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ت للؼدد الصم و هسمىهاتها ٍس  الكُمُاء الظٍس

 ملدمت عامت 

ئاث حهمل ٖمسطاٛ بحن دازل الخلُت و زازظها . و الهسمىن ٗلمت ًىهاهُت حهجي مىبه  حهٍس الهسمىهاث بإنها ظٍص

لهب املظخٓبل املىظىد في الخلُت الهدٍ ؤو ميشـ ؤو مشحر، جُسش الهسمىهاث  مً الًدد الطم مباشسة في الدم ٍو

ت دازل الخلُت الهدٍ.  في جإزحر الهسمىن نلى الهملُاث الخٍُى
ً
 ٖبحرا

ً
 دوزا

 Pituitary Glandالؼدة الىخامُت 

 
 
حُا  حشٍس

ي للهكم الىجدي و جخإلِ مً  و  خلفي عصبي فصو  فص أمامي ػديجخىغو الًدة الىسامُت في الظسط التٗر

ملٌ و ًصداد نىد اليظاء الخىامل خُض ًمً٘ ؤن  011َظ مخىطـ بُنهما هرا و ًبلٌ وشن الًدة الىسامُت 

 ى. 0ًطل لـ 

 جلُُم ؤلاصابت اإلاسطُت للؼدة الىخامُت

 نىد جُُٓم إلاضابت املسغُت للًدة الىسامُت ًجب ؤن هددد ما ًلي :

  هىنهالري اشداد بَساشه و جددًد  الهسمىن وظىد 

  هسمىوي ؤو ال عىش وظىد 

  ؤو ال اطؼساب بصسي وظىد 

  ي ؤو الامخداد وظىد  للىسامى زازط الظسط التٗر

 ؤلاخخبازاث املجساة لخلُُم املحىز الىػائي الىخامي 

 (ACTH/ GH /TSH /IGF-1/ LH  /FSH /PRLهىإ ندة ازخبازاث هجسيها لخُُٓم الىقُُت الىسامُت ؤهمها )

  معاًسة الـACTH  :في اإلاصل 

مً الُظ ألامامي للىسامى بشٙل هبط ي و ًسجبـ مو مظخٓبله الىىعي في زالًا ْشس ال٘كس  ACTHًُسش الـ 

 َُدسغها نلى بَساش هسمىهاتها ، ًصداد بَساشه بداالث الشدة و نىد إلاضابت بمخالشمت ٗىشِىٌ.
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 ل ACTHنىد بظساء مهاًسة للـ 
ً
لىضٛى بلى جُُٓم صخُذ الغؿساباث الـ ًجب مهاًسة الٙىزجحزوٛ في املطل ؤًػا

ACTH  ادة الـ ٗاهذ ُْمت الٙىزجحزوٛ )  ACTHخُض ؤن ٍش طخدسع نلى بَساش شائد للٙىزجحزوٛ مً ال٘كس ، َةذا 

دٛ ( َةهىا وظدبهد وظىد ْطىز بٓشس ال٘كس ، و مو ذلٚ َهره الُٓمت ال حهبر نً مسصون الـ  /ملٌ 20 – 10

ACTH .ُْٔبشٙل د 

  معاًسة الـTSH في اإلاصل 

ُت نلى بهخاط الـ  ساْب بَساشه مً ْبل الهسمىهاث  T3  ،T4هى نبازة نً بسوجحن ط٘سي ًدسع الًدة الدْز ًُ و  

 (. TRHالىؾائُت ) 

  معاًسة الـGH في اإلاصل 

يحر مُُدة ألن هرا الهسمىن ًسجُو بداالث الشدة اطخجابت  GHبن ؤزر نُىت نشىائُت مً الدم ملهاًسة الـ 

 هُظُت ؤو ؤملُت لً٘ ًمً٘ جدٍسؼ بَساشه بهدة ؾّس : ملازساث

 ازخباز جدمل إلاوظىلحن ( لً٘ ًجب بخسائه بىظىد الؿبِب مو وظىد  إعؼاء ؤلاوظىلين (

ىش ظاهصة لخُادي خدور هٓظ شدًد في ط٘س الدم. خٓىت  يلٗى

  بنؿاء الـL-DOPA  
 
ا  ) مً آزازه الجاهبُت الًشُان و إلاُْاء ( فمٍى

  معاًسة الـIGF-1 عامل الىمى الشبُه باإلوظىلين ( في اإلاصلInsuline Like Growth Factor-1) 

 مشهس نام إلَساش هسمىن الىمى و ًُُد بشٙل زاص في الدزاطاث املسخُت لضخامت النهاًاث IGF-1ٌهخبر الـ 

  ( الاخخبازاث املجساة لخلُُم وظائف اإلاىجهاث اللىدًتLH  ،FSH ) 

ت حهمل نلى جىكُم الهسمىهاث الجيظُت نىد ٖال الجيظحن و ذلٚ بخدٍسؼ مً الـ   GnRHهي بسوجِىاث طٍ٘س

 و بالخالي  
ً
ا املُسش مً الىؾاء. ًخم بَساشهما بشٙل هبط ي بال ؤن مظخىاهما املطلي ًٙىن بمجاٛ غُٔ مسبًر

اث املطلُت لهرًً  الهسمىهحن نىد اليظاء بدظب الدوزة ٌظاندها في جُُٓم إلاضابت بشٙل دُْٔ. جخًحر املظخٍى

 الؿمشُت. 

 حعاوي مً حالت اهلؼاع ػمث ًجب إجساء معاًسة لكل مما ًلي :ؤي اهثى 

 LH  ،FSH   ،HCG-β  ،17-β-Estradiolالبروالٖخحن ، 

 و بهد بظساء مهاًسة للهسمىهاث الظابٓت هٙىن ؤمام الخاالث الخالُت :

 الحالت ألاولى : كصىز مبُع بدئي 
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 + بسوالٖخحن ؾبُعي ؤو مىسُؼ مسجفعان FSHو  LHهالخل املىظىداث الخالُت : 

 الحالت الثاهُت : فسغ بسوالهخين اإلاصل

 بسوالهخين اإلاصل مسجفعاطترادًٛى ؾبُعي +  –بِخا  – 17+  ػبُعُان FSHو  LHهالخل املىظىداث الخالُت : 

  معاًسة بسوالهخين اإلاصلPRL 

هى هسمىن بسوجُجي ًازس مباشسة نلى الشدي و ًدسع نلى بَساش الخلُب ، ًخم بَساشه بشٙل هىبي خُض ًصداد 

 ما جٙىن ْمت  1.5 – 1بَساشه بهد 
ً
  7 – 4إفساشه بين الظاعت طانت مً بدء الىىم و نادة

 
ٖما جدسع  صباحا

. جصبـ ال 3 – 2إلاطتروظُىاث بَساشه بهد 
ً
ت مً بَساش البروالٖخحن ًىم مً اطخهمالها دوائُا ظخحروئُداث الظٍ٘س

 )  TRHاملخدر بـ 
ً
 )  75. ٌظخٓلب ٖبدًا

ً
ا  % (. 25%( و ٗلٍى

 ًسجُو نُاز البروالٖخحن في املطل بهدة خاالث :  

 .الظاناث ألاولى مً الطباح و زاضت ْبل إلاطدُٓاف مً الىىم -0

 ؤزىاء الشدة الىُظُت و الجظدًت . -2

 .خلمت الشدي ؤزىاء الجمام و نىد جىبُه -3

اث الاطتروظُىاث و البروظظتروهاث . -4  زالٛ الخمل اطخجابت  ملظخٍى

 .الىزم الىسامي املُسش للبروالٖخحن -5

 الاخخبازاث الحسهُت ) الدًىامُكُت ( لىظُفت الىخامى

 هىإ مجمىنت مً الازخبازاث هرٖس منها :

 ازخباز الًدة الىسامُت ألامامُت املشتٕر :

 و هره الهسمىهاث هي :ًخم في هرا إلازخباز 
ً
دًا  خًٓ ؤزبهت هسمىهاث وؾائُت وٍز

 GnRH  الهسمىن املخسع إلَساش الـ (LH  وFSH ) 

 TRH  الهسمىن املخسع إلؾالّ الـ (TSH ) 

 CRH  الهسمىن املخسع إلَساش الـ (ACTH ) 
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 GHRH  الهسمىن املخسع إلَساش الـ (GH ) 

دي لخلٚ الهسمىهاث الىؾ بأخر عُىاث إلجساء اإلاعاًسة اإلاصلُت للهسمىهاث ائُت هٓىم بهد بظساء الخًٓ الىٍز

 (. ACTH  ،LH  ،FSH  ،TSH  ،GH  ،PRLالىخامُت الخالُت ) 

ظحن و  ( : 1مالحظت )  نىد اليظاء الالحي ٌهاهحن مً اهٓؿام الؿمض ججسي مهاًسة الٙىزجحزوٛ و الخحرٖو

 إلاطترادًٛى  بغاَت للهسمىهاث الظابٓت .

 باإلغاَت للهسمىهاث الظابٓت. IGF-1نىد السظاٛ جخم مهاًسة الخىطدظخحرون و الـ  ( : 2مالحظت ) 

اث الـ   َةذا ازجُو مظخىي الـ  CRHفي املطل و ْمىا بدًٓ الـ  ACTHمشاٛ : مٍسؼ لدًه هٓظ في مظخٍى
ً
دًا وٍز

ACTH  اث الـ  CRHبهد خًٓ الـ  ACTHَهرا ًدٛ نلى ؤن الخلل مطدزه الىؾاء ؤما في خاٛ لم جسجُو مظخٍى

 َالخلل مطدزه الىسامى.

 كصىز الفص ألامامي للؼدة الىخامُت

 ًددر الٓطىز الٙامل ؤو الجصئي في الُظ ألامامي بالخاالث الخالُت :

 ألاوزام الىسامُت 

 زغىع الىسامى 

 الهالط الجساحي ؤو الشهاعي للىسامى 

 ألامامُت جظهس اإلاىجىداث الخالُت وفم الدظلظل آلاحي : عىد حدور كصىز في الىخامى

 LH  ،FSHنىش مىظهاث ألاْىاد  -0

 GHنىش هسمىن الىمى  -2

 TSHنىش  -3

  ACTHنىش  -4

 هادز و ْد ًىجم نً اخدشاء الىسامى PRLنىش البروالٖخحن 

  جساجع وظُفت ألاكىادؤشُو ألانساع نىد ٖال الجيظحن هي  

 ؤو نً َسؽ البروالٖخحن في املطل FSHو  LHالشاهىي نً نىش  ْد ًىجم ْطىز ألاْىاد
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 LH  ،FSHعىش مىجهاث ألاكىاد 

 ٌهصي ألخد ألاطباب الخالُت :

  ؤطباب هسامُت 

  هٓظ بَساش ( ؤطباب وؾائُتGnRH ) 

 ٌهخبر هران الظببان مً ألاطباب السئِظُت لهىش مىظهاث ألاْىاد. 

 و ْد ًٙىن مسأَ لبهؼ ألامساع :

  والٖخحن الدمَسؽ بس 

 الٓهم الهطابي 

  ْطىز ْشس ال٘كس الشاهىي 

  ْطىز الدّز الشاهىي 

جخؼىز مظاهس عىش مىجهاث ألاكىاد بشكل مبكس عىد ؤلاصابت بلصىز الىخامى ، و جخخلف هره اإلاظاهس 

 حظب العمس و الجيع و حشمل :

 ُه في مسحلت البلىغ  : جإزس البلىى ؤو جْى

o نٓم + اغؿساباث ؾمشُت ؤو اوهدام ؾمض + غمىز زدي بظبب هٓظ  عىد اليظاء :

 إلاطتروظحن + هٓظ ال٘شاَت الهكمُت 

o هٓظ السيبت الجيظُت و الهىاهت + هٓظ الدظدظترون في املطل + اضؿىام  عىد السجال :

الىؿاٍ ؾبُعي في املساخل الباٖسة لً٘ ًددر هٓظ بحجم الظائل املىىي بشٙل مخإزس + 

نكمُت + هٓظ همى ألاشهاز + هٓظ ال٘خلت الهػلُت + غمىز زطُت في هٓظ ٖشاَت 

 املساخل املخٓدمت

 ( : ٌهد نىش مىظهاث ألاْىاد الشاهىي مً ألاطباب الىادزة للهٓم نىد الرٗىز 1مالخكت )

(: ًترأَ نىش مىظهاث ألاْىاد مو ججهداث هانمت في الىظه و زاضت خٛى الُم و الهُىحن بظبب 2مالخكت )

 GHهٓظ بهسمىن الىمى وظىد 
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 GHعىش هسمىن الىمى 

 للجظم و ًداَل نلى ال٘خلت 
ً
 ؾبُهُا

ً
مً الهسمىهاث ألاطاطُت نىد ألاؾُاٛ و البالًحن خُض ًامً همىا

 الهػلُت.

 أطباب عىش هسمىن الىمى 

 ؤوزام الىسامى و الىؾاء 

 ِألاوزام دازل الٓد 

  ؤوزام الهطب البطسي 

 هاعي ؤو الخالي لسغىع السؤضْطىز الىسامى  الخالي للهالط الش 

 ؤمساع التهابُت ؤو زمجُت 

 أعساض عىش هسمىن الىمى:  

 طىء الخالت الهامت 

 ٍو ظا ُٔ  ظلد ْز

 ندم جدمل البرد 

 ) اغؿساباث هُظُت و ناؾُُت ) الاٖخئاب و الٓلٔ و الهصلت الاظخمانُت 

 ) ادة مشهس الخطس بلى ألازداٍ ) الخىع  ٍش

 هٓظ جدمل الجهد 

  في الجظمجساٖم الصخم 

 :TSHعىش هسمىن الـ 

 ًددر بشٙل مخإزس نىدما ًٙىن هاظم نً ْطىز الىسامى و ًخكاهس بـ:

 وهً نام و هٓظ ؾاْت 
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 ندم جدمل البرد 

 ٕبمظا 

 ادة وشن  ٍش

 :ACTHعىش هسمىن الـ 

ً زئِظُحن : مشابهت ألعساض داء أدٌظىن جخكاهس إلاضابت بإنساع   و لً٘ جسخلِ ننها بمكهٍس

 ىالُت بظبب ندم جإزس بهخاط الظخحروئُداث املهدهُت ال ًخهسع املٍسؼ  لىىب ؤدٍز

  
ً
 و مطُسا

ً
 ْد ًٙىن املٍسؼ شاخبا

 حشمل ؤنساع نىش مىظهت ْشس ال٘كس ما ًلي :

 الخهب و الىهً الهام و هٓظ الؿاْت 

 هٓظ الىشن 

 هبىؽ الػًـ الاهخطابي 

 ) ت ) نىد اليظاء  َٓدان ؤشهاز زاهٍى

 إلى أما عىد حدور فسغ وشاغ في 
َ
الىخامى ألامامُت فئن ذلك إما أن ًكىن كبل البلىغ مؤدًا

  Giantismالعمللت

 إلى ضخامت النهاًاث 
َ
 Acromeglyأو بعد البلىغ مؤدًا

ت لفسغ اليشاغ بماًلي: ٍس   وجخجلى ألاعساض الظٍس

 )الطدام )بظبب الخإزحر املىغعي للضخامت 

  ت  اغؿساباث في الظاخت البطٍس

 طماٖت الجلد 

  ت  مو طماٖت في َسوة السؤضطماٖت  الشُاه و الؿُاث ألاهُُت الشٍُى
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 ادة ال٘خلت الهػلُت نىد اليظاء مو شهساهُت زُُُت  ٍش

بغاَت بلى املكهس الش٘لي الري ًىحي باإلضابت بالضخامت الىسامُت ٖما في الشٙل:

  

ت :  اإلاعالم املخبًر

 IGF-1معاًسة عامل الىمى الشبُه باالوظىلين  -1

ٌهد مً ؤَػل الازخبازاث املسخُت لدصخُظ ضخامت النهاًاث ل٘ىه يحر مظخسدم نىد الخىامل و ألاؾُاٛ 

اجه جٙىن مسجُهت بشٙل ؾبُعي نىدها و ٌهؿي هرا الازخباز جُُٓم ٖمي إلَساش هسمىن  بظً البلىى ألن مظخٍى

 طانت الظابٓت. 24الىمى زالٛ الـ 

 IGF-1معاًسة البروجين السابؽ للـ  -2

 از جحمل الظكس ) مً الاخخبازاث اإلاىجهت للدشخُص (اخخب -3

يُت للؼدة الىخامُت)الفص الخلفي( هي جلك  ومً الاطؼساباث الهامت اإلاسجبؼت بالىظُفت الخخٍص

والتي إما أن جكىن على شكل كصىز إفساش أو على شكل  ADHؤلاطؼساباث اإلاخعللت بالهسمىن اإلاظاد لإلدزاز

 فسغ إفساش.

ظين ( ADHكصىز إفساش •  Vasopressin or ADH - AntiDiuretic Hormone )عىش الفاشوبَس

ظحن   و هي بما ؤن جٙىن :  البُلت الخفهتٌظبب نىش الُاشوبَس

 .)ٚٗالسغىع ،وإلاهخاهاث ،ويحر ذل  ْدُُت امليشإ )مسخلِ ألاطباب الٓدُُت 
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  ظحن املىظىدة في ألا ت امليشإ و طببها الخلل في مظخٓبالث الُاشوبَس هابِب الجامهت و إلاهبىب ؤو ٗلٍى

 املهىط البهُد.

ظين )البُلت الخفهت(:  أطباب عىش الفاشوبَس

 عائلُت : -1

التي جخكاهس بـ : بُلت جُهت + داء ط٘سي + ضمم + غمىز الهطب  DIDMOADؤهمها مخالشمت دًدمىد 

 البطسي 

 مكدظبت : -2

 بدئُت مجهىلت الظبب 

 ) زغُت ) زع نلى السؤض 

 ، الىزم الٓدُي البلهىمي ( وزمُت ) وزم هسامي ٖبحر 

 ) زمجُت ) التهاب سخاًا ، التهاب دماى 

 ) ونائُت ) اخدشاء ، ؤم دم 

 َٓس الدم املىجلي 

 مخالشمت شيهان 

ت للبُلت الخفهت ٍس  اإلاظاهس الظٍس

  لتر في الُىم 20بؾساح ٖمُاث ٖبحرة مً البٛى ) البىاٛ ( ْد جطل لـ 

 ٍالظها 

 الهؿش 

 حشخُص البُلت الخفهت :

) ازخباز الخجُاٍ ( خُض جٙىن خلىلُت  اخخباز الحسمان مً اإلااءمً ؤهم الازخبازاث املصخطت للمسع هى 

اإلاٍسع ػير كادز على جكثُف ؤي ؤن ٗلٌ  /مُلي ؤوشمٛى  300ؤْل مً طاناث مً الخسمان مً املاء  8البٛى بهد 

 البىل.

ظين   SIDAH(syndrome of inappropriate anti diuresis )مخالشمت ؤلافساش ػير اإلاالئم للفاشوبَس

 بما ًلي : ADHؤلافساش اإلافسغ للـ جيشإ هره املخالشمت نً 
ً
ا ٍس  و جخكاهس طٍس
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 يشُان و ْهم 

 ُُِيش ي ز 

 اة بالخاالث الشدًدة  ازخالظاث زم طباث و زبما جددر الَى
ً
 جسلُـ ذهجي و ؤخُاها

  هٓظ الطىدًىم في املطل 

 : SIDAHاطباب مخالشمت 

 املحزوجلُىما، ابُػاع الدم، ألاوزام الهُلُت، اللمُىما() أطباب خبِثت .0

ت ) .2 الخثراث الدمايُت، الجٍز جدذ الهى٘بىحي، ؤوزام و زساظاث الدماى، أطباب عصبُت مسهٍص

 زغىع السؤض (

ت ) .3  الظل،السبى،ذاث السئت(أطباب صدٍز

ا،دوائُت ن .4  (Oxytocin وCarbamazepine و Chlorpropamide أطباب مخىىعت)البىزفيًر

ت:  اإلاعالم املخبًر

 هٓظ ضىدًىم املطل 

 هٓظ خلىلُت البالشما 

 ادة ؤوشمىلُت البٛى ؤٖثر مً ؤوشمىلُت البالشما  ٍش

 Thyroid Glandالؼدة الدزكُت

ُت في الهىٔ جدذ الخىجسة ، و جخإلِ مً َطحن ًإزران شٙل ٖمثري ، ًِٓع ٗل منهما   2.5جخىغو الًدة الدْز

 و  4 –
ً
ُت ؤٖبر   2 – 1.5طم ؾىال  ، ًُطل بُنهما بسشر ًخىغو جدذ الًػسٍو الدزقي . حهد الًدة الدْز

ً
نسغا

 ى. 40 – 20يدة مً بحن الًدد دازلُت إلاَساش خُض جصن مً 

ُت ، ٌهخبر نىش الُىد  حزة جطيُو هسمىهاث الدّز و ًلهب دوز مىكم ذاحي في اطخٓالب الًدة الدْز ٌهخبر الُىد ٖز

ي الهالم ، و ْد ًترأَ ْطىز الدّز مو جسلِ نٓلي نىد بضابت ألاؾُاٛ به ) الُدامتالظبب ألاشُو للدزاّ ف

Cretinism  ُت بال ؤن هرا الخإزحر املشبـ ْطحر ألامد ( ًصبـ الُىد بمٓادًسه الدوائُت اضؿىام الهسمىهاث الدْز

اء و الجسناث الهالُت مىه حظبب ْطىز دزقي.  بشٙل نام نىد ألاطٍى

د مهدٛ إلاطخٓالب الٓاندي ملهكم زال   في إلاطخٓالب الخلىي َهي جٍص
ً
 مهما

ً
ُت دوزا ًا جلهب الهسمىهاث الدْز

ت   الجظم مما ٌهلل جإزحرها املىلد للخسازة ، ٖما حظهم في هضج و همى الهُٙل الهكمي نىد إلاوظان و حهخبر غسوٍز

لىضج الدماى زالٛ الخُاة الجىُيُت و الؿُىلت و حظاند في إلازغام  و اطخٓالب الُُخامُىاث املىدلت في الدطم 
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ص جإزحر ، ٖما ؤن جإزحرها الخاٛ للصخىم ؤٖبر مً جإزحرها ا اث و حهٍص ادة اضؿىام الظٍ٘س لباوي و حظاند في ٍش

 إلاوظىلحن.

ت اإلاظخخدمت في حشخُص أمساض الؼدة الدزكُت :  الفحىص املخبًر

  TSHاإلالاٌظت اإلاىاعُت للمىجهت الدزكُت  -1

  حاالث اهخفاض الـTSH 

ُص بفسغ وشاغ الدزق نىد املسض ى املطابحن  TSHًىسُؼ نُاز الـ  ، الظلهت الظامت مخهددة الهٓد ،  ) داء يٍس

 الهٓدة الظامت ، التهاب الدّز جدذ الخاد (

 مو بَساش دزقي ذاحي ) إلانخالٛ  TSHْد ًخصبـ بَساش الـ 
ً
ا ٍس نىد بهؼ املسض ى الرًً لديهم خالت طىاء دزقي طٍس

ظحن طىاء ب٘مُاث مُسؾت ؤو ؾبُهُت ؼ الخحرٖو ُص طىي الدّز ( و نىد حهٍى  في  الهُجي لداء يٍس
ً
و ؤًػا

ت ؤو الهالط بالدوبامحن. ُت بظبب حًحر همـ الخًرًت و الظخحروئُداث الٓشٍس  ألامساع الشدًدة يحر الدْز

  هلص إفساش الـTSH  افم مع اهخفاض في الـ صي هسامي  T4اإلاتر  مٖس
ً
 : الظبب يالبا

  هلص إفساش الـTSH   افم مع  : ْطىز دّز بدئي.ػبُعي T4اإلاتر

 مً الـ  FT4و  TSHنلى جساٖحز الـ  فسغ وشاغ الدزق  حشخُصًجب ؤن ٌهخمد 
ً
ذ  TSHبدال بمُسده و ْد ؤظٍس

حز الـ  الىاظم نً املسع الشدًد ؤو الهالط بالدوبامحن و  TSHندة دزاطاث بُيذ بىغىح ؤن الخإزحر الخاَؼ لتٖر

حز الـ  ت بجسناث نالُت ًمً٘ ؤن ًسُؼ ازجُام جٖس  طىز الدّز البدئي الىاظم نً ْ TSHالظخحروئُداث الٓشٍس

حز الـ  ت و بهؼ الخاالث الىُظُت الخادة. جىظد  TSHًىسُؼ جٖس في البالشما بظُاّ الخمل ؤو السحى الهداٍز

 للـ 
ً
 غهُُا

ً
ت التي حظبب جشبُؿا دون وظىد َسؽ وشاؽ دّز خُٓٓي مشل مػاداث إلالتهاب  TSHبهؼ ألادٍو

 و املخدزاث و بهؼ خاضساث الٙلع زاضت ) الىُُُدًبحن ، الُحرابامُل (. الالطخحروئُدًت

  حاالث ازجفاع الـTSH 

د ًسجُو الـ  كصىز الدزق بظُاّ  TSHجسجُو جساٖحز الـ  سي ْو سي ؤو جدذ طٍس ٗان طٍس ٗاذب في  TSHطىاء  بشٙل 

ت ، ٖما و ًسجُو في مسخلت بظبب جدازل ألاغداد املىظىدة في البالشما مو املهاً أمساض اإلاىاعت الراجُت سة املخبًر

 % مً املسض ى. 15الىٓاهت مً املسع الىُس ي الخاد نىد 

ؾبُعي ًجب ؤن ًخم جُُٓم هاالء  T4% مً اليظاء املظىاث و بىظىد  15بشٙل زُُِ نىد  TSHًسجُو الـ 

ٖخئاب ، َسؽ اليظاء بشٙل خرز و ًخدسي لديهم نً الهالماث الخُُت الدالت نلى ْطىز الدّز ) حهب ، ا

 شخىم الدم (.
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 : FT4اإلالاٌظت اإلاىاعُت للخيروهظين الحس  -2

ظحن في املطل و هى  0.025ما ًٓازب  FT4ٌشٙل الـ  حز الخحرٖو  % مً جٖس
 
ظحن  الجصء الفعال وظُفُا مً الخحرٖو

حز البروجحن السابـ للـ  T4، و هرا الىىم مً املهاًسة له ؤهمُت ؤٖبر مً مهاًسة الـ   T4بظبب ٗىهه ال ًخًحر بخًحر جٖس

 FT4و هى إلاظساء املخخاز ملخابهت نالط َسؽ وشاؽ الدّز لً٘ جىظد بهؼ هٓاؽ الػهِ َُه خُض ؤن الـ 

ً ٖما ْد ًسجُو بشٙل نابس  ُت و ْد ًسجُو نىد املهالجحن بالهُباٍز ًىسُؼ بظُاّ ألامساع الشدًدة يحر الدْز

ذ.بظُاّ ألام اث البروجِىاث السابؿت بشٙل مْا ُت الخادة نىدما جىسُؼ مظخٍى  ساع يحر الدْز

 : T4اإلالاٌظت اإلاىاعُت لـ  -3

ظحن الخس و املسجبـ و جخإزس بدالت البروجِىاث السابؿت و ؤهمها الـ  . TBG جِٓع هره املهاًسة ٗل مً الخحرٖو

حز الـ  ادة في جٖس ادة هىم مً ألالبىمح T4ْد جددر ٍش  Familialن ذو بلُت نالُت له و جدعى هره الخالت بـ بظبب ٍش

Dysalbuminic  و هي نبازة نً اغؿساب وزاسي ًىزر بطُت ظظمُت ْاهسة ، ًددر َيها ازجُام في مظخىي الـ

T4  باملطل و ًٙىن الـFT4  ادة في الـ د مً اخخماٛ  T4ؾبُعي، بن هره الٍص ال حظبب اغؿساب اطخٓالبي ل٘نها جٍص

.الخؿإ الدصخ  ُص ي بىظىد َسؽ وشاؽ الدّز

ادة ازجباؽ الـ  T4ًىظد جىاذزان آزسان ًددر َيهما ازجُام في الـ   .TBPAبالـ  T4طىي الدّز هدُجت ٍش

ادة واضخت في الـ  ٗايىن في زالًا  TBPAألاٛو : هاظم نً ٍش  بجصز الوًسهاوع. αبظبب وزم مُسش للًلى

 ما ًٙىن الـ  T4لـ  TBPAالشاوي : هى جىاذز نائلي جصداد َُه ؤلُت الـ 
ً
حز . TBPAو نادة  ؾبُعي التٖر

اث الـ  ً الظابٓحن جٙىن مظخٍى  ؾبُهُت. FT4و  TSHفي الخىاذٍز

 الؼلىبىلين السابؽ للخيروهظين : -4

    ًصداد في الخاالث الخالُت :

 الخمل 

 التهاب ال٘بد الُهاٛ ؤو الخاد 

 التهاب الدّز جدذ الخاد 

 ت ) إلاطتروظحن ، مىاوو ً ( ألادٍو ُبراث ، الهحرٍو ت ، الٙلَى  الخمل الُمٍى

 ًىسُؼ في الخاالث الخالُت :

 ٗإمساع ال٘بد ٗاَت الخاالث املسغُت التي جترأَ مو هٓظ البروجِىاث في املطل  ت و   املخالشمت الىُسوٍش
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  ؤنىاش الـTBG الىزازُت 

 ألامساع الخادة و الشداث الىُظُت 

 ت ) ألاهدزوظُىاث ، الظخحروئُداث  ( ألادٍو

 هٓظ ؤلُت الـT3  وT4  ٛت مشل ) الظالِظُالث ، الُُىىجىئحن ، الُُىىبازبِخا الىاظم نً اسخدام ألادٍو

.) ً  ، البيظلحن ، الهُباٍز

 الثيروػلىبىلين في اإلاصل : -5

و ًبٓى ؾبُعي في الظسؾان يحر املخماًص . ًمً٘ اطخسدام  طسػان الدزق اإلاخماًصًسجُو هرا البروجحن في 

هرا الُدظ في لخدسي وظىد بٓاًا طسؾاهُت ؤو ل٘شِ الى٘ع ؤو الىٓائل الىزمُت بهد اطدئطاٛ 

الظسؾان الدزقي خُض ًٙىن يحر ْابل للمهاًسة نىد مسض ى طسؾان الدّز املخماًص املهالجحن باإلطدئطاٛ 

 ؤو الُىد املشو.

ويلىبىلحن في ٗل ؤشٙاٛ َسؽ وشاؽ الدّز ندا في َسؽ وشاؽ الدّز املطؿىو ٖما و ًسجُو ًسجُو الخحر

ُت مخهددة الهٓد يحر الظامت . ٌهخبر هرا الُدظ يحر مُُد في ال٘شِ نً   في الظلهت الدْز
ً
ؤخُاها

سي طسؾان الدّز الخُي . بن وظىد ؤغداد ذاجُت ْد ًخدازل مو مهاًسة الخحرويلىبىلحن لرلٚ ًجب الخد

 نً ألاغداد ْبل بظساء الُدظ.

 (: ATPoجحسي ألاجظام اإلاظادة للدزق) -6

فص% مً مسض ى  80و نىد خىالي  هاشُمىجى% مً مسض ى داء  85جٙىن ألاغداد بًجابُت نىد  و جلهب  داء ػٍس

 في حصخُظ داء هاشُمىجى و لً٘ يُابها ال ًىُي الدصخُظ.
ً
 مهما

ً
 الهُازاث الهالُت دوزا

يحر املالم ٖما ْد  التهاب الدزق جحذ الحاد% مً مسض ى  60ه ألاغداد شائهت نىد خىالي حهخبر بًجابُت هر

 نىد املطابحن بظسؾان الدّز الخلُمي.
ً
 جىظد ؤخُاها

 في 
ً
ُت ٖما جسجُو نىد خىالي  اللمفىما البدئُتجسجُو هره ألاغداد ؤًػا ي  7في الًدة الدْز % مً ألاشخاص طَى

 % مً اليظاء املظىاث ) الهٓد الظادض مً الهمس (. 15الدّز و نىد 

ٗان نُاز ألاغداد مسجُو نىد مٍسؼ طىي  ًُُد هرا الُدظ نىد وظىد جخىف نُجي ؤخادي الجاهب َةذا 

ُت الظامت  ُص و الظلهت الدْز ٔ بحن داء يٍس ُص طىي الدّز ٖما ٌظمذ بالخٍُس الدّز َهرا ٌشحر لىظىد داء يٍس

ت ألازسي يحر مصخطت.املخهددة نىدما جٙىن ال ٍس  ُدىص الظٍس

ُت.  لٓطىز الدّز بًُاب مػاداث ألاظظام الدْز
ً
 ججدز إلاشازة بلى ؤهه مً الىادز ؤن ًٙىن داء هاشُمىجى طببا

 الكلي : T3كُاض الـ  -7
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ّ  T3ٌظخسدم هرا الُدظ لدصخُظ إلاوظمام بالـ   و لً٘ ال ٌظخسدم في حصخُظ ْطىز الدز

 الحس : T3كُاض الـ  -8

 مً الـ  ًِٓع هرا
ً
و ال ٌظخسدم في حصخُظ ْطىز الدّز . ًُُد بشٙل  T3الُدظ ال٘مُاث الػئُلت ظدا

ت نلى مشخٓاث  فسغ وشاغ الدزق عىد الحىاملزاص في جُُٓم  باث خاٍو و الظُداث اللىاحي ًدىاولً مٖس

 اطتروظُيُت.

ت  Adrenal Glandsالؼدة الكظٍس

 و جخىغو ٗل يدة َّى الٓؿب الهلىي للٙلُت خُض جخًلِ بًالٍ 
ً
 هسمُا

ً
خان جإزران ش٘ال جىظد يدجان ٖكٍس

 
ً
با %( و  90جخإلِ مً ْشس ) ى ،  10 – 8ملم ، جصن بمجمىنها  30ملم و نسغها  50الٙلُت ، ؾٛى ٗل يدة جٍٓس

 مً زالر ؾبٓاث هي : 10لب ) 
ً
دُا  %( . ًخإلِ ْشس ال٘كس حشٍس

  مً حجم الٓشس و جيخج ألالدوطخحرون 15الخبُبُت : حشٙل % 

  مً حجم الٓشس و جيخج الٙىزجحزوٛ و ألاهدزوظحن 75الخصمُت : حشٙل % 

 الشبُ٘ت : جيخج الٙىزجحزوٛ و ألاهدزوظحن 

ت  أمساض الؼدة الكظٍس

 مخالشمت هىشِىؽ

بن َسؽ بَساش الٙىزجحزوٛ مً ْشس ال٘كس ًادي بلى مجمىنت مً الخإزحراث الهسمىهُت جدعى بمخالشمت ٗىشِىٌ و 

 جطىِ هره املخالشمت بلى :

 ACTHمخالشمت ٗىشِىٌ املهخمدة نلى الـ  -0

 ACTHمخالشمت ٗىشِىٌ يحر املهخمدة نلى الـ  -2

 . ACTHنلى الـ داء ٗىشِىٌ هى مخالشمت ٗىشِىٌ املهخمدة 
ً
 الىسامي خطسا

 أطباب مخالشمت هىشِىؽ

 ًمً٘ جطيُُها بلى :

 و جخػمً : ACTHؤطباب مهخمدة نلى الـ  -0

 ) ؤطباب دوائُت ) الٙىزجحزوٛ هى ألاشُو 

  ادة بَساش الـ  CRFٍش
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  مخالشمت الـACTH  بَساش الـ ( الخازظُت إلاَساشACTH ) مً زالًا وزمُت زازط الىسامى 

 و جخػمً : ACTHؤطباب يحر مهخمدة نلى الـ  -2

 ؤطباب دوائُت 

 ت  ؤوزام ٖكٍس

  ٗازوي  Carney syndeomeمخالشمت 

 ال٘دىلُت 

ت إلاخالشمت هىشِىؽ ٍس  اإلاظاهس الظٍس

 ألانساع : -0

  ادة وشن  % 90ٍش

  80اغؿساباث ؾمشُت و شهساهُت % 

 غهِ نػلي 

  90الىظه البدزي% 

 حظاْـ شهس الُسوة 

 الهالماث: -2

  97البداهت الجرنُت% 

  و الدشٓٓاث الجلدًت و جىهج94الاخمساز % 

  اوي  %75ازجُام الػًـ الدمىي الشٍس

 جطبًاث ظلدًت 

 غهِ نػلي 

 وذمت في الٙاخل 

 ت  خطُاث ٗلٍى

  50جسلخل نكمي % 

  50 الداء الظ٘سي% 

 الاخخبازاث اإلاشخصت إلاخالشمت هىشِىؽ:
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اث  ًٙىن بَساش الٙىزجحزوٛ  في آزس اللُل و ٌظخمس في الاهسُاع في طاناث الىىم ألاولى لُطل ملظخٍى
ً
مىسُػا

طاناث  8طاناث مً الىىم ًبدؤ مظخىاه باإلزجُام لُطل الرزوة بهد 4 يحر مٓاطت نىد مىخطِ اللُل وبهد 

 ( لُهىد و ًدىاْظ مو جٓدم النهاز. 8مً بدء الىىم ) ؤي خىالي الظانت 
ً
 ضباخا

ىكم إلاَساشي للٙىزجحزوٛ لدي مسض ى مخالشمت ٗىشِىٌ. جىظد ندة ازخبازاث جُُد في حصخُظ ًُٓد هرا ال

 مخالشمت ٗىشِىٌ و هرٖس منها :

 كُاض  الكىزجيزول في عُىت دم صباحُت ) ذو فائدة كلُلت في الدشخُص ( -1

بِىما  طاعت ) ٌعخبر مً ؤلاخخبازاث الهامت في حشخُص مخالشمت هىشِىؽ 24معاًسة هىزجيزول بىل  -2

 معاًسة الكىزجيزول الصباحي ذو أهمُت أكل في الدشخُص (

 طاعت. 24هُخى طخيروئُد في بىل  – 17معاًسة  -3

 في اإلاصل: ACTH كُاض الـ

خُض هإزر الهُىت بمدٓىت بازدة و ًجب َطل  ACTHًجب إلاهدباه نىد سخب نُىت الدم ٗي ال ًخسسب الـ 

 جدذ الطُس. 20ُكها بدزظت خسازة البالشما مباشسة بمشُلت بازدة و بهد ذلٚ ه

ٛ و ؤما بذا ؤزرث  /هاهىيسام  77و  9في نُىت دم نشىائي بحن الـ  ACTHالخالت الؿبُهُت : ًٙىن مظخىي الـ 

 ًٙىن املظخىي بحن 
ً
 ٛ. /هاهىيسام  24 – 9الهُىت بحن الظانت الخاطهت بلى الخاطهت و الىطِ ضباخا

ٛ ٖما ًالخل ازجُانه الشدًد في ألاوزام يحر الىسامُت  /هاهىيسام  109 في داء ٗىشِىٌ ًطل مظخىاه املطلي بلى

ادة بَساش  ACTHاملُسشة للـ  حزه مىسُؼ بظبب ٍش ت ًٙىن جٖس مشل طسؾان السئت ضًحر الخالًا. في ألاوزام ال٘كٍس

 بألُت الخلُٓم الساظو الظلبي. ACTHالٙىزجحزوٛ و بالخالي جشبُـ بَساش الـ 

مً مطدز زازط هسامي  ACTHًددر ْالء مىسُؼ البىجاطُىم نىد ألاشخاص الرًً لديهم بَساش شائد للـ 

 مطدزه هسامي. ACTHبِىما ًٙىن هرا الٓالء هادز نىد مسض ى داء ٗىشِىٌ خُض بَساش الـ 

 : فسغ ألالدوطخيروهُت) مخالشمت هىن (

 ًمً٘ جطيُِ َسؽ ألالدوطخحروهُت بلى :

: ًىجم نً وظىد ؤوزام مُسشة لأللدوطخحرون في ْشس ال٘كس ؤو  ت بدئي ) مخالشمت هىن (فسغ ألدوطخيروهُ

ادة مو  ادة احخباض اإلااء وظىد َسؽ جطىو في ْشس ال٘كس ًادي الشدًاد بةَساش ألالدوطخحرون. جترأَ هره الٍص ٍش

 مما ًادي الزجُام بالػًـ الدمىي. و الصىدًىم و ػسح البىجاطُىم

ت مصمىت. ت زاهىي فسغ ألدوطخيروهُ ت مشل حشمو ال٘بد ؤو وظىد آَت ٗلٍى  : هالخكه في خاالث مسغُت يحر ٖكٍس
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 اإلاعاًير الدشخُصُت لفسغ ألالدوطخيروهُت :

 هىإ ندة مهاًحر للدصخُظ هرٖس منها : 

ىحن( /ُْاض وظبت )ألالدوطخحرون   الٍس

ىحن ىحن. /و بالخالي ًددر ازجُام في وظبت ؤلدوطخحرون  خُض ًادي َسؽ ألالدوطخحروهُت بلى جشبُـ بَساش الٍس  الٍس

  ًٗاهذ اليظبت الظابٓت ؤٖبر م طانت دٛ ذلٚ نلى وظىد  /مل  /هاهىيسام /ٛ /بُٙىمٛى  2000بذا 

 َسؽ ؤلدوطخحروهُت.

  ًٗاهذ اليظبت الظابٓت ؤْل م طانت دٛ ذلٚ نلى ندم وظىد  /مل  /هاهىيسام /ٛ /بُٙىمٛى  800بذا 

 روهُت.َسؽ ؤلدوطخح

  ٗاهذ اليظبت الظابٓت بحن الـ طانت َهىا هدخاط  /مل  /هاهىيسام /ٛ /بُٙىمٛى  2000 – 800بذا 

 إلطخٓطاءاث بغاَت لىغو الدصخُظ.

  ازجفاع في الظؼؽ الدمىي مو  هلص بىجاطُىممالخكت : نىد وظىد 
ً
بفسغ ًجب الخُ٘حر دائما

 ألالدوطخيروهُت

 كصىز كشس الكظس

 ًمً٘ جطيُُه بلى :

 : و ٌهصي لخلل ؤو بضابت بمظخىي ْشس ال٘كس كصىز كشس الكظس البدئي ) داء أدٌظىن ( -0

  ACTH: و ًٙىن جالي لٓطىز الىسامى و بالخالي نىش الـ كصىز كشس الكظس الثاهىي  -2

ت للصىز كشس الكظس البدئي: ٍس  اإلاظاهس الظٍس

 اوي  هبىؽ الػًـ الدمىي الشٍس

  البدئي ( و حًُب في الٓطىز الشاهىي خُض حشاهد في جطبًاث ظلدًت ) ممحزة لٓطىز ْشس ال٘كس

ت و املهسغت للشمع و في الىدباث الخدًشت و إلابـ و خلماث الشدي و هٓاؽ  املىاؾٔ امل٘شَى

 الػًـ و الساخخحن و ألايشُت املخاؾُت 

 ْد ٌشاهد البهٔ في إلاضابت املىانُت الراجُت 

  خسازة ؾُُِ في الخاالث املصمىتحهب و ؤنساع هػمُت و هبىؽ غًـ اهخطابي و ازجُام 

 الدشخُص املخبري للصىز الكظس البدئي:
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 هىإ ندة مهاًحر مظخسدمت في الدصخُظ :

ْد جىظه هدى إلاضابت خُض ًىسُؼ مظخىي ضىدًىم  شىازد الصىدًىم و البىجاطُىممهاًسة  -0

 % مً الخاالث. 65% مً الخاالث و ًسجُو البىجاطُىم في  90املطل بـ 

 الدم: ًىسُؼ الظ٘س في هطِ الخاالث.مهاًسة ط٘س  -2

3-  
ً
 جسجُو طسنت الخشُل ؤخُاها

طانت( خُض ًٙىن نلى الخد ألادوى الؿبُعي و ال  24في املطل و ٗىزجحزوٛ البٛى ) الكىزجيزولمهاًسة  -4

 ٌظخسدم هرا إلازخباز لىُي إلاضابت.

 فسغ جصىع كشس الكظس الخللي

 الخالُت : هى مسع وزاسي ًددر هدُجت نىش ؤخد ألاهكُماث

ت لهىش هرا ألاهكُم هى  هُدزوهظُالش – 21عىش أهظُم  -0 ٍس  الخىىزت الكاذبت: مً ؤهم املكاهس الظٍس

ت مً ْشس ال٘كس. جىظد دالئل حشحر لىظىد  للمىالُد إلاهار بظبب َسؽ بهخاط ألاهدزوظُىاث الرٍٖس

ـ. و لدصخُظ هرا % مً الخاالث مو مكاهس هٓطو في هطِ الخاالث َٓ 75نىش باأللدوطخحرون في 

ذ مخإزس وظخسدم ازخباز الخدٍسؼ بالـ  زم هِٓع املظخىي  ACTHالهىش في إلاضاباث التي جكهس بْى

س ي بسوظظترون خُض ًالخل ازجُام في مظخىاه املطلي نً الخد الؿبُعي. – 17املطلي لـ   هُدزٖو

  P450sccعىش أهظُم  -2
ً
 : هادز ظدا

: جادي إلاضابت بلى نىش شدًد في الظخحروئُداث  جُىاشبِخا هُدزوهس ي طخيروئُد ديهُدزو  – 3عىش  -3

ت و املهدهُت و حصخظ بمهاًسة   في  – 17الظٍ٘س
ً
حزه مسجُها ًىِىىلىن الري ًٙىن جٖس س ي بَس هُدزٖو

.
ً
 البالشما و جٙىن مظخٓلباجه البىلُت مسجُهت ؤًػا

لى خد طىاء. و جترأَ : ًددر هرا الهىش لدي الرٗىز و إلاهار ن ألفا هُدزوهظُالش – 17عىش أهظُم  -4

هره إلاضابت مو ْالء مىسُؼ البىجاطُىم. ًادي هرا الهىش بلى خدور هٓظ في بَساش الهسمىهاث 

ت و جددر املكاهس الخالُت :  الرٍٖس

 مكاهس زىىزت نىد الرٗىز مو اخلُل جدخاوي 

 ت مو اهٓؿام ؾمض بدئي نىد إلاهار  هٓظ جؿىز الهالماث الجيظُت الشاهٍى

 هالخل 
ً
ا اث املطلُت و املظخٓلباث البىلُت لٙل مً )  مسبًر ما ًلي : ازجُام املظخٍى

اث املطلُت  س ي ٗىزجُٙىطخحرون ، بسوظظترون ( ، اهسُاع املظخٍى ٗىزجُٙىطخحرون ، دًٖى

 و املظخٓلباث البىلُت لٙل مً ) الدظدظترون و الاطترادًٛى ( .
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 وزم اللىاجم

اوي و ًخكاهس ألانساع الخالُت: 1 – 0.1وزم هادز الخدور وظبت خدوزه   % نىد مسض ى ازجُام الػًـ الشٍس

 اوي  ازجُام الػًـ الدمىي الشٍس

 ْطىز ْلبي 

 ٍالطدام و الخهّس و الخُٓان و زظُان ألاؾسا 

 MENْد ًترأَ الىزم مو ألاوزام الهدًدة الًدًت 

 الدشخُص :

 و مً ؤهم هره املظخٓلباث هى طاعت 24معاًسة مظخللباث الكاجُكىل أمُىاث في بىل ٌهخمد الدصخُظ نلى 

باث ؤزسي ندا اللُُىدوبا الري ٌهخبر الىخُد  VMA)فُيُل مىدلُك أطُد  ( ال جخإزس مهاًسجه بىظىد مٖس

 املازس نلُه
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