٚؼ اٌطؼبَ) لل َ٠جت ػقبِخ ثؾغُ اٌغلح
ٚأؽ١بٔب ً رظٙو اٌؼملح ػٍ ٝاٌؼقبِبد اٌلهل١خ اٌملّ٠خ ( ٕ٘بن ِٕبؽك فٍٛ ٟه٠خ ِؼوٚفخ رٕزشو فٙ١ب اٌؼقبِبد
اٌلهل١خ ثىضوح ) .
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 -0اٌجٍٛؽ أ ٚاٌؾًّ٠ :ؼزجواْ ِٓ اٌفزواد اٌز ٟرزؼوع فّٙ١ب األٔضٌ ٝزغ١واد ٘وِ١ٔٛخ لل رَبػل ػٍ ٝؽلٚس اٌؼملح
اٌلهل١خ .
 -0اٌشلح ٚاٌؼغٛؽ إٌفَ١خ  :وٍّب وبٔذ األٔض ٝػوػخ ٌإله٘بق اٌغَلٚ ٞاالػطواثبد إٌفَ١خ ىاك اؽزّبي ٚعٛك
اٌؼمل اٌلهل١خ .
 -5فًٍ مارٕ٘ : ٟبن ؽبالد ال ٔغل فٙ١ب رفَ١و ٌظٛٙه اٌؼمل ٠ٚ ،ؼزمل أْ اٌقًٍ ٠ؾلس كافً اٌغلح كّٔٚب ٍجت
ظب٘و!!

اػزاع انؼقذح انذرقُخ انىحُذح :





فً معظم األحٌان تؤدي العقدة إلى بروز خفٌؾ فً الرقبة دون أن تؤدي إلى أي أعراض أخرى حٌث
تكون متوضعة فً هذه الحالة على سطح الؽدة الدرقٌة.
فً أحٌان أخرى ال تبرز العقدة وال تكون قابلة للمس من الخارج وإنما تكتشؾ بالصدفة لدى تصوٌر الؽدة
الدرقٌة حٌث تكون بداخل الؽدة الدرقٌة.
فً حاالت قلٌلة تؤدي العقدة إلى أعراض ناتجة عن الضؽط على البنى المجاورة مثل صعوبة التنفس أو
صعوبة البلع أو بحة الصوت.
حٌن تصبح العقدة كبٌرة (عادة  3سم أو أكثر) فهً قد تؤدي إلى األلم فً منطقة الؽدة أو إلى تشوه فً
شكل الرقبة.

عند العثور على عقدة فً الؽدة الدرقٌة فٌجب إجراء الفحوص التالٌة:
.1
.2
.3
.4
.5

تصوٌر الؽدة الدرقٌة باألمواج فوق الصوتٌة (اإلٌكو أو السونار) (دائماً).
التحالٌل الدموٌة للؽدة الدرقٌة فً الدم (دائماً).
المسح الذري بالٌود المشع (أحٌاناً).
التصوٌر الطبقً المحوري (أحٌاناً).
خزعة الؽدة الدرقٌة (أحٌاناً).

ٌفضل أن ٌجرى التصوٌر باألمواج فوق الصوتٌة (اإلٌكو أو السونار) من قبل طبٌب اختصاصً بالتشخٌص
الشعاعً وبواسطة جهاز جٌد ودقٌق ،وذلك بهدؾ اإلجابة على األسئلة التالٌة:





هل هناك بالفعل عقدة واحدة أم أن هناك عقد أخرى ؼٌر مكتشفة فً الؽدة الدرقٌة؟
ما هً قٌاسات هذه العقدة بالضبط؟
ما هً خصائصها وصفاتها (هل هً أقرب للسالمة أم للخباثة)؟
هل هناك عقد لمفاوٌة مرافقة فً الرقبة؟
اما من خالل الفحوص الدموٌة فٌتم معاٌرة مستوى الهرمونات الدرقٌة فً الدم لتحدٌد فٌما إذا كانت الؽدة
الدرقٌة تفرز كمٌة زائدة من الهرمونات (أي بحالة نشاط) أم كمٌة قلٌلة من الهرمونات (بحالة كسل) أم أن
وظٌفة الؽدة الدرقٌة طبٌعٌة .كما ٌتم تحلٌل هرمونات معٌنة لتحدٌد فٌما إذا كان الورم ٌمكن أن ٌكون خبٌثا ً
أم ال .وٌؤثر ذلك على القرار العالجً فً هذه الحاالت.
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االختبار األهم فً اتخاذ القرار العالجً هو سحب عٌنة من العقدة وتحلٌلها فً المختبر .السبب فً ذلك هو أن
جمٌع الفحوص أعاله عاجزة عن تحدٌد طبٌعة العقدة الدرقٌة الوحٌدة بشكل أكٌد .وحتى ٌتم تحدٌدها بشكل مؤكد
فٌجب فحص جزء من العقدة فً المختبر تحت المجهر .ولذلك ٌتم هنا سحب خزعة صؽٌرة من العقدة وإرسالها إلى
التحلٌل .وتأتً النتٌجة على النحو التالً :إما عقدة سلٌمة ،أو عقدة خبٌثة ،أو نتٌجة ؼٌر واضحة .وهذا االختبار هو
عادة ما ٌحدد فٌما إذا كان من الممكن مراقبة الحالة أم أن العقدة ستحتاج إلى االستئصال الجراحً.
ٌمكن االكتفاء بمراقبة العقدة الدرقٌة الوحٌدة بدون إجراء أي عملٌة فً حال توفر جميع الشروط التالٌة معاً:





خصائص العقدة مطمئنة حسب نتائج التصوٌر الشعاعً أو المسح الذري أو نتٌجة الخزعة.
سحب عٌنة حتما ً من أي عقدة ٌتجاوز حجمها  1سم والتأكد من سالمتها بعد التحلٌل فً المختبر.
العقدة ال تؤدي إلى أٌة أعراض وال تؤدي إلى تشوه الرقبة من الناحٌة الشكلٌة.
حجم العقدة صؽٌر ال ٌتجاوز  2سم وحجمها ثابت نسبٌا ً على الصور خالل المراقبة الدورٌة.
كٌؾ تتم المراقبة ؟

ٌتم ذلك من خالل إعادة تصوٌر الؽدة الدرقٌة باألمواج فوق الصوتٌة (اإلٌكو أو السونار)ٌ .جرى التصوٌر بعد
ثالثة أشهر ثم بعد ستة أشهر على األقل ،وبعد ذلك مرة واحدة سنوٌا ً إذا كان حجم العقدة مستقراً .وٌفضل أن
ٌعاد التصوٌر لدى نفس الطبٌب وبواسطة نفس الجهاز للحصول على قٌاسات دقٌقة ومقارنة أي تبدالت فً
حجم هذه العقدة.
حالة عقدة تحت المراقبة و تم حدوث الم مفاجئ :
عند وجود عقدة فً الؽدة الدرقٌة وتوضع هذه العقدة تحت المراقبة فٌمكن فً أي وقت من األوقات أن تتضخم العقدة
بشكل مفاجئ مما ٌؤدي إلى ألم شدٌد وؼٌر معهود فً الؽدة الدرقٌة.
ٌحدث ذلك بسبب التجمع المفاجئ لكمٌة كبٌرة من السوائل داخل العقدة أو بسبب حدوث نزؾ بسٌط بداخلها أثناء
نموها وتكاثر األوعٌة الدموٌة بداخلها ،مما ٌؤدي إلى كبر حجمها بشكل سرٌع وحدوث األلم .ومثل هذه الحاالت
تحتاج إلى المتابعة الطبٌة الالزمة إلعادة التصوٌر ومعرفة سبب األلم وتحدٌد الطرٌقة األمثل للتعامل مع الحالة.
ً٘ ّ٠ىٓ اْ رنٚة اٌؼملح اٌلهل١خ ػٕل اٌّؼبٌغخ ثبالك٠ٚخ ؟
لألسؾ أنه ال توجد أدوٌة أو عالجات تجعل العقدة تتراجع أو تذوب ،وحٌن تظهر العقدة عادة فهً إما أن تبقى على
حالها أو أن تكبر بالحجمٌ .مكن فً بعض الحاالت إعطاء هرمون الؽدة الدرقٌة بشكل حبوب ٌومٌة ،حٌث ٌقوم
الهرمون بمساعدة الؽدة الدرقٌة فً عملها وٌرٌحها ،مما قد ٌؤدي على مدى عدة أشهر إلى تقلص حجم العقدة بعض
الشًء أو على األقل منعها من التضخم وخصوصا ً فً حالة العقد الؽروانٌة.
وعلى الرؼم من أنها كانت شائعة جداً فً الماضً إال أن معظم الدراسات الحدٌثة قد أثبتت أن هذه المعالجة ربما ال
تمتلك فعالٌة حقٌقٌة ،فضالً عن أنها ٌجب أن تعطى لفترة طوٌلة (عدة أشهر على األقل) مما ٌجعل من الصعب على
الكثٌر من المرضى االلتزام بالعالج.
متى يتوجب اجراء الجراحة ؟
ٌتوجب إجراء الجراحة فً العقدة الدرقٌة الوحٌدة حٌن تتحقق فٌها واحدة أو أكثر من الصفات التالٌة:


حٌن تكون العقدة كبٌرة الحجم ( 3سم أو أكثر) ألنها ؼالبا ً ستكبر باستمرار وٌفضل عدم تركها لمرحلة
متقدمة.
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حٌن تكون العقدة كبٌرة وتؤدي إلى أعراض مثل األلم أو صعوبة البلع أو التنفس.
حٌن ٌكون مظهر العقدة مزعجا ً بسبب بروزها بشكل واضح فً الرقبة.
حٌن تثبت خزعة الؽدة الدرقٌة بشكل أكٌد أن العقدة خبٌثة.
حٌن تكون خصائص العقدة مشتبهة حسب نتائج التصوٌر الشعاعً أو المسح الذري أو نتٌجة الخزعة.
حٌن ٌتضاعؾ حجم العقدة خالل سنة واحدة من المراقبة.

حٌن تكون الخزعة ؼٌر واضحة فٌمكن عادة إعادتها مرة ثانٌة وثالثة  .إذا بقٌت النتٌجة ؼٌر واضحة أو ؼٌر مؤكدة
ففً هذه الحالة ٌتوجب إجراء الجراحة .وفً هذه الحالة هناك ثالثة خٌارات ممكنة:






الخٌار األول هو استئصال نصؾ الؽدة الدرقٌة فقط وإنهاء العملٌة عند هذا الحد .إذا أظهر التحلٌل النهائً
للع قدة بعد العملٌة أنها سلٌمة فتكون المشكلة قد انتهت هنا ونكون قد حافظنا على نصؾ الؽدة الدرقٌة لدى
المرٌض .إذا أظهر التحلٌل النهائً للعقدة أنها خبٌثة فهنا سٌحتاج المرٌض إلى عملٌة ثانٌة الستئصال
النصؾ اآلخر من الؽدة .وبالتالً فإن سٌئة هذه الطرٌقة هً احتمال الحاجة لعملٌة ثانٌة إذا كانت العقدة فً
النهاٌة خبٌثة.
الخٌار الثانً هو استئصال كامل الؽدة الدرقٌة من البداٌة .وبؽض النظر عن نتٌجة التحلٌل النهائً فإن
المشكلة تكون قد حلت من البداٌة .وبالتالً فإن سٌئة هذه الطرٌقة هً أن المرٌض سٌفقد الؽدة الدرقٌة
بشكل كامل وسٌحتاج إلى إعطاء هرمون الؽدة الدرقٌة مدى الحٌاة بعد العملٌة.
الخٌار الثالث هو األفضل حٌث ٌدعى بالتحلٌل الفوري أثناء العملٌة (وٌدعى طبٌا ً باسم الخزعة المُجمّدة).
تحتاج هذه الطرٌقة إلى أجهزة خاصة قد ال تكون متوفرة فً جمٌع المستشفٌات .وٌتم هنا استئصال نصؾ
الؽدة الدرقٌة وإرساله إلى التحلٌل الفوريٌ .تم تحلٌل العقدة بشكل سرٌع حٌث ٌستؽرق حوالً ربع ساعة،
وٌنتظر الجراح الحصول على النتٌجة أثناء العملٌة .إذا أظهر التحلٌل الفوري أن العقدة سلٌمة فٌقوم
الجراح بإنهاء العملٌة عند هذا الحد .أما إذا أظهر التحلٌل الفوري بأن العقدة خبٌثة فٌقوم الجراح بإكمال
االستئصال وإزالة ما تبقى من الؽدة .وبالتالً ٌمكن من خالل هذه الطرٌقة اتخاذ القرار الصحٌح أثناء
العملٌة واتباع المعالجة المناسبة تماما ً لحالة المرٌض من خالل عملٌة واحدة .فإذا كانت العقدة سلٌمة ٌتم
استئصال نصؾ الؽدة الدرقٌة ،وإذا كانت خبٌثة ٌتم االستئصال بشكل كامل.

بعد استئصال نصؾ الؽدة الدرقٌة بسبب عقدة سلٌمة فهل ٌمكن ان تظهر عقدة اخرى فً المستقبل ؟
نعمٌ .مكن فً أي وقت فً المستقبل أن تظهر عقدة واحدة أو أكثر فً الفص الدرقً السلٌم الذي تمت
المحافظة علٌه .ولذلك ٌنصح فً هذه الحاالت بإجراء التصوٌر الدوري للنصؾ المتبقً من الؽدة الدرقٌة
مرة واحدة سنوٌا ً بهدؾ التأكد من عدم تشكل عقد جدٌدة .وفً حال ظهور عقد جدٌدة ٌتم التعامل معها
بشكل مشابه لما ذكر أعاله.
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