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الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
العلوم  في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  وتشجيع حركة  دعم  ــ 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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ُيعد جهاز الغدد الصماء واحدًا من أهم أجهزة الجسم التي تتحكم في وظائفه املختلفة 
مثل: النمو، والحركة، والتكاثر، إضافة لدوره في تنظيم عمليات األيض، ويتكون جهاز الغدد 
الصماء من مجموعة من الغدد التي تفزر عددًا من الهرمونات، حيث تنتقل هذه الهرمونات عبر 
الدم ألنسجة الجسم كافة، وبدورها تحفز تلك األنسجة املستهدفة كي تقوم بالوظيفة الخاصة 
بها، ومن أبرز الغدد الصماء "الغدة الدرقية"، وهي واحدة من أكبر الغدد الصماء حجمًا، 
وتشبه شكل الفراشة، وتقع في الجزء األمامي للرقبة، وتقوم بإفراز هرموني الثايروكسني 
)الثيروكسني(، وثالثي يودو ثيرونني، وهما في غاية األهمية للجسم، وتتطلب الوظيفة الطبيعية 
للغدة الدرقية توفر كمية كافية من اليود )حوالي 50 - 125 ملجرامًا/ يوم(، ومن دون ذلك ال 
يمكن إنتاج الكميات املطلوبة من هرمونات الغدة الدرقية، ومن َثمَّ تؤثر قلة تناول اليود على 
وظيفتها بشكل سلبي، ويعاني ماليني البشر مشكالت لها عالقة بها، حيث تظهر عادة على 

شكل زيادة في الوزن، أو تعرُّق زائد، وربما أحيانًا على شكل دخول في حاالت اكتئاب.
التشريحي  التركيب  عن  بنبذة  األول  الفصل  بدأ  فصول،  ثمانية  إلى  الكتاب  م  ُقسِّ
والوظيفي للغدة الدرقية، ثم تطرق الفصل الثاني والثالث للتأثيرات الفيزيولوجية لهرمونات 
الغدة الدرقية، والتنظيم الهرموني مع هرمونات الغدد الصماء األخرى، وشرح الفصل الرابع 
طرق تشخيص أمراض الغدة الدرقية، ثم ناقش الفصل الخامس األمراض الشائعة في الغدة 
الدرقية، واستعرض الفصل السادس أمراض الغدة الدرقية في بعض الفئات الخاصة مثل: 
النساء الحوامل، وغيرهن، وشرح الفصل السابع تأثير األدوية والعالجات على وظائف الغدة 
الدرقية في حالة الخمول، والنشاط، وُاختتم الكتاب بفصله الثامن بالحديث عن كيفية الوقاية 

من أمراض الغدة الدرقية، وكيفية التعايش معها. 
نأمل أن يستفيد مما تضمنته فصول هذا الكتاب األطباء واملتخصصون والدارسون 

في الوطن العربي، وأن يكون إضافة جديدة ُتضم إلى صرح التعليم الطبي بالوطن العربي.

وهلل ولي التوفيق ،،،

املــــقـــدمــــة

ـــ ج ـــ

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم
 األمني العام املساعد
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ــ هـ ــ

• د. شيخة إبراهيم أبا الخيل	

كويتية الجنسية من مواليد عام 1971م. _

حصلت على الزمالة البريطانية لألمراض الباطنية ــ عام 2000م.  _

أكملت دراستها في الطب الباطني في دولة الكويت، حيث حصلت على شهادة البورد  _
الكويتي لألمراض الباطنية ــ عام 2003م. 

تخصصت في مجال الغدد الصماء واأليض، حيث حصلت على زمالة الغدد الصماء في  _
جامعة مكغيل في كندا ــ عام 2005م.

في  _ الطبي  للتعليم  الدولية  الزمالة  على  حيث حصلت  الطبي،  والتعليم  بالتدريس  مهتمة 
معهد شابيرو في جامعة هارفرد في الواليات املتحدة ــ عام 2012م، وشغلت منصب مدير 

برنامج الطب الباطني في معهد الكويت للتخصصات الطبية من عام 2013 ــ 2017م. 

ألقت عديدًا من املحاضرات في مجال تخصصها في املؤتمرات العلمية بدولة الكويت. _

نشرت بعض األوراق العلمية في املجالت العلمية املتخصصة. _

قامت بمراجعة وتقييم األوراق العلمية قبل النشر في بعض املجالت العلمية.   _

تعمل في تخصص الغدد الصماء منذ عام 2005م، وتشغل حاليًا منصبًا استشاريًا،  _
ورئيسة وحدة الغدد الصماء في مستشفى مبارك الكبير ــ دولة الكويت.

املؤلف فـي سطور





ــ ز ــ

الغدة الدرقية هي إحدى الغدد الصماء في الجسم، وأكبرها حجمًا، وهي غدة تشبه شكل 
الفراشة، وتقع في الجزء األمامي للرقبة، وتقوم بإفراز هرموني الثايروكسني )الثيروكسني(، 
وثالثي يودو ثيرونني، وتؤثر في جميع أنسجة الجسم تقريبًا عن طريق تنظيم عمليتي األيض، 

واالستقالب، كما أن هرموناتها تلعب دورًا أساسيًا في التطور، والنمو. 
وفي هذا الكتاب نتطرق إلى نشأة الغدة الدرقية في الجنني، وتطورها، وأهمية هرموناتها 
في تطور الجنني ونموه، وكذلك األمراض التي تحدث أثناء تطورها في الجنني، وأثرها، كما 
نبني تشريح الغدة الدرقية، وموقعها، ونفصل خطوات إنتاج هرموناتها وإطالقها من الغدة، 
ودقة تركيزها في الجسم عن طريق االرتجاع السلبي مع الوطاء، والغدة النخامية، وكذلك 
نبني استقالب هرموناتها في األنسجة املختلفة، كما نوضح أيضًا تأثير هرموناتها عن طريق 
ارتباطها بمستقبلة الدرق، وما ينتج عن هذا االرتباط من تداخالت تؤدي إلى زيادة في نسخ 

الجينات املستهدفة املختلفة أو نقصها، وإنتاج البروتينات في األنسجة. 
وعالماتها  وأعراضها،  الدرقية،  الغدة  تصيب  التي  األمــراض  نستعرض  ذلك  وبعد 
مها، والعقيدات  خمول ونشاط الغدة الدرقية، وتضخُّ املختلفة، وطرق عالجها، وهذا يشمل: 
الدرقية، وأورام الغدة الدرقية الحميدة، والسرطانية، كما نناقش في فصل خاص األمراض 
التي تصيب فئات خاصة كأمراض الغدة الدرقية في الحمل، وبعد الوالدة، وأمراض الغدة 
الدرقية لدى كبار السن، ونبني أيضًا أثر األدوية على وظائف الغدة الدرقية التي تؤدي إلى 
خمول الغدة، أو نشاطها، وأحيانًا تؤدي فقط إلى تغيير في الفحوص املخبرية دون التأثير 

على وظائفها في الجسم، وتزداد هذه القائمة مع الوقت.  

وهلل ولي التوفيق ،،،

مقـــدمـــة الكتـــاب

د. شيخة إبراهيم أبا الخيل
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التركيب التشريحي والوظيفي للغدة الدرقية

تنشأ الغدة الدرقية في بداية تكوُّن خلق اإلنسان من الجيبات البلعومية األولى 
الثالث من  اللسان، وفي األسبوع  بجانب قاعدة   )Pharyngeal Pouches( والثانية 
البلعوم  من   )Endodermal( الباطني  باألديم  املتعلقة  الخاليا  تتكاثر  للجنني  الحمل 
 ،)Thyroid Diverticulum( ؛ لتكوين الرتج الدرقي)Primitive Pharynx( االبتدائي
وينتقل هذا الرتج الدرقي إلى االتجاه السفلي في األسبوع الخامس من الحمل، وأثناء 
انتقاله ملوقعه النهائي في الرقبة يظل مرتبطًا بقاعدة اللسان بواسطة القناة الدرقية 
الرتج إلى فصني، وفي األسبوع  َثّم يتفرع  )Thyroglossal Duct(، ومن  اللسانية 
 )Ultimobranchial Bodies( الخامس أيضًا تنشأ األجسام الخيشومية القصائية
من الجيبات البلعومية الرابعة، والخامسة، وهذه األجسام ُتخلَّق منها الخاليا املجاورة 
للجريب، وتلتصق األجسام الخيشومية القصائية بالجزء الخلفي الوحشي )الظهراني 
الجانبي( )Dorsolateral( من الغدة الدرقية؛ لتنتشر بعدها الخاليا املجاورة للجريب 
في الغدة الدرقية، وتقوم هذه الخاليا الحقًا بإفراز هرمون الكالسيتونني، وتصل الغدة 
الدرقية إلى موقعها النهائي بالرقبة في األسبوع السابع من الحمل، ويستمر َتخلُّق 
الخاليا الدرقية حتى يكتمل نمو الغدة الدرقية، وتبدأ بإفراز هرمونات الغدة الدرقية 

في األسبوع الثاني عشر من الحمل.

عدم  الدرقية، فمثاًل:  الغدة  أثناء نشأة  الشذوذات  أو  ويحدث بعض األمراض، 
ضمور القناة الدرقية اللسانية بشكل كامل الذي من املفترض أن يحدث في األسبوع 
العاشر من الحمل قد ينتج عنه َتكوُّن كيسة درقية لسانية، أو غدة درقية لسانية، أو 

نشوء الفص الهرمي )Pyramidal Lobe( في أعلى الغدة الدرقية. 

الفصل األول
التركيب التشريحي

 والوظيفي للغدة الدرقية
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أمراض الغدة الدرقية

الكيسة الدرقية اللسانية: تنشأ بسبب فشل في ضمور جزء من القناة الدرقية 
اللسانية، وتبلغ نسبة االنتشار 7 % من السكان، ونتيجة إلفرازات الخاليا البطانية 
في  السريري كجسم  بالفحص  تظهر  لسانية  درقية  كيسة  وتكوُّن  التهاب  يحدث  قد 
منتصف الرقبة يمتاز بحركته إلى أعلى عند مّد اللسان للخارج، عكس العقيدة الدرقية 
التي ال تتحّرك مع حركة اللسان، وفي معظم األحيان يتم اكتشافها صدفة، حيث ال 
يشتكي املريض أعراضًا، لكن أحيانًا قد تلتهب الكيسة، ويحدث فيها خّراج. وللتأكد 
الصوت(  بفائق  )الفحص  الصوتية  فوق  باملوجات  فحص  عمل  يتم  التشخيص  من 

للرقبة، ويكون عالجها باستئصالها جراحيًا. 
الفص الهرمي للغدة الدرقية: ينشأ الفص الهرمي للغدة الدرقية؛ بسبب فشل 
نسيج  إلى  الجزء  هذا  وَتخلُّق  اللسانية،  الدرقية  للقناة  السفلي  الجزء  في ضمور 
نسبة  وتتراوح  واإلناث،  الذكور،  بني  متساوية  بنسبة  الشذوذ  هذا  ويحدث  درقي، 
انتشاره ما بني )37.8 - 65.7 %(، وقد تم اكتشافه بالصدفة؛ حيث إنه ال يؤدي 
إلى أّي أعراض عادة، وينشأ عادة من برزخ الغدة الدرقية، وأحيانًا ينشأ من الفص 
األيمن، أو األيسر، وفي حاالت نادرة يكون هناك فصان هرميان في الغدة الدرقية 

)يختلف عن املكان الطبيعي(.     
بسبب  منتبذ؛  موقع  في  الدرقية  الغدة  وجود  ينشأ  قد  املنتبذة:  الدرقية  الغدة 
الثقبة  من  نقطة  أية  في  يكون  قد  والذي  النهائي،  مكانها  إلى  الغدة  نزوح  في  فشل 
املنصف،  في  الصدر  أعلى  إلى  اللسان  قاعدة  في   "Foramen Cecum" العوراء 
املواليد،  من   )300.000  -  100.000( لكل  واحدًا  املنتبذة  الغدة  نسبة حدوث  وتبلغ 
والتي تحدث بشكل متساٍو بني الذكور، واإلناث، وأكثر أماكن وجودها شيوعًا أسفل 
اللسان، وُتسّمى بالغدة الدرقية اللسانية، وتحدث بسبب فشل في نزوح الغدة كاملة، 
وقد يحدث نزوح جزئي؛ فيكون موقع الغدة في أعلى الرقبة، وقد يحدث نزوح بالغ 
)شديد(؛ فيكون موقعها في املنصف العلوي )Upper Mediastinum(، كما أن الغدة 
املنتبذة قد تكون في أماكن أخرى مثل: الرغامى )القصبة الهوائية(، والغدة النخامية، 
أو الكظرية، والجهاز التناسلي األنثوي، والقزحية، وغدة التوتة، وأيضًا يمكن وجودها 
في الجهاز الهضمي، كما قد يكون هناك أكثر من غدة درقية منتبذة، أو غدة منتبذة مع 
وجود الغدة الدرقية في مكانها الطبيعي، وهناك عدة أسباب لنشوء هذه الحالة، وأحد 

هذه األسباب حدوث طفرة وراثية جينية.  
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التركيب التشريحي والوظيفي للغدة الدرقية

الغدة الدرقية اللسانية: ُتعّد أكثر حاالت الغدة الدرقية املنتبذة شيوعًا، وتحدث 
أكثر في اإلناث، وقد يتم اكتشافها في األطفال حديثي الوالدة؛ بسبب انسداد املجرى 
الهوائي، لكن في نصف الحاالت تقريبًا يتم اكتشافها صدفة عند الفحص السريري، 
وفي 70 % من الحاالت يحدث خمول في الغدة الدرقية فتظهر أعراض خمول الغدة 
الدرقية، وعالماته، ونادرًا ما يحدث نشاط في الغدة الدرقية اللسانية، كما أن حدوث 
السرطان فيها نادر جدًا، حيث إن نسبة حدوثه أقل من 1 %، وعند اكتشافها يتم 
من   % 70 إن  حيث  عدمه،  من  أخرى  درقية  غدة  وجود  من  للتأكد  الرقبة؛  فحص 
الحاالت ال توجد بها أية غدة درقية أخرى غير الغدة الدرقية اللسانية، ولكن في حاالت 
أخرى قد تكون هناك غدة درقية أخرى، ويتم كذلك عمل فحص وظائف الغدة الدرقية، 
وفحص باملوجات فوق الصوتية للرقبة، ويتم عالج خمول الغدة الدرقية بالثايروكسني، 

ولكن عند وجود أعراض ناجمة عن الضغط يتم استئصال الغدة جراحيًا.

التركيب التشريحي للغدة الدرقية   
تتكون الغدة الدرقية تشريحيًا من فصني يربطهما برزخ الغدة الدرقية، وتقع في 
الجزء األمامي للرقبة أمام الحنجرة، والرغامى )القصبة الهوائية(، ويتراوح حجمها 
استهالكه  ومعدل  الشخص،  جرامًا حسب حجم   )20  -  10( من  البالغ  للشخص 
لليود، وتجاورها من الجانب الخارجي، أو الوحشي للعضلة القصية الترقوية الخشائية 
كما  الغائر،  الوداجي  والوريد  السباتي،  والشريان   ،)Sternocleidomastoid(
يجاورها من الجانب الداخلي العصب الحنجري الراجع الذي يقع في الجانب الخلفي 
من الغدة، والغدد الدريقية )الجار درقية( وعددها أربع: اثنتان تقعان خلف الغدة من 
األعلى، واثنتان خلفها من الوسط )انظر إلى الصورة 1(، و تغذي الغدة الدرقية شبكة 
غنية من األوعية الدموية للوفاء باحتياجاتها الوظيفية، و تبلغ نسبة تدفق الدم إليها في 
كّل دقيقة 5 ملي لكل جرام من النسيج الدرقي، وتشتمل هذه الشبكة على زوج من 
الدرقي  الشريان  السباتي، وزوج من  الشريان  املتفرع من  العلوي  الدرقي  الشريان 
السفلي املتفرع من الجذع الدرقي العنقي )Thyrocervical Trunk( املتفرع بدوره 
من الشريان تحت الترقوة، كما يغذيها عدد من الشرايني الفرعية الصغيرة املتفرعة من 
الشرايني املجاورة، وُتصرِّف هذه األوعية الدم في شبكة من األوردة التي تصب في 

النهاية في الوريد الوداجي الغائر، واألوردة العضدية الرأسية. 
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الصورة )1(: رسم توضيحي تشريحي للغدة الدرقية في الرقبة.

العضلة القصية الالمية.. 1
العضلة الكتفية الالمية.. 2
العضلة القصية الدرقية.. 3
العضالت اإلسارية للرقبة.. 4
العضلة القصية الترقوية الخشائية.. 5
الحزمة العصبية الوعائية الصغيرة.. 6
املريء.. 7
العضلة الطولية الرقبية.. 8

)ب( مقطع عرضي

{1
2

3
4

5
6
7
8

9

10
11

12
13

14
15
16

)أ( مقطع طولي
الشريان الدرقي الُعلوي.

الوريد الدرقي الُعلوي.

الوريد الوداجي الغائر.

الوريد الدرقي املتوسط.

الشريان السباتي األصلي.

الوريد الدرقي السفلي.

الغضروف الدرقي.

الغضروف الِحلقي.

الفص الهرمي.

برزخ.

الغدة الدريقية.

الرُّغامى.

الغدة 
}الدرقية.

الجسم الفقري.. 9
الغدة الدرقية.. 10
الرغامى.. 11
الغدة الدريقية.. 12
العصب الحنجري الراجع.. 13
الوريد الوداجي الباطن )الغائر(.. 14
الشريان السباتي األصلي.. 15
الشريان الدرقي السفلي.. 16
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التركيب املجهري للغدة الدرقية
تتكون الغدة الدرقية مجهريًا من جريبات )Follicles(، وتحيط بكّل جريب طبقة 
واحدة من الخاليا الدرقية الجريبية مربعة الشكل، والتي تصبح مستطيلة الشكل عند 
تحفيزها، وتنبيهها، وفي وسط كّل جريب مادة هالمية ُتسّمى بالغرواني، ويتكون الغرواني 
بشكل أساسي من بروتني الجلوبولني الدرقي املخزون )انظر إلى الصورة 2(، وُتعَتبر 
الدرقية  الجريبات  بني  وتوجد  الدرقية،  الغدة  هرمونات  مركز صناعة  الدرقية  الخاليا 
إفراز هرمون  )Parafollicular Cells(، وهي مسؤولة عن  للجريب  املجاورة  الخاليا 
الكالسيتونني، وتكمن أهمية هذا الهرمون في التحّكم في عملية ترسيب الكالسيوم داخل 

العظم بشكل أساسي، وتنظيم مستوى الكالسيوم في الدم بشكل ثانوي.

يكون  للخلية  العلوي  القطب  أن  نجد  الدرقية،  الخلية  إلى  الدقيق  وبالنظر 
باتجاه تجويف الجريب، ويكون القطب السفلي باالتجاه الخارجي للجريب مالمسًا 
الشعيرات الدموية، ويفصله عنها الغشاء القاعدي للخلية، وتوجد في القطب العلوي 
زغيبات مجهرية )Microvilli(؛ لزيادة مساحة الغشاء العلوي، وتقوم هذه الزغيبات 
بالتقام الغرواني إلى داخل الخلية عند تنبيهها؛ إلفراز هرمون الغدة الدرقية، وتقوم 
الشبكة  في  البروتني  هذا  معالجة  وتتم  الدرقي،  الجلوبولني  بصناعة  الرايبوسومات 

الهيولية الباطنة امللساء، وجهاز جولجي. 

التركيب الوظيفي للغدة الدرقية وتخليق هرموناتها
 ،)Thyroxine; T4( تتمّثل وظيفة الغدة الدرقية في صناعة هرموني الثايروكسني
وثالثي يودو ثيرونني )Triiodothyronine; T3(، وهذا يتطلب وجود املادة التفاعلية 
وهي: اليود، والخلية املصنعة، وآلية للتحّكم في تصنيع الهرمونات وإفرازها حسب ما 
توّفر  يتطلبه الجسم، وتتلخص صناعة هرمونات الغدة الدرقية في الخطوات التالية: 
اليود وتركيزه داخل الخلية الدرقية، وأكسدة اليود وارتباطه بالتيروزين في الجلوبولني 
الدرقي، وتقارن التيروزين باليود لصناعة الثايروكسني، وثالثي يودو ثيرونني، والتقام 
يودو  وثالثي  الثايروكسني،  هرموني  إلطالق  الدرقي؛  الجلوبولني  وتحّلل  الغرواني، 
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الخاليا الجريبية 
مرتبة في صف واحد

الجريبات الغرواني الدرقي

الصورة )2(: مقطع مجهري يبني هيستولوجيا الغدة الدرقية حيث يوضح الجريبات، 
والخاليا الجريبية، والغرواني الدرقي.

ثيرونني في الدورة الدموية، وأخيرًا للمحافظة على مخزون اليود داخل الخلية الدرقية 
تقوم الخلية بإزالته من التيروزين في الجلوبولني الدرقي املتحلِّل، وإعادة استخدامه 

مرة أخرى في صناعة هرمونات الغدة الدرقية. 



- 7 -

التركيب التشريحي والوظيفي للغدة الدرقية

توفير اليود
ُيعَتبر اليود عنصرًا طبيعيًا متوفرًا في عديد من املصادر الطبيعية، ومن أهم 
والطحالب  البحرية،  واملأكوالت  والبيض،  الحليب،  باليود:  الغنية  الغذاء  مصادر 
توفيره  أدى  وقد  الغذائية،  مصادره  أهم  من  باليود  املُعالَج  امللح  وُيعَتبر  البحرية، 
بشكل إلزامي في عديد من الدول إلى ارتفاع نسبة استهالكه، ومعالجة األمراض 
الناتجة عن نقصه، وتوصي منظمة الصحة العاملية بالنسب التالية لالستهالك اليومي 
لليود وهي: 150 مكروجرامًا لألشخاص البالغني، و200 مكروجرام للنساء الحوامل 
من  أقل  يستهلكون  الذين  األشخاص  أما  لألطفال،  مكروجرامًا  و90  واملرضعات، 
العاملية،  الصحة  منظمة  توصيات  نقصه حسب  يعانون  فهم  يوميًا  100 مكروجرام 
وتعاني املناطق الجبلية في العالم مشكلة نقص اليود بشكل خاص، ويتم امتصاصه 
بشكل كامل تقريبًا في األمعاء الدقيقة، وتمتص الغدة الدرقية والكليتان معظم اليوديد 
وحليب  اللعابية،  الغدد  في  لليود  االمتصاص  بعض  ويحدث  البالزما،  في  املوجود 
الخلية  إلى  البالزما  من  اليوديد  بامتصاص  الدرقية  الغدة  وتقوم  واملعدة،  الثدي، 
في  ويوجد  تركيزه،  عكس   )Active Transportation( فاعاًل  امتصاصًا  الدرقية 
مرة،   )50-20( من  البالزما  في  املوجود  التركيز  من  أعلى  بتركيز  الدرقية  الغدة 
ويتطلب امتصاصه من منطقة ذات تركيز أقل إلى منطقة ذات تركيز أعلى وجود طاقة 
أو  قناة صوديوم،  الخلية خالل  داخل  إلى  امتصاصه  ويكون  االمتصاص،  في  ُتبَذل 
يوديد سيمبورتر )Na/ I Symporter( املوجودة في الغشاء القاعدي الخارجي، ويكون 
التركيز اإللكتروني،  باتجاه  له، لكن  الكمي، واإللكتروني  التركيز  االمتصاص عكس 
ة الصوديوم، أو أتيباز الصوديوم، والبوتاسيوم  والكمي للصوديوم، وتحافظ ِمضخَّ
)Na/ K ATPase( على تركيز الصوديوم؛ الستمرارية امتصاص اليوديد في الغدة 
الدرقية، ويقوم الهرمون املنبه للدرقية )TSH( بتنبيه تنشيط قناة الصوديوم، أو يوديد 
الدرقية،  الغدة  هرمونات  صناعة  في  أولى  كخطوة  اليوديد  المتصاص  سيمبورتر؛ 
وبعد امتصاصه إلى داخل الخلية ينتقل إلى الغشاء العلوي للخلية ليتم انتقاله إلى 
تجويف الجريب، ويتم انتقاله من داخل الخلية الدرقية إلى تجويف الجريب عن طريق 
بروتني ناقل، وُيعتَقد أنه بروتني بندرين )Pendrin(، واملصدر اآلخر لليوديد داخل 
الخلية إضافة إلى ما تم امتصاصه من الدم يكون من تحلُّل اليود تيروزين األحادي، 
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والثنائي، وهناك بعض األدوية التي تمنع امتصاص اليوديد إلى الغدة الدرقية، ومن َثمَّ 
 ،)Thiocyanate( تؤثر على تخليق هرموناتها، وإنتاجها، ومن هذه األدوية: الثيوسيانات

 .)Glycosides( والجليكوسيدات ،)Perchlorate( والبيركلورات

ومع أهمية اليود في تخليق هرمونات الغدة الدرقية، إال أن تعرُّض الغدة إلى 
تركيز عاٍل من اليود قد يؤدي إلى منع تخليق هرموناتها، وإطالقها من الخلية بشكل 
مؤقت، وُتسّمى هذه الظاهرة بظاهرة وولف تشايكوف )Wolff Chaikoff(، وفي هذا 
املنع حماية للجسم من تصنيع كميات كبيرة من هرمونات الغدة الدرقية، وإفرازاتها، 
والتي قد تؤثر سلبًا في وظائف الجسم املختلفة، ويؤدي تعرُّض الغدة إلى تركيز عاٍل 
من اليود إلى منع استخالصه من الدورة الدموية، ومنع ارتباط جزيئاته بالجلوبولني 
الدرقي، ومنع إفراز هرمونات الغدة الدرقية، ويكون هذا املنع بشكل مؤقت، وبعد فترة 
من )10 - 14( يومًا تعود الغدة إلى تخليق الهرمونات بشكل طبيعي، لكن في بعض 
األحيان عندما تكون الغدة تعاني التهاب الغدة املناعي على سبيل املثال، والذي قد ال 
يكون ظاهرًا، قد تفشل الغدة في عكس هذا املنع، و تستمر هذه الظاهرة، وال تستطيع 
الغدة أن تفرز هرموناتها بشكل طبيعي حتى يتم التخلص من كمية اليود. وُتستَغل 
هذه الظاهرة طبيًا في عالج املرضى الذين يعانون زيادة نشاط الغدة الدرقية لتقليل 
إفراز الهرمونات قبل إجراء عملية جراحية على سبيل املثال، أو لحماية الغدة الدرقية 

من التعرُّض لإلشعاع في حوادث مصانع اإلشعاع النووية. 

صناعة الجلوبولني الدرقي
ُيعتبر الجلوبولني الدرقي )Thyroglobulin( األساس الذي ُتصنَّع منه هرمونات 
ويتكون  الغدة الدرقية وُتخزَّن فيه، وهو عبارة عن جليكوبروتني )البروتني السكري( 
من جزأين، ويوجد جني هذا الجلوبولني الدرقي في الذراع الطولى في الكروموسوم 
الثامن. ويقوم الهرمون املنبه للدرقية )TSH( بتنبيه جني الجلوبولني الدرقي لبدء صناعة 
الجليكوبروتني، حيث تتم ترجمة الرنا املرسال )mRNA( في الشبكة الهيولية الباطنة 
املركب،  في جوف  الجليكوزيل  بارتباط  املركب  لهذا  األولية  املعالجة  وتبدأ  الخشنة، 
املركب  هذا  ينتقل  َثمَّ  ومن  النهائي،  املركب  لتكوين  الجلوبولني؛  من  جزأين  واتحاد 
املتطرف  الجزء  في  بالجليكوزيل  يرتبط  حيث  النهائية،  للمعالجة  جولجي  جهاز  إلى 
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من املركب، وبعدها ُينَقل الجلوبولني الدرقي بعد االنتهاء من صناعته ومعالجته في 
حويصالت إلى الغشاء العلوي، وُيفَرز في تجويف الجريب، ويبلغ تركيز الجلوبولني 
الدرقي في تجويف الجريب من )200 - 300( جرام لكل لتر من الغرواني؛ مما يجعله 

أكثر البروتينات تركيزًا فيه.

البيروكسيداز الدرقي وتخليق هرمونات الغدة الدرقية

يلعب البيروكسيداز الدرقي دورًا في صناعة هرمونات الغدة الدرقية، كما أنه 
بروتني  الدرقي  والبيروكسيداز  املناعية،  ألمراضها   )Autoantigen( ذاتي  مستضد 
الجريب،  لتجويف  املقابلة  الجهة  من  الدرقية  للخلية  العلوي  بالغشاء  مرتبط  سكري 
ومن  اليود،  إلى  وتحويلها  اليوديد  جزيئات  أكسدة  في  اإلنزيم  هذا  مهمة  وتتلخص 
َثمَّ ربطها بالتيروزين املوجود في الجلوبولني الدرقي، وينتج عن هذا التفاعل تصنيع 
أحادي اليود تيروزين، وثنائي اليود تيروزين، ويلي هذه الخطوة تقارن أو اتحاد جزيئني 
الثايروكسني،  أو  الرباعي،  ثيرونني  اليودو  لتكوين هرمون  تيروزين؛  اليود  ثنائي  من 
وتقارن بني جزيء من أحادي اليود تيروزين، وجزيء من ثنائي اليود تيروزين؛ لتكوين 
هرمون ثالثي يودو ثيرونني، وتساعد بنية الجلوبولني الدرقي ثالثية الشكل، أو رباعية 
هرمونات  لتكوين  تيروزين؛  اليود  جزيئات  بني  االتحاد  أو  التقارن،  هذا  في  الشكل 
العلوي  الغشاء  بني  الحدود  في  التفاعل  هذا  ويحدث  نهائي،  بشكل  الدرقية  الغدة 
وثالثي  الثايروكسني،  وهما:  الدرقية  الغدة  هرمونا  ويظل  الجريب،  وتجويف  للخلية 
يودو ثيرونني مرتبطني بالجلوبولني الدرقي إلى أن يتم تحفيز الغدة الدرقية؛ إلطالق 

هرموناتها، فيتم تحلُّل هذا الجلوبولني وإفراز هرموني الغدة في الدورة الدموية. 

بيروكسيداز  الهيدروجني  إلنتاج  منظومة  إلى  الدرقي  البيروكسيداز  ويحتاج 
واإلنزيم  مستمر،  بشكل  األكسجني  بجزيئات  التـفـاعـل  هـذا  إلمـداد  )H2O2(؛ 
املسؤول عن إنتاج الهيدروجني بيروكسيداز هو البروتني الفالفيني، ويكون مرتبطًا 
بالغشاء العلوي، ومعتمدًا على فسفات ثنائي نكليوتيد النيكوتني، واألدينني املختزل 
)NADPH-dependent(، وتعتمد هذه الخطوة أي: إنتاج الهيدروجني بيروكسيداز 

على تنبيه من الهرمون املنبه للدرقية. 
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ويقع الجني املسؤول عن إنتاج البيروكسيداز الدرقي على الكروموسوم الثاني، 
ويقوم الهرمون املنبه للدرقية بتنبيه هذا الجني؛ لبدء صناعة هذا البروتني، والذي يتم 
أواًل في الشبكة الهيولية الباطنة الخشنة، حيث تتم معالجته املبدئية، ومن َثمَّ انتقاله 
إلى جهاز جولجي للمعالجة النهائية، فيتم ارتباطه بالجليكوزيل، وبالجزء املتطرِّف من 
املركب، وانتقاله في حويصالت إلى خارج الخلية باتجاه الجريب، حيث يكون مرتبطًا 

بالغشاء العلوي )انظر إلى الصورة 3(.

جني  في   )Inactivating Mutation( لة  ُمَعطِّ وراثـيـة  طـفـرة  تـحـدث  وقـد 
الدرقية  الغدة  خمول  أنواع  من  واحد  حدوث  عنها  وينتج  الدرقي،  البيروكسيداز 
الوراثي، والناتج عن فشل في أكسدة اليود وارتباطه بالجلوبولني الدرقي، ومن َثمَّ 
فشل في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وتقوم األدوية املعالجة لنشاط الغدة الدرقية 
والبروبيل   ،)Methimazole( وامليثيمازول   ،)Carbemazole( الكاربيمازول  مثل: 
من  ومنعه  الدرقي،  البيروكسيداز  إنزيم  بمنافسة   )Propylthiouracil( ثيوراسيل 

القيام بالتفاعل؛ مما ينتج عنه منع إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

تحلُّل الجلوبولني الدرقي، وإفراز هرمونات الغدة الدرقية 
تبدأ أولى خطوات إفراز هرمونات الغدة الدرقية في الدم بالتقام الغرواني في 
حويصلة، ونقله إلى داخل الخلية الدرقية، وذلك بواسطة الغشاء العلوي للخلية، وبعدها 
تمتزج هذه الحويصلة باليحلول، أو الليزوزوم )Lysosome(، وينتج عن هذا تحلُّل 
 ،)Cytoplasm( الجلوبولني الدرقي، وإطالق هرمونات الغدة الدرقية في السيتوبالزم
وبعد ذلك إفرازها في الدم، ويكون الهرمون املنبه للدرقية هو املسؤول عن تنبيه الخلية 

الدرقية، أو تحفيزها؛ إلفراز الهرمونات في الدم. 

الغشاء  نحو  الدرقي  الجلوبولني  على  املحتوية  الحويصالت  بعض  يتجه  كما 
إفراز  ويزيد  مباشرة،  الدم  في  الدرقي  الجلوبولني  إطالق  ويتم  للخلية،  القاعدي 
الغدة،  وتضخم  الدرقية،  الغدة  التهاب  مثل:  حاالت  عدة  في  الدرقي  الجلوبولني 
الدم عالمة لإلصابة  الدرقي في  الجلوبولني  قياس مستوى  ُيعَتبر  وداء جريفز، كما 
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بسرطان الغدة الدرقية بعد استئصالها الكامل جراحيًا، والجّذ باليود املشع، حيث 
إن وجود  هذا البروتني في الدم يعني وجود بقايا من الغدة الدرقية، أو النقائل التي 
لم يتم استئصالها، وينتج الجلوبولني الدرقي من خاليا الغدة الطبيعية، ومن الخاليا 

السرطانية. 

بنزع  الدرقية  الخلية  داخل  في  تيروزين  اليود  من  لليود  النازع  اإلنزيم  ويقوم 
جزيئات اليود من أحادي اليود تيروزين، وثنائي اليود تيروزين في مركب الجلوبولني 
الدرقي املتحلل؛ للحفاظ على جزيئات اليود، وإعادة استخدامها مرة أخرى في تصنيع 
هرمونات الغدة الدرقية، وُتعَتبر كمية اليود املُنَتزَعة من تحلُّل الجلوبولني الدرقي أكثر 

من )3-5( أضعاف من اليود املمتّص من الدورة الدموية إلى داخل الخلية الدرقية.

كما يقوم إنزيم نازعة يود اليودوتيروزين الذي يوجد في الغدة الدرقية بانتزاع 
جزيء واحد من اليود من هرمون الثايروكسني؛ ليتم تحويله إلى ثالثي يودو ثيرونني 
ليقوم بتحويل 10 % تقريبًا من الثايروكسني إلى ثالثي يودو ثيرونني داخل الخلية 
الدرقية قبل إفراز الهرمونات في الدورة الدموية، ويزيد معدل التحويل من الثايروكسني 
إلى هرمون ثالثي يودو ثيرونني عند تحفيز الخلية الدرقية من الهرمون املنبه للدرقية 
في حاالت نقص اليود، أو نشاط الغدة الدرقية، علمًا بأن هرمون ثالثي يودو ثيرونني 
هو الهرمون الدرقي الفّعال، وتنتج الغدة الدرقية يوميًا )94 - 110( مكروجرامات من 

الثايروكسني، و)10 - 22( مكروجرامًا من ثالثي يودو ثيرونني.  

نقل هرمونات الغدة الدرقية في الدورة الدموية
تنتقل هرمونات الغدة الدرقية في الدورة الدموية مرتبطًة بناقالت بروتينية، حيث 
إن هرموناتها ذات قوام دهني، ويصعب انتقالها في الدم دون ناقل بروتيني، وُتقدَّر 
نسبة هرمون الثايروكسني الحّر في الدم بـ )0.4 %(، بينما تصل النسبة الكبرى إلى 
)99.96 %(، وتكون مرتبطة بناقل بروتيني، ويهدف ارتباط هرمونات الغدة الدرقية 
الجسم من  املختلفة، وحماية  الجسم  بأنسجة  املتجانس  التوزيع  إلى  بروتيني  بناقل 
من  الدم  في  ثابت  مخزون  على  للمحافظة  وأخيرًا  إفرازاتها،  في  مفاجئ  تغيير  أّي 
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هرموناتها، حيث إن العمر النصفي لها ُيقدَّر بسبعة أيام، وهناك ثالث ناقالت رئيسية 
الترانستيريتني  الدم  النقل في مصل  وبروتني  للثايروكسني،  الرابط  الجلوبولني  هي: 

)Transthyretin(، واأللبومني.

الجلوبولني الرابط للثايروكسني: هو بروتني سكري )جليكوبروتني( ُيصّنًع في 
الكبد، ويقع الجني املسؤول عن ترميز هذا البروتني في الذراع الطولى لكروموسوم 
)x(، ويتكون من سلسلة واحدة من عديد البيبتيد، وتحتوي على أربع وحدات سكرية، 
)5-9( من حمض السياليك، وتكمن أهمية وجود الوحدات السكرية في  وفيها من 
املركب إلى طيه بالشكل الصحيح، وإفرازه في الدورة الدموية، وينتمي هذا املركب 
إلى عائلة سيربني )SERPINA( التي تشمل أيضًا الجلوبولني الرابط للكورتيزول 
الرابط   الجلوبولني  من  مـركـب  كـّل  ويستطيع   ،)Cortisol Binding Globulin(
للثايروكسني من نقل مركب واحد من الثايروكسني، وذلك في تجويف داخل املركب، 

كما يقوم أيضًا بنقل كلٍّ من ثالثي يودو ثيرونني، وثالثي يودو ثيرونني املنعكس. 

وُيعَتبر الجلوبولني الرابط للثايروكسني من أكثر الناقالت ُألفًة للثايروكسني، حيث 
إنه مسؤول عن نقل 75 % من الثايروكسني املوجود في الدم، ويبلغ تركيز الجلوبولني 
الرابط للثايروكسني للشخص البالغ من )15 - 30( مكروجرامًا لكل ملي، كما يبلغ عمره 
النصفي خمسة أيام قبل أن تتم إزالته في الكبد، ويسرع من التخلص من جزيئات حمض 

السياليك املرتبطة باملركب. 
وقد تؤثر بعض الحاالت املرضية أو األدوية في نسبة تركيز الجلوبولني الرابط 
للثايروكسني في الدم، أو نسبة ارتباط الثايروكسني به، فمثاًل: توجد بعض األمراض 
الوراثية التي تؤدي إلى نقص في نسبة الجلوبولني الرابط للثايروكسني، أو زيادته؛ 
مما ينتج عنه  نقص في تركيز الثايروكسني الكلي في الدم، أو زيادته، لكّن املصابني 
بهذا الخلل ال يعانون اضطراباً بوظائف الغدة الدرقية؛ ألن نسبة الثايروكسني الحّر 
الدرقية،  الغدة  إنتاج هرمونات  في  توازن  الطبيعي، حيث يحدث  املستوى  تكون في 
وفي حاالت الحمل أو وجود أورام تفرز هرمون اإلستروجني يزيد تركيز الجلوبولني 
في  السياليك  نسبة حمض  بزيادة  وذلك  التحلُّل،  من  منعه  بسبب  الدم؛  في  الدرقي 
الجلوبولني الرابط للثايروكسني؛ مما يؤدي إلى إطالة العمر النصفي للمركب، وزيادة 
تركيزه، وللسبب نفسه يؤدي استخدام األدوية املحتوية على اإلستروجني إلى زيادة 
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تركيز الجلوبولني الرابط للثايروكسني في الدم، وعلى العكس من ذلك فإن استخدام 
التستوستيرون، أو الستيرويد االبتنائي )Anabolic Steroids( يؤدي إلى نقص في 
الجلوبولني الدرقي، كما أن استخدام بعض األدوية كالساليسيالت يؤدي إلى إزاحة 

هرمون الثايروكسني املرتبط بالجلوبولني الدرقي.
مركب  نقل  ويستطيع  الكبد،  في  ُيصنَّع  سكري  بروتني  هو  الترانستيريتني: 
قليلة،  بنسبة  ولكن  ثيرونني  يودو  ثالثي  بنقل  يقوم  كما  الثايروكسني،  من  اثنني  أو 
الدم، ويكون  الثايروكسني املوجود في  20 % من  والترانستيريتني مسؤول عن نقل 
الرابط  بالجلوبولني  الثايروكسني  ارتباط  من  ُألفًة  أقل  بالدم  الترانستيريتني  ارتباط 

للثايروكسني. 
األلبومني: ُيصنَّع هذا البروتني في الكبد، ولديه عمر نصفي يبلغ 15 يومًا، ومع 
تركيزه العالي في الدم إال أنه بسبب َضْعف ارتباطه بهرمون الثايروكسني فإنه مسؤول 
عن نقل 5 % من الهرمون املوجود في الدم، وعند حدوث نقص في تركيز األلبومني 
 ،)Nephrotic Syndrome( في الدم كما في حاالت َتليُّف الكبد، أو املتالزمة الكالئية
يقل تركيز مستوى الثايروكسني الكلي، لكن نسبة الثايروكسني الحّر تكون طبيعية، 

واملريض ال يعاني تغيرًا في وظائف الغدة الدرقية. 
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تبدأ التأثيرات الفيزيولوجية لهرمونات الغدة الدرقية بعد حدوث امتصاص لهذه 
الهرمونات في األنسجة املستهدفة، واستقالبها؛ لتوفير هرمون الغدة الفّعال في داخل 
الغدة  مع مستقبل هرمون  الهرمون  هذا  ويتفاعل  ثيرونني،  يودو  ثالثي  وهو  الخلية، 
التأثيرات  وحدوث  املطلوبة،  البروتينات  إلنتاج  املستهدف؛  بالجني  ويرتبط  الدرقية، 
الفيزيولوجية املختلفة، كما تتحّكم األنسجة املختلفة بتركيز الهرمونات الدرقية بشكل 

دقيق عن طريق تعبير اإلنزيم النازع لليود ونوعه.  

امتصاص هرمونات الغدة الدرقية في األنسجة املختلفة
يبدأ تأثير هرمونات الغدة الدرقية في األنسجة املختلفة من داخل الخلية، وُيعد 
هرمون ثالثي يودو ثيرونني الهرمون الفّعال واملسؤول عن جميع التأثيرات الوظيفية 
للغدة الدرقية، وتفرز الغدة الدرقية 20 % من ثالثي اليودو ثيرونني مباشرة في الدم، 
ويتم إنتاج 80 % في األنسجة املختلفة بتحّول الثايروكسني إلى ثالثي يودو ثيرونني 
اليودو  تأثير  ويعتمد  والثاني،  األول،  النوع  ثيرونني  اليودو  من  اليود  نازع  بواسطة 
ثيرونني في األنسجة املختلفة على تركيزه في داخل الخلية والذي يعتمد بدوره على 
وأخيرًا على  لليود،  النازع  اإلنزيم  الثايروكسني، ووجود  تركيز  أو  الدم،  تركيزه في 

وجود البروتينات الناقلة لهرمونات الغدة الدرقية.
وتقوم هذه الناقالت بنقل هرمونات الغدة الدرقية إلى داخل الخلية، وخارجها، 

وهي ثالثة أنواع:
فقط، . 1 ثيرونني  اليودو  وليس  مركبات  عدة  بنقل  يقوم  الناقل:  العـضوي  األنـيـون 

ويشمل عدة أنواع، أهمها نوع األنيون العضوي الناقل املسؤول عن امتصاص 

الفصل الثاني
التأثيرات الفيزيولوجية لهرمونات الغدة 

الدرقية
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بنقل  الناقل  هذا  ويختص  الدماغ،  في  النجمية  الخاليا  في  الثايروكسني 
الثايروكسني، وثالثي يودو ثيرونني داخل الخاليا، وخارجها. 

وهي مسؤولة عن امتصاص هرموني الغدة الدرقية . 2 ناقالت األحماض األمينية: 
وهما: الثايروكسني، وثالثي يودو ثيرونني في عدة أنسجة.

وناقل . 3  ،8 كاربوكسيالت  أحادي  ناقل  ويشمل:  الكاربوكسيالت:  أحادي  ناقل 
أحادي الكاربوكسيالت 10 اللذين يوجدان في عديد من األنسجة، وتكمن أهمية 
ثيرونني  واليودو  الثايروكسني  نقل هرموني  8 في  الكاربوكسيالت  أحادي  ناقل 
عبرالحاجز الدموي الدماغي، وُيعّد ناقل أحادي كاربوكسيالت 8 من أهم ناقالت 
هرمونات الغدة الدرقية، وباألخص الثالثي يودو ثيرونني، ويتكون هذا الناقل من 12 
وحدة عبر الغشاء، والتي ُتشكِّل قناة لعبور الثالثي يودو ثيرونني بكال االتجاهني، 
وفي داخل القناة يوجد بعض األحماض األمينية التي تتعامل مع اللجني، ويلعب 
الناقل الدرقي دورًا مهمًا في تحديد تركيز هرمونات الغدة الدرقية في األنسجة 
املختلفة، ويحدث بعض الطفرات الوراثية التي تؤدي إلى تعطيل الناقل األحادي 
كاربوكسيالت 8، ومنع نقل هرمونات الغدة الدرقية إلى األنسجة املختلفة ومنها 
الدماغ، وينتج عن منع دخول هرمونات الغدة الدرقية إلى الدماغ )وخاصة في 
َضْعف شديد في تطوير الجهاز العصبي املركزي، وحدوث  بداية تكوُّن الجنني( 
إعاقة ذهنية وحركية شديدة، وُتسّمى هذه الحالة بمتالزمة آالن ــ هيرندون دودلي 
)Allan-Herndon Dudley Syndrome(، وتلعب الناقالت الدرقية دوراً مهماً 
في عمل هرمونات الغدة الدرقية ووظيفتها عن طريق ضبط تركيز الهرمونات في 

األنسجة املختلفة، وذلك في أثناء مراحل تطور الجنني وبعده.      

استقالب هرمونات الغدة الدرقية 
الدرقية،  الغدة  استقالب هرمونات  املسؤولة عن  لليود  النازعة  اإلنزيمات  ُتـعـّد 
وتزويد األنسجة املختلفة بثالثي يودو ثيرونني وهو الهرمون الفّعال الذي يقوم بجميع 
وظائف الغدة الدرقية، حيث إن الغدة الدرقية تنتج 20 % فقط من ثالثي يودو ثيرونني، 
ويتم إنتاج 80 % من ثالثي يودو ثيرونني عن طريق تحويل الثايروكسني إلى ثالثي 
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هرمون  تحّول  بتعطيل  اإلنزيمات  هذه  تقوم  كما  املحيطة،  األنسجة  في  ثيرونني  يودو 
 ،)Reverse T3( الثايروكسني إلى ثالثي يودو ثيرونني، أو ثالثي يودو ثيرونني املنعكس
وتقوم كذلك بتعطيل تحّول ثالثي يودو ثيرونني إلى ثنائي يودو ثيرونني، وهي هرمونات 
غير فّعالة، ومن َثمَّ تكون هذه اإلنزيمات مسؤولة عن حدوث توازن في تركيز هرمونات 
الغدة الدرقية الفّعالة، وغير الفّعالة، و يلعب هذا التوازن الدقيق واملتغير حسب حاجة 
األنسجة املستهدفة دورًا مهمًا في تطور األجهزة املختلفة للجنني، وفي عمل الوظائف 
الطبيعة لألنسجة املختلفة لإلنسان، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في تنظيم وظائف الغدة 

الدرقية في األمراض املختلفة.

وتوجد ثالثة أنواع من اإلنزيم النازع لليود )Deiodinase( وهي: النوع األول، 
)Dio3, Dio2, Dio1(، ويقوم النوع األول و الثاني  الثالث  والنوع  الثاني،  والنوع 
بتحويل الثايروكسني إلى ثالثي يودو ثيرونني الفّعال عن طريق نزع اليود من الحلقة 
الحلقة  من  اليود  بنزع  األول  والنوع  الثالث  النوع  يقوم  بينما  للهرمون،  الخارجية 
إلى  وتحويلها  الدرقية،  الغدة  هرمونات  ل  تعطُّ إلى  يؤدي  الذي  للهرمون  الداخلية 

هرمونات غير فّعالة. )انظر إلى الجدول التوضيحي التالي(. 

ويوجد النوع األول من اإلنزيم النازع لليود في الكبد، والكلى بصفة خاصة، كما 
يوجد بتركيز أقل في أنسجة أخرى مثل: الغدة الدرقية، والعضالت، وعضلة القلب. 
البالزما،  في  ثيرونني  يودو  ثالثي  هرمون  إنتاج  هي  اإلنزيم  لهذا  الرئيسية  واملهمة 
واستخالص ثالثي يودو ثيرونني املنعكس من الدورة الدموية، وتقوم هرمونات الغدة 
الدرقية بزيادة التعبير الجيني لهذا اإلنزيم، ومن َثمَّ زيادة نشاط هذا اإلنزيم في حالة 
نشاط الغدة الدرقية، ويقل نشاطه في حالة خمولها، ولهذا السبب يزيد تركيز هرمون 
ثالثي يودو ثيرونني في حالة نشاط الغدة الدرقية، أما النوع الثاني من اإلنزيم النازع 
لليود فيوجد بصفة رئيسية في الجهاز العصبي املركزي، والغدة النخامية، كما أنه 
يوجد في العضالت الهيكلية، واألنسجة الدهنية البنية، ويقل نشاط هذا اإلنزيم في 
حالة نشاط الغدة الدرقية، ويزيد نشاطه في حالة خمولها، وتكمن مهمة هذا اإلنزيم في 
توفير هرمون الغدة الدرقية لألنسجة املختلفة بشكل ثابت، ومستقر، وباألخص لخاليا 
الدماغ، حيث إن تقليل نشاط هذا اإلنزيم في حالة نشاط الغدة الدرقية يحمي خاليا 
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جدول يوضح: مقارنة بني اإلنزيمات النازعة لليود.

اإلنزيم النازع لليود 
النوع الثالث

اإلنزيم النازع لليود 
النوع الثاني

اإلنزيم النازع لليود
 النوع األول

ثالثي يودو ثيرونني.
 الثايروكسني.

الثايروكسني.
ثالثي يودو ثيرونني.

ثالثي يودو ثيرونني 
املنعكس.

الثايروكسني.
املادة الفّعالة

أنسجة الجنني، 
والجهاز العصبي 

املركزي.

الجهاز العصبي 
املركزي، والغدة 

النخامية، والنسيج 
الدهني البني، 

والعضالت الهيكلية.

الكبد، والكلى.
األنسجة 

املتمركز بها 
بشكل أساسي

يزيد تحلُّل هرمون 
ثالثي يودو ثيرونني 
تعبير اإلنزيم في 
الحاالت املرضية 

الشديدة.

يساعد على إنتاج 
هرمون ثالثي يودو 

ثيرونني بشكل محلي في 
الخاليا، وإنتاج هرمون 
ثالثي يودو ثيرونني في 
البالزما )بشكل أقل(.

يساعد على إنتاج 
هرمون ثالثي يودو 
ثيرونني، والتخلص 

من هرمون ثالثي يودو 
ثيرونني املنعكس في 

البالزما.

الوظيفة

يزداد نشاط اإلنزيم 
في حالة زيادة نشاط 
الغدة الدرقية، ويقل 

في حالة خمولها.

يقل نشاط اإلنزيم في 
حالة زيادة نشاط الغدة 

الدرقية، ويزداد في 
حالة خمولها.

يزداد نشاط اإلنزيم 
في حالة زيادة نشاط 
الغدة الدرقية، ويقل 

في حالة خمولها.

النشاط

الدماغ من التعرُّض لتركيز عاٍل من هرمونات الغدة الدرقية، ويساعد النوع الثاني 
من اإلنزيم النازع لليود على إنتاج هرمون ثالثي يودو ثيرونني في البالزما، ولكن 
بشكل أقل من النوع األول، وتكمن الوظيفة الرئيسية للنوع الثالث من اإلنزيم النازع 
ثيرونني،  الثايروكسني، وثالثي يودو  الدرقية وهما:  الغدة  لليود في تعطيل هرموني 
وتحويلهما إلى هرمونات غير فّعالة، ويوجد هذا اإلنزيم بشكل رئيسي في الخاليا 
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واملشيمة،  الجنني،  وأنسجة  املركزي،  العصبي  الجهاز  في   )Glial cells( الدبقية 
ووجود هذا الهرمون مهم في حدوث توازن في تركيز هرمون ثالثي يودو ثيرونني في 
داخل الخلية حسب حاجتها، وهذا مهم في تطور األعضاء في الجنني، واستقرار 
َثمَّ  لهذا اإلنزيم، ومن  الجيني  التعبير  الدماغ، ويزيد  ثيرونني في  نسبة ثالثي يودو 
متالزمة االعتالل الالدرقي  يزيد تركيزه في بعض الحاالت املرضية الشديدة مثل: 
الهرمون  إلى زيادة تركيز  )Non-Thyroidal Illness(، حيث يؤدي زيادة نشاطه 
غير الفّعال ثالثي يودو ثيرونني املنعكس، وتقليل تركيز الثايروكسني، وثالثي يودو 
ُتقلِّل من  لليود  النازع  اإلنزيم  تفاعلها مع  األدوية عن طريق  ثيرونني، وهناك بعض 
تحوُّل الثايروكسني إلى ثالثي يودو ثيرونني في البالزما مثل: البروبايل ثيويورسيل 
والبروبرانولول   ،)Dexamethasone( والديـكـسـاميـثـازون   ،)ProPylthiouracil(
)Propranolol(، وصبغة اليود )Radiocontrast Dyes(، وهناك طرق أخرى قليلة 
 ،)Sulfation( األهمية في استقالب هرمونات الغدة الدرقية، وذلك بارتباطها بالكبريت
ل الهرمونات وإفرازها  أو السكر )Glucororindation(، وهذا االرتباط يؤدي إلى تعطُّ

في املادة الصفراء في الكبد، ومن َثمَّ خروجها إلى خارج الجسم. 

ومستقبلة  الخلية،  داخل  الدرقية  الغدة  هرمونات  استخالص 
الدرق

تدخل هرمونات الغدة الدرقية داخل الخلية عن طريق الناقالت البروتينية كما 
َثمَّ ترتبط بمستقبلة الدرق  ذكرنا سابقًا، وبعدها تدخل إلى داخل نواة الخلية، ومن 
ارتباطًا  الفيزيولوجية، والهرمون األكثر  بتأثيراتها  للقيام  النواة،  املوجودة في داخل 
بمستقبلة الدرق هو ثالثي يودو ثيرونني بنسبة عشرة إلى واحد مقارنة بالثايروكسني. 
ثيرونني،  يودو  ثالثي  لهرمون  الفيزيولوجية  للتأثيرات  الوسيط  الدرق  مستقبلة  وُتعّد 
م النسخ الجيني ملستقبلة الدرق هرمون ثالثي يودو  وذلك بتنظيم النسخ الجيني، وُينظِّ
ثيرونني، وعنصر االستجابة للدرق في الجني املستهدف، ومستقبلة الدرق والبروتينات 

املنظمة.   

Nuclear Receptor Su�  وتنتمي مستقبلة الدرق إلى عائلة املستقبالت النووية
حمض  ومستقبلة   ،D فيتامني  ومستقبلة  اإلستروجني،  مستقبلة  مثل:   ،perfamily(
)
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ريتينويد )Retinoid Acid(، ومستقبلة ريتينويد إكس RXR، ويوجد شكالن إسويان 
مستقبلة الدرق ألفا، ومستقبلة الدرق بيتا، وبينهما تماثل كبير، ولقد تم عزل  وهما: 
ووصف مستقبلة الدرق ألول مرة في عام 1986م، ويوجد نوعان من مستقبلة الدرق 
 ،17 يقع في كروموسوم  الذي   A الدرق  ترميزها من جني مستقبلة  يتم  والتي  ألفا، 
في  يقع  الذي   B الدرق  مستقبلة  جني  من  ترميزها  يتم  التي  بيتا  الدرق  ومستقبلة 
الكروموسوم 3، وبسبب التضفير الجيني )Gene Splicing( ينتج عن جني مستقبلة 
الدرق A نوعان من البروتينات وهما: مستقبلة الدرق ألفا 1، ومستقبلة الدرق ألفا 2، 
كما ينتج عن التضفير الجيني لجني مستقبلة الدرق B نوعان من البروتينات أيضًا  
وهما: مستقبلة الدرق بيتا 1، ومستقبلة الدرق بيتا 2، ويختلف وجود مستقبالت الدرق 

في األنسجة املختلفة؛ بسبب اختالف وظيفتها. 
وظيفية  ميادين  ثالثة  إلى  ُيطَوى  أحادي  ببتيد  من  الدرق  مستقبلة  وتتكون 
هو جزء متطرف يحتوي على جزيئات  امليدان األول:   ،)Functional domains(
وُيعَنى  الكربون،  على جزيئات  يحتوي  متطرف،  هو جزء  الثاني:  وامليدان  أمينية، 
القدرة  ويضبط  للجني،  املستقبل  خصوصية  الجزء  هذا  ويمثل  باللجني،  باالرتباط 
على االرتباط باملستقبالت النووية األخرى كمثنوي مغاير )Heterodimer(، وامليدان 
هو جزء مركزي يقوم باالرتباط بالحمض النووي، ويحتوي على إصبعني من  الثالث: 
السيستئني، والزنك؛ لتسهيل ارتباطه بجزء معني من الجني، ُيدَعى عنصر استجابة للدرق 
)Thyroid Response Element(، ويقوم مركب هرمون الغدة الدرقية املرتبط بمستقبلة 
الدرق باالرتباط بالجني املستهدف؛ مما يؤدي إلى زيادة التعبير الجيني، ومن َثمَّ إلى 
التعبير الجيني للجني املستهدف،  البروتني املطلوب، أو إلى تقليل  نسخ الجني وإنتاج 
وتقليل إنتاج البروتني املقصود، ويرتبط مركب هرمون الغدة الدرقية ومستقبلة الدرق 
بجزء معني من الجني، وهو عنصر استجابة للدرق، وقد يرتبط معه بشكل أحادي أو في 
األغلب كمثنوي مغاير مع مستقبلة ريتنويد إكس )RXR(، ويؤدي ارتباط مركب مستقبلة 
الدرق مع ثالثي يودو ثيرونني بالجني املستهدف إلى حدوث تغييرات في هيئته مما ُيسهِّل 

  .)Corepressor( أو عوامل كاظمة ،)Coactivator( من ارتباط عوامل منشطة
فمثاًل: عند ارتباط مركب مستقبلة الدرق وهرمون ثالثي يودو ثيرونني بجني مختصر 
الهرمون املنبه للدرق يؤدي هذا إلى تقليل إنتاج هذا الهرمون، ومن َثمَّ تقليل صناعة وإفراز 
 .)Negative Feedback( هرمونات الغدة الدرقية، وهذا يكمل دائرة االرتجاع السلبي
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ويختلف تعبير نوع مستقبلة الدرق عن مراحل تطور الجنني، وعن نوع النسيج 
املستهدف، ففي مرحلة تطور الجنني تكون مستقبلة الدرق ألفا 1 منتشرة في األنسجة، 
يتم  الجنني، وبعد ذلك  تعبيرها في آخر مراحل تطور  فيتم  بيتا  الدرق  أما مستقبلة 
تعبير مستقبلة الدرق ألفا في الدماغ بشكل كبير، وبشكل أقل في الكلى، والعضالت 
بشكل  تعبيرها  فيتم   1 بيتا  الدرق  مستقبلة  أما  والكبد،  والقلب،  والرئة،  الهيكيلية، 
 2 بيتا  الدرق  ومستقبلة  الدرقية،  والغدة  والقلب،  والدماغ،  والكبد،  الكلى،  في  كبير 
في  أقل  وبشكل  الداخلية  واألذن  والشبكية،  الدماغ،  في  بشكل خاص  تعبيرها  يتم 
أنسجة أخرى، كما أن لهرمونات الغدة الدرقية تأثيرات غير جينية على تخليق بعض 

البروتينات دون الحاجة إلى االرتباط بالجينات. 

وتلعب البروتينات املنظمة املساعدة دورًا مهمًا في مساعدة اليودو ثيرونني على 
عن  عبارة  املساعدة  مات  واملنظِّ نقصه،  أو  املستهدف،  للجني  الجيني  التعبير  زيادة 
بروتينات ترتبط بمركب مستقبلة الدرق، وتزيد التعبير الجيني للجني املستهدف، أو 
الدرق مع مستقبلة ريتنويد  اليودو ثيرونني يرتبط مركب مستقبلة  تثبطه، ففي غياب 
التعبير الجيني ونسخ  التي تمنع  بالجني املستهدف  املثبطة  إكس، ومعهما املنظمات 
إلى فسخ  باملستقبلة فهذا يؤدي  ثيرونني  اليودو  ارتباط  أما عند  تقللهما،  أو  الجني، 
زيادة  إلى  يؤدي  بدوره  وهذا  املنشطة،  املنظمات  وارتباط  املثبطة،  املنظمات  ارتباط 

التعبير الجيني للجني املستهدف. 

التأثيرات الفيزيولوجية لهرمونات الغدة الدرقية 
تؤثر هرمونات الغدة الدرقية في جميع أنسجة الجسم تقريبًا، ولعل أهم تأثيراتها 
وإنتاج  الطاقة،  وإنتاج  في االستقالب،  وتلعب دوراً  الجنني،  تطوُّر األعضاء في  هي 
والبنكرياس،  والكبد،  القلب،  في  خاصة  تأثيرات  لها  أن  كما  الجسم،  في  الحرارة 

والعضالت، وغيرها.

التأثيرات الفيزيولوجية على الجنني
األعضاء،  ونمو  الجنني،  تطوُّر  في  مهمًا  دورًا  الدرقية  الغدة  هرمونات  تلعب 
واألنسجة، ويعتمد الجنني على انتقال هرمونات الغدة الدرقية من األم إليه بواسطة 
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الجنني  أعضاء  لتكوُّن  جدًا؛  مهم  املرحلة  هذه  في  الهرمونات  هذه  وتركيز  املشيمة، 
الثاني عشر من  الدرقية في األسبوع  الغدة  إفراز هرمونات  يبدأ  أن  وتطوُّرها، قبل 
الحمل، ولعل أكثر التأثيرات وضوحًا هو تأثير هرمونات الغدة الدرقية في تطوُّر الجهاز 
هرموناتها،  لتأثير  الحساسية  شديد  العصبي،  الجهاز  إن  حيث  املركزي،  العصبي 
حيث إنها تساعد في تطور الخاليا العصبية وتكاثرها، ويظهر ذلك جليًا في األطفال 
حديثي الوالدة الذين تعّرضوا لنقص في هرمونات الغدة الدرقية في الرحم؛ مما يؤدي 

إلى َضْعف شديد في تطور الجهاز العصبي، والحركي. 

ُمعدَّل االستقالب، وإنتاج حرارة  الفيزيولوجية على  التأثيرات 
الجسم 

تؤثر هرمونات الغدة الدرقية على ُمعدَّل االستقالب األساسي، والكلي، وعوامل 
أخرى في االستقالب، وذلك بزيادة استهالك األدينوزين ثالثي الفسفات في دورات 
واستحداث  الدهون،  وتحلُّل   ،)Lipogenesis( الشحم  تكوُّن  مثل:  املختلفة  األيض 
وتحلله.  البروتني  واستحداث  الجاليكوجني،  وتحلُّل   ،)Gluconeogenesis( السكر 
كما تلعب دورًا مهمًا في تنفس امليتوكوندريا )املتقدرات(. وأيضًا تؤثر إيجابيًا في 
يزيد من  القلب؛ مما  لخاليا   )Chronotropic Effect( العضلي، وامليقاتية  التقّلص 
نسبة استهالك األكسجني، ولعل حدوث بعض الحاالت املرضية التي تؤدي إلى زيادة 
إفراز هرمونات الغدة الدرقية أو خمولها يوضح الدور املهم للغدة في هذا الجانب، 
ففي حالة نشاطها يزيد ُمعدَّل االستقالب األساسي، ونشاط النظام السمبثاوي مثل: 
زيادة التقّلص العضلي، وامليقاتية لخاليا القلب؛ مما يؤدي إلى األعراض املعروفة مثل: 
القلب، ويحدث  الشهية، وتسارع ضربات  زيادة في  الوزن مع  التعرُّق، وفقدان  زيادة 
العكس في حالة خمولها فيقل ُمعدَّل االستقالب األساسي، ونقص التقلُّص العضلي، 

وامليقاتية  لخاليا القلب؛ مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وتباطؤ ضربات القلب.

التأثيرات الفيزيولوجية على القلب 
تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا في تطوُّر القلب في الجنني، وذلك في تمايز 
)Differentiation( الخاليا العضلية القلبية، كما أنها تتحّكم في التقلُّص العضلي، 

وامليقاتية لعضلة القلب. 
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التأثيرات الفيزيولوجية على العضالت الهيكلية 
تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا مهمًا في تطور العضالت الهيكلية، واستتبابها، 
وتجديدها، وتعبير ناقالت الدرقية أحادي كاربوكسليت 8، و10، واإلنزيم النازع لليود 
من النوع الثاني والثالث في الخاليا العضلية الهيكلية ُيحدَّد بواسطة تركيز هرمونات 
الغدة الدرقية في داخل الخاليا العضلية ألداء مهامها املطلوبة، وُيحدِّد النسخ الجيني 
وتجديدها  وانقباضها،  وليونتها،  العضالت  تطور  الدرقية  الغدة  هرمونات  بواسطة 
وعمليات األيض، واستتباب السكر فيها، وحيث إن العضالت تمثل )30 - 40 %( من 
كتلة الجسم فمعدل االستقالب الرئيسي في حال زيادة هرمونات الغدة الدرقية في 
الجسم أو نقصها يعتمد بشكل رئيسي على التغيير في ُمعدَّل استهالك الطاقة في 
العضالت، ويقوم هرمون ثالثي يودو ثيرونني بهذه الوظائف في العضالت عن طريق 
ارتباطه بمستقبلة الدرق ألفا1 بشكل أساسي، كما يقوم اإلنزيم النازع لليود 2 بتوفير 

الهرمون الفّعال ثالثي يودو ثيرونني في الخاليا العضلية. 

التأثيرات الفيزيولوجية على العظام 
Endo� م الغضروفي  تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا مهمًا في تطوُّر التعظُّ
الغضروفية  الخاليا  تطوُّر  عن  املسؤولة  الجينات  وتنبيه   ،chondral Ossification
 ،)Mineralization( وتمعدنه   ،)Cartilage Matrix( الغضروفي  املطرس  وإنتاج 

وتحلُّله.

الذين  باألطفال  العظام  تطّور  في  الدرقية واضحًا  الغدة  تأثير هرمونات  ويظهر 
يعانون خمول الغدة الدرقية الوراثي، أو الذي يحدث في سن مبكرة في فترة النمو، 
حيث يحدث تأّخر شديد في نمو العظام، وِقَصر في القامة، ونتيجة لخمول الغدة الدرقية 
 ،)Epiphysis Dysplasis( م غضروفي غير سوي، وخلل التنسج املُشاشي يحدث تعظُّ
"وثدن في املشاشة"، كما أنه في حاالت الخمول الشديدة، أو التي لم يتم تشخيصها 
مبكراً قد يحدث توقف في نمو العظم، أما في حال نشاط الغدة الدرقية املبكر فيحدث 
تسارع في النمو، وتطّور العظم، ويكون عمر العظم متقدمًا، وهذا يؤدي إلى اندماج 

صحيفة النمو )Growth Plate( بشكل مبكر، ومن َثمَّ حدوث ِقَصر القامة. 

(
)
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ناقالت  وجود  طريق  عن  العظم  في  بوظيفتها  الدرقية  الغدة  هرمونات  وتقوم 
بروتينية درقية المتصاص الهرمون في الخاليا العظمية، ووجود اإلنزيم النازع لليود 
الذي ُيحوِّل هرمون الثايروكسني إلى هرمون فّعال وهو ثالثي يودو ثيرونني، وأيضًا 
ل الهرمونات للتحّكم في تركيز هرمونات الغدة الدرقية بشكل دقيق، ونوع مستقبلة  ُيعطِّ
الدرق املوجود في الخاليا العظمية، ويقوم هرمون ثالثي يودو ثيرونني بوظيفته في 
العظم عن طريق ارتباطه بمستقبلة الدرق، ومستقبلة الدرق ألفا 1 هي األكثر تعبيراً 
في العظم، حيث يبلغ تركيزها عشرة أضعاف مستقبلة الدرق بيتا 1، أما اإلنزيمات 
للتحّكم  العظم، وذلك  الثالث منها في  والنوع  الثاني  النوع  تعبير  فيتم  لليود  النازعة 
في تركيز هرمونات الغدة الدرقية فيه، وهذا مهم لدورها في تطوُّر العظم، والنمو، أما 
ناقالت الدرق فيتم تعبير ناقل أحادي كاربوكسيالت 8 في صحيفة النمو، والخاليا 
هو   10 كاربوكسيالت  أحادي  وناقل  وناقضاته،  العظم  بانية  والخاليا  الغضروفية، 
في  مهمة  الدرقية  الغدة  هرمونات  أن  كما  النمو،  في صحيفة  تعبيرًا  األكثر  الناقل 

الحفاظ على العظم في اإلنسان البالغ.     

التأثيرات الفيزيولوجية على النسيج الدهني األبيض، والبني 
تكمن أهمية النسيج الدهني البني في إنتاج الحرارة، وذلك لوجود نسبة كبيرة 
من امليتوكوندريا )املتقدرات( فيه، وعند التعّرض للبرد يقوم النظام السمبثاوي بتنشيط 
اإلنزيم النازع لليود من النوع الثاني؛ مما يؤدي إلى إنتاج هرمون ثالثي يودو ثيرونني 

داخل الخاليا الذي يسمح بنسخ الجينات املسؤولة عن إنتاج الحرارة. 

التأثيرات الفيزيولوجية على الجهاز الهضمي والكبد
تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا في تطوُّر األمعاء، وحركتها، ففي حالة خمول 
الغدة الدرقية يحدث تباطؤ في تمعج األمعاء، وحالة إمساك، ويحدث العكس في حالة 
النازع  اإلنزيم  بتعبير  الكبد  ويقوم  األمعاء،  تمعج  في  تسارع  يحدث  حيث  نشاطها 
لليود من النوع األول بشكل منتشر، والذي يساعد على تحويل هرمون الثايروكسني 
ثالثي  هرمون  بتعطيل  يقوم  أنه  كما  البالزما،  في  ثيرونني  يودو  ثالثي  هرمون  إلى 
يودو ثيرونني املنعكس، وتقوم خاليا الكبد بتعبير اإلنزيم النازع لليود 2؛ وذلك لتوفير 
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هرمون ثالثي يودو ثيرونني بشكل موضعي، وتقوم هرمونات الغدة الدرقية بالتأثير 
أمراضها  وتؤثر  الرئيسي،  االستقالب  ُمعدَّل  على  بتأثيرها  وذلك  الكبد،  وظيفة  على 
على الكبد، فيحدث ارتفاع في إنزيمات الكبد في حال نشاطها، أو خمولها، وأيضًا 
يوجد ارتباط بني خمول الغدة الدرقية والكبد الدهني، حيث تلعب هرموناتها دورًا في 
استقالب الكوليستيرول، واستقالب األحماض الدهنية، وإنتاج الحمض الصفراوي.  
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بالغدة  عالقتها  على  ووظيفتها  ونموها،  تطورها،  في  الدرقية  الغدة  تعتمد 
للدرق باستثارة  الهرمون املوجه  )Hypothalamus(، حيث يقوم  والوطاء  النخامية، 
الغدة  خاليا  باستثارة  يقوم  والذي  للدرقية،  املنبه  الهرمون  إلنتاج  النخامية؛  الغدة 
الدرقية إلنتاج هرمونات الغدة الدرقية وإفرازها، وتقوم هرمونات الغدة الدرقية بدورها 
في االرتجاع السلبي )Negative Feedback( على الغدة النخامية، والوطاء؛ لتقليل 
إنتاج الهرمون املنبه للدرقية وإفرازه، والهرمون املوجه للدرق، ومن َثمَّ يتحقق التوازن 

الدقيق في دورة إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. )انظر إلى الصورة التوضيحية 4(.

الهرمون املوجه للدرق  
دورًا حاسمًا  الدرقية(  ملوجهة  املطلق  )الهرمون  للدرق  املوجه  الهرمون  يلعب 
أولي  كمركب  الهرمون  هذا  ويتم تصنيع  وإفرازه،  للدرق  املنبه  الهرمون  إنتاج  في 
في  منطقة خاصة  في  وذلك  دالتون،  كيلو  )Prepro TRH(، ويصل وزنه إلى 29 
األولي  البروتني  هذا  ويتعرض   ،)Paraventricular Nucleus( ُتسـّمـى  الوطاء 
كونفيرتاز  الهرمون  طليعة  ُتسّمى  خاصة  إنزيمات  بواسطة  التعديالت  بعض  إلى 
في  انتقاله  أثناء  وذلك  النهائي،  الهرمون  إلنتاج  )Prohormone Convertase(؛ 
األلياف العصبية نحو الغدة النخامية، ويتم إطالق الهرمون املوجه للدرق من األلياف 
العصبية إلى شبكة األوردة النخامية الوطائية ليصل إلى الخاليا املصنِّعة للهرمون 
املنبه للدرقية، حيث يرتبط بمستقبلة املوجه للدرق، وتقع هذه املستقبلة في الغشاء 
نايتروجيني خارج  الخلوي، وتتكون من سبعة ميادين عبر الغشاء، وجزء متطرف 

الفصل الثالث
التنظيم الهرموني مع هرمونات الغدد

 الصماء األخرى
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الصورة )4(: رسم توضيحي يبني عالقة الغدة الدرقية مع الغدة النخامية، والوطاء.

الوطاء

الغدة النخامية

الغدة الدرقية

الهرمون املوجه 
للدرق

الهرمون املنبه للدرق

الثايروكسني
%80

ثالثي يودو ثيرونني
%20
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G الخلية، وجزء متطرف كربوكسي داخل الخلية وهي من عائلة مستقبالت البروتني
ا)G-protein Coupled Receptor(، ويؤدي ارتباط الهرمون املنبه للدرق باملستقبلة 
للدرقية  املنبه  الهرمون  إنتاج  إلى  بالنهاية  تؤدي  التي  التفاعالت  من  مجموعة  إلى 
وإفرازه، حيث يقوم بزيادة نسخ جينات الهرمون املنبه للدرقية ألفا، والهرمون املنبه 
للدرقية بيتا، ويساعد في ارتباط جزأي الهرمون املنبه للدرق ألفا، وبيتا، وأخيرًا ينظم 
عملية االرتباط بالجليكوزيل للهرمون وإفرازه، حيث إن عملية ارتباط جزيئات السكر 
مع الهرمون املنبه للدرقية مهمة وأساسية ليكون فّعااًل، وُيذَكر أن حدوث طفرة جينية 
في مستقبلة الهرمون املوجه للدرق يؤدي إلى حدوث خمول وراثي في الغدة الدرقية، 
ويتم تحلُّل هذا الهرمون عن طريق إنزيم خاص، ولهرمونات الغدة الدرقية وباألخص 
للدرق  املنبه  املطلق  الهرمون  بإنتاج  التحّكم  في  أساسي  دور  ثيرونني  يودو  ثالثي 
وإفرازه، حيث ُيستخلَص ثالثي يودو ثيرونني من البالزما عن طريق الحاجز الدموي 
الدماغي وينتقل إلى الوطاء مباشرة، أو بتحوُّل هرمون الثايروكسني املوجود إلى ثالثي 
َثمَّ يرتبط هرمون  الثاني، ومن  النوع  لليود من  النازع  يودو ثيرونني بواسطة اإلنزيم 
ثالثي يودو ثيرونني مع مستقبلة الدرق بيتا 2 في داخل نواة الخلية العصبية املسؤولة 
عن إفراز الهرمون املوجه للدرق في الوطاء، ويقوم هذا املركب باالرتباط بجني الهرمون 
املوجه للدرق، وتقليل نسخه، وأيضًا يقوم مركب ثالثي يودو ثيرونني ومستقبلة الدرق 
بيتا 2 باالرتباط بالجني املسؤول عن نسخ إنزيم طليعة الهرمون كونفيرتاز وإنتاجه، ومن 
َثمَّ تقليل إنتاج الهرمون املوجه للدرق، وتكمن أهمية الهرمون املوجه للدرق في املحافظة 
على وظيفة الخاليا املنتجة للهرمون املوجه للدرق في الغدة النخامية، لكن اليستلزم 

األمر وجود هذا الهرمون أثناء تطور هذه الخاليا بشكل طبيعي في حياة الجنني. 

الهرمون املنبه للدرقية 
يتكون الهرمون املنبه للدرقية من مركب مثنوي مغاير يتكون من جزأين فرعيني 
ألفا، وبيتا، ويوجد الجني الخاص بالجزء ألفا في كروموسوم 6، بينما يوجد الجني 
الخاص في الجزء بيتا في كروموسوم 1، والجزء الفرعي ألفا للهرمون املنبه للدرقية 
هو نفسه موجود في هرمونات أخرى وهي: الهرمون املُلَوتن، والهرمون املنبه للجريب،  
وموجهة الغدد التناسلية املشيمائية )LH, FSH, HCG(، بينما الجزء الفرعي بيتا 
مختص فقط بالهرمون املنبه للدرقية، وهو املسؤول عن التفاعل مع مستقبلة الدرق، 
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ويرتبط الجزءان الفرعيان ألفا وبيتا للهرمون املنبه للدرقية بإحكام، ووجود جزيئات 
السكر في الجزأين الفرعيني ألفا وبيتا مهم في هذا االرتباط املحكم، ويجعل الهرمون 
املنبه للدرقية فعااًل، ويؤدي حدوث طفرة جينية في الجزء الفرعي بيتا إلى حدوث خمول 

وراثي في الغدة الدرقية.  

ويعتمد تنظيم إنتاج الهرمون املنبه للدرقية وإفرازه بشكل أساسي على عاملني، 
العامل األول: هو الهرمون املطلق املنبه للدرق، وهو املسؤول عن إنتاج الهرمون املنبه 
سلبي  بشكل  يؤثر  الذي  وهو  الثاني:  والعامل  وإفرازه،  النخامية  الغدة  من  للدرقية 
ثالثي  وباألخص  الدرقية  الغدة  هرمونات  وهي  للدرقية،  املنبه  الهرمون  إنتاج  على 
يودو ثيرونني الذي يقوم بتقليل إنتاج الهرمون وإفرازه، ومن َثمَّ يؤدي ذلك إلى حدوث 
حالة من التوازن واالستقرار في نسبة تركيز هرمونات الغدة الدرقية في الدم، ويقوم 
ثالثي يودو ثيرونني باالرتباط بمستقبلة الدرق وباألخص بيتا 2 في داخل نواة الخلية 
املسؤولة عن إنتاج الهرمون املنبه للدرقية في الغدة النخامية، ومن َثمَّ االرتباط بالجني 
املسؤول عن إنتاج الهرمون املنبه للدرقية، وتثبيط إنتاجه، ويزيد إنتاج الهرمون املنبه 
الدم في حالة  الدرقية قلياًل في  الغدة  للدرقية وإفرازه عندما يكون تركيز هرمونات 
خمول الغدة الدرقية، ويقل إنتاجه وإفرازه عندما يكون تركيز هرمونات الغدة الدرقية 
عاليًا في الدم كما في حالة نشاط الغدة الدرقية، ونستطيع قياس تركيز الهرمون املنبه 
للدرقية وبدقة عالية باستخدام الفحوص املختبرية الخاصة، كما يمكن قياس تركيز 
الجزء ألفا الذي قد يزيد في بعض الحاالت املرضية مثل: أورام الغدة النخامية املنتجة 
للهرمون املنبه للدرقية، ويتم إفراز الهرمون املنبه للدرق من خاليا "موجهة الدرقية" 
في الغدة النخامية بشكل نابض، وتزيد الوتيرة في املساء، ويوجد بعض الحاالت التي 
الهرمون  تركيز  تقل نسبة  املثال:  الدم، فعلى سبيل  الهرمون في  تؤثر على مستوى 
نتيجة  أو  الطعام،  في  الشديد  النقص  أو  الشديد،  املرض  حاالت  في  للدرقية  املنبه 
استخدام بعض األدوية كالجرعات العالية من الكورتيزون، أو بعد أخذ دواء الدوبامني 
في الوريد، وتجدر اإلشارة إلى أن استخدام عالج الدوبامني عن طريق الفم وبجرعات 

قليلة ال يؤثر على تركيز الهرمون املنبه للدرق. )انظر إلى الجدول التالي(.
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للدرق، وتنتمي  املنبه  ارتباطه بمستقبلة  للدرقية بعد  املنبه  الهرمون  تأثير  ويبدأ 
مستقبلة املنبه للدرق إلى عائلة مستقبالت البروتني G، وهو يتكون من سبعة ميادين 
املنبه  بالهرمون  يرتبط  الذي  الخلية  خارج  نيتروجيني  متطرف  وجزء  الغشاء،  عبر 
للدرقية، وجزء متطرف كربوكسي داخل الخلية الذي يبدأ بالقيام بسلسلة تفاعالت 
بشكل  الفسفات  أحادي  أدينوسني  بواسطة  وذلك  باملستقبلة،  الهرمون  ارتباط  بعد 
أساسي، أو الفسفوإينوزيتول )Phosphoinisitol(. وتجدر اإلشارة إلى أن هرمون 
موجهة الغدد التناسلية املشيمائية البشرية يستطيع أن يرتبط بمستقبلة الهرمون املنبه 
الدرقية؛  الخلية  الهرمونني، وتحفيز  لكال  بيتا  الجزء  لوجود تشابه بني  وذلك  للدرق، 
إلنتاج هرمونات الغدة الدرقية وإفرازها، وخاصة عندما يكون تركيز هذا الهرمون عاليًا 
 )Molar Pregnancy( في بعض حاالت الحمل مثل: الحمل بتوأم، أو الحمل العداري
)هو حمل عنقودي يحدث عندما تكون هناك مشكلة في البويضة املخصبة، مما يعني 
أن الطفل واملشيمة ال يتطوران كما ينبغي بعد الحمل، وال يتمكن الحمل العنقودي من 
يرتبط  أن  يستطيع  الدرق  ملستقبلة  املضاد  الجسم  أن  كما  الحياة(،  قيد  على  البقاء 
بمستقبلة املنبه للدرق؛ لتحفيز الغدة الدرقية وإنتاج هرموناتها وإفرازها كما في داء 

 .)Graves’ disease( جريفز

زيادة الهرمون املنبه للدرقية نقص الهرمون املنبه للدرقية

خمول الغدة الدرقية االبتدائي. نشاط الغدة الدرقية.

مرحلة الشفاء من متالزمة االعتالل الالدرقي. خمول الغدة الدرقية الثانوي.

ورم غدي نخامي مفرز للهرمون املنبه للدرقية. الثلث األول من الحمل.

وجود أجسام مضادة غيروية متداخلة . املرض الشديد.

مقاومة لهرمونات الغدة الدرقية. الجرعات العالية من الكورتيزون.

العالج بالدوبامني الوريدي.

 البيوتني.

جدول يوضح أسباب ارتفاع ونقص تركيز الهرمون املنبه للدرقية
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التفاعالت  من  مجموعة  إلى  باملستقبلة  للدرقية  املنبه  الهرمون  ارتباط  ويؤدي 
التي تؤدي بالنهاية إلى إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وإفرازها، ويلعب الهرمون املنبه 
للدرق دورًا مهمًا في جميع خطوات إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وإفرازها من الخلية 
الدرقية بدءًا من استخالص اليود إلى إفراز هرمونات الغدة الدرقية، حيث يقوم بزيادة 
تعبير ناقل سمبورتير يوديد الصوديوم )Sodium Iodide Symporter(، واإلنزيم 
 Sodium Iodide البيروكسيد  هيدروجني  ثنائي  الفّعالة  ومادته  ثيروبيروكسيداز، 
هرمونات  إلنتاج  أساس  لوضع  الدرقي؛  الجلوبولني  بإنتاج  يقوم  كما   ،Symporter
الخلية،  داخل  إلى  الغرواني  في  املصنَّع  الدرقي  الجلوبولني  والتقام  الدرقية،  الغدة 
وتحلُّله إلفراز هرمونات الغدة الدرقية بشكل سريع، كما يؤدي ارتباطه مع املستقبلة 
إلى زيادة حجم الخلية الدرقية، وتغيُّر شكلها بنشوء زغابات في الغشاء العلوي للخلية 

التي تقوم بالتهام الغرواني إلى داخل الخلية. 

(
)
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يعتمد تشخيص أمراض الغدة الدرقية بشكل أساسي على الفحوص املختبرية 
التي  األخرى  املختبرية  الفحوص  ومن  للدرقية،  املنبه  والهرمون  الدرقية،  للهرمونات 
تساعد على التشخيص: فحص األجسام املضادة للثيروبيروكسداز، وفحص الجسم 
املضاد ملستقبلة الهرمون املنبه للدرقية، وفحص الثيروجلوبولني أو الجلوبولني الدرقي، 
وفحص الجسم املضاد للثيروجلوبولني، وأخيرًا فحص الكالسيتونني الذي ُيعّد عالمة 

للسرطان الدرقي اللبي. 

)التصوير  التصواتي  التصوير  الدرقية  الغدة  ألمراض  التشخيص  طرق  ومن 
للغدة الدرقية الذي ُيُعّد من أهم الوسائل لتشخيص تضّخم  باألشعة فوق الصوتية( 
يعود لسهولة  الدرقي ومتابعته؛ وذلك  الدرقية، والسرطان  والعقيدات  الدرقية،  الغدة 
لتقييم   )FNA( املشفوطة  باإلبرة  الخزعة  إلى  إضافة  ودقته،  تكلفته،  وقلة  إجرائه، 
العقيدات الدرقية عند اكتشافها سواء بالفحص السريري، أو بالتصوير التصواتي، 
التفريقي  التشخيص  في  املهمة  الفحوص  من  ُيعّد  الذي  املشع  اليود  مسح  وأخيرًا 

لنشاط الغدة الدرقية. 

أواًل: الفحوص املختبرية للغدة الدرقية
فحص الثايروكسني وثالثي يودو ثيرونني. 1

يتم قياس مستوى الثايروكسني وثالثي يودو ثيرونني املرتبطني بالبروتني الرابط 
بواسطة املقايسة املناعية لتشخيص أمراض الغدة الدرقية، لكن تكمن املشكلة في أن 
التغييرات التي تحدث في تركيز البروتني الرابط للهرمونات الدرقية مثل: الجلوبولني 
الدرقي الرابط، أو الترانستيريتني، أو األلبومني تؤدي إلى تغييرات خاطئة في قياس 
ينتج  مما  بالنقصان؛  أو  بالزيادة،  إما  ثيرونني  يودو  وثالثي  الثايروكسني،  هرموني 

الفصل الرابع
 تشخيص أمراض الغدة الدرقية
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)الجلوبولني  الثيروجلوبولني  في  نقص  وجود  عند  فمثاًل:  التشخيص،  في  خطأ  عنه 
الدرقي( الخلقي يكون مستوى تركيز الثايروكسني قلياًل في الدم، لكن يكون مستوى 
الجلوبولني  إنتاج  يزيد  الحمل  أثناء  وأيضًا  الطبيعي،  املعدل  في  الحّر  الثايروكسني 
مرتفعًا  يكون  الثايروكسني  قياس  فعند  اإلستروجني،  لتحفيز  نتيجة  الرابط؛  الدرقي 
هرمون  تركيز  يعكس  ال  وهذا  الدرقية،  الغدة  بنشاط  خاطئًا  تشخيصًا  يعطي  مما 
وجود  بسبب  الثايروكسني  تركيز  ارتفاع  األخرى:  األمثلة  ومن  الحّر،  الثايروكسني 
يؤدي  مما  الثايروكسني  مع  اأُللفة  زيادة  خاصية  وله  )املتغير(،  املتفاوت  ألبومني 
وذلك ألن مستوى  تأثير سريري،  أّي  بدون  الثايروكسني؛  تركيز  زيادة مستوى  إلى 
الناتج  ثايروكسني الدم  الثايروكسني الحّر يكون طبيعيًا، ويعرف هذا بزيادة )فرط( 
عن خلل األلبومني العائلي، وهو مرض ذو وراثة صبغية جسدية سائدة، ويبني الجدول 

التالي أسباب نقص البروتني الدرقي الرابط، أو ارتفاعه. 

تغيير في األلبومني 
والثايريتني الناقل

انخفاض الجلوبولني 
الدرقي

ارتفاع الجلوبولني 
الدرقي

فرط الثايروكسني نتيجة
خلل األلبومني العائلي

نقص الجلوبولني
الحمل الوراثي

األندروجني اإلستروجني

تسمم درقي زائف نشاط الغدة الدرقية

التهاب الغدة الدرقية

جدول يوضح: أسباب ارتفاع الجلوبولني الدرقي الرابط ونقصه
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فحص الثايروكسني وثالثي يودو ثيرونني الحّر. 2
التأثيرات الكبيرة  تكمن أهمية قياس هرمونات الغدة الدرقية الحرة في تجنب 
التي قد تحدث للبروتني الدرقي الرابط وتأثيرها على قياس تركيز مستوى الهرمونات 
الطرق  تطوير  تم  لهذا  الفّعال؛  الجزء  الهرمون هو  الحّر من  الجزء  أن  كما  الدرقية، 

املختبرية لقياس الجزء الحّر من هرمونات الغدة الدرقية. 
وتنقسم طرق فحص الهرمونات الدرقية الحرة إلى طرق مباشرة، وتقديرية، ففي 
الطرق املباشرة يتم فصل الهرمون الحّر عن الهرمون املرتبط بالبروتني الدرقي الرابط، 
ومن َثمَّ قياس تركيز الهرمون الحّر، أما في الطرق التقديرية فيتم حجز كمية صغيرة 

من الهرمون الحّر، والتي تكون متناسبة مع تركيزه في الدم. 

أ - الطريقة املباشرة لفحص هرمون الغدة الدرقية الحّر

في الطريقة املباشرة لفحص هرمون الثايروكسني الحّر أو ثالثي يودو ثيرونني 
الحّر يتم فصل الهرمون الحّر عن الهرمون املرتبط بالبروتني الدرقي الرابط عن طريق 
 ،)Ultrafiltration( أو الترشيح الفائق ،)Equilibrium Dialysis( الدِّيال التوازني
حيث يحدث توازن بني نسبة الهرمون الحّر والهرمون املرتبط تحاكي النسبة املوجودة 
يالة )املادة التي تعبر  في الدم، وبعد ذلك يتم عمل قياس لتركيز الهرمون الحّر في الدُّ
الغشاء أثناء عملية الدِّيال( إما عن طريق مقايسة مناعية، أو حديثًا عن طريق استشراب 
سائلي مقرون بقياس الطيف الكلي )Liquid Mass Spectrometry(، وُتعتَبر الطريقة 
الثانية أكثر دقة في قياس الهرمون، وتتطلب الطريقة املباشرة لقياس الهرمون الحر 
تقنيات معقدة، وتتأثر بعديد من العوامل الفيزيائية مثل: الحرارة، واأُلّس الهيدروجيني، 
كما أنها مكلفة؛ لذا يقتصر استخدام هذه الطريقة في األبحاث، واملختبرات الخاصة 

املرجعية.

ب - الطريقة التقديرية أو غير املباشرة في فحص هرمون الدرقية الحّر

الحّر،  الثايروكسني  منسب  قياس  على  التقليدية  التقديرية  الطريقة  وتشتمل 
ومنسب ثالثي يودو ثيرونني الحّر، ففي هذه الطريقة يتم قياس تركيز هرمون الغدة 
الدرقية الكلي، وقياس تركيز البروتني الدرقي الرابط، ومن َثمَّ تقسيم تركيز هرمون 
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أو منسب  الرابط حسابيًا للحصول على نسبة  الدرقي  البروتني  الدرقية على تركيز 
الثايروكسني الحّر، أو ثالثي يودو ثيرونني، وال يتم استخدام هذه الطريقة حاليًا في 
قياس تركيز هرمون الغدة الدرقية الحّر، وقد تم استبدال هذه الطريقة بعمل املقايسة 

املناعية لفحص الهرمون الدرقي الحّر.
وفي الوقت الحالي يتم قياس هرمون الدرقية الحّر عن طريق املقايسة املناعية 
والتي إما أن تكون أحادية الخطوة، أو ثنائية الخطوة، ففي املقايسة املناعية أحادية 
الخطوة ُيستخَدم متناظر من الهرمون املوسوم الذي ال يتداخل مع البروتني الدرقي 
للهرمون،  املضاد  بالجسم  االرتباط  الحّر في  الدرقي  الهرمون  ويتنافس مع  الرابط، 
تركيز  يتم قياس  املرتبطة  املكونات غير  التخلص من  بالجزء الصلب، وبعد  واملرتبط 
متناظر الهرمون املوسوم، واملرتبط بضد الهرمون املرتبط بالجزء الصلب بحيث يكون 
تركيزه متناسبًا عكسيًا مع تركيز هرمون الغدة الدرقية الحّر في الدم، أما في طريقة 
املقايسة املناعية أحادية الخطوة األخرى فيتم استخدام جسم مضاد لهرمون موسوم؛ 
االرتباط  الصلب في  بالجزء  املرتبط  الهرمون  العينة مع  الحّر في  الهرمون  ليتنافس 
بضد الهرمون املوسوم، وبعد أن يتم التخلص من املكونات غير املرتبطة، يتم قياس 
تركيز ضد الهرمون املوسوم، واملرتبط بالجزء الصلب، فيكون تركيزه متناسبًا عكسيًا 
مع تركيز هرمون الدرقية الحّر في الدم، ويتم عمل املقايسة إما باستخدام اللمعان 
 ،)ELISA( أو املمتز املناعي املرتبط باإلنزيم ،)Chemiluminescence( الكيميائي 
أو باإلشعاع، والشائع اآلن استخدام مقايسة مناعية آلية باللمعان الكيميائي أحادية 
عدم  الطريقة  هذه  استخدام  يمّيز  ومما  املوسوم،  الهرمون  باستخدام ضد  الخطوة 
الصلب ال  بالجزء  املرتبط  الهرمون  إن  الرابط، حيث  الدرقي  بالبروتني  كثيرًا  تأثرها 
يرتبط بالبروتني الدرقي الرابط في العينة، ومع ذلك فجميع طرق املقايسة التقديرية 

تتأثر إلى حد ما بتركيز البروتني الدرقي الرابط في الدم. 
أما في املقايسة املناعية ثنائية الخطوة فيتم أواًل استخدام ضد الهرمون املرتبط 
بضد  يرتبط  حيث  العينة،  من  الحّر  الدرقية  هرمون  الستخالص  الصلب؛  بالجزء 
الهرمون، ومن َثمَّ التخلص من املكونات غير املرتبطة، وفي الخطوة الثانية يتم إضافة 
مسبار موسوم؛ ليقوم باالرتباط بالجسم املضاد للهرمون غير املرتبط بهرمون الدرقية 
الحّر، فتكون نسبة تركيز املسبار املوسوم متناسبة عكسيًا مع تركيز هرمون الدرقية 

الحّر في الدم.
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ومع أن املقايسة املناعية التقديرية اآللية أقل تأثرًا بمستوى البروتني الرابط، إال 
أنه في وجود تغييرات كبيرة في مستوى البروتني الدرقي الرابط في الدم تتأثر مقايسة 

الهرمون الدرقي الحّر بقياس أعلى من التركيز الحقيقي للهرمون، أو أقل منه.  

ومن الجدير بالذكر أن قياس الثايروكسني الحّر باملقايسة املناعية أدق من قياس 
ثالثي يودو ثيرونني الحّر؛ وذلك ألن تركيز الثايروكسني الحّر بالدم أكثر بمرتني أو 

ثالث من تركيز ثالثي يودو ثيرونني. 

قياس الهرمون املنبه للدرقية. 3

ُيعَتبر قياس الهرمون املنبه للدرقية الفحص األساسي في تشخيص أمراض الغدة 
الدرقية، ويتم إفراز الهرمون املنبه للدرقية بنظم َيوماوي )Circadian Rhythm( حيث 
تكون الذروة بني منتصف الليل إلى الرابعة فجرًا، وتكون أقل تركيزًا وقت العصر، ويتم 
تحديد املدى املرجعي للهرمون املنبه للدرقية بعمل املقايسة لعينة من السكان، وُتقدَّر 
العينة بمائة وعشرين شخصًا من البالغني الذين ال يشتكون أمراضًا في الغدة الدرقية، 
وال يوجد لدى أحد من أقربائهم شخص يعاني أمراض الغدة الدرقية، ويكون فحص 
الجسم املضاد للدرقية سلبيًا، ويحدث االختالف في الحد األعلى للمدى املرجعي بني 
منطقة، وأخرى، ويعود هذا إلى معدل استهالك اليود، والعمر، والعرق، وكتلة الجسم، 
الغدة  في  مناعي  مرض  لديهم  أشخاص  على  بالخطأ  السكانية  العينة  تشتمل  وقد 

م فيها، أو يأخذون بعض األدوية التي تؤثر في وظيفتها.  الدرقية، أو تضخُّ

Sand� شطيرية مناعية  مقايسة  بواسطة  للدرقية  املنبه  الهرمون  فحص   ويتم 
wich Immunoassay، وقد تطور هذا الفحص وتطورت دقته في تشخيص أمراض 
الغدة الدرقية على مدى السنوات السابقة، وُتحدَّد دقة مقايسة الهرمون املنبه للدرقية 
بقدرتها على الفصل أو التفريق بني سوائية الغدة، ونشاطها، وُيسّمى هذا بالحساسية 
الوظيفية، وُتعَرف الحساسية الوظيفية بالتركيز األدنى للحليلة )املادة املراد تحليلها( 
التي يتم قياسها بمعامل تفاوت ُيقدَّر بعشرين في املائة، فكان الجيل األول من املقايسة 
املناعية للهرمون املنبه للدرقية يستطيع قياس الهرمون املنبه للدرقية بحد أدنى 1.0 
ملي وحدة دولية لكل ملي لتر، لكن هذا الحد األدنى بالقياس ليس كافيًا في التفريق 

(
)
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بني نشاط الغدة الدرقية البسيط، وسوائيتها، أما الجيل الثاني فكان يستطيع قياس 
الهرمون املنبه للدرقية بحد أدنى 0.1 وحدة دولية لكل ملي لتر، مما زاد من حساسية 
قدرة  من  الوظيفية  الحساسية  في  الزيادة  هذه  وحسنت  أضعاف،  عشرة  الفحص 
في  واملستخدمة  املناعية  املقايسة  من  الثالث  الجيل  وفي  التشخيص،  على  الفحص 
الوقت الحالي فإن الحساسية الوظيفية أصبحت أقل من 0.01 ملي وحدة دولية لكل 
ملي لتر، فأصبح فحص الهرمون املنبه للدرقية دقيقًا جدًا في التشخيص والتفريق بني 

أمراض الغدة الدرقية، وخاصة نشاط الغدة الدرقية دون السريري.

بالهرمون  ترتبط  مضادة  أجسام  توجد  الشطيرية  املناعية  املقايسة  عمل  وفي 
املنبه للدرقية؛ لقياس تركيزه في العينة، فالجسم املضاد األول مرتبط بالجزء الصلب 
من جهة، وبالوحدة الفرعية ألفا للهرمون املنبه للدرقية من جهة أخرى؛ ليقوم بتثبيته 
على الجزء الصلب، أما الجسم املضاد الثاني وهو الجسم املضاد املوسوم فإنه يرتبط 
تركيز  مع  طرديًا  متناسبة  تكون  قياسها  يتم  التي  فاإلشارة  بيتا،  الفرعية  بالوحدة 
الهرمون املنبه للدرقية، وتكون اإلشارة املستخدمة إما باستخدام اللمعان الكيميائي، 
مقايسة  استخدام  اآلن  والشائع  بالفلوروفور،  أو  باإلنزيم،  املرتبط  املناعي  املمتز  أو 

مناعية آلية باللمعان الكيميائي. 

وُيعَتبر فحص الهرمون املنبه للدرقية دقيقًا لتشخيص أمراض الغدة الدرقية في 
Normal Hypothalamic-Pitui�  وجود املحور الوطائي النخامي الدرقي الطبيعي
tary-Thyroid Axis، وعدم وجود أدوية تؤثر على قياس تركيز الهرمون املنبه للدرقية 
أو مداخالت مختبرية، لكن في بعض الحاالت يؤدي قياس الهرمون املنبه للدرقية منفردًا 
من دون قياس الثايروكسني الحّر إلى تشخيص خاطئ، فمثاًل: في حالة خمول الغدة 
الثانوي يكون مستوى الهرمون املنبه للدرقية في املعدل الطبيعي، فيتم التشخيص عن 
طريق الخطأ بأن املريض ال يعاني مرضًا في الغدة الدرقية، والبّد من قياس الهرمونات 
الدرقية التي تكون أقل من املعدل الطبيعي في هذه الحالة؛ لتشخيص املريض بطريقة 
صحيحة، وأيضًا عند بدء عالج خمول الغدة الدرقية أو نشاطها فإن مستوى الهرمون 
املنبه للدرقية يتأخر حتى يصل إلى املعدل الطبيعي مقارنة بمستوى الهرمونات الدرقية 
التي تصل إلى مستواها الطبيعي بشكل أسرع، وفي بعض الحاالت يكون هناك تباين 

(
)
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بني الحالة السريرية وفحص الهرمون املنبه للدرقية، فمثاًل عندما يكون مستوى هرمون 
الغدة الدرقية مرتفعًا قلياًل، وكذلك الهرمون املنبه للدرقية، فال بّد في هذه الحالة من 
التأكد أواًل من عدم وجود تداخالت مختبرية كأجسام مضادة للهرمون املنبه للدرقية، 
وإن لم يكن هذا موجودًا فأحد أسباب هذا التباين إما أن يكون وجود ورم غدي نخامي 

ُمفِرز لهرمون املنبه للدرقية، أو ُمقاوَمة لهرمونات الغدة الدرقية. 

قياس الثيروجلوبولني. 4

يتم إفراز الجاليكوبروتني من الخاليا الدرقية الجريبية، وتخزينه في الغرواني، 
ويرتبط تركيز الثيروجلوبولني بالدم بكتلة النسيج الدرقي، أو حدوث تلف في الغدة 
الدرقية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع تركيزه بشكل عابر، ويتم قياس تركيز الثيروجلوبولني 
بواسطة املقايسة املناعية، وتبلغ الحساسية الوظيفية للمقايسة املناعية أقل من 0.1 
متابعة مرضى  الفحص بشكل أساسي في  وُيستخَدم هذا  لتر،  لكل ملي  نانوجرام 
إنه مؤشر حساس على وجود الخاليا السرطانية،  السرطان الدرقي املتمايز، حيث 
ومن أهم التداخالت التي تؤثر على حساسية هذا الفحص في التشخيص واملتابعة 
وجود الجسم املضاد للثيروجلوبولني الذي ُيقّلل بشكل خاطئ من تركيز الثيروجلوبولني 
في   )%25�20( من  للثيروجلوبولني  املضاد  الجسم  تركيز  نسبة  وُتقدَّر  الحقيقي، 
السرطان الدرقي املتمايز، وعند وجود الجسم املضاد للثيروجلوبولني في الدم ال ُيعتّد 
بقياس الثيروجلوبولني في متابعة مرضى السرطان الدرقي املتمايز، ولكن يمكن قياس 
املضادة  األجسام  اختفاء  ويصبح  متواٍل،  بشكل  للثيروجلوبولني  املضادة  األجسام 
للثيروجلوبولني بالدم مع املتابعة دلياًل على جّذ الخاليا الدرقية، أو انفصالها؛ ومن 
الثيروجلوبولني بشكل صحيح وجود ضد  التي تؤثر على قراءة  التداخالت األخرى 
غيروي الذي تنتج عنه قراءة مقايسة الثيروجلوبولني بمعدل أعلى من الطبيعي، ومن 
االستخدامات األخرى لقياس الثيروجلوبولني التشخيص التفريقي للتسمم الدرقي مع 
وجود قبط منخفض لليود املشع، فعندما يكون مستوى الثيروجلوبولني منخفضًا أو 
منعدمًا يكون التسمم الدرقي تسممًا درقيًا زائفًا، وعندما يكون مستوى الثيروجلوبولني 

مرتفعًا يكون التشخيص التهابًا درقيًا.
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قياس األجسام املضادة للثيروجلوبولني. 5
يتم قياس األجسام املضادة للثيروجلوبولني عادة مع الثيروجلوبولني، حيث إن 
وجود الجسم املضاد للثيروجلوبولني يؤدي إلى تداخالت في قياس الثيروجلوبولني؛ 
مما يؤدي إلى قياسه بنسبة أقل من تركيزه الحقيقي، وُيستخَدم قياس الجسم املضاد 
للثيروجلوبولني في متابعة مرضى السرطان الدرقي املتمايز، حيث يتم عمل قياسات 
دليل على  للثيروجلوبولني  املضاد  الجسم  تركيز  فالتناقص في  فترات،  متوالية على 

هدأة املرض.

 قياس الجسم املضاد للثيروبيروكسيداز. 6
ُيعَتبر ضد البيروكسيداز العالمة الشائعة في األمراض املناعية للغدة الدرقية، 
وبخاصة االلتهاب الدرقي الهاشيموتو، لكنه قد يكون موجودًا في األشخاص األصحاء 
أيضًا بنسبة قد تصل إلى 10 %، وُيستخَدم سريريًا في تشخيص التهاب الهاشيموتو، 

  .)Subclinical( أو في تقرير عالج خمول الغدة الدرقية دون السريري

قياس ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية. 7
يختص وجود ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية بداء جريفز، وُيستخَدم في 
تشخيص هذا املرض، وضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية هو ضد متعدد النسائل، 
وينقسم إلى ثالثة أنواع: النوع املحّفز الذي يقوم بوظيفة الهرمون املنبه للدرقية نفسها 
عند ارتباطه بمستقبلته، ويسبب داء جريفز، والنوع املُحِصر الذي يمنع ارتباط الهرمون 
املنبه للدرقية بمستقبلته؛ مما يؤدي إلى خمول في الغدة الدرقية، والنوع املحايد الذي 
ال يؤثر في وظيفة الغدة الدرقية، ولقياس ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية يمكن 
التنافسي، والذي يقوم بقياس  للدرقية  استخدام مقايسة منع ارتباط الهرمون املنبه 
واملقايسة  ُمحِصرًا.  أو  منبهًا،  كان  سواء  وظيفته  عن  النظر  بغض  الهرمون  تركيز 
األخرى مقايسة بيولوجية تقوم بقياس ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية مع تحديد 

نوعه سواء كان محفزًا، أو ُمحِصرًا. 
وُيستخَدم فحص ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية في تشخيص داء جريفز، 
وتفريقه عن األسباب األخرى لفرط الدرقية، وفي متابعة العالج الدوائي لداء جريفز 
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فإذا كان الفحص سلبيًا بعد انتهاء املدة املقررة للعالج الدوائي فهذا يدل على أن فرصة 
نكس املرض )عودة املرض( قليلة، ويمكن توقف العالج الدوائي، ومتابعة املريض بعد 
ذلك، كما يتم قياس ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية في النساء الحوامل الالئي 
يتلقني العالج لداء جريفز، أو تم عالجهن سابقًا، وذلك للتنبؤ بتشخيص داء جريفز 
الذي قد يصيب الجنني، أو الطفل حديث الوالدة، حيث يعبر ضد مستقبلة الهرمون 
املنبه للدرقية املشيمة، ويقوم بتحفيز الغدة الدرقية للجنني، ويؤدي استمرار وجود ضد 
الوالدة إلى اإلصابة  بداء جريفز  للدرقية في الطفل حديث  املنبه  الهرمون  مستقبلة 

لألطفال حديثي الوالدة. 

قياس الكالسيتونني. 8

الكالسيتونني  وينتج  للجريب،  املجاورة  الخاليا  من  الببتيد  عديد  إفراز  يتم 
البروبريكالسيتونني  قبل   )Precursor Cleavage( السلف  أو  الطليعة،  ر  تشطُّ من 
تشخيص  في  للورم  كواسم  وُيستخَدم  )Pro Pre�calcitonin(، والبروكالسيتونني، 
ومتابعة السرطان الدرقي اللبي، لكن قد يرتفع الكالسيتونني في حاالت أخرى مثل: 
الحمل،  وفي  البكتيري،  وااللتهاب  الكالسيوم،  وارتفاع  املناعي،  الدرقي  االلتهاب 
والرضاعة، ونتيجة الستخدام بعض األدوية، وتم الكشف مؤخرًا عن وجود ترابط قوي 
اللبي،  الدرقي  السرطان  ومتابعة  تشخيص  في  والبروكالسيتونني  الكالسيتوتني،  بني 
ويمتاز البروكالسيتونني بأن تركيزه أعلى في الدم؛ مما يجعل مقايسته أكثر دقة من 
الكالسيتونني، مع أن البروكالسيتونني يرتفع في الحاالت االلتهابية كذلك، إال أن فحص 

الكالسيتونني يبقى الفحص املعتمد في متابعة السرطان الدرقي اللبي حتى اآلن.

التداخالت في فحص وظائف الغدة الدرقية وقراءتها الصحيحة

قد يحدث بعض التداخالت التي تؤدي إلى قراءة فحص وظائف الغدة الدرقية 
فحوص  عمل  من  عليه  يترتب  وما  خاطئ،  تشخيص  هذا  عن  وينتج  خاطئ،  بشكل 
أخرى، أو بدء عالج دون داٍع، ومن هذه التداخالت وجود ضد غيروي وهي أضداد 
وُتعتَبر أجساماً مضادة  الدم،  أو بشرية في  بشرية تستهدف مستضدات حيوانية، 
غيروية شائعة، وتزيد نسبة وجودها لدى األشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات 
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األطباء البيطريني، وبعد حاالت نقل الدم، أو أخذ لقاح ما، ويؤدي التداخل مع  مثل: 
املقايسات املختلفة إلى قراءة  بمعدل أعلى من التركيز الحقيقي غالبًا، ويحدث هذا مع 
مقايسة الثايروكسني، والثايروكسني الحّر، وثالثي يودو ثيرونني، وثالثي يودو ثيرونني 
الحّر، والهرمون املنبه للدرقية، والثيروجلوبولني، وضد الثيروجلوبولني، والكالسيتونني، 
وقد قامت الشركات املصنِّعة للمقايسات بإضافة عامل ُمحِصر للحد من تأثير هذه 
لذا فإن الخطوة األولى عند الشك في وجود ضد غيروي تكون  األجسام املضادة؛ 
بإعادة الفحص باستخدام مقايسة من مصنع آخر، كما قد ينشأ تداخل ضد عامل 
مثل  للدرقية  املنبه  والهرمون  الحّر،  الثايروكسني  فحوص  نتائج  على  يؤثر  املقايسة 
ضد الروثينيوم، ومن أسباب التقنية األخرى وجود املقايسات التي تحتوي على مادة 
أنواع  كبيرة وهو أحد  البيوتني بجرعات  تناول  إن  والبيوتني، حيث  الستريبتافيدين، 
فيتامني B، ويستخدم في عالج نقص هذا الفيتامني يؤدي إلى حدوث تداخالت؛ مما 
يؤدي إلى قراءة خاطئة، فيتم قراءة هرمونات الغدة الدرقية بمعدل أعلى من الطبيعي، 
خاطئ  تشخيص  إلى  يؤدي  مما  الطبيعي،  من  أقل  بمعدل  للدرقية  املنبه  والهرمون 

بنشاط الغدة الدرقية. 

وقد توجد أجسام مضادة للثايروكسني الحر، أو ثالثي يودو ثيرونني الحر؛ مما 
يؤدي إلى قراءة عالية خاطئة لهذه الهرمونات. 

ثانيًا: التصوير التصواتي للغدة الدرقية

الوسائل  وأدق  أفضل  من  الصوت(  بفائق  )الفحص  التصواتي  التصوير  ُيعّد 
هذا  يمّيز  ومما  فيها،  تشوه  أّي  واكتشاف  وحجمها،  الدرقية،  الغدة  تشريح  ملعاينة 
الفحص سهولة أدائه بالنسبة للمريض، وَمن يقوم به، وكذلك عدم تكلفته، ويتم عمل 
الفحص واملريض مستلٍق على ظهره، وممدد رقبته قلياًل، وعند فحص الغدة الدرقية 
غدد  أو  متضخمة،  ملفاوية  عقد  وجود  الكتشاف  كاماًل؛  الرقبة  تصوير  أيضًا  يتم 
أفقي عندما  بمستوى  الدرقية  الغدة  ويتم تصوير  أخرى،  كتل  أو  دريقية متضخمة، 
يكون اتجاه ُمحوِّل الطاقة التصواتي عموديًا على الرغامى )القصبة الهوائية(، وفي 
اإلسارية  العضالت  األعلى  من  يحده  مثلث،  بشكل  الغدة  فص  يظهر  الصورة  هذه 
للرقبة )Strap Muscles(، ومن الجنب العضلة القصية الترقوية الخشائية، وتحتها 
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الشريان السباتي، والوريد الوداجي الغائر، ويكون املريء على جنب الفص األيسر 
الدرقية  الغدة  5: صورة  الصورة  إلى  )انظر  الرغامى،  الداخل  من  ويحدها  للغدة، 
بالتصوير التصواتي تبني منسوج الغدة الطبيعي، وعالقته باألنسجة املحيطة(، أما 
عندما يكون اتجاه ُمحوِّل الطاقة التصواتي عموديًا مائاًل قلياًل عن الرغامى )القصبة 
فتظهر الغدة الدرقية بشكل بيضاوي.)انظر إلى الصورة 6: صورة الغدة  الهوائية( 
الدرقية بالتصوير التصواتي بمستوى عمودي(، ويكون منسوج الغدة الدرقية الطبيعي 
التصوير  ويساعد  بها،  املحيطة  العضالت  من  أعلى  وصداها  ومحببًا،  متجانسًا، 
ملي   )15  -  10( بني  ويتراوح حجمها  الدرقية،  الغدة  التصواتي في حساب حجم 
متر للمرأة، و)12 - 18( ملي متر للرجل، ومما يؤثر على حجم الغدة الدرقية: السن، 
واملنطقة الجغرافية، ويتم حساب حجم الغدة الدرقية بالتصوير التصواتي بحساب 

الصورة )5(: صورة للغدة الدرقية بالتصوير التصواتي تبني منسوج الغدة الطبيعي، 
وعالقته باألنسجة املحيطة.
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حجم كّل فص على حدة ثم إضافتهما للحصول على الحجم النهائي، ويتم استخدام 
حجم  لحساب  وذلك  )0.479×الطول×العرض×السماكة(  التالية  الحسابية  املعادلة 
الطول  ويتراوح  عمودي،  بشكل  الغدة  تصوير  أثناء  الطول  حساب  ويتم  فص،  كل 
سنتي متر، أما العرض والسماكة فيتم حسابهما أثناء تصوير الغدة   )6  -  4( بني 
نقطة  أبعد  إلى  الهوائية(  )القصبة  الرغامى  من  املسافة  هو  فالعرض  أفقي،  بشكل 
باألسفل،  نقطة  أبعد  إلى  باألعلى  نقطة  أبعد  من  املسافة  هي  والسماكة  الفص،  من 
وتكون املسافة عادة من )1.3 - 1.8( سنتي متر. )انظر إلى الصورة 7: يتم حساب 
حجم الغدة الدرقية بقياس الطول، والعرض، والسماكة(. وتتم أيضًا خالل التصوير 
الدرقية  الغدة  الدرقية، وإضافة إلى معاينة  الغدة  التصواتي بالدوبلر دراسة وعائية 
املركزي، واملتطرف، وتظهر  الحيز  اللمفاوية املتضخمة خاصة في  العقد  تتم معاينة 
العقد اللمفاوية الطبيعية كجسم صغير حجمه أقل من 1 سنتي متر، قليل الصدى مع 
وجود نقير مركزي عالي الصدى يمثل الوعاء الدموي. ويتغير شكل العقد اللمفاوية 

الصورة )6(: صورة للغدة الدرقية بالتصوير التصواتي بمستوى عمودي.
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الصورة )7(: صورة تبني طريقة حساب الغدة الدرقية بقياس الطول، والعرض، والسماكة.

)أ(

)ب(
الغدة الدرقية اليسرى )العرض(: 1.53 سنتي متر
الغدة الدرقية اليسرى )الطول(: 0.87 سنتي متر

الغدة الدرقية اليسرى )الحجم(: 3.297 سنتي متر
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بوجود  االشتباه  من  يزيد  املجهرية  التكلُّسات  أو  التكيُّسات  فوجود  اعتاللها،  عند 
نقائل سرطانية. )انظر إلى الصورة 8: صورة تصواتية لعقدة ملفاوية طبيعية، وأخرى 
سرطانية الشكل(، كما يمكن معاينة الغدد الدريقية في حالة اعتاللها، حيث إن الغدة 
الدريقية الطبيعية ال تظهر عادة بسبب صغر حجمها، وموقعها الخلفي للغدة الدرقية، 

ولكن في حالة إصابتها بالتوّرم فإنها  تظهر بشكل أوضح. 
ولعل من أهم أسباب عمل التصوير التصواتي للغدة الدرقية معاينة العقيدات 
الدرقية ودراستها، والعقيدة الدرقية هي نمو ورمي حميد مشمول، أو متوضع في 
نسيج  عن  وتتميز  الدرقية،  الغدة  داخل  منفصلة  آفة  بأنها  أيضًا  وُتعَرف  ِمحفظة، 
الغدة املحيط بها من خالل التصوير التصواتي، وتكمن أهمية دراسة العقيدة الدرقية 
دورًا  التصواتي  التصوير  ويلعب  السرطانية،  العقيدة  من  الحميدة  العقيدة  لتفريق 
مهمًا في التشخيص حيث إن وجود بعض الصفات التصواتية الخاصة يزيد من 
االشتباه في كون العقيدة سرطانية، فوصف العقيدة بأنها قليلة الصدى ينبئ عن 
وجود سرطان فيها بنسبة حساسية تقدر بـ )80 - 85 %( لكن نسبة النوعية قليلة، 
25 %(. أما إذا كانت العقيدة قليلة الصدى بشكل كبير جدًا فهذه   -  15( وتبلغ 
الصفة تزيد من القيمة التنبؤية املوجبة )Positive Predictive Value( لسرطان 
الغدة الدرقية، وُتعّد حدود العقيدة غير املحددة صفة أخرى تثير االشتباه بوجود 
سرطان الغدة بشكل كبير، وإذا كان طول العقيدة أكبر من عرضها فهذه الصفة تثير 
االشتباه بسرطان الغدة الدرقية إلى حد كبير، ومن الصفات األخرى وجود تكلُّسات 
ذات حجم مجهري، والتي تمثل وجود أجسام "بساموما" )Psammoma( تدل على 
وجود سرطان الغدة بشكل كبير حيث تبلغ نوعية التشخيص من )85 - 95 %( ولكن 
حساسية التشخيص قليلة، أما التكلُّسات ذات الحجم العياني فتكون موجودة غالبًا 
في العقيدات الحميدة، وقد تظهر أيضًا بعد العالج الحراري للعقيدات، ووجود وعائية 
محيطة بالعقيدة يرتبط بكون العقيدة حميدة في معظم األحيان، لكن في 20 % من 
سرطان الغدة الدرقية يكون هذا الترتيب الوعائي موجودًا، أما وجود وعائية داخل 
العقيدة فهذا يدل على العقيدة الجريبية السرطانية. )انظر إلى الصورة 9: التي تبني 

العقيدات الدرقية ذات الصفات التصواتية السرطانية(.
كما أن التصوير التصواتي يلعب دورًا مهمًا أيضًا في املساعدة في عمل الخزعة 
املشفوطة باإلبرة للعقيدة الدرقية بشكل أدق؛ مما يساعد على الوصول إلى التشخيص 

النهائي.
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)أ(

)ب( 

الصورة )8(: )أ( عقدة ملفاوية حميدة، )ب( عقدة ملفاوية سرطانية.

عقدة ليمفاوية عنقية يمنى
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درقية  عقيدة  )أ(  السرطانية:  الصفات  ذات  الدرقية  العقيدات  خصائص   :)9( الصورة 
يوجد فيها تكلسات مجهرية، وتكلسات عيانية، )ب( عقيدة درقية ذات حدود غير منتظمة.

)أ(

)ب( 
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ثالثًا: الخزعة املشفوطة باإلبرة

اإلجراء   )Needle Aspiration Biopsy( باإلبرة  املشفـوطـة  الـخـزعـة  وُتعَتبر 
األساسي لتقييم العقيدات الدرقية مجهريًا، والتأكد من وجود السرطان فيها، أو خلوها 
األلم  منه؛ وُيعتَبر هذا اإلجراء بسيطًا من الناحية التقنية، ومضاعفاته نادرة، ومنها: 
شفطات   )4  -  2( بأخذ  التهاب، ويوصى  أو  لهذا اإلجراء، وحدوث نزف  املصاحب 
باتجاهات مختلفة؛ لضمان أخذ عينة ممثلة عن العقيدة، ويتم أخذ عينة كافية في أكثر 
الخزعة  عمل  ويتم  صحيحة،  بطريقة  اإلجراء  عمل  تم  إذا  الحاالت  من   %  90 من 
املشفوطة باإلبرة للعقيدة الدرقية إذا كان هناك اشتباه للسرطان حسب توافر الصفات 
التصواتية املذكورة سابقًا، وأيضًا حسب حجمها، ومن املمكن عمل الخزعة بطريقة 
ل الطريقة الثانية؛ ألنها أكثر  مباشرة أو بتوجيه من خالل التصوير التصواتي؛ وُتفضَّ

تابع الصورة )9(: )ج( عقيدة درقية يظهر فيها الطول أكبر من العرض في التصوير 
األفقي.

)ج( 
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دقة خاصة للعقيدات املتكيسة، وللعقيدات التي تقع في الجزء الخلفي من الغدة، وعند 
أخذ العينة يتم فحصها في مختبر السيتولوجيا وتحديد فئتها التشخيصية، والنظام 
املتبع في تقرير السيتولوجيا لعينات الخزعة املشفوطة باإلبرة للغدة الدرقية هو نظام 
البيثيسيدا )Bethesda System Thyroid(، وقد تم اعتماده منذ عام 2007م؛ وذلك 
لتوحيد الفئات التشخيصية، وهناك ست فئات تشخيصية وهي: الفئة غير املشخصة، 
والفئة الحميدة، والفئة الالنمطية غير محددة األهمية، وفئة الورم الجريبي أو اشتباه 
الورم الجريبي، وفئة اشتباه السرطان، والفئة السرطانية، ولكل فئة من هذه الفئات 

ُمعدَّل خطر لإلصابة بالسرطان، وهذه الفئات هي:

السيتولوجيا غير ُمشّخَصة عندما ال تحتوي  الفئة غير املشّخَصة: تكون عينة 
على عدٍد كاٍف من الخاليا الجريبية للتشخيص، وُتعتَبر العينة كافية إذا كانت هناك 
ست مجموعات من الخاليا الدرقية املحافظة على هيئتها، وفي كل مجموعة توجد عشر 
يتم إعادة عمل الخزعة املشفوطة باإلبرة، وكون  الحالة  خاليا على األقل؛ وفي هذه 

العينة غير مشخصة فهذا ال ينفي وجود السرطان فيها.  

الفئة الحميدة: وتبلغ نسبة هذه الفئة )60-70 %( من الخزعات املشفوطة باإلبرة 
للعقيدات الدرقية، وعادة ما تمثل هذه العقيدة ورمًا جريبيًا حميدًا، أو التهابًا درقيًا، 
أو عقيدة غروانية، أو زيادة التنسج، وتبلغ نسبة الخطر باإلصابة بالسرطان في هذه 
الفئة )1-3 %( وهي نسبة قليلة جدًا، ومن املمكن إعادة التصوير التصواتي بعد 12 
شهرًا، فإن كان الحجم مستقرًا فال تحتاج إلى متابعتها بعد ذلك في الغالب. )انظر 

إلى الصورة 10 التي تبني سيتولوجيا الفئة الحميدة(. 
الفئة الالنمطية غير محددة األهمية: وتبلغ نسبة الخطر باإلصابة بالسرطان في 
هذه الفئة )5-15 %(، وفيها تظهر خاليا ذات نواة وشكل بنائي ال نمطي، وقد تكون 
هذه الخاليا خاليا سرطانية؛ لذا فمن الضروري املتابعة بإعادة عمل العينة، أو عمل 
الفحص الجزيئي إن وجد، أو املتابعة املنتظمة سريريًا، أو بالتصوير التصواتي. )انظر 

إلى الصورة 11 التي تبني خاليا الفئة الالنمطية(. 
باإلصابة  الخطر  نسبة  وتبلغ  الجريبي:  الورم  واشتباه  الجريبي  الورم  فئة 
العينة خاليا جريبية مرتبة  )15-30 %(، وتظهر في هذه  الفئة  هذه  في  بالسرطان 
بشكل بنائي يتميز بشكل جريبي مجهري )انظر إلى الصورة 12 التي تبني سيتولوجيا 
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الصورة )10(: تبني سيتولوجيا الفئة الحميدة من الغدة الدرقية.

الصورة )11(: تبني خاليا الفئة الالنمطية.
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الورم الجريبي  الورم الجريبي الحميد عن  التفريق بني  لكن ال يمكن  الورم الجريبي( 
السرطاني إال بعد استئصال فص الغدة الدرقية الذي يحتوي على العقيدة، ودراسة 
الباثولوجيا )املرضيات(، فإن كان هناك غزو وعائي لغشاء الورم دّل ذلك على كون الورم 
 ،)Hurthle Cells( سرطانيًا، أو تتكون العقيدة بشكل كامل تقريبًا من خاليا هيرثيل
وُيعَتبر ورم هيرثيل نوعًا من أنواع الورم الجريبي، لكنه يتكون من خاليا هيرثيل بأكثر 

من 75 %.
وتبلغ نسبة الخطر باإلصابة بالسرطان )60 - 75 %(،  فئة اشتباه السرطان: 
وغالبًا ما تمثل السرطان الدرقي الحليمي، وعند تشخيص هذه الفئة فإن اإلجراء املتبع 

يكون استئصال الغدة الدرقية.  
 97( الفئة  هذه  في  بالسرطان  باإلصابة  الخطر  نسبة  وتبلغ  السرطانية:  الفئة 
- 99 %(. وغالبًا ما تمثل السرطان الدرقي الحليمي، واإلجراء املتبع هو استئصال 
الغدة جراحيًا في هذه الحالة، وتتميز سيتولوجيا السرطان الدرقي الحليمي بالتغيرات 
النواة مثل أن تكون شاحبة مع وجود أخدود طولي، ووجود جزء من  املوجودة في 
السرطان  تبني سيتولوجيا  التي   13 الصورة  إلى  )انظر  النواة.  داخل  السيتوبالزم 

الدرقي الحليمي(.

الصورة )12(: تبني سيتولوجيا الورم الجريبي.
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رابعًا: املسح باليود املشع وقبط اليود 

فيزيولوجية   على  الومضاني  التصوير  أو  املشع  باليود  التصوير  مبدأ  يعتمد 
الغدة الدرقية باستخالص اليود من الدم؛ لصناعة هرمونات الغدة الدرقية؛ لذا يقوم 
هذا الفحص بتقييم وظيفة الغدة الدرقية، أو جزء منها كالعقيدات الدرقية، وُيسَتخَدم 
مادة  أو   ،)123  - يود  أو   ،131  - )يود  املشعة  اليود  نظائر  إما  الفحص  هذا  في 
لليود في هذا الفحص؛  التكنيشيوم بدياًل جيدًا  )99Tc(، وُيعَتبر   99  - التكنيشيوم 
حيث إنه متوفر، وقليل التكلفة، كما أنه يعطي صورًا واضحة، لكن التكنيشيوم يتم 
استخالصه من الدم، وال يتم استخدامه في صناعة هرمونات الغدة الدرقية على عكس 
نظائر اليود املشعة التي تشبه اليود، حيث تقوم الغدة الدرقية باستخالصها من الدم، 

الصورة )13(: )أ( صورة السرطان الدرقي الحليمي التي تبني الشكل النمطي لهذا 
السرطان، )ب( صورة تبني شكل الخاليا في السرطان الدرقي الحليمي.

)ب(  )أ( 
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واستخدامها في تصنيع هرمونات الغدة الدرقية؛ لذا قد يكون استخدام نظائر اليود 
أفضل لتحديد وظيفة الغدة الدرقية، أو تحديد موقع  الغدة الدرقية املنتبذة، وبالنسبة 
131 للمسح؛  123 عن اليود -  للنظائر املشعة املستخدمة يفضل استخدام اليود - 
بسبب عمره النصفي القصير، وكونه أقل إشعاعًا، واستخدامات املسح باليود املشع 
تشخيص نشاط الغدة الدرقية، وتقييم العقيدات الدرقية، والكشف عن بقايا  تشمل: 

الغدة الدرقية، أو النقائل بعد استئصالها بسبب السرطان الدرقي. 

قبط اليود املشع 
يتم إعطاء نظائر اليود املشع اليود - 123، أو اليود - 131، لتحديد مستوى قبط 
ويتم  الجسم،  اليود في  اليود املشع مع  نظائر  الدرقية، حيث تختلط  الغدة  اليود في 
استخالصها بعد ذلك في الغدة الدرقية، ويزيد تركيز النظائر املشعة تدريجيًا في الغدة 
الدرقية، وينتج عن هذه النظائر املشعة انبعاث جامي، ويختلف نظير اليود - 123 عن 
131، واإلشعاع املنبعث منه  131 لكون عمره النصفي أقل من اليود -  نظير اليود - 
أقل أيضًا، وبعد إعطاء النظائر املشعة يتم حساب قبط اليود بعد )3 - 6( ساعات، 
ومرة أخرى بعد 24 ساعة حني يصبح مستوى القبط املشع مستقرًا، ويتراوح قبط اليود 
الطبيعي من )5 - 25 %(، ويزيد قبط )امتصاص( اليود )uptake( في حالة نشاط 
الغدة الدرقية، ويكون القبط منخفضًا في حالة اعتالل إنتاج هرموناتها، أو االلتهاب 
الدرقي، أو أخذ اليود بكميات كبيرة، ويمثل قبط اليود معدل إنتاج وإطالق هرمونات 
أو  القلب،  في  اعتالل  اليود وجود  قبط  على  تؤثر  التي  األسباب  ومن  الدرقية،  الغدة 

الكلى، واألدوية التي تحتوي على كمية كبيرة من اليود، والعالج بالهرمونات الدرقية.

نشاط الغدة الدرقية
الدرقية،  الغدة  لنشاط  التفريقي  التشخيص  في  املشع  باليود  املسح  ُيستخَدم 
ويتم حقن التكنيشيوم، أو نظير اليود - 123 في الدم، ويتم التصوير بالجاما كاميرا، 
ويتم  كذلك التقاط الصور بدءًا من 15 دقيقة بصورة متالحقة، وتصوير الغدة بأربعة 
اتجاهات صورة أمامية، وصورة أمامية مائلة لليمني، وصورة أمامية مائلة لليسار، 
املشع بشكل  باليود  املسح  عند  الغدة  ُفّصا  ويظهر  ُبعد،  أمامية شاملة عن  وصورة 

متجانس.
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م متجانس  داء جريفز: يبني املسح باليود املشع ملريض داء الجريفز وجود تضخُّ
في الغدة الدرقية، وزيادة في النشاط اإلشعاعي مقارنة بالخلفية )انظر إلى الصورة 
14 التي تبني املسح باليود املشع في داء جريفز(، وقد يظهر فص هرمي في املنتصف 
بداء  هذا  وُيعَرف  أكثر،  أو  باردة،  عقيدة  هناك  تكون  قد  كما  الحاالت،  بعض  في 
جريفز العقيدي، لكن من املهم في هذه الحالة تقييم هذه العقيدات الباردة بالتصوير 
التصواتي، ومدى الحاجة إلى عمل خزعة مشفوطة باإلبرة؛ للتأكد من كون العقيدة 
حميدة أو ال، وعند عمل قبط اليود يكون قبط اليود مرتفعًا عند مرور 24 ساعة، لكن 
في بعض األحيان يكون قبط اليود طبيعيًا عند مرور 24 ساعة، ومرتفعًا عند )4 - 6( 

ساعات، ويحدث هذا عندما يكون تقلب اليود سريعًا. 

الصورة )14(: املسح باليود املشع ملريض مصاب بداء جريفز.

ورم غدي سمي: يبني املسح باليود املشع الورم الغدي السمي كعقيدة ساخنة، 
جدًا؛  منخفضًا  النشاط  يكون  أو  إشعاعي،  نشاط  أّي  الدرقية  الغدة  بقية  ُتظِهر  وال 
الطبيعية  الدرقية  الغدة  بتحفيز  يقوم  وال  مثبطًا،  للدرقية  املنبه  الهرمون  لكون  وذلك 
الستخالص اليود، وتصنيع هرموناتها. )انظر إلى الصورة 15 التي تبني املسح باليود 

املشع للورم الغدي السمي(، وعند قياس قبط اليود يكون طبيعيًا، أو مرتفعًا قلياًل.

قبط 63 %
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دراق سمي عديد العقيدات: يبني املسح باليود املشع تضّخمًا في الغدة الدرقية، 
ووجود عديد من العقيدات الباردة، والساخنة، )انظر إلى الصورة 16 التي تبني دراقًا 

سميًا عديد العقيدات(، وعند قياس قبط اليود يكون مرتفعًا قلياًل، أو طبيعيًا. 

الصورة )15(: املسح باليود املشع للورم الغدي السمي.

الصورة )16(: املسح باليود املشع لدراق سمي عديد العقيدات.

قبط 37 %

قبط 26 %

عقيدات الغدة الدرقية السامة
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االلتهاب الدرقي: ويحدث التهاب الدرقية؛ نتيجة ألسباب مناعية، أو بعد التهاب 
فيروسي، حيث تتمّزق الجريبات الدرقية، وتتسّرب هرموناتها في الدم، وال تستطيع 
الدرقية، وعند  الهرمونات  اليود، أو صناعة  املُتلَفة من استخالص  الخاليا الجريبية 
إلى  )انظر  جدًا  منخفضًا  اإلشعاعي  الغدة  نشاط  يكون  املشع  باليود  املسح  عمل 
قبط  قياس  الدرقي(، وعند  االلتهاب  املشع في  باليود  املسح  تبني  التي   17 الصورة 

اليود يكون منخفضًا جدًا.

الصورة )17(: املسح باليود املشع اللتهاب الدرقية.

دور املسح باليود املشع في متابعة مرضى السرطان الدرقي املتمايز
التام،  االستئصال  بعد  املشع  باليود  للجسم  الشامل  املسح  بعمل  القيام  يتم 
يتم  لم  املتبقي منها والذي  النسيج  لتحديد حجم  الدرقية؛ وذلك  للغدة  التام  أو شبه 
استئصاله جراحيًا، وللبحث عن النقائل الوظيفية، ولتحديد الجرعة العالجية املناسبة 
لليود - 131، ويتم تحضير املريض لهذا الفحص برفع مستوى الهرمون املنبه للدرقية 
ألكثر من 30 وحدة دولية/ ملي لتر حتى تصبح أنسجة الغدة الدرقية سواء الطبيعية؛ 
أو السرطانية أكثر امتصاصاً لليود املشع، ويتم رفع الهرمون املنبه للدرقية إما عن 
طريق االمتناع عن إعطاء دواء الثايروكسني لفترة من الوقت ُتقدَّر بثالثة إلى أربعة 
ل الطريقة  أسابيع، أو عن طريق حقن الهرمون املنبه للدرقية البشري املأشوب، وُتفضَّ
ل أعراض خمول الغدة الدرقية ملدة طويلة صعبًا على املريض،  الثانية عندما يكون تحمُّ
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كاملرضى كبار السن مثاًل، ويمكن استخدام نظائر اليود املشعة اليود - 123، أو اليود 
الشامل  املسح  131 في   - اليود  نظير  الشامل، ومن عيوب استخدام  للمسح   131  -
حدوث حالة من الصعق )Stunning(، والتي ينتج عنها تقليل فّعالية الجرعة العالجية 
لليود - 131 الحقًا بسبب تأثر الخاليا الدرقية؛ لهذا ُيوَصى باستخدام جرعة أقل من 5 

ملي كوري )وحدة قياس نشاط مادة مشعة(. 

لكّل  به  القيام  فيتم  العالج،  بعد  يتم  الذي  املشع  باليود  للمسح  بالنسبة  أما 
املرضى بعد أخذ الجرعة العالجية لليود املشع اليود - 131، وذلك بعد )3 - 8( أيام 
من العالج، ويتمّيز املسح الذي يتم بعد العالج باليود املشع عن املسح قبله بأنه أكثر 
دقة في تحديد بقايا الغدة الدرقية، أو أية نقائل قد تكون موجودة ولم تظهر في املسح 
األول؛ بسبب أن جرعة اليود املستخدمة في املسح الذي يتم بعد العالج أكبر بكثير 
من الجرعة املستخدمة للمسح قبله، ولعل دقة املسح الذي يتم بعد العالج تغني عن 
عمل املسح الشامل قبله، حيث إنه يعطي معلومات أكثر عن حالة املريض، ويؤدي إلى 
تقليل املشقة الناتجة عن العالج، وتكلفته، ولكن في بعض األحيان عندما تكون معرفة 
 131 حجم الكتلة املتبقية من الغدة الدرقية مهمة، وقد تغّير من اختيار جرعة اليود - 
العالجية أو حتى املضي قدمًا بالعالج باليود املشع فإن عمل املسح الشامل قبل العالج 

يكون ضروريًا.
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تصاب الغدة الدرقية ببعض األمراض أو االضطرابات التي تؤثر على عمليات 
االستقالب والعمليات الحيوية في جسم اإلنسان، والتي تتمثل في خمول الغدة الدرقية، 
أو زيادة نشاطها ويؤدي كٌل منهما إلى ظهور عديد من املشكالت الصحية والتي سوف 

نتناولها خالل هذا الفصل.

خمول الغدة الدرقية 
هو حالة مرضية تنتج عن نقص في إفراز هرمونات الغدة الدرقية، ويؤدي هذا 
النقص إلى أعراض عديدة، حيث إن هرمونات الغدة تؤثر في جميع أنسجة الجسم 
تقريبًا، وتتراوح هذه األعراض من أعراض شديدة قد تؤدي إلى املوت أحيانًا كما في 
حالة غيبوبة الوذمة املخاطية إلى أعراض بسيطة تكاد ال ُتذَكر، وذلك لدى البالغني، أما 
خمول الغدة لدى األطفال حديثي الوالدة فيؤدي إلى تأثر نمو الجهاز العصبي؛ فيصبح 
الطفل معاقًا ذهنيًا إذا لم يتم تشخيصه وعالجه سريعًا، أما لدى األطفال الذين هم في 

مرحلة الطفولة املتأخرة فيؤدي خمولها إلى تأخر في النمو، وِقَصر القامة، والسمنة.

معدل انتشار خمول الغدة الدرقية وأسبابه
ُيعتبر مرض خمول الغدة من األمراض الشائعة، وُيقدر انتشاره لدى السكان 
البالغني في الواليات املتحدة بـ 3.7 %، وتبني دراسة حديثة في أوروبا أن انتشاره 
الذي لم يتم تشخيصه يبلغ 4.11 % لخمول الغدة دون السريري، و0.65 % لخمول 
الغدة الواضح، وتزيد نسبة اإلصابة بهذا املرض في النساء وكبار السن الذين يبلغون 
أكثر من 65 عامًا، ولدى األشخاص ذوي البشرة البيضاء، كما تزيد هذه النسبة لدى 

األشخاص الذين يعانون األمراض املناعية.
وتنقسم أسباب خمول الغدة إلى سبب ابتدائي وهو أكثر األسباب شيوعًا وذلك 
عندما تكون املشكلة في الغدة نفسها، وسبب ثانوي حينما تكون املشكلة في نقص 

الفصل اخلامس
األمراض الشائعة فـي الغدة الدرقية
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خمول الغدة الثانوي
 أو بعد الثانوي

خمول الغدة االبتدائي

أورام الغدة النخامية. التهاب الغدة الدرقية املناعي
)داء هاشيموتو(.

نزف في الغدة النخامية. االلتهاب الدرقي تحت الحاد.

استئصال الغدة النخامية. االلتهاب الدرقي املناعي، ويشمل 
االلتهاب الدرقي بعد الوالدة.

عالج الغدة النخامية باإلشعاع. نقص اليود.

التهاب النخامية املناعي. استئصال الغدة الدرقية جراحيًا، أو 
باليود املشع.

ورم قحفي بلعومي.
األدوية مثل: أميودارون، وليثيوم، 

وإنترفيرون ألفا، ومثبطات تيروزين 
كيناز.

خمول الغدة الدرقية الوراثي. خمول الغدة الدرقية الوراثي.

جدول يوضح أسباب خمول الغدة الدرقية

الغدة  أورام  النخامية أشهرها  الغدة  نتيجة ألمراض تصيب  للدرقية؛  املنبه  الهرمون 
النخامية، وأخيرًا سبب تاٍل للثانوي "ثالثي" )Tertiary( وهو نادر جداً، ويحدث نتيجة 
نتيجة  الغدة  خمول  يحدث  قد  كما  الوطاء،  من  للدرق  املوجه  الهرمون  إفراز  لنقص 

ملقاومة األنسجة لهرمونها. )انظر إلى الجدول التالي(. 

الدول  من  عديد  ففي  الجغرافية،  املنطقة  الغدة حسب  خمول  أسباب  وتختلف 
النامية أو الدول ذات الطبيعة الجبلية ُيعد نقص اليود السبب الرئيسي لخمول الغدة 
م فيها بدون تأثر في إنتاج هرمونات الغدة أو إفرازها، كما أن نقص  أو حدوث تضخُّ
واإلعاقة  الوالدة،  حديثي  األطفال  في  الغدة  خمول  حدوث  إلى  يؤدي  الشديد  اليود 
دول  من  عديد  وفي   ،)Cretinism( "فدامة"  ُتسمى  الحالة  لهذه  املصاحبة  الذهنية 
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العالم قامت الحكومات بتنفيذ برامج صحية لرفع نسبة استهالك اليود لدى السكان، 
وذلك بإضافته إلى امللح، ومن َثمَّ يتم تصحيح هذا النقص، وتقليل انتشار أمراض 
الغدة، وُتعد األسباب املناعية أكثر األسباب شيوعًا في الدول املتطورة، حيث يعد داء 
هاشيموتو أكثر األسباب انتشارًا، ويحدث في هذا املرض التهاب في الغدة؛ مما يؤدي 
إلى تضخمها أو ضمورها مع نقص في إفراز هرموناتها، واآللية التي بسببها يحدث 
هذا االلتهاب غير معروفة، ولكنها قد تكون نتيجة أسباب جينية، أو بيئية، وتكون عالمة 
داء هاشيموتو هي زيادة نسبة تركيز ضد الثيروبيروكسيداز في الدم الذي قد يكون 
موجودًا بنسبة 100 % تقريبًا لدى مرضى الهاشيموتو، وتأثر الغدة بااللتهاب املناعي 
حتى وإن كان إفراز هرموناتها ما زال طبيعيًا يجعلها ُعرضة لنقص إنتاج هرموناتها 
عند تعرُّضها إلى تركيز عاٍل من اليود في الدم مثل: التعرُّض لصبغات تحتوي على 
عاٍل  تركيز  ذات  غذائية  يود  مكمالت  أخذ  أو  ملونة  أشعة  بفحص  القيام  عند  اليود 
)مثل: أشنة البحر، أو أخذ بعض األدوية التي تحتوي على تركيز عاٍل من اليود مثل: 
دواء األميودارون Amiodarone(، وتكون اآللية التي بسببها يتوقف إفراز هرمونات 
الغدة الدرقية عند التعّرض إلى تركيز عاٍل من اليود في فشل االنسحاب من هذا التأثير 
الفيزيولوجي الطبيعي "أثر وولف - تشايكوف" )Wolff-Chaikoff effect( الذي من 
شأنه أن يحمي الجسم من تصنيع كميات كبيرة من هرمون الغدة الدرقية عند توفر 
كمية كبيرة من املادة الفّعالة وهي اليود في الدم، وهناك أدوية أخرى تسبب خمول 
ألفا، وُيعد االلتهاب الدرقي املناعي أحد أسباب  الليثيوم واإلنترفيرون -  الغدة مثل: 
خمول الغدة، والذي يحدث بشكل مؤقت قبل أن تتمكن الغدة من الشفاء واستئناف 
إنتاج هرموناتها بشكل طبيعي، وقد يحدث هذا االلتهاب الدرقي املناعي عند املرأة بعد 
الوالدة؛ مما يؤدي إلى خمول مؤقت في الغدة، لكن في )10 - 20 %( من الحاالت 
قد يكون الخمول دائمًا، ويحدث خمول الغدة بعد استئصالها إما لعالج نشاط في 
الغدة، أو بسبب وجود ورم فيها، وأيضًا يحدث خمول الغدة بعد عالجها باليود املشع 
ملعالجة نشاطها، ومن أسباب خمول الغدة حدوث خلل في إنتاج هرموناتها ألسباب 
م في الغدة أو خمول  وراثية جينية مما يؤدي إلى خمول كامل منذ الوالدة مع تضخُّ
جزئي بسيط، وهذا الخلل الذي يحدث في مسار التخليق الحيوي لهرمونات الغدة 
ناتج عن عدة أسباب، فقد يحدث خلل في نقل اليود إلى الخلية الدرقية، أو عدم إنتاج 
إنزيم الثيروبيروكسيداز بشكل كاٍف؛ مما يقلل من أكسدة اليوديد إلى اليود، ومن َثمَّ 
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عدم ارتباط جزيئات اليود مع مركب الثيروجلوبولني، وأيضًا قد يحدث خلل في توأمة 
)Coupling( اليودوتيروسني إلنتاج ثالثي يودو ثيرونني، والثايروكسني، أو عدم وجود 
اإلنزيم النازع لليود من اليودوتيروسني، ومن َثمَّ  عدم املحافظة على تركيز اليود بشكل 

عاٍل في داخل الخلية الدرقية إلنتاج هرمونات الغدة الدرقية بشكل مستمر.

لخمول  النادرة  األسباب  من  )ثالثية(  الثانوية  بعد  أو  الثانوية  األسباب  وُتعتبر 
الدرقية، ومن أكثرها أهمية قصور الغدة النخامية نتيجة وجود ورم فيها، ومما يسبب 
التعرُّض  أو  التهاب  أو  أو ضمور،  نزف،  أيضًا حدوث  النخامية  الغدة  في  القصور 
الستئصال جراحي، أو معالجة إشعاعية، كما قد يحدث التهاب أو أورام في الوطاء؛ 
مما يؤدي إلى قصور في الغدة النخامية، ومن األسباب النادرة لخمول الغدة الدرقية هو 
خمولها الوراثي املركزي، ويؤدي هذا املرض إلى نقص في إنتاج وإفراز الهرمون املنبه 
للدرقية؛ مما يسبب فشاًل في تحفيز الغدة بالهرمون املنبه للدرقية لتصنيع هرموناتها 
بشكل طبيعي، وقد يحدث النقص في الهرمون املوجه للدرقية بسبب طفرات جينية في 
الجزيء الفرعي بيتا، أو في مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية، كما يحدث نقص الهرمون 
املنبه للدرقية الوراثي ولكن ليس بشكل انفرادي إنما مع نقص هرمونات أخرى في 

الغدة النخامية، بسبب بعض الطفرات الوراثية في العوامل النسخية.   

األورام  بعض  لوجود  مصاحبة  وتحدث  الغدة  لخمول  النادرة  األسباب  ومن 
السرطانية أو الحميدة قيام خاليا األورام بزيادة تعبير اإلنزيم النازع لليود من النوع 
الثالث الذي يقوم بتعطيل هرمونات الغدة في البالزما، وُيحِدث خمواًل شديدًا في الغدة 

مع أن إنتاج الغدة مستمر، وُيدعى هذا النوع خمول الغدة املحيطي.  

أعراض خمول الغدة الدرقية

وألهمية هرمونات الغدة لجميع وظائف الجسم تقريبًا فإن نقص هرموناتها تنتج 
عنه أعراض تصل إلى جميع أجهزة الجسم، )انظر إلى الجدول التالي( وُيعتبر أكثر 
األعراض شيوعًا لدى األشخاص البالغني اإلحساس بالخمول، والتعب، واإلرهاق مع 
زيادة الرغبة في النوم، وزيادة في الوزن، وجفاف الجلد مع تغير في الصوت، وحدوث 

إمساك واضطراب في الدورة الشهرية لدى النساء، وقلة التركيز.
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عالمات خمول الغدة الدرقية أعراض خمول الغدة الدرقية

وذمة )توّرم( محيطة بالحجاج.  اإلحساس بالتعب واإلرهاق.

فقد الثلث املتطرف من الحاجب. قلة التركيز.

م في اللسان. تضخُّ زيادة النوم واالكتئاب. 

اصفرار الوجه. زيادة في الوزن.

تباطؤ ضربات القلب. اإلمساك.

تأخر في املنعكس الوتري العميق. تساقط الشعر، وجفاف الجلد.

اإلحساس بالبرودة.

اضطراب الدورة الشهرية.

جدول يوضح: أعراض خمول الغدة الدرقية وعالماته

 قد ال يشتكي بعض األشخاص الذين يعانون خمول الغدة هذه األعراض، أو 
قد يشتكون َعَرضًا واحدًا فقط، كما أن كثيرًا من األشخاص الذين ال يعانون أمراضًا 
في الغدة قد يشتكون أعراضًا مشابهة للذين يعانون خمول الغدة؛ لذا فإن تشخيص 
خمول الغدة الدرقية يعتمد بشكل رئيسي على عمل اختبار وظيفتها في الدم. )انظر 

إلى الصورة 18(.
خمول الغدة والجهاز الدوري: يؤدي خمول الغدة إلى نقص في انقباض عضلة 
القلب، وزيادة في املقاومة الوعائية املحيطية؛ مما يسبب هبوطًا في ضّخ القلب ويؤدي 
م في  هذا إلى تباطؤ في نبضات القلب، وارتفاع في ضغط الدم االنبساطي، وتضخُّ
جهد  وجود  القلب  تخطيط  ويبني  القلب،  حول  سوائل  تجمُّع  يحدث  قد  كما  القلب، 

كهربائي منخفض، وعيوبًا في التوصيل. 
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عضالت  في  َضْعف  إلى  الغدة  خمول  يؤدي  التنفسي:  والجهاز  الغدة  خمول 
أثناء  التنفس  إلى توقف  التنفس بطيئًا وليس عميقًا، كما يؤدي  التنفس؛ مما يجعل 

النوم. 
في  والتنميل  الصداع،  املريض  يشتكي  قد  العصبي:  والجهاز  الغدة  خمول 
 Carpal Tunnel األطراف، كما قد يؤدي خمول الغدة إلى متالزمة النفق الرسغي
السمع،  وفقدان   ،)Cerebellar Ataxia( املخيخي  الحركة  واختالج   ،Syndrome
االستثارة  أو  النفسي  االكتئاب  من  حالة  إلى  يؤدي  قد  كما  الذاكرة،  في  وَضعف 
العصبية في حالة غيبوبة الوذمة املخاطية، وأثناء فحص املريض سريريًا قد يتبني أن 
لديه تأخرًا في املنعكس الوتري العميق، كما أن خمول الغدة أحد أسباب ارتفاع تركيز 

نسبة البروتني في النخاع الشوكي.
في  تشنجات  الغدة  خمول  مرضى  يشتكي  الحركي:  والجهاز  الغدة  خمول 

العضالت وَضعفها.
خمول الغدة واأليض: يؤدي خمول الغدة إلى تباطؤ في األيض مما ينتج عنه نقص 
في استهالك األكسجني، ومعدل االستقالب الرئيسي، واستهالك املواد التفاعلية في 
دورات األيض املختلفة، وتنتج عن هذا زيادة في الوزن بما ال يزيد عن 10 %، كما يؤدي 
الكثافة  منخفض  الشحمي  البروتني  وباألخص  الكوليستيرول  نسبة  في  ارتفاع  إلى 

)Low Density Lipoprotein; LDL(؛ نتيجة نقص في التخلص من مستقبلته. 

(
)

الصورة )18(: صورة ملريضة تعاني خمول الغدة الدرقية.
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في  نقص  حدوث  بسبب  الكلى؛  وظائف  في  تعب  يحدث  والكلى:  الغدة  خمول 
معدل الرشح، كما تقل قدرة الكلى على إفراز املاء مما ينتج عنه نقص في نسبة تركيز 

الصوديوم في الدم.
خمول الغدة و الجهاز التناسلي: يؤدي خمول الغدة إلى اضطراب في الدورة 
الشهرية، وباألخص حدوث غزارة في إفراز الدم بسبب تأثر املحور التناسلي وعدم 
إفراز هرمون اإلستروجني بالنسبة املطلوبة؛ مما يؤدي إلى صعوبة في حدوث الحمل.
يشتكيها  التي  األعراض  أهم  أحد  اإلمساك  الهضمي:  والجهاز  الغدة  خمول 

مريض خمول الغدة، بسبب التباطؤ في حركة األمعاء.
خمول الغدة والجلد: يصبح الجلد جافًا وخشنًا ومتشققًا؛ نتيجة نقص الغدد 
االستقالب  معدل  في  نقص  بسبب  باردًا  يكون  كما  الجلد،  في  والدهنية  العرقية 
الرئيسي، وانقباض األوعية الدموية في طبقة األدمة، وقد يصبح وجه املريض مصفرًا 

  .A بسبب زيادة نسبة الكاروتني، نتيجة نقص تحوُّل الكاروتني إلى فيتامني
تأثير خمول الغدة على األطفال واملراهقني: يتمثل في تباطؤ النمو، وِقَصر القامة، 
كما قد يشتكي األطفال أعراضًا مماثلة للبالغني، وقد يؤدي اإلفراز املرتفع واملستمر 
م في الغدة النخامية، نتيجة  للهرمون املنبه للدرقية من الغدة النخامية إلى حدوث تضخُّ
األطفال  في  الدرقية  الغدة  ولخمول  للدرقية،  املنبه  للهرمون  املنتجة  الخاليا  م  لتضخُّ
حديثي الوالدة آثار وخيمة إذا لم يتم تشخيصه وعالجه بسرعة، وُتسمَّى هذه الحالة 
َفدامة وهي نقص التطور بسبب درقي، فيعاني الطفل تخلفًا عقليًا، وانتفاخًا في الوجه 
وأعراض عصبية  وعالمات  لديه صمم  يحدث  قد  كما  القامة،  في  وِقَصرًا  واليدين، 
أخرى، وتتلخص أسباب خمول الغدة لدى األطفال حديثي الوالدة في وجود نقص حاد 
في اليود الذي يكون منتشرًا في بعض املناطق في العالم، وأيضًا فشل في تطور الغدة 
في حياة الجنني، وانتقالها إلى موقعها النهائي في الرقبة مما يؤثر على وظيفتها، أو 
حدوث الطفرات الوراثية في الجينات املسؤولة عن إنتاج املركبات املهمة في خطوات 
إنتاج هرمونات الغدة، كما قد يؤدي تعرُّض الجنني في بطن األم إلى عالجات مثل: 
اليود، أو أدوية معالجة لنشاط الغدة الدرقية إلى تأثر وظيفة الغدة لديه، ومن العالمات 
السريرية لدى املولود الذي يعاني خمول الغدة: اليرقان، وصعوبة في الرضاعة، والبكاء 
بصوت أجهش، ووجود فتق سري، كما يحدث له تأخر في نمو العظام، وتبني األشعة 
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 ،)Proximal Tibial Epiphysis( الداني  الظنبوب  ُمشاشة  وجود  عدم  السينية 
املفروض  من  اللتني   )Distal Femoral Epiphysis( القاصي  الفخذي  ومشاشة 
برامج  تبني  تم  أخرى  ودول  املتقدمة  الدول  وفي  املواليد،  في  باألشعة  تظهرا  أن 
 )48 لتشخيص خمول الغدة مبكرًا لدى األطفال حديثي الوالدة بعد مضي )24 - 
ساعة من الوالدة، وذلك بسحب عينة من الدم من الكاحل، ومن َثمَّ عمل تحليل أو 
مقايسة للهرمون املنبه للدرقية، ويتم تشخيص الخمول إذا كان تركيز الهرمون املنبه 

للدرقية أكثر من 20 ملي وحدة دولية لكل لتر. 

تشخيص خمول الغدة الدرقية 

يتم تشخيص خمول الغدة بعمل فحص لوظائفها في الدم، ويدل وجود نقص 
في نسبة تركيز الثايروكسني الحّر على وجود خمول في الغدة، فإن كان هذا النقص 
الغدة  خمول  تشخيص  يتم  للدرقية  املنبه  الهرمون  تركيز  نسبة  في  بزيادة  مرتبطًا 
تركيز  نسبة  نقص  كان  إذا  أما  نفسها،  الغدة  في  علة  بسبب  االبتدائي  النوع  من 
أو أن  للدرقية،  املنبه  الهرمون  تركيز  الحّر مرتبطًا مع نقص في نسبة  الثايروكسني 
يكون مستواه طبيعيًا فيتم تشخيص خمول الغدة من النوع الثانوي، ويكون ذلك بسبب 
أمراض في الغدة النخامية أو الوطاء، وفي أحيان أخرى يتم تشخيص خمول الغدة 
الدرقية بناًء على ارتفاع في الهرمون املنبه للدرقية مع وجود تركيز الثايروكسني الحّر 
وُيدعى  الغدة،  في  بسيطًا  تمثل خمواًل  الحالة  وهذه  الدم،  في  الطبيعي  مستواه  في 
خمول الغدة دون السريري، وذلك ألن الهرمون املنبه للدرقية سريع االستجابة لحدوث 
إفراز  فيزيد  السلبي،  االرتجاع  فّعالية  الدرقية بسبب  الغدة  أي نقص في هرمونات 
الغدة  هرمونات  تركيز  على  واملحافظة  الخلل،  هذا  لتصحيح  للدرقية  املنبه  الهرمون 
بمرض  الدرقية  الغدة  بإصابة  يكون  الحالة  لهذه  الرئيسي  والسبب  الدم،  في  ثابتًا 
الهاشيموتو، ويتم التشخيص بعمل فحص للدم ملقايسة نسبة تركيز األجسام املضادة 
تركيز  في  نقص  وجود  عند  الصريح  الغدة  في حالة خمول  أما  للثيروبيروكسيداز، 
لألجسام  مقايسة  عمل  فيكون  للدرقية  املنبه  الهرمون  وارتفاع  الحّر،  الثايروكسني 
املضادة للثيروبيروكسيداز غير ضروري لبدء العالج، إال إذا تطلب األمر تشخيص 

سبب خمول الغدة بسبب مرض الهاشيموتو أو غيره.  
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وقد يشتكي املريض معظم أعراض خمول الغدة مثل: التعب، واإلرهاق، وزيادة 
الوزن، واإلمساك، وخشونة الجلد، وصعوبة في التركيز وغيرها، وقد ال يشتكي أيًا 
من هذه األعراض، أما الفحص السريري فقد تظهر على املريض أعراض مثل: تشتت 
الذهن، وخشونة الصوت، وشاحبون اللون، وعند قياس النبض يكون بطيئًا، وقد يظهر 
لدى املريض أيضًا تأخر في استرخاء املنعكس الوتري العميق، أما عن فحص الرقبة 
م  م في الغدة أو أثر استئصال الغدة جراحيًا، فعند وجود تضخُّ فقد ُيظِهر وجود تضخُّ
في الغدة فقد يبني الفحص باملوجات الصوتية وجود عقيدات درقية التي قد تتطلب 

عمل خزعة. 

الفحص الجهازي لخمول الغدة الدرقية
تختلف التوصيات في عمل الفحص الجهازي للتشخيص املبكر للغدة؛ بسبب 
تباين الدراسات في النتائج اإليجابية والسلبية لعمل الفحص املبكر لتشخيص خمول 
والنساء  للرجال  بعمل فحص  األمريكية  الدرقية  الغدة  توصي جمعية  فبينما  الغدة، 
بعد سن الخامسة والثالثني للتشخيص املبكر لخمول الغدة مرة كل خمس سنوات، 
وتوصي الجمعية األمريكية اختصاصيي الغدد الصماء السريريني كذلك بعمل الفحص 
البريطانية فال توصي بعمل  الكلية امللكية  املبكر لكبار السن وباألخص النساء، أما 
الفحص املبكر للبالغني األصحاء ألنها تعتبر أن هذا اإلجراء غير مبرر، وُيفضل عمل 
فحص للتشخيص املبكر لألشخاص الذين يرتفع لديهم خطر اإلصابة بخمول الغدة 
م  النساء، ومن لديهم تضخُّ املصابني بأمراض مناعية، وكبار السن وباألخص  مثل: 

في الغدة.

عالج خمول الغدة الدرقية
يتم عالج خمول الغدة عن طريق دواء الثايروكسني الذي ُيؤخذ عن طريق الفم، 
ويتميز هذا العالج بفّعاليته في معالجة أعراض خمولها، وسهولة أخذه، وطول عمره 
النصفي في الدم حيث يصل إلى سبعة أيام، ويكون في حالة ثابتة في الدم بعد ستة 
 )%80 أسابيع، كما يتميز بامتصاص جيد في األمعاء حيث ُيمتص حوالي )70 - 
من الدواء في حالة الصيام عن األكل، كما أن هذا الدواء سعره رخيص مما يجعله 
في متناول الجميع، وعند امتصاص الثايروكسني في الدم يتحول إلى هرمون ثالثي 
يودو ثيرونني الفّعال بواسطة اإلنزيم النازع لليود من النوع األول والثاني في األنسجة 

املختلفة. 
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وتتلخص أهداف العالج بالثايروكسني في اآلتي:
عالج أعراض وعالمات خمول الغدة الدرقية واختفائها.. 1
تركيز . 2 في  تحّسن  مع  الطبيعي  معدله  إلى  للدرقية  املنبه  الهرمون  تركيز  عودة 

هرمونات الغدة الدرقية.
تجنب اإلفراط أو النقص في العالج.. 3

وُيعتبر قياس مستوى الهرمون املنبه للدرقية هو العالمة املعوَّل عليها للحكم على 
كفاية جرعة دواء الثايروكسني، بحيث يكون في املعدل الطبيعي؛ وذلك ألن أعراض 
خمول الغدة وعالماته غير كافية للحكم على كفاية العالج؛ ألن هذه األعراض ال تختص 
التحّسن في  لكن  أخرى،  املرضى ألسباب  يشتكيها  وقد  الغدة،  بمرض خمول  فقط 

األعراض ُيعتبر من أهداف نجاح العالج.
ويتم امتصاص دواء الثايروكسني في املعي الصائم )Jejunum(، واملعي اللفائفي 
 )pH( "الباهاء"  الهيدروجيني  األس  يكون  أن  االمتصاص  هذا  ويتطلب   ،)Ileum(
حمضيًا في املعدة كما يحدث في حالة الصيام، ويقل امتصاص دواء الثايروكسني 
إذا تم أخذه مع األكل؛ لذا ُينصح بأخذ العالج صباحًا قبل األكل بساعة كاملة، أو 
نصف ساعة على األقل ملن ال يستطيع االنتظار ساعة قبل األكل، أو أخذه عند النوم 
على أن تكون آخر وجبة قبل ذلك بساعتني أو ثالث، وهناك بعض األدوية التي تقلل من 
امتصاص دواء الثايروكسني بشكل كامل مثل: حبوب الكالسيوم، والحديد، واألدوية 
املضادة للحموضة، والتي تحتوي على األملنيوم، واالستخدام املزمن لألدوية املثبطة 
ملضخة البروتون، كما أن هناك بعض األمراض التي تصيب الجهاز الهضمي قد تؤثر 
التهاب املعدة الضموري، أو التهاب املعدة الناتج  على امتصاص الثايروكسني مثل: 

عن اإلصابة بجرثومة امللوية البوابية )Helicopter pylori(، أو الداء البطني. 

كافيًا  يملك مدخرًا  الذي ال  البالغ  للشخص  الثايروكسني  دواء  وتتراوح جرعة 
من هرمونات الغدة في جسمه من )1.6 - 1.8( مكروجرام لكل كيلوجرام من الوزن 
يوميًا، والعوامل التي تحدد الجرعة التي يحتاجها املريض الذي يعاني خمول الغدة 
املنبه  الهرمون  الغدة، ومدى ارتفاع نسبة تركيز  وزن الشخص، وسبب خمول  هي: 
للدرقية، والعمر، والحالة العامة للمريض وباألخص وجود أمراض القلب من عدمه، 
وأخيرًا وجود حمل من عدمه لدى النساء، ويبدأ الطبيب بالعالج إما بوصف الجرعة 
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التي يحتاجها املريض بشكل كامل أو بشكل تدريجي، فتكون البداية بجرعة صغيرة 
وتزداد تدريجيًا، وُتفضل الطريقة األخيرة لكبار السن، أو الذين يعانون أمراض القلب 
العالج  بدء  أن  كما  القلب،  مرض  في  إلى حدوث مضاعفات  العالج  يؤدي  ال  حتى 
بجرعة صغيرة يكون مناسبًا للمرضى الذين لديهم ارتفاع بسيط في الهرمون املنبه 
للدرقية، وبعد بدء العالج يتم إعادة فحص وظائف الغدة بعد ستة أسابيع، وذلك للتأكد 
من مالءمة الجرعة للمريض، فإذا بّين التحليل أن الهرمون املنبه للدرقية في املعدل 
الطبيعي يتم إعادة الفحص بعدها بأربعة أشهر للتأكد من مالءمة الجرعة، ومن َثمَّ 
بعد ستة أشهر، فإذا ظلت نسبة الهرمون املنبه للدرقية في املعدل الطبيعي يتم عمل 
التحليل مرة كل ستة أشهر أو سنة أثناء متابعة املريض، أما إذا كانت نسبة الهرمون 
املنبه للدرقية أكثر من الطبيعي فهذا يدل على حاجة املريض إلى جرعة كبيرة، فيتم 
25( مكروجرام يوميًا، ومن َثمَّ إعادة الفحص بعد ستة  زيادة الجرعة من )12.5 - 
أسابيع للتأكد من مالءمة الجرعة للمريض، وقد تتغير الجرعة التي يحتاجها املريض 
لعدة أسباب، فمثاًل: يحتاج املريض لجرعة كبرى عند تطوُّر فشل خمول الغدة،أو زيادة 
في الوزن، أو في حالة الحمل عند النساء، ولكنه قد يحتاج إلى جرعة قليلة عندما 
يفقد وزنه بشكل ملحوظ، أو عند التقّدم في السن، وال بد من تجنُّب إعطاء املريض 
جرعة ثايروكسني بنسبة أكبر من حاجته بحيث تصبح نسبة الهرمون املنبه للدرقية 
أقل من املعدل الطبيعي، كأن تكون أقل من 0.1 ملي وحدة دولية لكل لتر، وهذا يؤدي 
زيادة نسبة اإلصابة بهشاشة العظام لدى كبار السن،  إلى حدوث مضاعفات مثل: 
فوق  أعمارهم  تكون  الذين  السن  كبار  للمرضى  وبالنسبة  أذيني،  أو حدوث رجفان 
السبعني فيقل احتياجهم لهرمون الثايروكسني، كما أن املعدل الطبيعي للهرمون املنبه 
للدرقية لديهم يكون أعلى من املعدل العادي؛ لذا عند عالج هذه الشريحة من املرضى 
يكون الهدف تعديل معدل الهرمون املنبه للدرقية من )4 - 6( ملي وحدة دولية لكل لتر 

بداًل من )0.5 - 4(. 

عالج خمول الغدة الدرقية لدى األطفال 

هرمون  استقالب  زيادة  وبسبب  الـثـايـروكـسني،  دواء  طـريـق  عن  ذلك  يكون 
الثايروكسني في الجسم يحتاج الطفل إلى جرعات كبيرة تقل تدريجيًا مع التقدم في 
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العمر، فالطفل حديث الوالدة إلى عمر ستة أشهر يحتاج من )10 - 15( مكروجرام 
لكل كيلوجرام من الوزن يوميًا، ومن عمر ستة أشهر إلى سنة يحتاج من )6 - 8( 
مكروجرام لكل كيلوجرام من الوزن يوميًا، ومن عمر سنة إلى خمس سنوات يحتاج 
من )5 - 6( مكروجرام لكل كيلوجرام من الوزن يوميًا، ومن عمر )6 - 10( سنوات 
يحتاج من )4 - 5( مكروجرام لكل كيلوجرام من الوزن يوميًا، ومن عمر )11 - 20( 
سنة يحتاج من )1 - 3( مكروجرام لكل كيلوجرام من الوزن يوميًا، وتجدر اإلشارة  
هنا إلى أن األطفال الذين يعانون خمول الغدة دون السريري قد ال يحتاجون عالجًا 
تعويضيًا؛ حيث لم يثبت وجود أي مضاعفات صحية قصيرة املدى أو طويلة املدى 
على النمو أو اإلدراك إذا لم يتم عالجهم، كما أن معدل الهرمون املنبه للدرقية املرتفع 
من )5 - 10( ملي وحدة دولية لكل لتر يصبح طبيعيًا خالل خمس سنوات لدى 50 % 
من هؤالء األطفال بشكل تلقائي، لكن قد يتم عالج الطفل إذا كان يعاني تضخمًا في 
الغدة، أو لديه أمراض مناعية أخرى كداء السكري من النوع األول، أو هناك مخاوف 

على معدل النمو لدى الطفل املصاب. 

عالج خمول الغدة الدرقية املستعصي
الدرقية  الغدة  خمول  يعانون  الذين  املرضى  بعض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
ويأخذون دواء الثايروكسني ال يرجع مستوى الهرمون املنبه للدرقية لديهم إلى املعدل 
الطبيعي مع املتابعة وزيادة الجرعة من الطبيب، ويمكن تسمية هذه الحالة بخمول الغدة 
االنتظام  أسبابها عدم  أهم  ومن  التالي(  التوضيحي  اإلطار  إلى  )انظر  املستعصي، 
في أخذ العالج، أو أخذه بطريقة غير صحيحة كأن يأخذ املريض الحبة قبل األكل 
بعض  املريض  يأخذ  أن  أو  كامل،  بشكل  امتصاصها  نسبة  من  يقلل  مما  مباشرة؛ 
األدوية التي تقلل من امتصاص حبة الثايروكسني مثل: حبوب الكالسيوم، والحديد، 
واألدوية املضادة للحموضة، واألدوية التي تحتوي على األملنيوم، واالستخدام املزمن 
لألدوية املثبطة ملضخة البروتون، كما أن هناك بعض األمراض التي تصيب الجهاز 
الهضمي تؤثر على امتصاص الثايروكسني مثل: التهاب املعدة الضموري، أو التهاب 
املعدة الناتج عن اإلصابة بجرثومة امللوية البوابية )Helicopter pylori(، أو الداء 
إلى  الثايروكسني  امتصاص حبوب  ليعود  إلى عالج؛  تحتاج  الحاالت  وهذه  البطني 
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إطار يوضح بعض أسباب خمول الغدة الدرقية املستعصي.

• عدم امتثال املريض للعالج.	

• استخدام بعض األدوية مثل: الحديد، والكالسيوم، ومضادات الحموضة.	

• سوء االمتصاص مثل: التهاب املعدة الضموري، أو الداء البطني.	
• نوع مستحضر الثايروكسني.	
• استئصال املعدة أو جزء من األمعاء.	
• أخذ العالج مع األكل أو قبله مباشرة.	

دور املركب العالجي في عالج خمول الغدة الدرقية 

الثايروكسني  الغدة، ويأخذون عالج  الذين يعانون خمول  هناك بعض املرضى 
بشكل منتظم، لكنهم يستمرون في الشكوى من أعراض الخمول مع أن نسبة الهرمون 
من   )%10  -  5( من  املرضى  نسبة هؤالء  وُتقدر  الطبيعي،  املعدل  في  للدرقية  املنبه 
مرضى خمول الغدة، وقد يكون السبب في أن العالج بالثايروكسني فقط ليس عالجًا 
مثاليًا بل هو يختلف عن إفراز هرمونات الغدة الدرقية فيزيولوجيًا، ففي وجود الغدة 
الدرقية السليمة فإن 20 % من هرمون ثالثي يودو ثيرونني الفّعال ُيفَرز منها مباشرة، 
والبقية تكون من تحوُّل الثايروكسني إلى ثالثي يودو ثيرونني في األنسجة املختلفة، أما 
في حالة عالج املريض الذي يعاني خمول الغدة وبخاصة املرضى املستأصلة غددهم، 
فإن 100 % من هرمون ثالثي يودو ثيرونني املتوفر يكون بواسطة تحوُّل الثايروكسني 
في األنسجة، وقد تكون هذه األعراض بسبب استمرار الخمول في األنسجة، مع عودة 

شكله الطبيعي، وفي بعض األحيان يكون السبب في وجود األجسام املضادة الغيروية 
في البالزما التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الهرمون املنبه للدرقية، ويكون الحل في هذه 
الحالة إما بعمل الفحص في مختبر آخر ُتستخدم فيه طريقة أخرى للفحص، أو تنبيه 
وإعادة  أمكن،  إن  الغيروية  املضادة  األجسام  من  التخلص  بمحاولة  ليقوم  املُختِبر؛ 

الفحص. 
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الهرمون املنبه للدرقية إلى معدله الطبيعي، وعند البدء في عالج هذه الفئة من املرضى 
فالبد من التأكد من عدم وجود أي أمراض قد تتشابه في أعراضها مع أعراض خمول 
)D(، أو وجود فقر في الدم، أو أعراض انقطاع الطمث  فيتامن  نقص  مثل:  الغدة، 
لدى النساء وغيرها، وقامت بعض الدراسات بالتأكد من فّعالية إضافة عالج هرمون 
بينت بعض  الغدة، وقد  الثايروكسني لعالج مرضى خمول  إلى  ثيرونني  يودو  ثالثي 
الدراسات أن املرضى قد استفادوا من هذا املركب العالجي، بينما لم تثبت فعاليته 
الدرقية ال توصي باستخدام  للغدة  الجمعية األمريكية  لذا فإن  في دراسات أخرى؛ 
املركب العالجي في عالج مرضى خمول الغدة حتى تتوفر أدلة من دراسات علمية 
أخرى، وإن تقرر تجربة املركب العالجي لدى بعض املرضى الذين يعانون أعراض 
خمول الغدة باستمرار مع العالج فهذا يكون بشكل تجريبي، ومتوافقًا مع أخالقيات 
املهنة، أما الجمعية األوروبية للغدة الدرقية فإنها تؤكد على أن العالج بالثايروكسني 
املركب  الحسبان  في  ُيوضع  لكن  الغدة،  خمول  لعالج  املتبع  األساسي  العالج  هو 
العالجي في عالج املرضى الذين يشتكون أعراض خمول الغدة باستمرار مع وجود 
تركيز الهرمون املنبه للدرقية في معدله الطبيعي، وبعد استبعاد أي أمراض قد تؤدي 
إلى األعراض نفسها، كما اشترطت أن َمْن يبدأ بالعالج يكون طبيبًا مختصًا في هذا 
املجال، ويكون تركيز الثايروكسني إلى ثالثي يودو ثيرونني بنسبة )13 - 20( إلى 1 
في املركب العالجي، ويكون هدف العالج هو عودة تركيز الهرمون املنبه للدرقية إلى 
معدله الطبيعي، وعودة النسبة بني هرموني الثايروكسني وثالثي يودو ثيرونني في الدم 
إلى معدلهما الطبيعي أيضًا، هذا وإذا لم يشعر املريض بالتحّسن بعد مضي ثالثة 

أشهر من بدء العالج يتم التوقف عنه، والعودة إلى العالج التقليدي. 

خمول الغدة الدرقية دون السريري
وُيعرف هذا النوع عندما يكون تركيز هرمون الثايروكسني في معدله الطبيعي 
في الدم مع ارتفاع نسبة تركيز الهرمون املنبه للدرقية عن املعدل الطبيعي، ويتراوح 
انتشار خمول الغدة دون السريري من )5 - 10 %(،  ويكون أكثر شيوعًا عند النساء، 
ومع تقدم السن، وفي املناطق التي ال يوجد لديها نقص في معدل استهالك اليود، ومن 
التهاب الغدة الدرقية  أهم أسبابه أمراض الغدة املناعية، وهناك أسباب أخرى مثل: 

نتيجة الستخدام بعض األدوية، وبعد الشفاء من أمراض شديدة. 
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وللتأكد من تشخيص خمول الغدة دون السريري تتم إعادة فحص وظائف الغدة 
بعد فترة من )2-3( أشهر فإن ظل هذا الخلل موجودًا فيتم تأكيد التشخيص، ويتم 
قياس نسبة األجسام املضادة للثيروبيروكسيداز في الدم الذي ُيعتبر أهم عالمة تدل 
على وجود مرض الغدة املناعي، فإذا كان الفحص إيجابيًا فإن معدل تطور خمول 
الغدة دون السريري إلى خمول الغدة الواضح يصل إلى 4.3 % في السنة، أما إذا 
كان الفحص سلبيًا فإن معدل التطور إلى خمول الغدة الواضح يصل إلى 2.6 % في 

السنة. 

وهناك كثير من الخالف في البدء بعالج هذا النوع من الخمول من عدمه واالكتفاء 
بمتابعة املريض دون أدوية، ويوجد كثير من العوامل التي تؤثر على قرار العالج مثل: 
وكذلك نسبة  الغدة،  في  م  الغدة، ووجود تضخُّ أعراض خمول  السن، ووجود  عامل 
ارتفاع الهرمون املنبه للدرقية، وتوصي الجمعية األوروبية للغدة الدرقية ببدء العالج 
أو  إذا كانوا يشتكون أعراض الخمول،  65 عامًا  الذين تقل أعمارهم عن  للمرضى 
م في الغدة، أو بعد استئصال جزئي لها، حيث إن خطر اإلصابة بخمولها  لديهم تضخُّ
يصل إلى 22 %، وأيضًا إذا كانت نسبة تركيز الهرمون املنبه للدرقية أكثر من 10 
ملي وحدة دولية لكل لتر، كما أن العالج بالثايروكسني لدى األشخاص الذين يعانون 
خمول الغدة دون السريري قد يؤدي إلى التقليل من تركيز نسبة الكوليستيرول في 
إلى  عودته  دون  لكن  الكوليستيرول  في  ارتفاعًا  يعانون  الذين  األشخاص  لدى  الدم 
أكبر  بشكل  واضحًا  بالثايروكسني  العالج  تأثير  ويكون  تام،  بشكل  الطبيعي  معدله 
على معدل الكوليستيرول إذا كان ارتفاع تركيز الهرمون املنبه للدرقية أكثر من 10 
ملي وحدة دولية لكل لتر، ولم يثبت وجود فائدة في عالج خمول الغدة دون السريري 
لدى األشخاص الذين يعانون أمراضًا عقلية، وكذلك للذين يعانون السمنة إذا كانت 
نسبة تركيز الهرمون املنبه للدرقية أقل من 10 ملي وحدة دولية لكل لتر، ومن املعروف 
لديهم نسبة اإلصابة  النوع األول تزداد  الذين يعانون داء السكري من  أن املرضى 
بأمراض الغدة الدرقية املناعية، لذلك من املهم مراقبة هؤالء املرضى، وعمل فحص 
الغدة سنويًا، أما بالنسبة لألشخاص كبار السن فتوصي الجمعية األوروبية بالوضع 
في الحسبان املدى املرجعي للهرمون املنبه للدرقية لهذه الفئة قبل القيام بتشخيص 
خمول الغدة دون السريري، ولألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثمانني عامًا وتكون 
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فيمكن  لتر  لكل  دولية  وحدة  ملي   10 من  أقل  لديهم  للدرقية  املنبه  الهرمون  نسبة 
الذين يعانون خمول  البدء بعالج الخمول، وإذا تقرر متابعة املرضى  متابعتهم دون 
الغدة دون السريري مع عدم إعطائهم عالجًا فيجب إعادة فحص وظائف الغدة مرة كل 
ستة أشهر وملدة سنتني، وبعد ذلك مرة كل سنة، فإذا عاد الهرمون املنبه للدرقية إلى 
معدله الطبيعي وال يشتكي الشخص أعراضًا وال يوجد لديه تضخم في الغدة، وكان 
تحليل األجسام املضادة للثيروبيروكسيداز سلبيًا فيتم التوقف عن متابعته، ومن املعلوم 
أن )6 - 35 %( من األشخاص الذين يعانون خمول الغدة دون السريري يصبح معدل 
الهرمون املنبه للدرقية لديهم طبيعيًا، و)5 - 6 %( من الحاالت تتطور إلى خمول واضح. 

عالج خمول الغدة الدرقية الثانوي
على  االعتماد  يمكن  الثانوي ال  الغدة  يعانون خمول  الذين  املرضى  عند عالج 
نسبة تركيز الهرمون املنبه للدرقية في تحديد جرعة الثايروكسني املناسبة؛ ألن نسبة 
الهرمون املنبه للدرقية تكون إما في املعدل الطبيعي، أو أقل منه وال تتنبأ بدرجة خمول 
املريض؛ لذا يتم في هذه الحالة قياس نسبة الثايروكسني الحّر في الدم، ويكون هدف 

العالج جعل مستوى الثايروكسني الحّر في النصف األعلى من املدى املرجعي. 

مضاعفات خمول الغدة الدرقية

ــ خمول الغدة الدرقية وأمراض القلب والشرايني

من املعروف أن خمول الغدة يؤثر في القلب، والشرايني، فيؤدي خمولها إلى تقليل 
الكسر القذفي للبطني األيسر، ونقص في النتاج القلبي، وزيادة في املقاومة الوعائية، 
كما أنه يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم، وزيادة نسبة الكوليستيرول في الدم، كل 
هذه العوامل لها أثر سلبي على القلب والشرايني؛ لذا فقد قامت عديد من الدراسات 
بالبحث عن مدى ارتباط خمول الغدة بأمراض القلب، والشرايني، فبينت زيادة نسبة 
أمراض  وزيادة  عام،  بشكل  والوفيات  القلب،  وجلطات  الشرايني،  بقصور  اإلصابة 
الغدة مقارنة باألشخاص  الذين يعانون خمول  القلب بشكل خاص لدى األشخاص 
يعانون  الذين  األشخاص  لدى  موجودًا حتى  االرتباط  هذا  وكان  يعانونها،  ال  الذين 
خمول الغدة دون السريري، وبخاصة عندما يكون مستوى الهرمون املنبه للدرقية أكثر 
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من 10 ملي وحدة دولية لكل لتر، ولم تثبت الدراسات زيادة نسبة اإلصابة في هبوط 
الدرقية، وال  الغدة  يعانون خمول  الذين  لدى األشخاص  الدماغية  الجلطة  أو  القلب، 
نستطيع الجزم حتى اآلن أن خمولها يعد من عوامل الخطر ألمراض القلب والشرايني 

بشكل منفرد، أو أنه مرتبط بزيادة نسبة اإلصابة بهذه األمراض.

ــ غيبوبة الوذمة املخاطية

ُتعَتبر غيبوبة الوذمة املخاطية )Myxedema Coma( من املضاعفات الخطيرة 
لخمول الغدة، والتي تؤدي إلى الوفاة في أكثر من 50 % من الحاالت رغم العالج، 
وتحدث عادة في فصل الشتاء لدى النساء املتقدمات في السن الالتي لم يتعالجن 
من خمول الغدة، وتتسم هذه الحالة بضعف تدريجي، وحالة من الذهول مع نقص في 
التهوية، وانخفاض في درجة حرارة الجسم، وهبوط في السكر، ونقص في مستوى 
يتم التشخيص بسرعة،  الدم، والبد من االنتباه لهذه العالمات حتى  الصوديوم في 
وبدء العالج بدون أي تأخير، ويشتكي املريض إن كان واعيًا الضعف التدريجي أو 
يالحظ َمْن يصاحبه عليه ذلك، وتدهورًا في الوعي الذي قد يصل إلى غيبوبة، كما يبني 
الفحص السريري بطء ضربات القلب، مع انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم 
يصل إلى أقل من 35 درجة مئوية، وقد يصل إلى 24 درجة مئوية مع وجود عالمات 
أخرى لخمول الغدة مثل: اصفرار الجلد، وانتفاخ الجفن، وخشونة الجلد، والشعر. 

وتشخيص غيبوبة الوذمة املخاطية يعتمد على تقييم الحالة سريريًا؛ إذ ال يوجد 
فحص خاص لتشخيصها، ومن العوامل التي تؤدي إلى هذه الحالة وجود التهاب في 
الجسم، وسكتة دماغية، واستخدام بعض األدوية املخدرة، وتوقف عالج الثايروكسني، 
في  وانخفاضًا  الكرياتينني  اختبار  في  ارتفاعًا  هناك  أن  املختبرية  الفحوص  وتبني 
الصوديوم، وبالطبع انخفاض نسبة الثايروكسني الحر، وارتفاع نسبة الهرمون املنبه 

للدرقية، كما قد تبني أشعة الصدر أن هناك تضخمًا في القلب مع انصباب جنبي. 

احتباس ثاني  ويتضمن سبب نشوء غيبوبة الوذمة املخاطية ثالثة عوامل أواًل: 
أكسيد الكربون، ونقص في التهوية، وثانيًا: عدم توازن السوائل، والشوارد الكهربائية 

)اإللكتروليتات( وثالثًا: انخفاض درجة حرارة الجسم. 
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وُتعتبر هذه الحالة من الحاالت الطبية الخطيرة والتي تتطلب عالجها في العناية 
يتضمن  الذي  أساسي  عالج  إلى  العالج  وينقسم  الفور،  على  العالج  وبدء  املركزة 
قد  أمراض  وأي  املصاحبة  األعراض  لعالج  داعم  وعالج  الغدة،  بهرمونات  العالج 
التهاب الصدر، أو هبوط في القلب،  تساعد في حدوث غيبوبة الوذمة املخاطية مثل: 
العناية املركزة ملراقبته بشكل  أو استخدام األدوية املخدرة، ويتم عالج املريض في 
دقيق مع بدء العالج الداعم بمعالجة نقص التهوية باألكسجني، أو بواسطة التنفس 
االصطناعي إن استدعت حالة املريض ذلك، كما ُيصحح أي خلل في الصوديوم، أو 
نقص السكر، وُيعَطى املريض السوائل الوريدية لتعويض النقص في سوائل الجسم، 
أما العالج األساسي فيكون عن طريق العالج بالثايروكسني، وتكون جرعة التحميل 
العالج  إعطاء  ل  وُيفضَّ السن،  لكبار  ذلك  أقل من  أو  مكروجرام   )400  -  200( من 
بالوريد لسرعة وصول العالج إلى الدم؛ وذلك ألن امتصاص الثايروكسني عن طريق 
املريض  ُيعَطى  التالي  اليوم  من  وبدءًا  الشديد،  الغدة  خمول  بسبب  يقل  قد  األمعاء 
إذا  أما  يوميًا،  الثايروكسني  من  وزنه  حسب  املحسوبة  الكلية  الجرعة  من   %  75

ثيرونني مع  يودو  املريض فيمكن إضافة ثالثي  بوادر في تحسن حالة  أية  لم تظهر 
يقل  املخاطية  الوذمة  غيبوبة  يعاني  الذي  املريض  أن  والسبب  للعالج،  الثايروكسني 
تحول الثايروكسني إلى ثالثي يودو ثيرونني في األنسجة املختلفة لديه، والتي تستمر 
الوريد  العالج عن طريق  وتكون طريقة  بالثايروكسني،  العالج  الخمول مع  في حالة 
بإعطاء جرعة تحميل من )5 - 20( مكروجرام، ومن َثمَّ إعطاء )2.5 - 10( مكروجرام 
كل ثماني ساعات، وُتقلل الجرعة لكبار السن، ولألشخاص ضعيفي الوزن، والحتمال 
وجود قصور الكظر مصاحبًا لغيبوبة الوذمة املخاطية فُيعَطى املريض الكورتيزون عن 
طريق الوريد قبل بدء العالج بهرمونات الغدة، حيث يتم إعطاء املريض هيدروكورتيزون 
)50 - 100( ملجرام بالوريد كل )6 - 8( ساعات، وتتلخص أهداف العالج في تحسن 
وظائف القلب، والكلى، والجهاز التنفسي، مع تحسن في معالم األيض خالل أسبوع 
من بدء العالج، وتحسن في تركيز الثايروكسني الحّر، وثالثي يودو ثيرونني الحر في 
الدم، أو عودتهما إلى معدلهما الطبيعي، أما تركيز الهرمون املنبه للدرقية فيعود إلى 

مستواه الطبيعي تدريجيًا. 
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خمول الغدة الدرقية الوراثي
الغدة  خمول  وينقسم  هرموناتها،  وإفراز  إنتاج  في  الغدة  فشل  نتيجة  يحدث 
الوراثي إلى خمول غدة ابتدائي عندما يكون السبب في الغدة نفسها، وخمول غدة 
للدرقية بسبب أمراض في الغدة  ثانوي عندما يكون هناك نقص في الهرمون املنبه 
النخامية أو الوطاء، وتبلغ نسبة حدوث خمول الغدة الدرقية الوراثي إلى واحد لكل 

2000 من املواليد. 

وُيعد خمول الغدة االبتدائي أكثر أسباب الخمول الوراثي شيوعًا، ويحدث إما 
بسبب عدم تخلُّق الغدة بشكل كامل، أو بشكل جزئي، أو وجودها في مكان منتبذ، 
والسبب اآلخر هو عدم قدرة الغدة على تصنيع هرموناتها بكميات كافية في وجود 
غدة طبيعية الشكل، وُيعد عدم تخلق الغدة أكثر أسباب خمول الغدة الوراثي شيوعًا، 
ويحدث في )2 - 5 %( من الحاالت بسبب طفرة جينية معروفة. وتصيب هذه الطفرات 
عوامل النسخ )Transcription Factors( في بداية تكوُّن الغدة مما يؤدي إلى فشل 
في تخلقها، وتكون نفس عوامل النسخ هذه موجودة في أنسجة أخرى طور النمو، 
املثال  ِخلْقية أخرى، فعلى سبيل  حيث يؤدي وجود طفرة وراثية فيها إلى تشوهات 
وجود طفرة وراثية في عامل النسخ )PAX8( يؤدي إلى تشوهات في الكلى إضافة إلى 
عدم تخلُّق الغدة، أما فشل الغدة في تصنيع هرموناتها بشكل كاٍف فيعود غالبًا إلى 
طفرات وراثية في الجينات املسؤولة عن نسخ البروتينات الالزمة في تصنيع هرمونات 
الغدة، وتم التعرف على طفرات وراثية في جينات الثيروجلوبولني، والثيروبيروكسيداز، 
فشل  ويعتبر  اليودوتيروسني،  من  اليود  ونازع  والبيندرن،  الصوديوم،  يوديد  وناقل 

صناعة هرمونات الغدة ثاني أسباب خمول الغدة الدرقية الوراثي. 

من  النوع  لهذا  النادرة  األسباب  من  فُيعد  الثانوي  الوراثي  الغدة  أما خمول   
نتيجة  إفرازه؛  أو  للدرقية  املنبه  الهرمون  تصنيع  في  نقص  بسبب  ويحدث  الخمول، 
ملرض في الغدة النخامية أو الوطاء؛ أو بسبب طفرات وراثية في التخلق البيولوجي 
للهرمون املنبه للدرقية، فتحدث طفرات وراثية في مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية، أو 
وحدة بيتا الفرعية للهرمون املنبه للدرقية، أو جني 1 عضو طائفة الجلوبولني املناعي 
في  وراثية  طفرات  حدوث  أو   ،)Immunoglobulin Superfamily Member 1(
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عدة عوامل نسخ في الغدة النخامية، ويمكن أن يحدث نقص في هرمون املنبه للدرقية 
بشكل منفصل أو مصاحبًا لنقص في هرمونات الغدة النخامية األخرى، ومن الطفرات 
الجينية املعروفة حدوث طفرة جينية في وحدة بيتا الفرعية للهرمون املنبه للدرقية وهو 
ذو صبغة جسدية متنحية، ويؤدي إلى خمول شديد في الغدة الدرقية لدى األطفال 
حديثي الوالدة مما ينتج عنه إعاقة ذهنية شديدة بسبب التأخر في التشخيص. ومن 
وراثة  أيضًا ذات  للدرقية وهي  املنبه  الهرمون  الطفرات األخرى، طفرة في مستقبلة 
صبغية جسدية متنحية، لكن في هذا النوع يحدث خمول الغدة الدرقية في األطفال 
الذين هم في مرحلة الطفولة املتأخرة أو حتى في مرحلة البلوغ، وال يؤثر على التطور 
الغدة في فترة الطفولة املبكرة، وقد يحدث  إنتاج هرمونات  الذهني والعقلي؛ بسبب 
نقص الهرمون املنبه للدرقية مصاحبًا لنقص في هرمونات أخرى في الغدة النخامية، 
أحد أسبابه، ويحدث فيها   )PROP1( النسخ  وُيعتبر حدوث طفرة وراثية في عامل 
أيضًا نقص في هرمون النمو، وموجه الغدد التناسلية، الهرمون املوجه لقشر الكظر. 

ويتم اكتشاف الخمول لدى األطفال حديثي الوالدة عن طريق فحص الهرمون 
املنبه للدرقية في تحري الولدان )Neonatal Screening(، لكن إن لم يتم عمل هذا 
الفحص ولم ُيكتشف خمول الغدة في الطفل حديث الوالدة تظهر أعراض وعالمات 
وَضعف  للرضاعة،  االستيقاظ  وعدم  الزائد،  النوم  تشمل:  والتي  عليه،  الغدة  خمول 
م اللسان، ويكون اليرقان  الرضاعة، ونقص التوتر العضلي )Hypotonia(، وتضخُّ
الوليدي طوياًل، كما قد يبني الفحص السريري وجود فتق ُسري، وعند  )الصفراء( 
يتم تشخيص  الركبة، ولكن غالبًا  للركبتني ال تظهر فيها ُمشاشة  عمل أشعة سينية 
األطفال حديثي الوالدة في تحري الولدان، فعندما يكون مستوى الهرمون املنبه للدرقية 
أكثر من 40 ملي وحدة دولية لكل ملي لتر، يتم بدء العالج فورًا قبل انتظار عمل عينة 
أخرى للتأكيد، أما إذا كان مستوى الهرمون املنبه للدرقية أقل من 40 ملي لتر وحدة 
دولية لكل ملي يتم إعادة الفحص عن طريق أخذ عينة دم من الوريد، فإذا كان مستوى 
الهرمون املنبه للدرقية أكبر من 20 ملي لتر وحدة دولية لكل ملي لتر فهذا يؤكد أن 
الطفل يعاني خمول الغدة، ويتم البدء بالعالج، وإن كان مستواه بني )6 - 20( يتم عمل 
فحوص أخرى للتأكد من التشخيص والحاجة للعالج، وعند تشخيص الطفل بخمول 
الغدة يتم فحصه سريريًا للتأكد من وجود تشوه وراثي خاصة في القلب، ويتم بعدها 
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عمل األشعة في حال خمول الغدة االبتدائي للتأكد من وجود الغدة من عدمه، وإذا كانت 
 )Scintigraphy( فيتم عمل تصوير ومضاني  منتبذ،  موقع  أو في  موقعها األصلي  في 
بيرتكنيتات،   99  - التيكنيشيوم  باستخدام  أو   ،123  - اليود  نظير  باستخدام  إما  للغدة، 
فور  بالعالج  ُيبدأ  بل  الومضاني،  التصوير  لعمل  بالثايروكسني  العالج  تأخير  يتم  وال 
التشخيص، ويتم عمل التصوير الومضاني خالل سبعة أيام من بدء العالج بالثايروكسني، 
فعندما ال يوجد قبط لليود في التصوير الومضاني فهذا يدل على عدم تخلُّق الغدة، ويمكن 
أن يدل قبط اليود على وجود غدة درقية منتبذة، أو أن تكون في مكانها األصلي، وهناك 
الهرمون  وجود جسم مضاد محصر ملستقبلة  اليود، مثل:  أسباب أخرى النعدام قبط 
املنبه للدرقية، أو أن يكون الهرمون املنبه للدرقية مثبطًا بسبب العالج بالثايروكسني، أو 
وجود طفرة وراثية في مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية، أو طفرة وراثية في ناقل يوديد 
الصوديوم، ويمكن عمل تصوير تصواتي ملعاينة الغدة، لكن قد يخفق في إيجاد الغدة 

خاصة باتجاه اللسان، ومن املمكن عمل الفحصني معًا للتأكيد. 
وتكمن الصعوبة في تشخيص خمول الغدة الدرقية الثانوي في أن الهرمون املنبه 
للدرقية يكون في املستوى الطبيعي عند عمل الفحص في تحري الولدان، لذا يلزم إذا 
تم االشتباه بخمول الغدة الثانوي أن يتم عمل فحص لهرمون الثايروكسني الحّر، وإذا 
تم التأكد من تشخيص خمول الغدة الثانوي يتم عمل فحص لهرمونات الغدة النخامية 

األخرى، ومن املمكن عمل فحص جيني للتأكيد. 
ويتم عالج خمول الغدة الوراثي فور التشخيص؛ وذلك ملنع حدوث إعاقة ذهنية 
دائمة، ويتم البدء بعالج الثايروكسني عن طريق الفم بجرعة )10 - 15( مكروجرام 
الهرمون  الطفل كل أسبوعني حتى يعود مستوى  يوميًا، وتتم متابعة  لكل كيلوجرام 
املنبه للدرقية إلى املعدل الطبيعي، وبعدها تستمر املتابعة املكثفة من شهر إلى ثالثة 
أشهر في السنة األولى من العمر، وتستمر بعد ذلك بشكل دوري منتظم؛ للتأكد من 

نمو الطفل بشكل سليم.           

متالزمة االعتالل الالدرقي 
وهي تحدث في حالة املرض الشديد من أي نوع، ويحدث فيها تغيير في تركيز 
أو  املنخفض،  ثيرونني  يودو  ثالثي  متالزمة  أيضًا  وتسمى  الدرقية،  الغدة  هرمونات 
متالزمة سوائية الدرقية املعتلة، ومع بداية حدوث أي مرض شديد يقل سريعًا مستوى 
هرمون ثالثي يودو ثيرونني، فإذا استمر املرض يقل مستوى هذا الهرمون بشكل أكبر، 
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ويرتبط حجم انخفاض مستوى هرمونات الغدة مع درجة تقدم املرض، وتوقعات سير 
جلطة القلب، والتسمم الدموي،  املرض، وتحدث املتالزمة مع أي مرض شديد مثل: 
واإلجراء الجراحي وغيرها، حيث إن معظم املرضى في العناية املركزة إن لم يكن كلهم 

يعانون متالزمة االعتالل الالدرقي. 
يقل مستوى هرمون ثالثي يودو ثيرونني، وثالثي يودو ثيرونني الحر في بداية 
متالزمة االعتالل الالدرقي، حيث إن تطور املرض قلل مستوى ثالثي يودو ثيرونني 
مستوى  انخفاض  درجة  وترتبط  الثايروكسني،  مستوى  كذلك  ويقل  أكبر،  بشكل 
فيكون  املنعكس  ثيرونني  يودو  ثالثي  أما مستوى  املرض،  تقدم  بدرجة  الثايروكسني 
مرتفعًا، ويكون مستوى الهرمون املنبه للدرقية في املعدل الطبيعي، وهذا ال يتناسب مع 
انخفاض مستوى هرمونات الغدة، وفي 50 % من الحاالت يكون مستواه منخفضًا، 

وترتبط درجة انخفاض مستوى الهرمونات الدرقية بمعدل الوفيات. 
وتشمل:  تمامًا،  واضحة  وغير  معقدة  للمتالزمة  املرضية  الفيزيزلوجيا  وتعد 
الوطائي  محور  في  وتغييرات  الغدة،  لهرمونات  املحيطي  االستقالب  في  تغييرات 

النخامي الدرقي، وتشمل هذه التغييرات ما يلي:
• تثبيط محور الوطاء النخامي الدرقي على مستوى الوطاء والغدة النخامية، حيث 	

بينت بعض الدراسات التشريحية انخفاض تعبير الهرمون املطلق املوجه للدرق 
عدم  وكذلك  الدرقية،  الهرمونات  انخفاض مستوى  إلى  يؤدي  وهذا  الوطاء،  في 

استجابة الهرمون املنبه للدرقية لهذا االنخفاض. 
• تغييرًا في استقالب الكبد لهرمونات الغدة الدرقية، حيث إن الكبد في األحوال 	

الطبيعية تعبر اإلنزيم النازع لليود من النوع األول الذي يقوم بتحويل الثايروكسني 
يودو  ثالثي  مجمل  من   % 20 تكوُّن  في  يساعد  مما  ثيرونني  يودو  ثالثي  إلى 
ثيرونني في الدم، كما تقوم الكبد بتعبير اإلنزيم النازع لليود 3 بتركيز قليل جدًا 
في األحوال الطبيعية، ويقوم هذا اإلنزيم بتعطيل هرمونات الغدة، وذلك بتحويل 
الثايروكسني إلى ثالثي يودو ثيرونني املنعكس، والثالثي يودو ثيرونني إلى ثنائي 
يودو ثيرونني، وفي حاالت املرض الشديدة يزيد تعبير اإلنزيم النازع لليود 3 الذي 

يتسبب في تعطيل هرمونات الغدة. 
• إنـتـاج عـديـد من السيتوكينات في حالة املرض الشديد يساعد في الفيزيولوجيا 	

املرضية ملتالزمة االعتالل الالدرقي.
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• يكون لسوء التغذية الذي يحدث أثناء املرض مع ما يصاحبه من فقدان للشهية 	
دور في الفيزيولوجيا املرضية ملتالزمة االعتالل الالدرقي، فقد تبني أن الصيام 
يؤدي إلى انخفاض مستوى الهرمون املنبه للدرقية، وذلك بسبب تثبيط الهرمون 
املطلق املوجه للدرق، وتقليل تعبير اإلنزيم النازع لليود 1 في األنسجة املحيطة، 
وزيادة تعبير اإلنزيم النازع لليود 3 كذلك، وُيعتقد أن انخفاض مستوى هرمونات 
الغدة الدرقية وباألخص ثالثي يودو ثيرونني يقلل من معدل االستقالب األساسي، 

ومن َثمَّ املحافظة على طاقة الجسم، ومنع تحلل البروتينات.
في  تحدث  التي  التغييرات  على  الالدرقي  االعتالل  متالزمة  تشخيص  ويعتمد 
العناية  املوجودين في  الشديد، وخاصة في املرضى  الغدة في حالة املرض  وظائف 
يودو  ثالثي  هرمون  تركيز  في  نقصاً  أسلفنا:  كما  التغييرات  هذه  وتشمل  املركزة، 
ثيرونني مع أو من دون نقص في تركيز الثايروكسني، وارتفاعًا في تركيز ثالثي يودو 
منخفضًا،  أو  طبيعيًا،  فيكون  للدرقية  املنبه  الهرمون  مستوى  أما  املنعكس،  ثيرونني 
وأحيانًا يكون مرتفعًا قلياًل، وقد يصعب تشخيص خمول الغدة في ظل هذه التغييرات 
الحاصلة في وظائفها، وعندما يكون مستوى الهرمون املنبه للدرقية في املعدل الطبيعي 
الدوبامني  أو  الكورتيزون  إعطاء  يقلل  قد  لكن  الدرقية،  الغدة  خمول  ينفي  قد  فهذا 
للمرضى في العناية املركزة من مستوى الهرمون املنبه للدرقية، ومن َثمَّ قد يصعب 
الثايروكسني  يكون مستوى  الحالة، وعندما  الدرقية في هذه  الغدة  تشخيص خمول 
الحّر منخفضًا مع ارتفاع مستوى الهرمون املنبه للدرقية فهذا يدل على وجود خمول 
في الغدة الدرقية، أو تشافي متالزمة االعتالل الالدرقي مع ارتفاع في الهرمون املنبه 

للدرقية.
وُيعتبر عالج متالزمة االعتالل الالدرقي محّل خالف، حيث إن بعض التجارب 
في استخدام هرمونات   )Randomized Controlled Trials( العشوائية املحكومة 
الثايروكسني وثالثي يودو ثيرونني في عالج متالزمة االعتالل الالدرقي  الغدة مثل: 
أثبت نفعها، وبعضها اآلخر لم يثبت ذلك، واملحصلة أن نتائج التجارب كانت سلبية 
بمجملها، أما استخدام الببتيد العصبي مثل: الهرمون املطلق املوجه للدرقية في تنبيه 
محور الوطائي النخامي الدرقي قد يكون نافعًا في إرجاع مستوى هرمونات الغدة إلى 
مستواها الطبيعي، ويظل موضوع عالج متالزمة االعتالل الالدرقي محّل جدال، حيث 
إن بعض الدراسات والتجارب التي أثبتت نفع العالج تشمل عدداً قليالً من املرضى، 
ويحتاج األمر إلى إعادة هذه الدراسات والتجارب مع عدد أكبر من املرضى، والنظر 

إلى النتائج املهمة مثل: تحّسن املرض، ومعدل الوفيات للوصول إلى نتيجة نهائية. 
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التسمم الدرقي أو زيادة نشاط الغدة الدرقية
على  وتأثيراتها  الغدة  هرمونات  تركيز  في  زيادة  بوجود  الحالة  هذا  تتسم 
الدرقية  فرط  منها  ويتفرع  الدرقي،  التسمم  الحالة  هذه  وُتسمى  املختلفة،  األنسجة 
الذي يكون ناتجًا عن زيادة إنتاج وإفراز هرمونات الغدة في الجسم، وقد ُيستخدم 
هذان التعريفان لنشاط الغدة الدرقية بالتبادل، ويصل انتشار نشاط الغدة الدرقية إلى 
1.8 % في الواليات املتحدة، وتزيد نسبة اإلصابة عن النساء بحوالي عشرة أضعاف 
اإلصابة لدى الرجال، حيث يصل انتشار نشاط الغدة إلى 2 % للنساء مقابل 0.2 % 

للرجال، كما يزيد انتشار املرض مع التقّدم في السن. 

أسباب زيادة نشاط الغدة الدرقية
ويمكن  العمر،  أو  السكان  جمهرة  لدى  اليود  مدخول  حسب  األسباب  تختلف 
فرط  تقسيم أسباب نشاط الغدة إلى أسباب ناتجة عن زيادة اإلفراز من الجسم أي: 
في  إنتاجها  زيادة  دون  هرموناتها  تركيز  في  زيادة  عن  ناجمة  أسباب  أو  الدرقية، 

الجسم. )انظر إلى الجدول التالي(.
جدول يوضح أسباب زيادة نشاط الغدة الدرقية

نشاط الغدة الدرقية بسبب ارتفاع 
تركيز هرموناتها دون زيادة إفرازها

نشاط الغدة الدرقية الناتج عن زيادة 
إفراز هرموناتها

التهاب الدرقية املناعي. داء جريفز.
التهاب الدرقية دون الحاد. دراق عديد العقيدات ُسمي.

فرط الدرقية الزائف. ورم درقي ُسمي.
بعض األدوية مثل: األميودارون، والليثيوم. داء جريفز في األطفال حديثي الوالدة.

ورم نخامي ُمفِرز للهرمون املنبه للدرقية.
فرط الغدة الدرقية الوراثي.

أورام األرومة الغاذية.
إعطاء اليود بكميات كبيرة.

بعض األدوية، مثل األميودارون.



- 83 -

األمراض الشائعة في الغدة الدرقية

فمن أهم أسباب نشاط الغدة الدرقية الناتج عن زيادة إفرازاتها في الجسم هو 
داء جريفز، وهو مرض مناعي ناتج عن وجود ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية، 
ومن األسباب املهمة أيضًا وجود دراق عديد العقيدات ُسمي )Toxic MNG(، أو 
)Toxic Adenoma(، وهناك أسباب أقل أهمية كورم غدي  ُسمي  درقي  ورم غدي 
نخامي ُمفِرز للهرمون املنبه للدرقية، أو داء جريفز لدى األطفال حديثي الوالدة بسبب 
الدرقية  وفرط  الطفل،  إلى  األم  من  للدرقية  املنبه  الهرمون  مستقبلة  ضد  انتقال 
الِخلْقي الناتج عن حدوث طفرة تنشيطية ملستقبلة الهرمون املنبه للدرقية، وبسبب 
املفرط  القيء  حالة  في  البشرية  املشيمائية  التناسلية  الغدد  موجهة  إفراز  زيادة 
الحملي )Hyperemesis Gravidarum( أو السرطانة املشيمائية، حيث إن هذا 
الدرقية، وزيادة  الغدة  للدرقية في  املنبه  الهرمون  يقوم بتحفيز مستقبلة  الهرمون 
إفراز هرمونات الغدة الدرقية، كما أن زيادة نسبة اليود في الجسم إما عن طريق 
أخذ األدوية التي تحتوي على تركيز عاٍل من اليود، أو بواسطة الصبغات التي تحتوي 
على اليود حيث تزيد من إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وإفرازاتها، أما من أسباب 
الهرمونات  تطلق  )ولكنها  الجسم  في  هرموناتها  إنتاج  في  زيادة  دون  الغدة  نشاط 
املصنعة( التالي: التهاب الدرقية والذي قد ينتج عن عدة أسباب، مثل: التهاب الدرقية 
املناعي، أو التهاب الدرقية دون الحاد والناجم عن التهاب فيروسي سابق، أو التهاب 
الدرقية بسبب األدوية أو اإلشعاع، كما أن زيادة ابتالع أدوية هرمونات الغدة إما خطأ 

أو تعمدًا يؤدي إلى تسمم درقي أيضًا. 

داء جـريـفـز
ُيعد هذا النوع من التسمم الدرقي من أكثر أنواع أمراض نشاط الغدة شيوعًا، 
وُسمِّي بداء جريفز نسبة إلى الطبيب الذي وصفه وهو الدكتور روبيرت جريفز املتوفى 
في عام 1783م، حيث كان يعمل في أحد املستشفيات في إيرلندا، وتصل نسبة وقوع 
املرض السنوي من )20 - 50( حالة لكل 100000 شخص من السكان، وتبلغ إصابة 
النساء باملرض خمسة أضعاف إصابة الرجال، وقد يحدث املرض في أي عمر، لكن 

ذروة وقوع املرض تكون ما بني )20 - 40( عامًا. 
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• داء جريفز - السببيات ونشوء املرض 	
ُيعد داء جريفز من األمراض املناعية املرتبطة بالعامل الوراثي، حيث إن 50 % 
من املصابني بداء جريفز لديهم فرد في العائلة مصاب بخلل في الغدة الدرقية، وتؤكد 
دراسات التوائم السيامية أن خطر اإلصابة بداء جريفز يصل إلى 80 %، وتم التعرف 
 HLA DRB1*03, على عدد من الجينات التي تزيد فرصة اإلصابة باملرض مثل: 
HLA-DRB1*08، ومستقبلة الهرمون املنبه للدرقية، كما أن هناك عوامل بيئية قد 
تساعد في نشوء املرض مثل: التدخني، ووجود اليود في الغذاء، والتهابات جرثومية، 
الغدة  ملستضدات  التائية  اللمفاوية  تحسس  هو  داء جريفز  نشوء  وسبب  واإلجهاد، 
الدرقية، ومن َثمَّ تنبيه اللمفاوية البائية إلفراز أجسام مضادة لهذه املستضدات، ومن 
أهم هذه األجسام املضادة، ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية الذي يقوم باالرتباط 
من  حالة  هرموناتها، وحدوث  وإفراز  الدرقية،  الغدة  إلى تضخم  ويؤدي  باملستقبلة، 
تنشيط الغدة في الجسم، وتكمن أهمية ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية في كونه 
عالمة داء جريفز التشخيصية، حيث يوجد في أكثر من 90 % من الحاالت، كما أن 
تركيزه في الدم يرتبط بنشاط داء جريفز، فكلما كان املرض نشطًا كان تركيز ضد 
مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية عاليًا، والعكس صحيح، كما أن وجوده في دم النساء 
الحوامل حتى وإن تم عالجهن من داء جريفز قبل الحمل قد ينبئ عن حدوث املرض 

لدى الجنني، مما يستوجب عالجه وهو في الرحم. 

• داء جريفز - عالمات املرض	
يشتكي املريض املصاب بداء جريفز أعراضًا عامة بسبب نشاط الغدة الدرقية  
كأي مريض يعاني التسمم الدرقي، إضافة إلى أعراض وعالمات خاصة بداء جريفز 
مثل: مرض العني، والجلد، واالعتالل العظمي، فأعراض النشاط العامة تشمل: نقص 
الوزن مع زيادة في الشهية، والتعرُّق الزائد، واإلحساس بالحرارة، وخفقان القلب، 
ورجفة اليد، وتساقط الشعر، واضطرابًا في الدورة الشهرية لدى النساء، وزيادة في 
حركة األمعاء أو اإلسهال، كما قد يشتكي صعوبة في الوقوف من وضعية الجلوس، 
أو صعوبة في صعود الدرج بسبب َضعف في العضالت الدانية، وقد يعاني القلق، 
أقل وضوحاً،  األعراض  تكون  فقد  السن  كبار  املرضى  أما  النوم،  وقلة  والعصبية، 
كأن يشتكي املريض نقص الوزن مع فقدان الشهية، وزيادة خفقان القلب مع ضيق 
في التنفس، أما األطفال فيظهر عليهم نمو سريع مع تسارع في نضج العظام، وفي 

(
)
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بعض األحيان قد يشتكي املريض املصاب بداء جريفز أو التسمم الدرقي أعراضًا 
مع  املشي،  من  تعيقه  حيث  بالعضالت  َضْعف شديد  معه  يحدث  كأن  تقليدية،  غير 
من  الرجال  لدى  عادة  يحدث  الذي  الدوري  الشلل  في  كما  البوتاسيوم  في  نقص 
األصول اآلسيوية، ويكون عالج الشلل الدوري بسبب التسمم الدرقي بتصحيح نقص 
البوتاسيوم في الدم مع إعطاء عالج من العوامل املحصرة لألدرينيات البيتا فيسترد 
املريض قوة عضالته، لكن ال بد من عالج نشاط الغدة بشكل نهائي حتى ال يتكرر هذا 

الشلل مرة أخرى.
ومن األعراض غير التقليدية أن يشتكي املريض هبوطًا في القلب بسبب تأثير 
هرمونات الغدة الدرقية على عضلة القلب، أو نتيجة الرتفاع الضغط الرئوي، وعادة 
فأهمها  بداء جريفز  الخاصة  األعراض  أما  الغدة،  نشاط  بعد عالج  املريض  ُيشفى 
مرض العني الخاص بجريفز والذي يكون ظاهرًا سريريًا مع أعراض مؤثرة في 25 % من 
الحاالت، لكنه ال يكون واضحًا في 70 % من الحاالت ولكن يتم تشخيصه فقط عند عمل 
صورة أشعة محورية طبقية، أو بالرنني املغناطيسي للحجاج، أو محجر العني، ويشتكي 
املريض الذي يعاني داء العني الخاص بجريفز حساسية من الضوء، والدماع، واحمراراً 
بالعني، أو الجفن، وقد ُيالحظ جحوظ في العني، كما قد يشتكي ازدواج الرؤية، ومن 
أمام  املخاطية  الوذمة  ويسمى  الجلد  اعتالل  جريفز  بداء  أيضا  الخاصة  العالمات 
الظنبوب )Pretibial Myxedema(، ويتميز بتغلظ في الجلد بسبب تراكم الجليكوز 
أمينوجليكان، فيصعب قرصه مع احمراره )انظر إلى الصورة التوضيحية 19(. وهذا 
الَعَرض نادر الحدوث حيث يحدث في )1 - 4 %( من مرضى داء جريفز، ويحدث 
نادرًا أيضًا اعتالل عظمي مرتبط بداء جريفز، ويتسم هذا الَعَرض بتشكل عظمي تحت 

السمحاق مع تورُّم وخاصة في عظام السنع، ويكون واضحًا بتعجر األصابع.
وبالفحص السريري يبدو مريض داء جريفز قلقًا وعصبيًا بعض الشيء، ويبني 
فحص اليدين وجود رجفة عند مدهما، وتكون اليدان دافئتني ورطبتني بسبب زيادة 
التعرُّق، وعند قياس النبض يكون سريعًا، وقد يكون غير منتظم، ويعاني 10 % من 
املرضى الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا الرجفان األذيني، وقد يبني فحص العينني 
عالمات مرض العني الخاص بجريفز مثل: الجحوظ، واحمرار العينني، وتورُّم الجفن، 
م في الغدة الدرقية، ويكون هذا  وملتحمة العني، أما فحص الرقبة فقد يبني وجود تضخُّ
التضخم متجانسًا ولينًا، كما قد تبني الفحوص َضعفًا في العضالت الدانية، فيصعب 

على املريض القيام من وضعية الجلوس. 
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• داء جريفز - اختبارات الدم والفحوص واألشعة	
مع  الدم  في  الحّر  الثايروكسني  تركيز  في  ارتفاعًا  املختبرية  الفحوص  تبني 
نقص في تركيز الهرمون املنبه للدرقية، وهذا يشخص حالة التسمم الدرقي عمومًا، 
وفي بعض األحيان يكون مستوى الثايروكسني الحّر طبيعيًا لكن تركيز ثالثي يودو 
ثيرونني الحر يكون عاليًا، وُتسّمى هذه الحالة تسممًا درقيًا من ثالثي يودو ثيرونني، 
يكون مستوى كلٍّ  األحيان  أنه في بعض  الغدة، كما  وتمّثل درجة خفيفة من نشاط 
من الثايروكسني الحّر وثالثي يودو ثيرونني الحّر طبيعيًا مع وجود نقص في تركيز 
الهرمون املنبه للدرقية، وُتسّمى هذه الحالة نشاط الغدة دون السريري، وبعد التأكد 
بداء  الخاصة  العالمات  لديه  املريض  كان  فإن  مختبريًا  الغدة  نشاط  تشخيص  من 
جريفز مثل: مرض العني يتم تشخيصه بداء جريفز، وال يحتاج إلى القيام بأي فحوص 
أخرى، أما إذا كان املريض ال توجد لديه عالمة خاصة أو للتأكد من التشخيص يتم 
عمل فحوص أخرى للتوصل إلى التشخيص النهائي، وتشمل هذه الفحوص: فحوصًا 
مختبرية، أو قبط اليود املشع، أو تخطيط الصدى الدوبلري، ويتم تشخيص داء جريفز 
للدرقية،  الهرمون املنبه  عن طريق عمل فحص مختبري لقياس تركيز ضد مستقبلة 

الصورة )19(: توضح الوذمة املخاطية أمام الظنبوب ملريض مصاب بداء جريفز.
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وتصل حساسية التشخيـص إلى 97 %، ونوعيـة التشخيـص للفحـص إلـى 98 %، 
داء جريفز،  نشاط  مع  طرديًا  للدرقية  املنبه  الهرمون  مستقبلة  تركيز ضد  ويتناسب 
فكلما كان املرض نشطًا كانت نسبة تركيزه أعلى، ومن الفحوص املهمة واألساسية 
أيضًا فحص قبط اليود املشع الذي يفرق بني عدد من األمراض التي تسبب نشاطًا في 
الغدة الدرقية حسب قبطها لليود املشع، ففي داء جريفز يكون القبط منتشرًا وعاليًا. 
أما في أمراض أخرى مثل: التهاب الغدة الدرقية يكون قبط اليود املشع قلياًل جدًا أو 
منعدمًا، والفحص األخير لتشخيص نوعية نشاط الغدة هو تخطيط الصدى الدوبلري 
للغدة الدرقية حيث تصل حساسية التشخيص للفحص إلى 87 %، ونوعية التشخيص 
إلى 100 %، وتعتمد دقته في التشخيص على وجود الخبرات الالزمة للقيام به، ويتم 
التي  الصحية  املراكز  في  متبع  هو  ما  للتشخيص حسب  املناسب  الفحص  اختيار 
تعالج هذه الحاالت، والخبرات املتوفرة، وأيضًا حسب حالة املريض الصحية، فعلى 
سبيل املثال: عند تشخيص املرأة الحامل أو املرضع التي تعاني نشاط الغدة، يكون 
التشخيص عن طريق عمل فحص الدم لقياس ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية، أو 

تخطيط الصدى الدوبلري؛ وذلك ألن قبط اليود املشع ُيمنع استعماله. 

• داء جريفز - العالج	
ينقسم عالج داء جريفز إلى قسمني أولهما: يرتكز على عالج األعراض الناجمة 
عن زيادة تركيز هرمونات الغدة وثانيهما: وهو العالج الرئيسي لنشاط الغدة، وتنتج 
معظم أعراض نشاط الغدة بسبب تنبيه مستقبالت بيتا األدرينالية؛ لذا يتم عالج املرضى 
 )Propranolol( بواسطة عامل محصر لألدرينيات بيتا، ويتسم دواء البروبرانولول
عن بقية األدوية إضافة إلى القيام بإحصار أدريني بأنه يقلل من تحوُّل الثايروكسني 
إلى ثالثي يودو ثيرونني في األنسجة املختلفة، ومن َثمَّ تقليل تركز الهرمون الفّعال؛ لذا 

يفضل استخدامه في حاالت العاصفة الدرقية.  

باليود  الجّذ  أو  باألدوية،  العالج  فيشمل:  الغدة  لنشاط  الرئيسي  العالج  أما 
املشع، أو استئصال الغدة جراحيًا، وال يؤثر اختيار طريقة العالج على نوعية الحياة 
والخبرات  املريض،  حالة  العالج حسب  نوع  اختيار  ويتم  جريفز،  داء  مرضى  لدى 

الطبية املتوفرة، ورغبة املريض. 
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أواًل: العالج باألدوية 

تشمل األدوية أدوية ضد الدرقية مثل: دواء امليثيمازول، والكاربيمازول، واألخير 
في الجسم، وأخيرًا  ُيعد عقارًا غير نشط، ويتحول إلى العقار النشط "امليثيمازول" 
الغدة؛ وذلك  إنتاج هرمونات  بمنع  الدرقية  أدوية ضد  ثايويوراسيل، وتقوم  البروبيل 
بتعطيل َيْوَدنة )املعاملة باليود( جزيئات التيروسني في مركب الثيروجلوبولني بواسطة 
من  ثايويوراسيل  البروبيل  دواء  يقلل  ذلك  إلى  إضافة  الثيروبيروكسيداز،  إنزيم 
تحوُّل الثايروكسني إلى ثالثي يودو ثيرونني الفّعال في الجسم، ويعتبر امليثيمازول، 
واملضاعفات  النصفي،  عمره  وطول  فّعاليته،  بسبب  املفضل  العقار  الكربيمازول  أو 
الجانبية القليلة نسبيًا، وُيفضل البروبيل ثايويوراسيل في األثلوث األول من الحمل، أو 
في العاصفة الدرقية، أو عند حدوث مضاعفات جانبية من امليثيمازول، ويتم اختيار 
الجرعة املناسبة من امليثيمازول حسب درجة نشاط الغدة للوصول إلى املعدل الطبيعي 

لهرموناتها بسرعة مع تجّنب حدوث خمول فيها )انظر إلى الجدول التالي(.

تركيز  حسب  امليثيمازول  بدواء  للبدء  املقترح  التركيز  يوضح  جدول 
الثايروكسني الحر في الجسم

جرعة امليثيمازول تركيز الثايروكسني الحر

)5 - 10( ملجرام باليوم. )1 - 1.5( أكثر من الحد الطبيعي.

)10 - 20( ملجرام باليوم. )1.5 - 2( أكثر من الحد الطبيعي.

)30 - 40( ملجرام باليوم. )2 - 3( أكثر من الحد الطبيعي. 

وتحدث املضاعفات الجانبية في 13 % من الحاالت، وأكثرها شيوعًا املضاعفات 
الجلدية مثل: الحكة، والطفح الجلدي والتي تكون بسيطة في العادة، وال تستوجب وقف 
العالج، كما تشمل املضاعفات تثبيط نقي العظم وباألخص ندرة املحببات، وهذا من 
املضاعفات غير الشائعة، ويحدث عادة مع الجرعات الكبيرة للدواء، وعند كبار السن، 
لكن ال يوجد عامل محدد للتنبؤ بحدوث ندرة املحببات، ويجب على املريض إذا اشتكى 
حرارة عالية، واحتقانًا في البلعوم أن يراجع الطبيب على الفور لعمل فحص )صورة 
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لكريات الدم البيض للتأكد من وجود نقص في املحببات من عدمه، ومن  كاملة(  دم 
املضاعفات غير الشائعة األخرى تسمم الكبد، فامليثيمازول قد يؤدي إلى التهاب الكبد 
الركودي، أما البروبيل ثايويوراسيل فقد يؤدي استخدامه إلى َعَرض أشد خطورة، 
وهو فشل كبدي خاطف )Fulminant Hepatic Failure(؛ لذا ال ُيفضل استخدامه 
لعالج نشاط الغدة كخيار أول إال في بعض الحاالت كما تم ذكره سابقًا، وتحدث 
معظم املضاعفات الجانبية السابقة لألدوية ضد الدرقية في أول )3 - 6( أشهر من 
العالج، وفي حاالت نادرة جدًا يؤدي استخدام البروبيل ثايويوراسيل باألخص إلى 
حدوث التهاب وعائي، وتزيد فرصة حدوثه مع زيادة مدة استخدام العالج، ويشتمل 
االلتهاب الوعائي على التهاب وعائي لألوعية الدموية الصغيرة، وقد يكون من النمط 

)pANCA Small Vessel Vasculitis(، أو الذئبة املحدثة بالدواء.  )pANCA(

وتتم متابعة املريض الذي يستخدم األدوية ضد الدرقية بعمل فحص الثايروكسني 
الحر بعد )4 - 6( أسابيع من بدء العالج، وبعد أن يصبح مستوى الثايروكسني الحّر 
الفحص  تتم إعادة  َثمَّ  50 %(، ومن   -  30( بمقدار  الدواء  جرعة  تقليل  يتم  طبيعيًا 
بعد )4 - 6( أسابيع فإذا ظل مستواه طبيعيًا يتم إعادة الفحص كل )2 - 3( أشهر، 
وال ُيعتد بقياس مستوى الهرمون املنبه للدرقية في متابعة املرضى بعد بدء العالج؛ 
وذلك ألن الهرمون املنبه للدرقية يظل مكبوتًا لعدة أشهر بسبب كبت املحور الدرقي 
)Suppression of Thyroid Axis( املزمن نتيجة لنشاط الغدة السابق، وال توجد 
توصيات للمتابعة الدورية لفحص وظائف الكبد، أو العّد الدموي الشامل من عدمه، 
لكن إن تقرر عمل الفحوص بشكل دوري أثناء املتابعة، تكون الفائدة القصوى ملتابعة 
العّد الدموي الشامل في أول ثالثة أشهر، ولوظائف الكبد في أول أربعة أشهر من 

بدء العالج. 
ومدة العالج املقترحة للميثيمازول من )12-18( شهرًا، ويتم بعدها وقف العالج 
املنبه  والهرمون  الحّر،  ثيرونني  يودو  وثالثي  الحّر،  الثايروكسني  مستوى  كان  إذا 
إذا ظلت معدالت  للدرقية في معدله الطبيعي، وُيعتبر املريض في فترة شفاء )إبراء( 
الثايروكسني الحّر، وثالثي يودو ثيرونني الحّر، والهرمون املنبه للدرقية في مستواها 
الطبيعي بعد سنة من وقف العالج، وُيوصى بعمل فحص لضد مستقبلة الهرمون املنبه 
إبراء، فإذا كان  أو  إنه ينبئ عن حدوث نكس،  للدرقية قبل قرار وقف العالج حيث 
الفحص سلبيًا كان معدل النكس من )20 - 30 %(، أما اذا كان الفحص إيجابيًا 
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فإن معدل النكس يصل إلى )80 - 100 %(، وهناك بعض العوامل التي قد تنبئ منذ 
البداية عن حدوث النكس بعد توقف العالج منها: العمر فاملرضى الذين تقل أعمارهم 
وكذلك  اإلناث،  من  للنكس  ُعرضة  أكثر  والذكور  للنكس،  ُعرضة  أكثر  عامًا   40 عن 
م كبير في الغدة، ووجود مرض العني الخاص بجريفز، والتركيز العالي  وجود تضخُّ
لضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية عند التشخيص كلها عوامل ترجح حدوث النكس 
الغدة  أعراض نشاط  للمريض وظهور  نكس  ولتجنب حدوث  لذا  العالج،  توّقف  بعد 
مرة أخرى فإذا كان فحص ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية إيجابيًا يمكن متابعة 
العالج بامليثيمازول ملدة )12 - 18( شهرًا آخر، أو اللجوء إلى طرق أخرى للعالج مثل: 
اليود املشع، أو العالج الجراحي، وهناك خيار آخر وهو استمرار العالج بامليثيمازول 
بجرعات صغيرة، وملدة طويلة، والقيام بفحص ضد مستقبلة هرمون الدرقية سنويًا 
فإذا كان سلبيًا يتم وقف العالج، ومتابعة املريض دوريًا، وُيعتبر الخيار األخير معقواًل؛ 
الدرقية  بغدته  يحتفظ  املريض  وألن  آمنًا،  يعتبر  للميثيمازول  الطويل  االستخدام  ألن 

ويفرز الهرمونات بشكل طبيعي. 

ثانيًا: العالج باليود املشع - 131 
يدخل اليود املشع إلى داخل الخاليا الدرقية عن طريق ناقل الصوديوم واليوديد 
ويبث أشعة جاما؛ مما يؤدي إلى موت األنسجة   "Na I Symporter" )سيمبورتر(
من  تنبيه  على  يعتمد  واليوديد  للصوديوم  الناقل  الجني  تعبير  وألن  تدريجي،  بشكل 
الهرمون املنبه للدرقية الذي يكون منتشرًا في الغدة الدرقية في داء جريفز تتعّرض 
إلى  داء جريفز  يحتاج مريض  وال  وتأثيره،  املشع  اليود  إلى  الدرقية  الخاليا  جميع 
تحضير خاص قبل العالج باليود املشع بالعادة، كما ال يحتاج إلى أية توصية خاصة 
بنوعية األكل قبل العالج به، لكن ال بّد من تجّنب املكمالت الغذائية التي تحتوي على 
بسبب  يتعرضون ملضاعفات  قد  الذين  للمرضى  بالنسبة  أما  اليود،  من  عاٍل  تركيز 
يعانون أمراض  الذين  املرضى  باليود املشع مثل:  العالج  الغدة بسبب  تفاقم نشاط 
َثمَّ  ومن  الوقت،  من  لفترة  بامليثيمازول  أواًل  عالجهم  فيمكن  السن،  كبار  أو  القلب، 
عاماًل محصرًا  إعطاؤهم  يمكن  وأيضًا  املشع،  اليود  وإعطاء  باألدوية،  العالج  وقف 
لألدرينيات بيتا، كما تمكن إعادة العالج بامليثيمازول بعد )3 - 7( أيام من العالج 
باليود املشع حتى تصبح وظائف الغدة طبيعية، وتجدر اإلشارة إلى أن العالج سواء 
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بامليثيمازول، أو الكاربيمازول، أو البروبيل ثايويوراسيل يقلل من فرص نجاح العالج 
باليود املشع إذا تم أخذها قبل العالج أو بعده بأسبوع، لكن استعمال إشعاع عالي 
النشاط بعالج اليود املشع يقلل من تأثير استخدام األدوية ضد الدرقية على نجاح 
العالج، وعند إعطاء اليود املشع ملرضى داء جريفز البد أن تكون كمية نشاط اليود 
كافية لجعل الغدة خاملة بعد جرعة واحدة فقط، تتراوح الجرعة عادة من )10 - 15( 
ملي كيوري، ويتم حساب جرعة نشاط اليود املشع حسب حجم الغدة وقدرتها على قبط 
اليود املشع، ويكون الخيار اآلخر بإعطاء جرعة ثابتة من اليود املشع، وبعد العالج تتم 
متابعة املريض بعمل فحص وظائف الغدة شهريًا ملدة ستة أشهر، أو حتى تصبح الغدة 
خاملة، وترجع وظائف الغدة وباألخص مستوى الثايروكسني الحّر إلى املعدل الطبيعي 
في أول )4 - 8( أسابيع من العالج لدى معظم املرضى، ويظهر خمول الغدة الدرقية 
لدى 40 % من األشخاص بعد ثمانية أسابيع من العالج، ولدى أكثر من 80 % من 
املرضى بعد 16 أسبوعًا من العالج، ويعتمد تشخيص خمول الغدة بعد عالج اليود 
املشع على مستوى الثايروكسني الحّر في الدم، فإذا كان أقل من املعدل الطبيعي يتم 
البدء بالعالج بالثايروكسني، وال ُيعتد بتركيز الهرمون املنبه للدرقية لتشخيص خمول 
الغدة، إذ إنه قد يظل مثبطًا لعدة أشهر بعد العالج باليود املشع، وقد يحدث خمول 
مؤقت للغدة قبل أن تتعافى أو حتى ترجع إلى نشاطها، وهذا يحدث في أحوال نادرة، 
وقد يكون السبب في حدوث صدمة للغدة نتيجة لتعرُّضها لكميات كبيرة من اليود، 
فيتوقف إنتاج هرموناتها لفترة بسيطة قبل أن تتعافى مرة أخرى، وُيعتبر العالج باليود 
املشع عالجًا فّعااًل لنشاط الغدة لدى مرضى داء جريفز، إذ يؤدي إلى خمول الغدة 
لدى أكثر من )80-90 %( من املرضى، لكن في بعض األحيان يستمر نشاط الغدة 
الدرقية ألكثر من ستة أشهر بعد العالج، ويمكن في هذه الحالة إعطاء جرعة ثانية من 

اليود املشع.

ثالثًا: استئصال الغدة جراحيًا 
م الغدة الدرقية كبيرًا، أو عند فشل  يتم اختيار هذا العالج عادة إذا كان تضخُّ
الطرق األخرى في العالج، أو إذا كان املريض يرغب في هذا االختيار، ومن األفضل 
أن يكون الجراح ذا خبرة في هذا النوع من العمليات للحصول على أفضل النتائج، 
وُتعرف الخبرة بعدد العمليات التي يقوم بها الجّراح في السنة، فإجراء خمس وعشرين 
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عملية في السنة ُيصنف الجراح على أنه من ذوي الخبرة العالية، ومن املهم أن تكون 
الدرقية،  العاصفة  لتجّنب حدوث  وذلك  الجراحة؛  قبل  طبيعية  الدرقية  الغدة  وظائف 
وهي من املضاعفات الخطيرة لنشاط الغدة، وإذا كانت الحاجة إلى استئصال الغدة 
عاجلة ولم يتم عالج املريض مسبقًا فمن املهم تحضيره جيدًا، وذلك بإعطائه عاماًل 
محصرًا لألدرينيات بيتا، ويوديد البوتاسيوم، واألخير يقلل من إفراز هرمونات الغدة، 
كما أنه يقلل من وعائية الغدة، مما يسهل استئصالها جراحيًا، والجرعة املقترحة من 
يوديد البوتاسيوم هي من )5 - 7( قطرات في املاء ثالث مرات يوميًا، وملدة 10 أيام، 
ويمكن إعطاء املريض كوليستيرامني )Cholestyramine( الذي يقلل من امتصاص 
تحوُّل  لتقليل  الكورتيزون  إضافة  يمكن  وكذلك  األمعاء،  طريق  عن  الغدة  هرمونات 
في  نقص  حدوث  ولتجنب  ثيرونني،  يودو  ثالثي  النشط  الهرمون  إلى  الثايروكسني 
الكالسيوم املصحوب بأعراض بعد استئصال الغدة البد من قياس مستوى الكالسيوم 
وفيتامني D بالدم قبل إجراء العملية، وتعويض النقص بالعالج إذا كان موجودًا، وبعد 
العملية يتم وقف العالج باألدوية ضد الدرقية، وُيعطى املريض الثايروكسني كعالج 
بديل بجرعة 1.6 ميكروجرام لكل كيلوجرام من الوزن يوميًا، وإعادة الفحص بعد ستة 

أسابيع. 

• داء جريفز - املضاعفات	
مرض العني الخاص بداء جريفز

ُيعد هذا املرض من العالمات املميزة لداء جريفز، ويظهر سريريًا في )25 - 30 %( 
من املرضى، ولكن يكون في 90 % من الحاالت موجودًا، وال يظهر إال بعمل أشعة ملحجر 
العني، وتشمل األشعة: التخطيط التصواتي ملحجر العني، أو األشعة الطبقية املحورية، أو 
الرنني املغناطيسي، وتظهر التغيرات الخاصة بهذا املرض على هيئة تورُّم عضالت 
تطور  ويتميز  الخارج.  إلى  العني  بروز  مع  العني  خلف  دهني  نسيج  ووجود  العني، 
في  تدريجي  تدهور  فيها  ويحدث  أولية،  بمرحلة  جريفز  بداء  الخاص  العني  مرض 
أول )6 - 12( شهرًا، وبعدها مرحلة ثانية يحدث فيها تحسن بطيء لحالة العني من 
)2 - 3( سنوات، وسبب نشوء املرض هو تحسس اللمفاوية الفاتكة ملستضدات محجر 
الحجاجية،  العضلة  في  املوجودة  للدرقية  املنبه  الهرمون  مستقبلة  وباألخص  العني 
تقوم  التي  السيتوكينات  البائية إلفراز  الليمفاوية  وتنبيه  الحجاجية  الليفية  واألرومية 
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بتنشيط وتكاثر األرومية الليفية، والخلية الشحمية؛ مما يؤدي إلى زيادة الشحوم خلف 
العني، والجليكوز أمينوجليكان، وتورُّم العضالت الحجاجية، يحدث كل هذا في مكان 
محدود وهو محجر العني؛ مما يؤدي إلى زيادة الضغط في هذا املكان املغلق، وجحوظ 
العني، وازدواج الرؤية، كما يؤدي هذا االلتهاب إلى تورُّم ما حول العني، وتورُّم في 
ملتحمة العني، وكذلك احمرار في امللتحمة والجفن، وبسبب جحوظ العني وعدم القدرة 
على إغالقها بالكامل يحدث جفاف في القرنية؛ مما يؤدي إلى التهابها، وقد يؤدي 
إلى العمى، وأيضًا بسبب االلتهاب املوجود في محجر العني وتكاثر األرومية الليفية 
العني،  الضغط على عصب  إلى  كله  يؤدي هذا  االلتهاب  الناتجة عن هذا  والسوائل 
وحدوث نقص التروية؛ مما يؤدي إلى ضموره وحدوث العمى. )انظر إلى الصورة 20 

ملريض يعاني داء العني الخاص بجريفز(.

الصورة )20(: توضح مرض العني الخاص بداء جريفز.
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وعند تقييم حالة املريض البد من اإلجابة عن سؤالني، أولهما إذا كان مرض 
طريقة  اإلجابة  معرفة  وتحدد  املرض،  وخامة  درجة  وثانيهما:  ال،  أم  نشطًا  العني 
متابعة املرض ونوع العالج، ومن املهم عند فحص املريض ومتابعته استخدام معايير 
قياسية لدقة املتابعة واملقارنة، ولتحديد نشاط مرض العني ُيستخَدم فهرس النشاط 
)Activity index( )انظر إلى الجدول التالي( الذي يشمل سبع عالمات يتم التعرف 
عليها عند فحص املريض ألول مرة، وثالث عالمات أخرى عند املتابعة، فوجود ثالث 
إلى  يستجيب  أن  يمكن  َثمَّ  ومن  نشط،  العني  أن مرض  على  يدل  إيجابية  عالمات 
املعالجة املناعية، وهذه العالمات هي: وجود ألم خلف املحجر أو عند حركة العني، 

واحمرار في الجفن أو امللتحمة، وتورُّم في الجفن أو امللتحمة، أو اللحيمة.

جدول يوضح فهرس نشاط مرض العني الخاص بداء جريفز

ألم خلف محجر العني ملدة أربعة أسابيع.

ألم مع حركة العني ملدة أربعة أسابيع.

احمرار في الجفن.

احمرار في امللتحمة.

تورُّم في الجفن.

تورُّم في امللتحمة.

تورُّم في اللحيمة.

ُتقارن هذه العالمات الثالث 
في املريض بالزيارة السابقة له 

)املتابعة(.

زيادة جحوظ العني أكثر من 2 ملي متر.

نقص في حركة العني بمقدار ≥ 5 درجات 
في أي اتجاه.

نقص في وضوح الرؤية بمقدار ≥ سطر 
في مخطط سنيلني.

وهذا يحدد استجابته للمعالجة املناعية.* وجود ثالث عالمات إيجابية تدل على أن مرض العني الخاص بداء جريفز نشط، 
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أما النقاط الثالث األخيرة في فهرس النشاط يتم توثيقها في املرة األولى، ومن َثمَّ 
عمل مقارنة في املرات الالحقة إن حدث تغير مهم، ومن املهم أيضًا تقييم وخامة مرض 
العني، ويتم ذلك باتباع فهرس الوخامة للمتابعة الدقيقة، وتقييم الحالة بشكل واضح 
)انظر إلى الجدول التالي(، وُتقّسم درجة الوخامة إلى درجة خفيفة، ومتوسطة، ووخيمة 
 )Exposure( تعرُّض  يكون  )شديدة(، ودرجة ُمهدِّدة للرؤية. واألخيرة تحدث عندما 
القرنية شديدًا، أو هناك ضغط على عصب العني، ومن املهم عند تقييم درجة جحوظ 
لعني الشخص حسب جنسه  الطبيعي  البروز  االعتبار  ُيوضع في  أن  وتوثيقها  العني 
وعرقه، فعند األشخاص ذوي األصول اإلفريقية يكون الحد األقصى لبروز العني للذكور 
24 ملي مترًا، ولإلناث 23 ملي مترًا، وبالنسبة لألشخاص ذوي البشرة البيضاء يكون 

الحد األقصى لبروز العني للذكور 21 ملي مترًا ولإلناث 19 ملي مترًا.

جدول يوضح فهرس وخامة مرض العني الخاص بداء جريفز

حالة 
العصب 
البصري
 Optical

nerve

تعرُّض 
القرنية

 Corneal
Exposure

ازدواجية 
الرؤية

Diplopia

جحوظ 
العني

Exoph-
thalmas

اكتناف 
األنسجة 
الرخوة

 Soft Tissue
Involve-

ment

انكماش 
الجفن
 Lid

Retrac-
tion

الدرجة

طبيعية ال يوجد ال توجد، 
أو عارضة

أقل من 3 
ملي متر

خفيفة أقل من 2 
ملي متر

خفيفة

طبيعية خفيف غير ثابتة ≤ 3 ملي 
متر

متوسطة ≤ 2 ملي 
متر

متوسطة

طبيعية خفيف ثابتة ≤ 3 ملي 
متر

شديدة ≤ 2 ملي 
متر

شديدة

مضغوطة شديد ُمهدِّدة 
للرؤية
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 ويتم قياس درجة البروز للعني باستخدام آلة خاصة ُتسّمى مقياس الجحوظ، 
فمن املهم عند فحص املريض أول مرة وكذلك عند املتابعة أن ُتقيم حالة مرض العني 
لديه، فإذا كان لديه مرض العني يتم تحديد درجة وخامته، ودرجة نشاطه، ويحدد هذا 
كله نوعية العالج وطريقة املتابعة، وهناك عدة عوامل خطيرة لحدوث أو تطور مرض 
أكثر  العني  أن مرض  والجنس، مع  املتقدم،  العمر  بداء جريفز وهي:  الخاص  العني 
شيوعًا لدى النساء إال أنه أكثر وخامة لدى الرجال، ومن العوامل األخرى التركيز 
الغدة  وظائف  في  والخلل  والتدخني،  للدرقية،  املنبه  الهرمون  مستقبلة  لضد  العالي 
الدرقية، وأخيرًا العالج باليود املشع، وسنركز في الحديث عن عوامل الخطر التي 
التدخني  العني، فالعالقة بني  للوقاية من مرض  التعامل معها؛ وذلك  أو  يمكن منعها 
ومرض العني ُموثَّقة من دراسات عديدة، فاملدخنون يعانون هذا املرض بدرجة أكثر 
باليود  العالج  بعد  لنشوئه  كبيرة  قابلية  للمدخنني  أن  كما  املدخنني،  غير  وخامة من 
املشع، أو لتطور درجته إلى األسوأ، والتدخني يؤثر سلبيًا على املعالجة املناعية ملرض 

العني، ويؤدي توقف التدخني إلى نتيجة فضلى. 

وللوقاية من مرض العني الخاص بداء جريفز من املهم أن ُتحقق سوائية الدرقية 
)Euthyroidism( حيث إن كاًل من خمول الغدة ونشاطها يؤدي إلى تفاقم املرض، 
كذلك من املهم االمتناع عن التدخني ملا له من آثار سلبية على هذا املرض، وأخيرًا 
ملنع تفاقم املرض بعد العالج باليود املشع ُيعطى املريض الكورتيزون، وهذا العالج 
يلغي التأثير السلبي لليود املشع على املرض، لذا ُيوَصى ملن لديه هذا املرض بدرجة 
ُيفضل  كذلك  تفاقمه،  من  للوقاية  الكورتيزون  بأخذ عالج  عوامل خطر  ولديه  خفيفة 
ملن لديه املرض بدرجة خفيفة، وال توجد لديه عوامل خطر، أو ليس لديه املرض ولكنه 
من املدخنني بأخذ عالج الكورتيزون للوقاية منه، وال ُيوصى بأخذ عالج الكورتيزون 
الوقائي ملن ال يوجد لديه املرض وال عوامل خطر، أو كان لديه ولكنه ليس نشطًا، وتكون 
بداية أخذ عالج الكورتيزون من )1-3( أيام بعد العالج باليود املشع، وتكون الجرعة 
)0.4 - 0.5( ملجرام من البريدنيزيلون )Prednisolone( لكل كيلو جرام من الوزن 

يوميًا وملدة شهر، وبعدها يتم تناقص الجرعة تدريجيًا وملدة شهرين. 

وخامته،  ودرجة  نشاطه،  على  جريفز  بداء  الخاص  العني  مرض  عالج  يعتمد 
فبالنسبة لجميع املرضى يشمل العالج: تحقيق سوائية الدرقية، والتوّقف عن التدخني، 
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في  نقص  نتيجة  له  تتعّرض  الذي  الجفاف  بسبب  العني؛  لسطح  املوضعي  والعالج 
ويمكن  املرطبة،  العني  قطرات  طريق  عن  العالج  ويكون  القرنية،  وتعرُّض  التدميع، 
استخدام املرهم املرطب في الحاالت الشديدة، ويكون العالج الخاص بمرض العني من 
الدرجة الخفيفة بمتابعة املريض بشكل دوري؛ للتأكد من تطور الحالة بدون أي تدخل 
الكورتيزون لعالج  أو  طبي عدا ما تم ذكره سابقًا، ويمكن أيضًا إعطاء السيلينيوم 
مرض العني من الدرجة الخفيفة، فالعالج بالسيلينيوم ملدة ستة أشهر ثبتت فّعاليته 
ن عالمات مرض العني وأعراضه، وأخيرًا يقلل من  ن نوعية الحياة، وتحسُّ في تحسُّ
فرصة تفاقم املرض، والجرعة املستخدمة هي 100 مكروجرام من صوديوم زيلونيت 
)Selenite Sodium( مرتني يوميًا، وإذا كان املريض متأثرًا بشكل كبير بمرض العني 
مما يؤثر سلبيًا على نوعية حياته فالعالج بالكورتيزون ُيعتبر خيارًا مناسبًا في هذه 
الحالة، أما بالنسبة ملرض العني من الدرجة املتوسطة إلى الشديدة، فالعالج األساسي 
بالدرجة األولى هو العالج بجرعات عالية من الكورتيزون، وُيفضل إعطاؤه عن طريق 
الوريد بداًل من إعطائه عن طريق الفم؛ ذلك ألنه أكثر فّعالية، وأقل ضررًا، ويصل معدل 
االستجابة إلى )70 - 80 %( عن طريق الوريد، مقابل 50 % عن طريق الفم، وُيستخَدم 
العالج بالكورتيزون بطرق مختلفة لكن من املهم حساب الجرعة التراكمية التي من 
املفروض أن ال تتعدى 8 جرامات لتجنب أي مضاعفات من العالج، والجرعة املتبعة 
في الغالب هو 500 ملجرام من امليثيل بريدنيزولون أسبوعيًا وملدة ستة أسابيع، ومن 
َثمَّ 250 ملجرام أسبوعيًا وملدة ستة أسابيع، لتكون الجرعة التراكمية 4.5 جرامات، 
الجرعة  العني شديدًا جدًا فيمكن زيادة  12 أسبوعًا، وإذا كان مرض  العالج  ومدة 
ملدة  أسبوعيًا  ملجرام   500 َثمَّ  ومن  أسابيع،  وملدة ستة  أسبوعيًا  ملجرام   750 إلى 
استعمال  موانع  ومن  جرامات،   7.5 التراكمية  الجرعة  لتكون  أخرى  أسابيع  ستة 
الكورتيزون بالوريد بجرعات عالية هي: االلتهاب الكبدي الفيروسي الحديث، والخلل 
غير  والسكر  الضغط  وارتفاع  الشديدة،  القلب  وأمراض  الجسيم،  الكبدي  الوظيفي 
املتحكم فيه، وأخيراً وجود أمراض نفسية؛ لذا من املهم قبل بدء العالج القيام ببعض 
الفحوص للتأكد من سالمة املريض، وتشمل: وظائف الكبد، وتحليل فيروسات الكبد، 
وقياس السكر، والتخطيط التصواتي للكبد، ومن املهم متابعة وظائف الكبد، والسكر، 
والضغط بشكل دوري في أثناء العالج، وعند حدوث مضاعفات للمريض من العالج 
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وعدم حصول معدل استجابة مرضي يمكن إيقاف العالج، ومتابعة املريض بدون أي 
عالج، أو إعطاؤه عالجًا آخر، فإذا لم يستجب املريض للعالج بالشكل الكافي يمكن 

إعطاؤه الكورتيزون بالوريد، أو اختيار نوع آخر من العالج. 

فمن العالجات الثانوية عند فشل العالج بالكورتيزون عن طريق الوريد العالج 
اإلشعاعي ملحجر العني، وتكون الجرعة 20 ملجرام للعني الواحدة ُمجزأًة على عدة أيام 
أو أسابيع، أو عالج السيكلوسبورين والذي ُيعطى مع الكورتيزون بجرعات صغيرة 
عن طريق الفم لتجنب استفحال مرض العني عند استخدام السيكلوسبورين بشكل 
منفرد، ويمكن استخدام الريتوكسوماب كعالج مناعي حيث يؤثر على وظيفة اللمفاوية 
البائية، وكانت الدراسات متناقضة في فّعالية الريتوكسوماب في عالج مرض العني 
وتخفيف العالمات، لكن من املهم أن ُيجنب هذا العالج لدى املرضى الذين يعانون 
اعتالاًل عصبيًا بصريًا حتى ال يؤدي ذلك إلى تفاقمه، أما عند عالج مرض العني املُهدِّد 
للتعرُّض  وبالنسبة  العمى،  لتجنب حدوث  العالج؛  بدء  في  السرعة  من  فالبد  للرؤية 
الشديد للقرنية يمكن بدء العالج باألدوية أو اللجوء إلى الجراحة لتجّنب تفتت القرنية، 
أما بالنسبة لالعتالل العصبي البصري فالبد من البدء بجرعات عالية من الكورتيزون 
بالوريد والتي تصل من )500-1000( ملجرام من امليثيل بريدنيزولون يوميًا ملدة ثالثة 
أيام أو كل يومني، ويصل معدل االستجابة حوالي 40 %، فإذا لم تحدث استجابة بعد 
أسبوع من العالج املكثف بالكورتيزون يتم اللجوء إلى جراحة عاجلة لتخفيف الضغط 
 ،)Teprotumumab( في محجر العني، ومن األدوية املختبرة حديثًا دواء تبروتوموماب
IGF-1 Recep- باألنسولني  1 شبيه  النمو النسيلة مستقبل عامل   وهو ضد وحيد 

tor Monoclonal Antibody Inhibitor، حيث إن مستقبلة عامل النمو 1 الشبيه 
باألنسولني يتم تعبيره في أنسجة محجر العني، ويعمل كل من عامل النمو 1 الشبيه 
الدرقية  الخاليا  نمو  على  للتأثير  مؤازر  بشكل  للدرقية  املنبه  والهرمون  باألنسولني، 
وتطورها، وفي دراسة حديثة ظهر أثر هذا الدواء اإليجابي في عالج املرضى الذين 
يعانون مرض العني الخاص بداء جريفز النشط من الدرجة املتوسطة والشديدة، حيث 
أدى استخدامه إلى تقليل درجة نشاط مرض العني، والتقليل من جحوظ العني أيضًا 
بدرجة أكبر من املرضى مستخدمي العالج الوهمي، ولعل هذه الدراسة تكون حافزًا 
لدراسات أخرى تثبت فّعالية هذا العالج في داء العني للمرضى املصابني بداء جريفز.  

(
)
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العاصفة الدرقية 
ُتعد العاصفة الدرقية من املضاعفات الخطيرة لنشاط الغدة الدرقية، حيث يبلغ 
معدل الوفيات من )8 - 25 %( في الدراسات الحديثة، وتبلغ نسبة الحدوث في الواليات 
املتحدة )0.57 - 0.76( حالة لكل 100,000 من السكان سنويًا، و)4.8 - 5.6( حالة 
لكل 100,000 من املرضى املدخلني املستشفى، وسبب نشوء املرض ليس واضحًا، 
لكن ُيعتقد أن االرتفاع املفاجئ لهرمونات الغدة في الدم قد يكون أحد األسباب، وكذلك 

زيادة نشاط الجهاز السمبثاوي واستجابته للكاتيكوالمني. 
ويتم تشخيص العاصفة الدرقية عند وجود تسمم درقي حاد مع انهيار املَُعاوضة 
الجهازية )Systemic Decompensation(، حيث تظهر على املريض حرارة عالية مع 
تعرُّق زائد، وتسارع كبير في ضربات القلب مع وجود الرجفان األذيني في الغالب، 
ويتأثر النظام العصبي املركزي فتنتج عن هذا حالة من الهياج، والهذيان قد تصل إلى 
الغيبوبة، كما يوجد إسهال مع استفراغ ويرقان، وبعدها يمكن أن يحدث هبوط في 
القلب مع حدوث الصدمة، كما قد يحدث فرط الَخثورية )Hypercoagulability( نتيجة 
Ⅱ، وⅧ، وⅨ، ويعتمد تشخيص العاصفة  التخثر كعامل  نقص في بعض عوامل 
الدرقية على تقييم حالة املريض، وتشخيصه سريريًا، لكن من األفضل االستعانة بنظام 
املستخدمة  األنظمة  ومن  نفيها،  أو  الدرقية  العاصفة  لتشخيص  تشخيصي حّساس 
نظام بورش ــ وارتوفسكي )Burch - Wartofsky Scale( حيث قام كلٌّ من بورش 
ووارتوفسكي بإنشاء معايير تشخيصية سريرية للعاصفة الدرقية والتي تشمل: درجة 
حرارة املريض، ووجود خلل قلبي وعائي، وتسارع في ضربات القلب، أو وجود رجفان 
أذيني أو ووجود فشل في القلب ووخامته، كما تشمل املعايير التشخيصية كذلك: خلل 
والغيبوبة،  والنوبة  والذهان،  والهذيان،  الهياج،  مثل:  املركزي  العصبي  الجهاز  أداء 
الغثيان، والقيء، واإلسهال، وألم البطن،  كما تشمل خلاًل كبديًا ومعديًا معويًا مثل: 
واليرقان، وأخيرًا من املعايير التشخيصية وجود سبب لحدوث العاصفة الدرقية من 
عدمه، ويتم إعطاء كلٍّ من املعايير التشخيصية درجة حسب شدتها أو وخامتها، فإذا 
بشكل  مرجحًا  الدرقية  العاصفة  تشخيص  يكون  نقطة   45 من  أكثر  النتيجة  كانت 
كبير، وإذا كان أقل من 25 نقطة يكون التشخيص بعيد االحتمال، أما اذا كانت عدد 
Precipitat- 25 و45( فيكون التشخيص محتماًل، ومن العوامل املرسبة(  النقاط بني
ing Factors للعاصفة الدرقية هو التوّقف الفجائي لألدوية ضد الدرقية، أو العمليات 
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مثل:  شديدة  مرضية  حالة  وجود  وأيضًا  غيرها،  أو  الدرقية  للغدة  سواء  الجراحية 
التهاب وخيم، أو جلطة في القلب أو املخ، أو هبوط في القلب، وفي أحيان نادرة قد 

يسبب العالج باليود املشع عاصفة درقية.

ويعتمد عالج العاصفة الدرقية على املبادئ التالية:
وقف أو تقليل إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وإفرازها.. 1
تقليل تأثير هرمونات الغدة الدرقية املحيطية أي: على أنسجة الجسم املختلفة.. 2
عكس حالة انهيار املعاوضة الجهازية.. 3
عالج العوامل املرسبة للعاصفة الدرقية.. 4
عالج نشاط الغدة الدرقية بشكل نهائي.. 5

وُيعتبر عالج العاصفة الدرقية من الحاالت الطبية الطارئة التي تستوجب عالج 
املريض في العناية املركزة للمراقبة الدقيقة، وباألخص مراقبة القلب وديناميكية الدم، 
وعلى الفور يبدأ العالج بأدوية ضد الدرقية، وُيفضل دواء البروبيل ثيويوراسيل عن 
امليثيمازول في هذه الحالة بسبب قدرته على تقليل تحويل هرمون الثايروكسني إلى 
ثالثي يودو ثيرونني الفّعال. )انظر إلى الجدول التالي لألدوية املستخدمة في عالج 
العاصفة الدرقية(. وبعدها بساعة أو أكثر يبدأ العالج باليود الذي يقوم بوقف إنتاج 
في  كثيرًا  يقل  للكورتيزون  النصفي  العمر  وألن  وإفرازها،  الدرقية  الغدة  هرمونات 
حالة التسمم الدرقي فمن املفيد معالجة املريض بالكورتيزون، لتقليل تحوُّل هرمون 
أو  الديكساميثازون  دواء  استخدام  ويمكن  ثيرونني،  يودو  ثالثي  إلى  الثايروكسني 
بيتا  لألدرينيات  املحصرة  العوامل  أيضًا  املهمة  العالجات  ومن  الهيدروكورتيزون. 
التي تقلل من فرصة حدوث اضطراب نظم القلب، فيمكن استخدام دواء البروبرانولول 
لخاصيته في تقليل تحويل هرمون الثايروكسني إلى ثالثي يودو ثيرونني الفّعال إضافة 
إلى تأثيره اإليجابي على القلب، ويمكن إضافة الكوليستيرامني إلى خطة العالج، والذي 
يقوم باالرتباط مع هرمون الثايروكسني في األمعاء، ومنعه من إعادة االمتصاص في 
ن وكان مستوى الهرمونات عاليًا جدًاً يمكن  الدورة الدموية، وأخيرًا إذا لم يحدث تحسُّ
اللجوء إلى فصادة البالزما للتخّلص من هرموناتها في الدم بشكل مؤقت؛ حتى يتم 
التخلص من هرمونات الغدة الدرقية بشكل نهائي، كما قد يتم اللجوء إلى استئصال 
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بشكل سريع،  املريض  وعالج  هرموناتها،  من  للتخلص  عاجل  بشكل  الدرقية  الغدة 
عالج أي مسببات للعاصفة الدرقية، إضافة لعالج الجلطات  ويشمل العالج أيضًا: 
العاصفة  الناتج من  الوفيات  الوخيم وغيرها، وقد قل معدل  القلبية وعالج االلتهاب 
الدرقية بسبب القدرة على التشخيص السريع والعالج الشامل، لكن تظل العاصفة 

الدرقية من الحاالت الطبية الطارئة التي تستوجب السرعة في التشخيص والعالج.

جدول يوضح األدوية املستخدمة في عالج العاصفة الدرقية

الجرعات املستخدمة الدواء

)40 - 80( ملجرام بالفم كل )4 - 6( ساعات.	 

)250 - 500( مكروجرام لكل كيلو جرعة 	 

تحميل، وبعدها )50( مكروجرام/ كيلو/ 
بالدقيقة.

العوامل املحصرة لألدرينيات بيتا:
• بروبرانولول.	

• إسمولول.	

)250( ملجرام بالفم كل أربع ساعات. 	 

)20( ملجرام بالفم كل أربع ساعات.	 

أدوية ضد الدرقية:
• بروبيل ثيويوراسيل.	
• امليثيمازول.	

)100( ملجرام بالوريد كل ثماني ساعات.	 

)2( ملجرام بالوريد كل ست ساعات.	 

الكورتيزون:
•  هيدروكورتيزون.	
•  ديكساميثازون.	

)5 - 7( نقاط بالفم كل ثماني ساعات. 	  • يوديد البوتاسيوم )محلول لوغول(.	

)4( جرامات كل أربع ساعات.	  • كوليستيرامني. 	
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أسباب أخرى لنشاط الغدة الدرقية
• ورم غدي درقي ُسمي ودراق سام عديد العقيدات	

الورم الغدي الدرقي السام هو ورم غدي أحادي النسيلة يفرز هرمونات الغدة 
الدرقية بشكٍل مستقٍل؛ مما يؤدي إلى تثبيط مستوى الهرمون املنبه للدرقية، وسبب 
نشوء املرض وجود طفرة جينية جسدية في مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية أو بشكل 
أقل وجود طفرة جسدية في وحدة ألفا الفرعية املنبهة؛ مما يؤدي إلى تنشيط مستمر 
في مختصر أحادي فسفات األدينوزين الحلقي، أما سبب نشوء املرض في العقيدات 
النشطة في الدراق السام متعدد العقيدات يكون مشابهًا لسبب نشوء الورم الغدي 

مي.    الدرقي السُّ
وتزيد نسبة إصابة الورم الغدي الدرقي السام والدراق السام عديد العقيدات في 
املناطق التي لديها نقص في اليود، وتبلغ نسبة إصابة الورم الغدي الدرقي السام في 
جميع املرضى الذين يعانون نشاط الغدة الدرقية 10 % تقريبًا في املناطق التي لديها 

نقص في اليود مقارنة بـ 3 % تقريبًا في املناطق التي ليس لديها نقص فيه.  
وأعراض وعالمات الورم الغدي الدرقي السام والدراق السام عديد العقيدات هي 
أعراض وعالمات نشاط الغدة الدرقية بشكل عام، ولكن تبدأ األعراض بشكٍل متباطئ، 
وقد يعاني املريض أعراض انضغاط مثل: صعوبة البلع، أو بحة في الصوت. وتكون 
نسبة اإلصابة أكثر في كبار السن، ويكون حجم الورم في الورم الغدي الدرقي الُسمي 
أكثر من 3 سنتي متر في الغالب، وعند متابعة حجم الورم فإن غالبية األورام تظل على 

الحجم نفسه، ولكن 10 % من األورام يزيد حجمها، و4 % قد يتناقص حجمها.  
ويتم التشخيص عن طريق فحص وظائف الغدة الدرقية والذي يبني ارتفاعًا في 
الثايروكسني الحّر مع ارتفاع في مستوى ثالثي يودو ثيرونني الحّر أو من دونه، مع 
نقص في الهرمون املنبه للدرقية، وأحيانًا يكون مستوى الهرمونات الدرقية طبيعيًا مع 
وجود نقص في الهرمون املنبه للدرقية فقط في حالة نشاط الغدة دون السريري، ويعتمد 
التشخيص األساسي على عمل مسح درقي باليود املشع، ويتم عمل املسح الدرقي 
إما باستخدام اليود - 123، أو اليود - 131، أو بيرتكنيتات املوسومة بالتكنيشيوم، 
وُيفضل استخدام نظائر اليود عن التكنيشيوم ألن )3 - 8 %( من الحاالت يكون القبط 
عاليًا عند استخدام التكنيشيوم، ولكن مع استخدام نظائر اليود يكون القبط طبيعيًا؛ 
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وذلك ألن نظائر اليود يتم امتصاصها داخل الخاليا الدرقية، ومن َثمَّ تتم أكسدتها 
وليس امتصاصها فقط كما يحدث للتيكنيشيوم، ويبني املسح الدرقي في حالة الورم 
الغدي الدرقي السام وجود قبط للنظير املشع وهو إما أن يكون محدودًا في الورم 
مع عدم وجود أي قبط في أنسجة الغدة املحيطة، أو أن يكون عاليًا مقارنة بالقبط في 
أنسجة الغدة املحيطة، وعند وجود قبط في عدة بؤر مع وجود مناطق قليلة القبط، والتي 
تمثل نسيج الغدة غير املتأثر بالنشاط يكون التشخيص دراقًا سامًا عديد العقيدات. 
)انظر إلى الصورة 21 التي تبني املسح باليود املشع في الورم الغدي السمي، والدراق 

عديد العقيدات(. 

الصورة )21(: توضح قبط اليود في الورم الدرقي السمي والدراق السام عديد العقيدات.

أو  املشع،  باليود  العالج  السام  الدرقي  الغدي  للورم  النهائي  العالج  ويشمل 
العالج الجراحي، ويتمثل العالج الجراحي باستئصال فصي الغدة الدرقية للتخلص 
ونهائي،  فوري  الغدة بشكل  التخّلص من نشاط  إلى  العالج  ويؤدي هذا  الورم،  من 
وكذلك التخلص من أي أعراض انضغاط، ولكن هناك خطر نادر لإلصابة بخمول الغدة 
بعد االستئصال الجزئي، والذي قد يحدث في )2 - 3 %(، أما العالج باليود املشع 
فُيعتبر عالجًا فعااًل للتخّلص من نشاط الغدة الدرقية، ويبلغ معدل النجاح 93.7 %، ومن 
مميزات هذا العالج سهولة تقديمه للمريض، وتجّنب مضاعفات التخدير العام والجراحة، 
الجدول  إلى  )انظر  الوقت.  تقّدم  مع  الدرقية  الغدة  بخمول  لإلصابة  خطر  هناك  ولكن 

التوضيحي التالي للمقارنة بني العالج الجراحي، والعالج باليود املشع(.
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للورم  الجراحي  والعالج  املشع  باليود  العالج  بني  مقارنة  يوضح  جدول 
مي و الدراق السام عديد العقيدات الغدي الدرقي السُّ

دراق سام عديد العقيدات ورم غدي درقي ُسمي

الجراحة اليود املشع الجراحة اليود املشع

1%> % 20 % 1> )% 18 - 6( خطر فشل 
العالج

سوائية 
الغدة خالل 

أيام.

)60-50 %( في 
ثالثة أشهر.

80 % في ستة 
أشهر.

سوائية الغدة 
خالل أيام.

75 % في ثالثة 
أشهر

و89 % في سنة.

معدل االستجابة 
للعالج

% 100 3 % في سنة
64 % في 24 

سنة.

 )% 3 - 2(
بعد استئصال 

نصفي.

7.6 % في سنة
و28 % في خمس 

سنوات.
و46 % في 10 

سنوات.

خمول الغدة 
الدرقية

انصراف 
الدراق كله.

ن في  46 % تحسُّ
األعراض و)30 - 
50 %( ضمور 

في الدراق.

انصراف الورم 
كله.

تقلُّص الورم بنسبة
 35 % في ثالثة 

أشهر.
و45 % في سنتني.

أعراض انضغاط

املستقبل  في  الدرقية  الغدة  في  خمول  حدوث  عن  تنبئ  التي  العوامل  ومن 
االستخدام املسبق لألدوية ضد الدرقية لعالج النشاط، وأيضًا وجود أضداد للدرقية، 
أما عمر املريض، وجرعة اليود املشع، ونسبة القبط أو درجة كبت األنسجة املحيطة 
للورم الغدي السام فال تنبئ عن حدوث خمول في الغدة في املستقبل، ويكون العالج 
الجراحي للدراق السام متعدد العقيدات باستئصال الغدة بشكل كامل األمر الذي 
يؤدي إلى عالج نشاطها بشكل فوري، ولكن يؤدي ذلك إلى خمول الغدة في جميع 
املرضى، أما العالج باليود املشع فيعتبر عالجًا فّعااًل، وتبلغ نسبة نجاحه 81 %، وقبل 
عالج املريض باليود املشع يمكن تحضيره باستخدام العوامل املحصرة لألدرينيات 
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بيتا، وذلك لتقليل فرص حدوث مضاعفات قلبية لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 
60 عامًا، أو لألشخاص الذين يعانون أمراض القلب، كما يمكن عالج املريض مسبقًا 
بامليثيمازول ملن ُيخشى عليه من زيادة فرط الغدة، والذي قد يحدث بسبب اليود املشع، 
والبد من وقف امليثيمازول قبل العالج باليود املشع ويمكن إعادة استخدام امليثيمازول 
زيادة  كبير  يعانون بشكل  الذين  املرضى  لدى  أيام  بثالثة  املشع  باليود  العالج  بعد 
نشاط الغدة، ومن املهم أيضًا تقييم أية عقيدات في الغدة، للتأكد من خلوها من أية 
خاليا سرطانية، وذلك قبل القيام بالعالج باليود املشع، وُيعَطى اليود املشع بنشاط 
إشعاعي كاٍف لعالج نشاط الغدة مرة واحدة، وقد تحدث زيادة في حجم الغدة الدرقية 
بعد اليود املشع الذي قد يسبب أعراض انضغاط؛ لذلك البد من تحذير املريض من 
هذه الخطورة، مع أن هذا الشيء نادر الحدوث. وعند متابعة املريض بعد العالج يتم 
َثمَّ  اليود، ومن  الدرقية بعد شهر إلى شهرين من جرعة  الغدة  عمل فحص لوظائف 
كل )4 - 6( أسابيع في األشهر الستة األولى أو حتى حدوث خمول في الغدة، ويمكن 
استخدام اليود املشع في إعادة معالجة املريض إذا استمر نشاط الغدة بعد الجرعة 
الدرقية  ضد  أدوية  استخدام  واليؤدي  للغدة،  الجزئي  االستئصال  بعد  أو  األولى، 
هدأة  إلى  العقيدات  عديد  السام  الدراق  أو  السام  الدرقي  الغدي  الورم  عالج  في 
الورم، ولكن يمكن استخدامها كعالج طويل األمد لدى املرضى كبار السن الذين ال 
يتوقع لهم حياة طويلة، وتستخدم جرعة صغيرة من دواء امليثيمازول من )10 - 15( 
ملجرام يوميًا، وهناك عالج موضعي وذلك باستخدام دواء اإليثانول أو الجّذ بواسطة 
التواتر الراديوي )Radiofrequency Ablation(، وال ُيحبذ حقن العقيدات النشطة 
باإليثانول آلثاره الجانبية مثل: حدوث ألم شديد، أو موت لألنسجة املحيطة إذا حدث 
تسرُّب لإليثانول، أما الجّذ بواسطة التواتر الراديوي فيؤدي إلى ضمور في الورم، أو 
العقيدة بنسبة 80 %، وكذلك عالج النشاط بالنسبة نفسها تقريبًا ولكن البد من توفر 

الخبرة؛ لذا يشترط عمل هذا اإلجراء في املراكز املتخصصة. 

نشاط الغدة الدرقية بسبب األميودارون
ُيعد األميودارون دواًء ضد اضطراب النظم والذي ُيستخدم في عالج اضطراب 
النظم البطيني، وفوق البطيني، ويحتوي األميودارون على تركيز عاٍل من اليود، ويبلغ 
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37.5 % بالوزن، فلكل 100 جرام من األميودارون يتم إطالق 3 ملجرام تقريبًا من 
اليود في الدورة الدموية، بينما يبلغ املخصص اليومي املحبذ  لليود 150 مكروجرام، 
النصفي  العمر  ويبلغ  ثيرونني،  اليودو  مركب  لألميودارون  الجزيئي  الشكل  ويشبه 
وسبب  الدهنية،  طبيعته  بسبب  الطويل  النصفي  العمر  هذا  ويكون  يوم،  مائة  للدواء 
تأثير  بسبب  أو  فيه،  العالي  اليود  ملحتوى  نتيجة  إما  الغدة  على  األميودارون  تأثير 
منها:  طرق  عدة  خالل  من  الدرقية  الغدة  على  الدواء  ويؤثر  مباشر،  بشكل  الدواء 
تقليل تحوُّل الثايروكسني إلى ثالثي يودو ثيرونني، ومنع ارتباط ثالثي يودو ثيرونني 
مي على الخاليا الدرقية الجريبية؛  بمستقبلته، وأيضًا من خالل التأثير املباشر السُّ
مما يؤدي إلى التهاب درقي ُمخرِّب، وقد يؤدي تأثير محتوى اليود العالي على الغدة 
الغدة  أو نشاط  تأثير وولف تشيكوف،  إلى خمولها بسبب فشل في االنسحاب من 
األميودارون  وتأثير   ،)Jod Basedow( باليود  املَحرَّض  الدرقية  فرط  ظاهرة  نتيجة 
على الغدة له عالقة عكسية مع مدخول اليود، فتكثر نسبة اإلصابة بخمول الغدة في 
املناطق ذات االستهالك الطبيعي لليود، بينما تكثر اإلصابة بنشاط الغدة في املناطق 
ذات االستهالك املنخفض لليود، كما أن نشاط الغدة بسبب األميودارون أكثر شيوعًا 

لدى الرجال مقارنة بالنساء. 

النوع األول يحدث بسبب  وينقسم نشاط الغدة بسبب األميودارون إلى نوعني: 
زيادة إنتاج هرمونات الغدة، بسبب وجود مرض غير ظاهر مثل: داء جريفز، أو الدراق 
السام عديد العقيدات كسبب أساسي، أما النوع الثاني فيحدث بسبب التهاب درقي 
ُمخرِّب، وقد ال تظهر على املريض األعراض والعالمات املعروفة لنشاط الغدة الدرقية 
الناتجة من التنبيه السمبثاوي، مثل: خفقان القلب، والرعشة، والتعرُّق الزائد وغيرها 
بسبب تأثير األميودارون املحصر لألدرينيات بيتا، قد تشمل أعراض النشاط: نقصًا 
في الوزن، أو حدوث اضطراب في النظم، أو تفاقمًا في مرض القلب اإلقفاري، أو 
م الغدة من عدمه،  هبوط القلب، ويعتمد التشخيص على تاريخ املرض، ووجود تضخُّ
قد  ولكن  الغدة،  لنشاط  الثاني  والنوع  األول  النوع  بني  للتفريق  عوامل  عدة  وهناك 
التفريق بينهما، ومن أهم الفحوص الحساسة التي قد تفرق بينهما فحص  يصعب 
ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية، والذي يكون إيجابيًا في نشاط الغدة من النوع 
األول بسبب األميودارون نتيجة داء جريفز، أما املرضى الذين يصابون بالنوع األول 
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نتيجة الدراق السام عديد العقيدات يكون فحص ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية 
النوع  من  األميودارون  بسبب  الغدة؛  نشاط  في  أيضًا  سلبيًا  ويكون  سلبيًا،  لديهم 
الثاني، أما الفحص اآلخر الذي قد يفّرق بني النوعني األول والثاني لنشاط الغدة بسبب 
في  عاليًا  يكون  الدرقية، حيث  للغدة  الدوبلري  التصواتي  التخطيط  هو  األميودارون 
 )Overlap( النوع األول، ومنخفضًا في النوع الثاني، ولكن أحيانًا يكون هناك تراكب
بني النوعني فيصعب التفريق بينهما، وهناك عوامل أخرى يمكن استخدامها للتفريق 
بني النوعني لكنها ليست حّساسة بشكل كاٍف. )انظر إلى الجدول التوضيحي التالي 

للتفريق بني نشاط الغدة من النوع األول والثاني بسبب األميودارون(. 

النوع الثاني النوع األول العوامل املفرقة

30 شهرًا 3.5 أشهر بداية األعراض بعد بدء العالج )متوسط 
املدة بالشهور(.

قد يحدث. ال يحدث. بداية األعراض بعد توّقف العالج.

ال يوجد. يوجد. م في الغدة الدرقية تضخُّ

ال يوجد. يوجد في حالة داء جريفز،
وال يوجد في الدراق السام 

عديد العقيدات.

ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية.

مرتفع. منخفض. مستوى اإلنترلوكني - 6.

منخفض. مرتفع أو طبيعي. تخطيط تصواتي دوبلري.

منخفض. مرتفع أو طبيعي. قبط اليود املشع.

جدول يوضح التفريق بني نشاط الغدة الدرقية الناتج عن األميودارون من 
النوع األول والنوع الثاني
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وعند عالج نشاط الغدة املرتبط بأخذ األميودارون قد يتم وقفه إن أمكن، لكن 
هذا اإلجراء قد ال يكون ضروريًا؛ وذلك ألن تأثير األميودارون يستمر حتى بعد وقفه 
بسبب طول عمره النصفي، كما قد تكون هناك حاجة طبية الستمرار العالج، ويعتمد 
عالج النشاط املرتبط باألميودارون على نوع النشاط، وُيستخَدم امليثيمازول في عالج 
النوع األول، والكورتيزون لعالج النوع الثاني، وتبدأ جرعة امليثيمازول بأربعني ملجرام 
6( أشهر، أو أكثر في بعض األحيان. أما العالج  يوميًا، ويستمر العالج ملدة )3 - 
ملدة  يوميًا  ملجرام   40 بجرعة  )Prednisolone( بالبريدنيزولون  فيبدأ  بالكورتيزون 
)2-4( أسابيع، ومن َثمَّ تتناقص الجرعة تدريجيًا ملدة )2 - 3( أشهر، والعالج املركب 
بامليثيمازول والبريدنيزولون معًا ُيستخدم للمرضى الذين تكون حالتهم غير مستقرة، 
بني  التفرقة  في  الفشل  عند  أو  العالج،  نوعي  ألحد  املريض  يستجيب  ال  عندما  أو 
النوع األول والثاني، وقد تكون االستجابة السريعة للعالج بالكورتيزون إحدى الطرق 
في التفرقة بني النوعني، فإذا كانت االستجابة سريعة خالل أسبوع من بدء العالج 
بالكورتيزون يكون التشخيص بنشاط الغدة من النوع الثاني في الغالب، وعندها يمكن 
االستمرار بالعالج بالكورتيزون، ووقف امليثيمازول، وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه بعد 
الشفاء من نشاط الغدة بسبب األميودارون وباألخص النوع الثاني يكون هناك خطر 
لإلصابة بخمول الغدة بشكل دائم؛ لذا من املهم أن تتم متابعة املريض بشكل دوري 
بعد ذلك، كما أنه بعد التوّقف عن استخدام األميودارون يكون هناك خطر لإلصابة 

بنشاط الغدة، وخاصة النوع الثاني بنسبة 19 %.

• ورم نخامي ُمفِرز للهرمون املنبه للدرقية	
ُيعد هذا الورم من األورام النادرة في الغدة النخامية، وتمثل نسبة حدوثه أقل من 
1 % من كل األورام النخامية، كما ُيعد من األسباب النادرة للتسمم الدرقي، وُيشتبه 
في هذا التشخيص عندما يكون تركيز الهرمون املنبه للدرقية مرتفعًا قلياًل أو طبيعيًا 
مع ارتفاع تركيز الثايروكسني الحّر، أو استمرار ارتفاع تركيز الهرمون املنبه للدرقية 
في حالة خمول الغدة بالرغم من العالج بالثايروكسني، ويصاب عادة كبار السن بهذا 
النوع من األورام حيث يشتكون أعراض نشاط الغدة لكن بشكل بسيط، إضافة إلى 
م  أعراض انضغاط بسبب الورم مثل: الصداع، أو اضطراب البصر، وقد يوجد تضخُّ

بسيط في الغدة.
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ويتم تشخيص الورم املفرز للهرمون املنبه للدرقية بعمل مقايسة لتركيز الوحدة 
الفرعية ألفا الذي يكون مرتفعًا خاصة في األورام كبيرة الحجم، كما أن الورم قد ُيفِرز 
إضافة لهرمون املنبه للدرقية هرمونات أخرى للغدة النخامية مثل: هرمون النمو في 16 
% من الحاالت، أو هرمون الحليب )البروالكتني( في 10 % من حاالت أخرى، ويتم 
إجراء الفحص بالرنني املغناطيسي للغدة النخامية والذي يبني ورمًا كبير الحجم في 

معظم األحيان حيث يكون منتشرًا في الجيب الكهفي في 23 % من الحاالت. 
وذلك  الجراحة،  طريق  عن  الفّعال  األساسي  النخامي  الورم  هذا  عالج  ويكون 
بمحاولة استئصاله عن طريق الجيب الوتدي، ولكن قد ال يمكن استئصال الورم بشكل 
كامل بسبب انتشاره الواسع في الجيب الكهفي، وإذا تم استئصال الورم بشكل كامل 
قد يظل تركيز الهرمون املنبه للدرقية منخفضًا ملدة أسابيع أو شهور، وقد يحتاج املريض 
إلى عالج الثايروكسني لفترة من الوقت حتى يتم الشفاء من خمول الغدة املركزي، أما 
العالج الدوائي فيتم اللجوء إليه عند فشل استئصال الورم النخامي بشكل كامل، أو 
إذا تعذر عمل الجراحة بسبب وجود أمراض مصاحبة، ويشمل العالج الدوائي بشكل 
أن  وذلك   ،)Somatostatin Analouges( السوماتوستاتني  بنظائر  العالج  أساسي: 
الورم يعبر مستقبلة السوماتوستاتني من النوع األول والنوع الخامس، والعالج بنظائر 
 )Lanreotide( والالنريوتيد ،)Octreotide( مستقبلة السوماتوستني مثل: األوكتريوتيد
يقلل من إفراز الهرمون املنبه للدرقية، ومن َثمَّ إفراز الثايروكسني بمستواه الطبيعي في 
من الحاالت،   % 45 الورم في  انكماش  إلى  90 % من الحاالت، كما يؤدي  أكثر من 
والعالج اآلخر هو باستخدام أدوية ناهضات الدوبامني ألن الورم يعبر أيضًا مستقبلة 
الدوبامني، لكن االستجابة لعالج ناهض الدوبامني غير ثابتة، وتكون االستجابة أفضل 
إذا ُأفرز هرمون الحليب بشكل مصاحب للورم، ويتم اللجوء إلى العالج اإلشعاعي إذا 
فشل العالج الجراحي، ولكن من املهم أن تتم متابعة وظائف الغدة النخامية بسبب خطر 

اإلصابة بالخمول على املدى البعيد.

• أورام األرومة الغاذية	
وتشمل هذه األورام: الخلد عداري الشكل )Hydatiform Mole(، والسرطانة 
موّجه  إفراز  زيادة  بسبب  الغدة  نشاط  ويحدث   ،)Choriocarcinoma( املشيمائية 
الغدد التناسلية املشيمائية البشرية، حيث يرتبط هذا الهرمون بمستقبلة الهرمون املنبه 
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ارتباط  قدرة  وتكمن  ونشاطها،  الغدة  إنتاج هرمونات  زيادة  إلى  يؤدي  مما  للدرقية؛ 
أن  في  للدرقية  املنبه  الهرمون  بمستقبلة  البشرية  املشيمائية  التناسلية  الغدد  موجه 
 )Homology( الوحدة الفرعية بيتا التي تحدد ارتباط الهرمون باملستقبلة فيها تنادد
الحمل  الرحم في األشهر األولى من  الهرمونني، وتشمل األعراض نزف  تماثل بني  أو 
مع حالة من الغثيان والقيء، إضافة إلى نشاط الغدة الدرقية الذي قد ال تظهر أعراضه 
بشكل واضح بسبب األعراض األخرى، ولتشخيص الحالة يتم قياس مستوى موجه 
الغدد التناسلية املشيمائية البشرية والذي يكون مرتفعًا أكثر من حالة الحمل الطبيعي، 
ويبني الفحص أيضًا ارتفاع مستوى هرمون الثايروكسني الحّر، ونقصًا في الهرمون 
املنبه للدرقية، وإذا تم عمل فحص اليود املشع يكون قبط اليود مرتفعًا، ويتم عالج 
الرحى العدارية بالشفط مما يؤدي إلى سوائية الغدة الدرقية، أما السرطانة املشيمائية 

فيتم عالجها بالعالج الكيميائي. 

• سلعة مبيضية	
لعة املبيضية )Struma Ovarii( من األورام النادرة، حيث تمّثل أقل  وُتعد السِّ
من 1 % من كل أورام املبايض، ويكون الورم في كال املبيضني في )5 - 10 %( من 
الحاالت، ويشتمل هذا الورم على مكونات الغدة الدرقية التي تكون جزءًا من ورم مسخي 
في املبيض، ويحدث التسمم الدرقي في 8 % من املرضى، إضافة إلى أعراض الورم 
مثل: وجود كتلة في البطن، ويشتكي بعض املرضى أعراض نشاط الغدة الدرقية، وقد 
م فيها للمرضى الذين يشتكون نشاط الغدة الدرقية، ويكون هرمون  يكون هناك تضخُّ
الثايروكسني الحّر مرتفعًا مع نقص في الهرمون املنبه للدرقية، وعند عمل اليود املشع 
الغدة  منطقة  في  معدومًا  أو  ومنخفضًا  املبيض،  منطقة  في  مرتفعًا  اليود  قبط  يكون 
املبيض،  في  ورماً  املغناطيسي  الرنني  أو  املحوري  الطبقي  التصوير  ويبني  الدرقية، 
ويتم العالج باستئصال الورم جراحيًا لكن من املهم أن ُيعالج نشاط الغدة بأدوية ضد 

الدرقية قبل إجراء العملية. 

• التهاب الغدة الدرقية	
يؤدي حدوث التهاب الغدة ألسباب متعددة إلى تمزيق الجريبات الدرقية، مما 
ينتج عنه تسمم درقي بسبب إطالق هرمونات الغدة املصنعة، وبعد هذه املرحلة يحدث 
الذي  للتلف  نتيجة  إنتاج هرمونات جديدة  الغدة بسبب عدم قدرتها على  خمول في 

حدث باألنسجة قبل أن تتعافى مرة أخرى، وتفرز هرموناتها بشكل طبيعي. 
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 )De Quervain( أ - التهاب الغدة الدرقية دون الحاد أو دي كويرفان
من  أن مستضدًا  ويعتقد  فيروسي سابق،  اللتهاب  نتيجة  االلتهاب  هذا  يحدث 
االلتهاب يتشابه مع خاليا الغدة الجريبية، مما يؤدي إلى تنشيط الجهاز املناعي ضد 
الخاليا الجريبية، وحدوث التهاب فيها، ويعاني 50 % من املرضى مرحلة نشاط الغدة 
األولية، التي قد تستمر من )3 - 6( أسابيع، و 30 % من املرضى يدخلون بعدها في 
املرحلة الثانية، وهي مرحلة خمول الغدة التي قد تستغرق ستة أشهر، وتصبح الغدة 
طبيعية لدى معظم املرضى خالل 12 شهرًا من بداية األعراض، و)5 - 15 %( من 
املرضى يصبح لديهم خمول الغدة بشكل دائم، وقد يتكرر هذا االلتهاب لدى )2 - 4 %( 
من املرضى، وتشمل األعراض: أملًا معتداًل إلى شديد في مقدمة الرقبة مع انتقال األلم 
إلى الفك، أو األذن، أو البلعوم، ويصاحب هذا األلم ارتفاع في درجة الحرارة، وتعب 
م  في الجسم إضافة إلى أعراض نشاط الغدة وعالماته، ويبني الفحص السريري تضخُّ
الغدة الدرقية الذي يكون صلبًا ومؤملًا. كما تبني الفحوص ارتفاع تركيز الثايروكسني 
الحّر، ونقصًا في الهرمون املنبه للدرقية، ويكون تركيز ضد الدرقية من منخفض إلى 
الجسم  في  التهابًا  الفحوص  وتبني  الثيروجلوبولني،  مستوى  في  ارتفاع  مع  منعدم 
فتكون سرعة تثفل الكريات الحمر مرتفعة، والبروتني املتفاعل مرتفعًا مع ارتفاع تركيز 

كريات الدم البيض، ويبني فحص اليود املشع انخفاض قبط اليود. 
العالج  ويشمل  الغدة،  تتشافى  حتى  أساسي  بشكل  األعراض  عالج  ويكون 
إعطاء عامل ُمحِصر لألدرينيات بيتا للتخفيف من آثار نشاط الغدة، واألدوية املضادة 
ن بالحالة يتم إعطاء  لاللتهاب الالستيرودية لعالج األلم وااللتهاب، فإن لم يحدث تحسُّ
َثمَّ  ومن  أسبوعني،  ملدة  يوميًا  ملجرام   40 بجرعة  البريدنيزولون  مثل:  الكورتيزون 

تتناقص الجرعة تدريجيًا من )2 - 4( أسابيع أو أكثر إذا دعت الحالة ذلك. 

ب - التهاب الغدة الدرقية  الصامت أو دون ألم   
يتميز هذا النوع من التهاب الغدة بارتشاح ملفاوي لها؛ مما يؤدي إلى تسمم درقي 
وخمول فيها، وُيعد أحد األمراض املناعية التي تصيب اإلناث أكثر من الذكور، ويحدث 
هذا االلتهاب بعد فترة من الوالدة، كما يصيب النساء غير الحوامل والرجال، ويحدث 
م  أيضًا نتيجة الستخدام بعض األدوية، ويظهر املرض بأعراض نشاط للغدة مع تضخُّ
فيها، أو زيادة في حجمها، وهذا يحدث في 43 % من الحاالت، ويظهر نشاط الغدة في 
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)5 - 20 % ( من الحاالت والتي تستمر من )3 - 6( أشهر، ثم تبدأ مرحلة خمول الغدة 
التي تستمر ستة أشهر، وبعدها تعود وظائفها إلى مستواها الطبيعي خالل 12 شهرًا، 
وقد يصبح خمول الغدة الدرقية دائمًا في )10 - 20 %( من الحاالت، كما أنه قد يتكرر 
التهاب الغدة مرة أخرى في )5 - 10 %( من الحاالت، ويتم تشخيص االلتهاب عند 
م غير مؤلم فيها، وتبني الفحوص  وجود أعراض نشاط الغدة وعالماته مع وجود تضخُّ
وجود ضد البيروكسيداز في 50 % من الحاالت مع انخفاض قبط اليود املشع أو 
باستخدام  وذلك  فقط،  الغدة  نشاط  أعراض  تخفيف  في  العالج  وينحصر  انعدامه، 

عامل ُمحِصر لألدرينيات بيتا، ونادرًا ما ُيستخدم الكورتيزون في معالجة االلتهاب.

ج - التهاب الغدة الدرقية التالي للوالدة
وهذا النوع من االلتهاب يندرج تحت التهاب الغدة الصامت، ويصيب )5 - 7 %( 
من النساء بعد فترة الوالدة، ويصيب خاصة النساء الالئي يعانني أمراضًا مناعية أخرى، 
أو لديهن ضد البيروكسيداز، أو مع وجود تاريخ عائلي لإلصابة بأمراض الغدة، ويتم 
التشخيص عند وجود نشاط أو خمول في الغدة خالل سنة بعد الوالدة، وهناك خطر 
اإلصابة مرة أخرى بهذا االلتهاب لدى 70 % من النساء، كما أن 50 % من النساء قد 

يصنب بخمول الغدة بشكل دائم في نهاية املطاف. 

د - التهاب الغدة الدرقية الناجم عن استخدام األدوية
وتسبب بعض األدوية التهابًا في الغدة إما نتيجة آللية مناعية أو إقفارية، ومن 
ضمن هذه األدوية الليثيوم، واألميودارون، ومن األدوية الحديثة مثبط التيروسني كيناز 
)Tyrosine Kinase Inhibitor( الذي ُيستخدم في عالج األمراض السرطانية، ويسبب 
التهابًا درقيًا ُمخرِّبًا )Destructive Thyroiditis( الذي يحدث بعد ستة أسابيع من 

استخدام العالج، كما قد يتكرر االلتهاب في كل مرة ُيستخدم فيها هذا الدواء.

تسمم درقي زائف 
تحدث هذه الحالة املرضية بسبب أخذ كميات كبيرة من الثايروكسني بنسبة أكثر 
من الحاجة الفيزيولوجية للجسم، وُتؤخذ هذه الكميات الكبيرة إما كعالج طبي في 
معالجة مرضى سرطان الغدة؛ ملنع ارتفاع الهرمون املنبه للدرقية، أو خطأ، أو قصدًا 
التشخيص  يكون  وقد  نفسية،  أمراض  بسبب  أو  الوزن،  نقص  بهدف  الشخص  من 
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سهاًل في حالة إذا ما ُوصف العالج من الطبيب، أو إذا تم أخذه عن طريق الخطأ ولكن 
إذا تعّمد املريض أخذ الثايروكسني بسبب أمراض نفسية مع إنكاره ألخذه، فيعتمد 
التشخيص في هذه الحالة على الفحوص، ويكون الهرمون املنبه للدرقية مكبوتًا مع 
متغير، كما  ثيرونني بشكل  يودو  وارتفاع في ثالثي  الحّر،  الثايروكسني  ارتفاع في 
أن مستوى الثيروجلوبولني يكون منخفضًا أو منعدمًا على العكس من حاالت نشاط 
الغدة األخرى التي يكون فيها مرتفعًا، وعند عمل فحص اليود املشع يكون قبط اليود 
منخفضًا، كما يمكن قياس مستوى الثايروكسني في البراز في الحاالت التي يصعب 
تشخيصها، ويعتمد العالج على عالج األعراض باستخدام عامل ُمحِصر لألدرينيات 
األمعاء،  الثايروكسني من  امتصاص  ملنع  الكوليستيرامني  يمكن استخدام  بيتا، كما 

وفي بعض الحاالت الشديدة قد يتم اللجوء إلى فصادة البالزما.              

نشاط الغدة الدرقية دون السريري
)في  سوائية  مع  للدرقية  املنبه  الهرمون  في  نقص  بوجود  النشاط  هذا  ُيعرف 
املعدل الطبيعي( الثايروكسني الحّر وثالثي يودو ثيرونني، ويبلغ انتشار هذا النشاط 
في الواليات املتحدة لألشخاص الذين ال يعانون أمراض الغدة 0.7 % في حالة إذا كان 
تركيز الهرمون املنبه للدرقية أقل من 0.1 ملي وحدة دولية لكل لتر، و 1.8 % في حالة 
إذا كان تركيز الهرمون املنبه للدرقية أقل من 0.4 ملي وحدة دولية لكل لتر، ويشمل 
استخدام عالج  للدرقية بشكل منفصل:  املنبه  الهرمون  لنقص  التفريقي  التشخيص 
الثايروكسني، ونتيجة الستخدام بعض األدوية، أو نتيجة ملرض في الغدة النخامية أو 
الوطاء، أو بسبب اعتالل مرضي شديد يؤثر على الغدة، وعند متابعة هذه املجموعة من 
املرضى دون عالج فإن نسبة )0.5 - 7 %( من املرض تتطور الحالة لديهم إلى نشاط 

غدي واضح سنويًا، و)5 - 12 %( من املرضى تصبح طبيعية.  
وتشمل أسباب نشاط الغدة الدرقية دون السريري: دراقًا ُسميًا عديد العقيدات وهو 
أكثر األسباب شيوعًا عند كبار السن، وُيعتبر داء جريفز أكثر شيوعًا لدى األشخاص 
صغار السن، وأيضًا الورم الغدي السمي، والتهاب الغدة الدرقية، وتكمن أهمية هذا 
املرض في أنه يرتبط بزيادة 24 % من معدل الوفيات بشكل عام، وزيادة معدل الوفيات 
خطر  وزيادة  األذيني،  بالرجفان  اإلصابة  خطر  وزيادة  القلب،  أمراض  عن  الناجمة 

اإلصابة بالكسور خاصة مع طول مدة التعرُّض إلى نشاط الغدة دون السريري. 
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ويبدأ املنهج املتبع في معالجة هذا النوع من النشاط أواًل بإعادة فحص وظائف 
الغدة الدرقية بعد )3 - 6( أشهر، فإن ظل مستوى الهرمون املنبه للدرقية منخفضًا 
فهذا ينفي التهاب الغدة كسبب لهذا النشاط، ومن َثمَّ يتم عمل مقايسة مستوى ضد 
مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية، أو عمل فحص اليود املشع للوصول إلى التشخيص 
النوع من النشاط البسيط؛ ألن الدراسات  النهائي، وهناك اختالفات في عالج هذا 
التي تبني نفع عالج هذا النشاط قليلة، ويعتمد عالج نشاط الغدة دون السريري على 
ثالثة عوامل رئيسية وهي: عمر الشخص املصاب، ومستوى انخفاض الهرمون املنبه 
وانقطاع  العظام،  القلب، وهشاشة  أمراض  مثل:  أمراض مصاحبة  ووجود  للدرقية، 
الطمث، ووجود أعراض للنشاط الدرقي، وُيوصى بعالجه بشكل قاطع عندما يكون 
مستوى الهرمون املنبه للدرقية أقل من 0.1 ملي وحدة دولية لكل ملي لتر عند األشخاص 
الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، أو أصغر من ذلك إذا كانت لديهم أمراض مصاحبة 
أو أعراض، أما إذا كان الشخص أصغر من 65 عامًا ومستوى الهرمون املنبه للدرقية 
بني )0.1 - 0.4( ملي وحدة دولية لكل ملي لتر وال توجد أعراض، فمن األفضل أن 
تتم متابعة املريض بدون عالج، وفي الحاالت األخرى يرجح العالج عن املتابعة )انظر 
إلى الجدول التالي لبيان عالج نشاط الغدة دون السريري(، وعالج نشاط الغدة دون 
السريري مماثل لعالج نشاط الغدة الواضح حيث ُيحدد نوع العالج حسب السبب 
املؤدي للنشاط، فإن كان سبب نشاط الغدة دون السريري داء جريفز فهناك فرصة 
لهدأة النشاط أو شفائه بشكل تلقائي وبدون أدوية، كما أن العالج بأدوية ضد الدرقية 

ُيعتبر خيارًا جيدًا ألن نسبة الشفاء تكون عالية في داء جريفز الخفيف أو البسيط. 

العمر الذي يقل عن 65 عامًا العمر الذي يزيد 
عن 65 عامًا

قياس مستوى 
الهرمون املنبه 

للدرقية )ملي وحدة 
دولية لكل ملي لتر(

من دون أعراض أو 
أمراض مصاحبة

مع أمراض مصاحبة 
أو أعراض

ُيرجح العالج. ُيوصى بالعالج. ُيوصى بالعالج. أقل من 0.1 

متابعة فقط. ُيرجح العالج. ُيرجح العالج. بني 0.1 - 0.4

جدول يوضح بروتوكول عالج نشاط الغدة الدرقية دون السريري
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مقاومة هرمونات الغدة الدرقية  
تحدث هذه الحالة املرضية نتيجة ملقاومة األنسجة املختلفة في الجسم لهرمونات 
الغدة، وتم اكتشافه كمرض في عام 1967م، وهو مرض وراثي نتيجة حدوث طفرات 
ألفا  الدرق  مستقبلة  الدرق:  مستقبلة  من  نوعان  ويوجد  الدرق،  مستقبلة  في  وراثية 
والتي يتم نسخها من جني مستقبلة الدرق ألفا هما: ومستقبلة الدرق بيتا والتي يتم 
 )Alternate Splicing( نسخها من جني مستقبلة الدرق بيتا، ونتيجة للتضفير املتبادل
ينتج نوعان من مستقبلة الدرق ألفا، مستقبلة الدرق ألفا 1، ومستقبلة الدرق ألفا 2، ويتم 
تعبير مستقبلة الدرق ألفا 1 بشكل منتشر في األنسجة، لكن باألخص تكون موجودة 
في الجهاز العصبي املركزي، وفي القلب، والجهاز الهضمي، والعضالت الهيكلية، أما 
مستقبلة الدرق ألفا 2 فتوجد بشكل رئيسي في الدماغ والخصيتني. والتضفير الناتج 
عن جني مستقبلة الدرق بيتا ينتج عنه نوعان من البروتينات: مستقبلة الدرق بيتا 1، 
ومستقبلة الدرق بيتا 2، ويتم تعبير مستقبلة الدرق بيتا 1 بشكل منتشر في األنسجة، 
ولكن تنتشر بشكل رئيسي في الكبد، والكلى، أما مستقبلة الدرق بيتا 2 فتوجد بشكل 

خاص في الوطاء، والغدة النخامية، واألذن الداخلية، والشبكية. 
وتم اكتشاف عدة طفرات جينية في جني مستقبلة الدرق بيتا مما تنتج عن هذا 
تركيز هرمونات  بارتفاع  النوع  ويتميز هذا  الغدة،  التقليدي مقاومة هرمونات  النوع 
الغدة بالدم، ويكون تركيز الهرمون املنبه للدرقية في املستوى الطبيعي أو أعلى قلياًل، 
م في الغدة،  كما تصاحب هذا الخلل أعراض تتنوع بني الخمول والنشاط مع تضخُّ
أما بالنسبة لجني مستقبلة الدرق ألفا، فقد تم اكتشاف بعض الطفرات الوراثية التي 
تؤدي إلى مقاومة هرمونات الغدة، ونسبة حدوث هذا النوع من املرض أقل من النوع 
األول، أو ربما يصعب تشخيصه؛ حيث إن التأثير على وظائف الغدة ُيعد بسيطًا جدًا.

مقاومة هرمونات الغدة الدرقية بيتا
تحدث مقاومة هرمونات الغدة الدرقية بيتا نتيجة وراثة صبغية جسدية فتؤدي 
إلى طفرات في جني مستقبلة الدرق بيتا الذي يقع على كروموسوم 3، وتتركز الطفرات 
الوراثية في ثالث مناطق في الجني وهي: إكسونات 8 و9 و10، وال تتفاعل مستقبلة 
أو  باملستقبلة،  الغدة في االرتباط  لهرمون  العوامل املساعدة  الطافرة مع  بيتا  الدرق 
يكون لديها نقص في األلفة مع هرمون الغدة مما يقلل من تأثير الهرمونات الدرقية 
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على األنسجة املستهدفة، كما أن مستقبلة الدرق الطافرة تمنع كذلك مستقبلة الدرق 
البري النمط )Wild Type( من االرتباط بالجني املستهدف، وذلك تبعًا للنمط الوراثي 
في هذا املرض، وتبلغ نسبة حدوث مقاومة هرمونات الغدة الدرقية بيتا واحدًا لكل 

40000 مولود حي. 

للدرقية  املنبه  الهرمون  مع سوائية  الغدة  هرمونات  بارتفاع  النوع  هذا  ويتميز 
)أي: في املعدل الطبيعي(، أو ارتفاع تركيزه قلياًل، ويختلف النمط الظاهري السريري 
باختالف استجابة األنسجة الرتفاع هرمونات الغدة في الشخص الواحد، وقد يختلف 
وتتراوح  نفسها،  الوراثية  الطفرة  وجود  في  حتى  األشخاص  بني  الظاهري  النمط 
تأخر النمو وصعوبات التعلم يكون من  األعراض بني خمول الغدة ونشاطها، فمثاًل: 
أعراض الخمول، وتسارع ضربات القلب يكون من أعراض النشاط، وتشمل أعراض 
مًا في الغدة الدرقية، وهو من أكثر األعراض شيوعًا، ويكون  وعالمات املرض تضخُّ
موجودًا في )66 - 95 %( من الحاالت، وُيعد تسارع ضربات القلب من األعراض 
مع  االنتباه  نقص  اضطراب  فيحدث  كذلك  العصبي  الجهاز  ويتأثر  أيضًا،  الشائعة 
فرط النشاط في )40 - 60 % ( من الحاالت، وفرط الحركة في 60 % من الحاالت، 
يحدث صمم حسي عصبي  قد  كما  الحاالت،  من   % 30 في  التعلم  في  وصعوبات 
في  القامة  في  ِقَصر  يحدث  حيث  كذلك  النمو  ويتأثر  من الحاالت،   )% 25  -  18( في 
)18 - 25 %( من الحاالت، وتأخر في نمو العظم )عمر العظم( في )24 - 47 %(، ويعود 
النمو للمعدل الطبيعي لدى معظم األطفال عندما يكبرون ويصلون إلى الطول الطبيعي 
يبقى  لكن  السن،  في  التقدم  مع  األعراض  وتخف  طبيعية،  ويعيشون حياة  كبالغني، 

م الغدة والخلل في وظائفها كداللة على وجود املرض.  تضخُّ
ويشمل:  بيتا،  الغدة  هرمونات  مقاومة  مميزات  من  الغدة  وظائف  في  والخلل 
ارتفاع هرمون الثايروكسني الحّر مع ارتفاع في ثالثي يودو ثيرونني الحّر، وسوائية 
للدرقية، وقد يتشابه هذا الخلل مع الخلل في  الهرمون املنبه  )في املعدل الطبيعي( 
وظائف الغدة، والذي يوجد في حالة حدوث ورم نخامي ُمفِرز للهرمون املنبه للدرقية، 
للدرقية  املنبه  الهرمون  البالغني، وتكون استجابة  لدى  املرض  خاصة عند تشخيص 
طبيعية أو مفرطة في اختبار تنبيه الهرمون املطلق املوجه للدرق، بينما تكون استجابة 
الهرمون املنبه للدرقية مثبطة في حالة الورم النخامي املفرز للهرمون املنبه للدرقية، 
ويكون قبط اليود مرتفعًا في كلتا الحالتني، أما التشخيص املؤكد فيكون بعمل فحص 

الجينات لتأكيد وجود الطفرة الوراثية في جني مستقبلة الدرق بيتا. 
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وعند عالج هذه الحاالت ُيوضع في الحسبان أعراض وعالمات املرض، ويتغلب 
معظم األشخاص على مقاومة األنسجة لهرمونات الغدة بزيادة تركيز هرموناتها في 
الدم؛ لذا ليس من أهداف العالج تقليل تركيز هرموناتها، ويمكن عالج املرضى الذي 
القلب باستخدام عامل ُمحِصر  التسارع في ضربات  يعانون أعراض النشاط مثل: 
لألدرينيات بيتا، وفي بعض األحيان عندما تكون عالمات خمول الغدة شديدة كتأخر 
في النمو والنمو العقلي فُيستخَدم عالج الثايروكسني بجرعات فوق فيزيولوجية ملحاولة 

التغلب على آثار الخمول وعكسها.

مقاومة هرمونات الغدة الدرقية ألفا
وفي هذه الحالة يحدث خمول درقي في األنسجة؛ مما يؤدي إلى تأخر شديد في 
املحور  الحفاظ على  مع  الهضمي  الجهاز  وظيفة  وتخلُّف عقلي، واضطراب في  النمو، 
الوطائي النخامي الدرقي سليمًا إلى حد ما، وتحدث مقاومة مستقبالت هرمونات الغدة 
الدرقية ألفا نتيجة وراثة كروموسومية جسدية فيؤدي إلى طفرات في جني مستقبلة الدرق 
ألفا، وال تستطيع مستقبلة الدرق ألفا الطافرة من االرتباط بهرمون الغدة الدرقية والقيام 
بنسخ الجني املستهدف عند االرتباط به، كما أنها تمنع مستقبلة الدرق ألفا من االرتباط 

بالجني املستهدف ونسخه، ونتيجة لهذا الخلل تحدث حالة من خمول الغدة الشديد.
املعروفة  والعالمات  الوالدة بعض األعراض  السريرية عند  وتشمل الخصائص 
لخمول الغدة مثل: ضخامة اللسان، ونقص التغذية، كما يحدث تأخر في النمو خاصة 
 )Fontanelle Closure( اليافوخ )في القسم األسفل من الجسم، ويتأخر تسكير )غلق
مما يؤدي إلى ضخامة الرأس، ومن العالمات الهيكلية األخرى تأخر ظهور األسنان، 
وحدوث خلل في تكون ُمشاشة عظم الفخذ لدى األطفال، وبروز في الدروز القحفية. 
فرط  ويحدث  القامة،  في  ِقَصر  هناك  ويكون  يكون مسطحًا،  األنفي  الجسر  أن  كما 
التعظم القشري؛ مما يؤدي إلى زيادة كثافة العظم عند قياس كثافته لدى البالغني، ومن 
أعراض قلة اإلدراك العصبي التأخر في عالمات النمو الحركية والكالمية، ويحدث 
ِمْشية رنحية وتلعثم،  تخلُّف عقلي بدرجة متفاوتة، كما يوجد عدم تآزر حركي مثل: 
وتتأثر حركة الجهاز الهضمي بشكل كبير؛ مما يؤدي إلى إمساك، وفي بعض األحيان 
م القولون، ويوجد تباطؤ في ضربات القلب، وكذلك تباطؤ  يؤدي كسل األمعاء إلى تضخُّ
في معدل االستقالب األساسي، ويمكن لألشخاص املصابني بهذا املرض أن ينجبوا؛ 

حيث ال تتأثر الخصوبة لديهم. 
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ويتم التشخيص عند االشتباه بوجود األعراض والعالمات املميزة لهذا املرض 
املنبه  الهرمون  ويكون مستوى  الغدة،  أعراض خمول  كبير مع  تتشابه بشكل  والتي 
الحد  أو في  قلياًل  فيكون منخفضًا  الحّر  الثايروكسني  أما مستوى  للدرقية طبيعيًا، 
األدنى من املعدل الطبيعي، ومستوى ثالثي يودو ثيرونني يكون مرتفعًا قلياًل أو في 
الحد األعلى من املعدل الطبيعي، وقد يكون ثالثي يودو ثيرونني املنعكس منخفضاً، 
وارتفاع  الكريات،  سوي  الدم  فقر  وجود  املخبرية  الفحوص  في  االختالالت  ومن 
مستوى الكرياتينني، ويوجد في بعض الحاالت ارتفاع في تركيز الكوليستيرول الكلي، 

والبروتني الشحمي منخفض الكثافة.
الثايروكسني،  دواء  باستخدام  ألفا  الدرقية  الهرمونات  مقاومة  عالج  ويتم 
والوطاء  النخامية  الغدة  تستجيب  فبينما  العالج،  لهذا  األنسجة  استجابة  وتتفاوت 
املنبه  الهرمون  تثبيط مستوى  إلى  بالثايروكسني  العالج  يؤدي  بشكل سريع؛ حيث 
استجابة،  أقل  تكون  الهيكلية  والعضالت  القلب،  مثل:  أخرى  أنسجة  فإن  للدرقية، 
وُيذَكر أن مستقبلة الدرق بيتا تتركز في الوطاء والنخامية، وهذا يفسر االستجابة 
معدل  في  زيادة  إلى  بالثايروكسني  العالج  ويؤدي  الثايروكسني،  لعالج  السريعة 
ن في الطول، كما يؤدي إلى ارتفاع في عامل النمو 1  االستقالب األساسي، وتحسُّ
الشبيه باألنسولني )IGF-1(، ويؤدي كذلك إلى ارتفاع مستوى الجلوبولني املرتبط 
بهرمون الجنس )Sex Hormone Binding Globulin(، وُيعد الجلوبولني املرتبط 
بهرمون الجنس عالمة على عمل هرمونات الغدة، كما يؤدي العالج بالثايروكسني إلى 
ن معالجة فقر الدم سوي  انخفاض البروتني الشحمي منخفض الكثافة، لكنه ال ُيحسِّ
الكريات، كما أن تأثيره على القلب بسيط جدًا، وعند استخدام عالج الثايروكسني في 

ن في النمط الظاهري.        سن مبكرة جدًا قد يؤدي إلى تحسُّ

الدراق عديد العقيدات
تزيد نسبة انتشار في املناطق التي يقل فيها استهالك اليود، حيث تصل نسبة 
وقوعه إلى أقل من 4 % في املناطق ذات االستهالك الكافي لليود، وأكثر من 10 % عند 
كبار السن في املناطق ذات االستهالك املنخفض لليود بعد تصحيح نسبة االستهالك، 
وينتج الدراق عديد العقيدات من تبادل مرحلتني، في املرحلة األولى يحدث فيها فرط 
تنسج الغدة الدرقية بسبب تنبيه الهرمون املنبه للدرقية املستمر، وفي املرحلة الثانية 



- 119 -

األمراض الشائعة في الغدة الدرقية

َثمَّ  الكبيرة املحتوية على الغرواني، ومن  للغرواني، وتشكيل الجريبات  يحدث تخزين 
تؤدي  عوامل  عدة  وهناك  املرحلتني،  هاتني  تبادل  من  العقيدات  عديد  الدراق  يتكون 
عوامل وراثية، وجينية، وأيضًا تزيد نسبة اإلصابة في املرأة أكثر  إلى  نشوئه منها: 
من الرجل، وعوامل أخرى مثل: استهالك اليود املنخفض، والتدخني، وبعض األدوية، 
م  وبعض األطعمة التي تزيد من نسبة إصابة الدراق عديد العقيدات، ويبدأ ظهور تضخُّ
الغدة في فترة املراهقة وخاصة في الفتيات، ويكبر حجم الدراق بشكل بطيء على مدى 
سنوات، وقد يتسارع حجم الدراق في فترات الحمل، ومع مرور الوقت تظهر عقيدات 
فترة  معدل  ويبلغ  درقي،  تسمم  ويحدث  الغدة،  هرمونات  تفرز  مستقلة  وظيفة  ذات 
الدراق عديد العقيدات قبل ظهور التسمم الدرقي حوالي 17 عامًا، كما أن الدراق عديد 
العقيدات قد يحتوي على خاليا سرطانية وبخاصة السرطان الغدي الحليمي، وتصل 

نسبة وجود السرطان في الدراق من )4 - 17 %( في العينات املستأصلة جراحيًا.  

م في  ويتم تشخيص الدراق عديد العقيدات عادة عند الشكوى من وجود تضخُّ
م عند فحص املريض  الرقبة، أو وجود أعراض انضغاط، أو قد يتم اكتشاف التضخُّ
من الطبيب، وتبني الفحوص املختبرية سوائية الغدة، أو أن يكون الهرمون املنبه للدرقية 
الثيروجلوبولني  مستوى  ويكون  بدونه،  أو  الحر  الثايروكسني  ارتفاع  مع  منخفضًا 
السونار  أو  التصواتي  التصوير  ويبني  البيروكسيداز،  ضد  وجود  عدم  مع  مرتفعًا 
وجود عقيدة أو عدة عقيدات مختلفة الحجم في الغدة. )انظر إلى الصورة 22 التي 
تبني تصويرًا تصواتيًا لدراق عديد العقيدات( كما يفيد التصوير التصواتي في تحديد 
حجم الدراق، وحجم العقيدات، ويساعد في إرشاد الخزعة املشفوطة باإلبرة إن لزم 

األمر. 

ويعتمد عالج الدراق عديد العقيدات على حجم الدراق، ووجود أعراض انضغاط، 
واكتشاف سرطان مصاحب للدراق في الغدة، ولم يثبت أن العالج باليود عن طريق 
الفم يؤدي إلى انكماش في حجم الدراق، بل قد يزيد من فرصة حدوث تسمم درقي، 
م، ولعالج نشاط  وُيعتبر العالج الجراحي هو العالج األساسي للتخلص من التضخُّ
الغدة اذا كان مصاحبًا له، ويتم عالج املريض أواًل بأدوية ضد الدرقية حتى تصبح 
وظائف الغدة طبيعية، ومن َثمَّ القيام باستئصال الغدة الدرقية جراحيًا، ويمكن اللجوء 
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الصورة )22(: تصوير تصواتي لدراق عديد العقيدات يبني تضخم الغدة الدرقية، 
ووجود عقيدات درقية مختلفة األحجام.



- 121 -

األمراض الشائعة في الغدة الدرقية

إلى العالج باليود املشع؛ لتقليل حجم الغدة، فيحدث انكماش في حجم الغدة بنسبة 
)20 - 40 %( في السنة األولى بعد العالج، و)50 - 60 %( في السنة الثانية، ويصل 
خطر اإلصابة بخمول الغدة إلى )11 - 58 %( خالل )1-8( سنوات، أما استخدام 
بد من أن ُتستخَدم  الدراق ففيه خالف، حيث ال  لتقليل حجم  بالثايروكسني  العالج 
جرعات عالية من الثايروكسني، لتثبيط الهرمون املنبه للدرقية، وهذا بدوره يؤدي إلى 
حدوث انكماش في الدراق، لكن إذا تم وقف العالج يعود حجم الدراق إلى ما كان 
عليه، حيث يستمر تأثير العالج بالثايروكسني على حجم الدراق خالل أخذه، ويستمر 
كذلك تثبيط الهرمون املنبه للدرقية، كما أن أخذ جرعة عالية من الثايروكسني يؤدي 
إلى أعراض ومضاعفات غير مرغوبة؛ لذا ال ُيوصى باللجوء إلى هذا النوع من العالج 

بسبب املضاعفات والتأثير املؤقت.    

العقيدات الدرقية
وهي نمو ورمي حميد مشمول أو بِمْحفظة، وُتعَرف أيضًا بأنها آفة منفصلة داخل 
الغدة الدرقية، وتتميز عن نسيج الغدة املحيط بها من خالل التصوير التصواتي، وقد 
ال تمثل بعض الكتل املحسوسة في الغدة عقيدة أو آفة منفصلة عند عمل التصوير 
التصواتي، وتشتمل األورام في الغدة على ورم حميد وهو األكثر شيوعًا، وسرطان 
الغدة املتمايز مثل: سرطان الغدة الحليمي، أو سرطان الغدة الجريبي، وسرطان الغدة 
الورم اللمفاوي، أو نقيلة درقية، وتفرق الباثولوجيا  غير املتمايز، وأورام أخرى مثل: 
بني العقيدة الدرقية غير الورمية التي تتكون من تنّسج درقي الذي يحدث بشكل تلقائي 
يتكون  الذي  الحميد  الدرقي  الغدي  والورم  الدرقية،  للغدة  استئصال جزئي  بعد  أو 
من شكل منظم ومتجانس من نسيج الغدة، وتحيط به ِمْحفظة ليفية أو نسيج الغدة 
املضغوط، وال يوجد أي اختراق لألوعية الدموية أو اللمفاوية لهذه املحفظة، ويتمّيز 
الورم الغدي الدرقي الحميد بنموه البطيء وال يرتبط بأي أعراض،  ويتم اكتشافه عادة 
بالصدفة عند قيام الطبيب بالفحص السريري، ويشتمل التشخيص التفريقي للعقيدة 
الدرقية على ورم غدي درقي حميد، وكيسة درقية، وورم درقي سرطاني، ودراق عديد 

العقيدات )انظر إلى الجدول التالي للتشخيص التفريقي للعقيدة الدرقية(.
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ورم غدي درقي حميد.

ورم غدي درقي سرطاني.

كيسة درقية.

دراق عديد العقيدات.

مرض الهاشيموتو.

نقيلة درقية. 

كيسة درقية، أو ورم غدي دريقي، أو الجار درقية.

كيسة درقية لسانية. 

جدول يوضح التشخيص التفريقي للعقيدة الدرقية

من  الغدة  خلو  من  التأكد  في  الدرقية  للعقيدة  السريري  التقييم  أهمية  وتكمن 
أو  السريري،  الفحص  أو  املرضي،  التاريخ  أخذ  عند  التركيز  يتم  حيث  السرطان، 
ومن  بالسرطان،  اإلصابة  نسبة  تزيد من  عوامل  على عدم وجود  األخرى  الفحوص 
أو  مرضي  تاريخ  ووجود  املريض،  عمر  عنها  التقصي  يتم  التي  املهمة  املعلومات 
عائلي بأمراض الغدة الحميدة والسرطانية، واالستخدام السابق لإلشعاع في منطقة 
م الغدة، ووجود أعراض انضغاط خصوصًا تغّيرًا  الرأس والرقبة، وسرعة نمو تضخُّ
التالي:  الجدول  إلى  )انظر  خمولها.  أو  الغدة  نشاط  أعراض  ووجود  الصوت،  في 
الذي يوضح العوامل التي ترجح خطر اإلصابة بسرطان الغدة الدرقية(، وال يختلف 
خطر اإلصابة بسرطان الغدة الدرقية بني الشخص الذي لديه دراق عديد العقيدات 
الدرقية  الغدة  فتبلغ نسبة وقوع سرطان  لديه عقيدة درقية مفردة،  الذي  والشخص 
في الدراق عديد العقيدات 14.9 % مقابل 14.8 % في العقيدة الدرقية املنفردة، لكن 
نسبة اإلصابة بالسرطان للعقيدة ذاتها تكون أعلى إذا كانت العقيدة منفردة مقارنة 
بالعقيدة التي تكون في الدراق عديد العقيدات، وبعد أخذ تاريخ املرض بشكل مفصل 
يتم فحص املريض سريريًا لتعيني ِبْنَية العقيدة ومدى تثبيتها، أو وجود ألم مصاحب، 

م مصاحب في العقد اللمفاوية الرقبية. وكذلك وجود تضخُّ
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عند وجود عالج إشعاعي سابق ملنطقة الرأس والرقبة.

عند وجود تاريخ عائلي بسرطان الغدة اللبي، أو الورم الغدي الصماوي املتعدد، 
وسرطان الغدة الحليمي.

إذا كان العمر أقل من 14 عامًا، أو أكثر من 70 عامًا.

إذا كان املريض من الذكور.

إذا كان نمو العقيدة سريعًا.

إذا كانت بنية العقيدة صلبة عند الجس باليد.

إذا كانت العقيدة مثبتة. 

م في العقد اللمفاوية الرقبية.  عند وجود تضخُّ

عند استمرار أعراض االنضغاط مثل: تغيير الصوت، وصعوبة البلع، والتنفس.

جدول يوضح العوامل التي ترجح خطر اإلصابة بسرطان الغدة الدرقية

سرطان  م تدرجي مؤلم للعقيدة الدرقية يشمل:  إن التشخيص التفريقي لتضخُّ
 Riedel الغدة الدرقية غير املتمايز، والتهابًا مزمنًا في الغدة الدرقية )التهاب ريدل: 
التهاب الغدة الدرقية دون الحاد إذا  Thyroiditis(، وورمًا ملفاويًا ابتدائيًا، وأخيرًا 

كان األلم مصاحبًا لحرارة وتعب.

يبدأ األسلوب أو املنهج املُتَبع عند تقييم العقيدة الدرقية بأخذ التاريخ املرضي 
والفحص السريري، وبعد ذلك يتم عمل فحص للهرمون املنبه للدرقية، فإذا كان مكبوتاً 
يتم عمل أشعة باليود املشع، وإذا كان قبط اليود في العقيدة مرتفعًا فال يحتاج لعمل 
خزعة؛ ألن نسبة اإلصابة بسرطان الغدة الدرقية في العقيدات النشطة نادر جدًا، ويتم 
العالج حسب النهج املُتَبع في عالج نشاط الغدة، أما إذا كان مستوى الهرمون املنبه 
للدرقية طبيعيًا أو مرتفعًا فيتم عمل تصوير تصواتي للغدة الدرقية والذي يبني صفات 
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ها  العقيدة، ومدى الحاجة إلى عمل خزعة، وكذلك وجود عقيدات أخرى لم يتم جسَّ
م في العقد اللمفاوية املصاحبة )انظر إلى املخطط  بالفحص السريري، ووجود تضخُّ

في صورة )23( الذي ُيبني منهاج تشخيص العقيدة الدرقية(. 

الصورة )23(: مخطط يوضح نهج تشخيص العقيدة الدرقية.

اكتشاف عقيدة درقية عند الفحص

أخذ التاريخ املرضي والفحص السريري

عمل فحص الهرمون املنبه للدرقية

يكون مستوى الهرمون طبيعيًا أو مرتفعًا                 يكون مستوى الهرمون مكبوتًا

عمل فحص اليود املشع وقياس قبط اليود عمل تصوير تصواتي للغدة الدرقية  
                                                  في العقيدة

يكون قبط اليود منخفضًا        يكون قبط اليود مرتفعاً       أخذ خزعة مشفوطة باإلبر  
 

                                              عالج نشاط الغدة حسب
                                                                                النهج املُتَبع



- 125 -

األمراض الشائعة في الغدة الدرقية

التصوير التصواتي في تقييم العقيدة الدرقية
ُيعد من أهم األدوات التشخيصية والعالجية للعقيدة الدرقية، وتكمن أهميته في 
العقيدة  أنه يصف  كما  للمريض،  يسبب مشقة  وال  تكلفته،  وقلة  استخدامه،  سهولة 
الدرقية ويبني الصفات التي يرتبط وجودها بخطر اإلصابة بالسرطان، وأيضًا يكشف 
عن وجود عقد ملفاوية متضخمة نتيجة إلصابتها بسرطان درقي، ومن املهم أن يكون 
دة، وأن يكون فيه وصف لكلٍّ من  تقرير التصوير التصواتي ذا معايير قياسية ُموحَّ
موقع العقيدة، وحجمها، وحدودها، ومحتواها، وأخيرًا الشكل الوعائي والتصواتي 

أو الصدى. 

وعند وصف حجم العقيدة يتم قياس أبعادها الثالثة، ومع أن الحجم بحد ذاته 
ال ُيحدِّد كون العقيدة حميدة أو سرطانية إال أنها إذا كانت أكبر من 4 سنتي متر 
فهذا يزيد من فرصة اإلصابة بالسرطان قلياًل، كما أن عدد العقيدات ال يزيد من نسبة 

اإلصابة به.

ويتم تحديد التالي في تقييم العقيدة الدرقية من خالل التصوير التصواتي:

• وصـف بنيـة العقيدة وقياس الصدى: إن وصف العقيدة على أنها قليلة الصدى 	
ينبئ عن وجـود سرطـان فيهـا بنسبـة حساسيـة ُتقـدر بـ )80-85 %( لكن 
نسبة النوعية قليلة )Specificity( حيث تبلغ )15-25 %(. )انظر إلى الصورة 
كانت  إذا  أما  التصواتي(  التصوير  في  الصدى  قليلة  عقيدة  تبني  التي   24

العقيدة قليلة الصدى بشكل كبير جدًا فهذه الصفة تزيد من القيمة التنبؤية 
املوجبة )Positive Predictive Value( لسرطان الغدة الدرقية، أما الصفة 
األخرى فهي وجود التكيس في العقيدة، فإذا كانت العقيدة متكيسة بشكل 
كامل فهذا يعني أن العقيدة حميدة تمامًا، أما إذا كان هناك جزء صلب في 
الكيسة، فهذا يزيد من نسبة اإلصابة بالسرطان بزيادة الجزء الصلب فيها، 
أما العقيدة ذات البنية اإلسفنجية )Spongiform( فهي حميدة أيضًا )انظر 
إلى الصورة 25 )أ، ب( التي تبني عقيدة متكيسة وأخرى ذات بنية إسفنجية(.
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الصورة )24(: تصوير تصواتي يبني عقيدة درقية قليلة الصدى.

الصورة )25( )أ(: تبني عقيدة درقية متكيسة.

)أ(
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الصورة )25( )ب(: تبني عقيدة درقية ذات بنية إسفنجية.

)ب(

• 	 )Illdefined( محددة  غير  العقيدة  كانت حدود  إذا  العقيدة:  حدود  وصف 
فهذه الصفة تثير االشتباه في وجود سرطان الغدة بشكل كبير، وفي بعض 
مرتبطة  الصفة  وهذه  الصدى،  وقليلة  منتظمة  هالة  بالعقيدة  تحيط  األحيان 
بسبب  الهالة  هذه  وتحدث  التنسجي،  الفرط  ذات  الحميدة  بالعقيدة  غالبًا 
الترتيب الوعائي املحيط بمحفظة العقيدة، )انظر إلى الصورة 26 )أ، ب، ج( 
التي تبني حدود العقيدة في التصوير التصواتي، وحدودًا غير منتظمة، وهالة 
منتظمة(، أما إذا كان طول العقيدة  أكبر من عرضها بحيث يكون معدل الطول 
األمامي الخلفي إلى العرض أكبر من 1:1 في الرؤية العرضية في السونار، 
أو التصوير التصواتي فهذه الصفة تثير االشتباه بسرطان الغدة الدرقية إلى 

حٍد كبير. 
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)أ( 

)ب( 
الصورة 26 )أ(: تبني عقيدة درقية ذات حدود غير منتظمة.

الصورة 26 )ب(: تبني عقيدة درقية حميدة تحيط بها هالة منتظمة.
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الصورة 26 )ج(: تبني عقيدة درقية مع هالة منتظمة محيطة بها.

)ج( 

• وجود التكّلسات في العقيدة: تختلف التكلسات املوجودة بالعقيدة في الحجم، 	
فبعضها ذات حجم مجهري، وبعضها ذات حجم عياني أو مجهري، وبعضها 
تكون محيطة بالعقيدة كقشر البيضة، فالتكلسات ذات الحجم املجهري تمثل 
وجود أجسام "ساموما"، وتدل على وجود سرطان الغدة بشكل كبير حيث 
تبلغ نوعية التشخيص )85 - 95 %( ولكن حساسية التشخيص قليلة، أما 
التكلسات ذات الحجم املجهري فتكون موجودة غالبًا في العقيدات الحميدة، 
وقد تظهر أيضًا بعد العالج الحراري للعقيدات، وفي بعض األحيان يحيط 
بالعقيدة إطار متكلس، وعادة يدل هذا الشيء على أن العقيدة حميدة، لكن 
إذا كان هذا اإلطار متقطعًا، وتحيط به هالة سميكة قليلة الصدى فهذا يدل 
على وجود السرطان. )انظر إلى الصورة 27 التي تبني أنواع التكلسات في 

العقيدات الدرقية بالتصوير التصواتي(.
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الصورة )27(: تبني أنواع التكلسات ذات الصفات السرطانية.

• وعائية العقيدة )Nodule Vascularity(: يرتبط وجود وعائية محيطة بالعقيدة 	
بكون العقيدة حميدة في معظم األحيان، لكن في 20 % من سرطان الغدة 
الدرقية يكون هذا الترتيب الوعائي موجودًا، أما وجود وعائية داخل العقيدة 
التالي  الجدول  السرطانية. ويلخص  الجريبية  العقيدة  يدل على وجود  فهذا 

الصفات الحميدة والسرطانية للتصوير التصواتي للعقيدات الدرقية. 

ويتم القيام بالتصوير التصواتي للغدة الدرقية في الحاالت التالية: 
في حالة األشخاص الذين لديهم خطر اإلصابة بسرطان الغدة الدرقية.. 1
م في الغدة أو عقيدات محسوسة.. 2 األشخاص الذين لديهم تضخُّ
إصابتها . 3 ُتشتبه  اللمفاوية  العقد  في  م  تضخُّ لديهم  الذين  األشخاص 

بالسرطان. 
العقيدات التي يتم اكتشافها بواسطة تصوير مختلف باألشعة عن التصوير . 4

التصواتي. 



- 131 -

األمراض الشائعة في الغدة الدرقية

وُيحدِّد نمط التصوير التصواتي للعقيدات الدرقية نسبة خطر إصابتها بالسرطان، 
الخزعة  وُتعتبر  عدمه،  من  باإلبرة  املشفوطة  بالخزعة  للقيام  الحاجة  يحدد  َثمَّ  ومن 
من  والتأكد  مجهريًا،  الدرقية  العقيدات  لتقييم  األساسي  اإلجراء  باإلبرة  املشفوطة 
وجود السرطان أو خلوها منه، ويتم أخذ عينة كافية في أكثر من 90 % من الحاالت 
إذا تم عمل اإلجراء بطريقة صحيحة، ويحدد نمط التصوير التصواتي وحجم العقيدة 
التصوير  نمط  تصنف  أنظمة  عدة  وهناك  باإلبرة،  املشفوطة  الخزعة  لعمل  الحاجة 
التصواتي حسب الصفات املوجودة، ونسبة خطر اإلصابة بالسرطان، وتحديد حجم 
العقيدة ليتم أخذ العينة منها، ومن هذه األنظمة نظام الجمعية األمريكية للغدة الدرقية 
)انظر إلى الجدول التالي الذي يبني وقت أخذ الخزعة املشفوطة باإلبرة حسب نمط 
أنماط وهي:  إلى خمسة  الدرقية  العقيدة  النظام  ويصنف هذا  التصواتي(  التصوير 

صفات غير محددة صفات سرطانية صفات حميدة

عقيدة متساوية أو عالية 
الصدى مع هالة محيطة 

قليلة الصدى.

السرطان الدرقي الحليمي:
وجود عقيدة قليلة الصدى 

إضافة إلى:
• تكلسات مجهرية.	
• وعائية داخلية.	
• عدم وجود هالة محيطة.	
• حدود العقيدة مفصصة. 	
• إطار متكلس متقطع ونتوءات 	

لألنسجة بشكل يتعدى 
حدود العقيدة.

• طول العقيدة أكبر من 	
عرضها.

بنية إسفنجية متساوية 
الصدى.

قليلة الصدى بشكل 
بسيط مع حدود منتظمة.

كيسة بسيطة.

وعائية محيطية. متكيسة أكثر من 50 % مع 
وجود الغرواني )وجود بقع 

عالية الصدى(.

تكلسات مجهرية داخل 
العقيدة.

السرطان الدرقي الجريبي:
وجود عقيدة متساوية الصدى أو 
قليلة الصدى مع وعائية داخلية 

وهالة محيطة منتظمة.

إطار كلسي منتظم محيط 
بالعقيدة شبيه بقشرة 

البيضة.

جدول يوضح الصفات الحميدة، والسرطانية، وغير املحددة للتصوير التصواتي 
للعقيدة الدرقية
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نمط شديد االشتباه، ونمط معتدل االشتباه، ونمط قليل االشتباه، ونمط قليل االشتباه 
جدًا، ونمط حميد، ولكل نمط صفات خاصة به، وُتحدِّد هذه الصفات الحاجة ألخذ 
الخزعة املشفوطة باإلبرة، وعند أي حجم للعقيدة يتم أخذها، وأيضًا خطر اإلصابة 
في النمط الحميد توصف العقيدة على  بالسرطان حسب الصفات املوجودة، فمثاًل: 
 ،% 1 أنها كيسة بسيطة، وخطر اإلصابة بالسرطان مع هذه الصفة يكون أقل من 
لذا ال ُيوصى بأخذ خزعة في هذه الحالة، أما في النمط شديد االشتباه فيصل خطر 
اإلصابة بالسرطان من )70 - 90 %( ويوصى بأخذ عينة عندما يكون حجم العقيدة 1 
سنتي متر أو أكثر، وأيضًا ُيوصى بأخذ الخزعة عندما يكون حجم العقيدة  1 سنتي 
متر أو أكثر إذا كان النمط معتدل االشتباه، وذلك ألن معدل خطر اإلصابة بالسرطان 
يكون من )10 - 20 %(، أما في النمط قليل االشتباه فيكون معدل اإلصابة بالسرطان 
من )5-10 %(، ويوصى بأخذ الخزعة عندما يكون حجم العقيدة 1.5 سنتي متر أو 
أكبر، أما إذا كان النمط قليل االشتباه جدًا يمكن االكتفاء باملراقبة بدون أخذ خزعة أو 

أخذها عندما يكون حجم العقيدة يساوي 2 سنتي متر أو أكبر.

جدول يوضح دليل أخذ الخزعة املشفوطة باإلبرة للعقيدة الدرقية حسب 
نمط التصويرالتصواتي وخطر اإلصابة بالسرطان

الحد األدنى لحجم 
العقيدة الالزم 

ألخذ العينة

خطر اإلصابة 
بالسرطان

صفات التصوير 
التصواتي

نمط التصوير 
التصواتي

≤1 سنتي متر % 90 - 70 > عقيدة صلبة قليلة الصدى أو 
جزء صلب من عقيدة متكيسة 

مع إحدى الصفات التالية 
أو أكثر:
• حدود غير منتظمة.	
• تكلسات مجهرية.	
• القطر أطول من العرض.	
• إطار متكلس متقطع مع 	

نتوءات لألنسجة.
• امتداد لألنسجة خارج 	

حدود الغدة الدرقية.

نمط شديد 
االشتباه
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الدرقية  للعقيدة  باإلبرة  املشفوطة  الخزعة  أخذ  دليل  يوضح  تابع جدول 
حسب نمط التصويرالتصواتي وخطر اإلصابة بالسرطان

الحد األدنى لحجم 
العقيدة الالزم 

ألخذ العينة

خطر اإلصابة 
بالسرطان

صفات التصوير 
التصواتي

نمط التصوير 
التصواتي

≤1 سنتي متر )% 20 - 10( عقيدة صلبة قليلة الصدى 
وحدود ملساء بدون الصفات 

السابقة.

نمط معتدل 
االشتباه

≤1.5 سنتي متر )% 10 - 5( عقيدة متساوية أو عالية 
الصدى، أو عقيدة نصف 

متكيسة وجزء صلب متطرف 
بدون الصفات السابقة.

نمط قليل االشتباه

≤2 سنتي متر أو 
املتابعة بدون عينة

% 3 < عقيدة ذات بنية إسفنجية أو 
متكيسة بشكل كبير.

نمط قليل االشتباه 
جدًا

املتابعة بدون عينة % 1 < عقيدة متكيسة بالكامل. نمط حميد

الخزعة  بأخذ  توصي  الدرقية  العقيدة  تقييم  في  املُتَبعة  األنظمة  معظم  أن  ومع 
عندما يكون حجم العقيدة 1 سنتي متر على األقل إال أنه في بعض الحاالت قد ُيوصى 
العقيدة شديدة  إذا كانت صفات  متر  1 سنتي  يقل عن  الذي  للحجم  الخزعة  بأخذ 
االشتباه بالسرطان، أو كان الشخص لديه عوامل خطر لإلصابة بالسرطان فيتم عمل 
الخزعة عندما يكون الحجم من )0.5-1( سنتي متر، وهناك صفة أخرى يتم وصفها 
أحيانًا وقد تساعد في التفريق بني العقيدة الحميدة والعقيدة السرطانية وهي مخطط 
املرونة )Elastography(، وقياس املرونة يكون فّعااًل إذا كانت العقيدة صلبة، ولكن 
تقل فّعاليته كثيرًا في التنبؤ بالسرطان إذا كان الشخص سمينًا، أو لديه دراق عديد 
العقيدات، أو إذا كانت العقيدة  في موقع خلفي، وكما أن نتائج هذا الفحص تختلف 
باختالف َمْن يقوم به وقد تتفاوت النتيجة للشخص نفسه من وقت إلى آخر؛ لذا ال 
ُيعتبر هذا النوع من القياسات أساسيًا في تقييم العقيدة الدرقية، وهناك نظام آخر 
Thyroid Imag-  لتقييم العقيدات الدرقية، وتتبعه الكلية األمريكية لألشعة وُيسّمى
ing Reporting And Data Systems; TIRARDS ويصنف العقيدة الدرقية إلى 

خمسة أقسام بناًء على الصفات املوجودة في التصوير التصواتي. 
(

)
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للرقبة  التصواتي  التصوير  اللمفاوية عند عمل  العقد  التدقيق على   كما يجب 
وجود  عن  تنبئ  عدة صفات  وهناك  واملتطرف،  املركزي  الحيز  في  املوجودة  خاصة 
سرطان في هذه العقد )انظر إلى الجدول التالي( ومن هذه الصفات وجود تكلسات 
مجهرية، وتكيسات وعائية محيطية، على أن تكون عالية الصدى، وذات شكل دائري. 

)انظر إلى الصورة 28 والتي تبني وجود عقيدة ملفاوية سرطانية(. 

جدول يوضح صفات التصوير التصواتي للعقد اللمفاوية التي تنبئ عن 
إصابتها بالسرطان

نوعية التشخيص حساسية التشخيص الصفة

100 - 93 69 - 5 التكلسات املجهرية
100 - 91 34 - 10 التكيسات
93 - 57 86 - 40 الوعائية املحيطية

95 - 43 87 - 30 عالية الصدى
70 37 دائرية الشكل

الصورة )28(: تبني وجود عقدة ملفاوية سرطانية متضخمة.
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الخزعة املشفوطة باإلبرة والفحص السيتولوجي في تقييم العقيدة 
الدرقية 

الدرقية  العقيدات  لتقييم  األساسي  اإلجراء  باإلبرة  املشفوطة  الخزعة  ُتعتبر 
إجراء  اإلجراء  هذا  وُيعد  منه،  أو خلوها  فيها  السرطان  وجود  من  والتأكد  مجهريًا 
بسيطًا من الناحية التقنية، ومضاعفاته نادرة ومنها: حدوث ألم مصاحب لهذا اإلجراء، 
أوحدوث نزف أو التهاب، وُيوصى بأخذ من )2 - 4( شفطات باتجاهات مختلفة لضمان 
أخذ عينة ممثلة عن العقيدة، ويتم أخذ عينة كافية في أكثر من 90 % من الحاالت 
للعقيدة  باإلبرة  املشفوطة  الخزعة  عمل  ويتم  بطريقة صحيحة،  اإلجراء  عمل  تم  إذا 
الدرقية إذا كان هناك اشتباه بالسرطان حسب توافر الصفات التصواتية املذكورة 
بتوجيه من  أو  مباشرة  بطريقة  الخزعة  ويمكن عمل  وأيضًا حسب حجمها،  سابقًا، 
خالل التصوير التصواتي، وُتفضل الطريقة الثانية؛ ألنها أكثر دقة خاصة للعقيدات 

املتكيسة، والعقيدات التي تقع في الجزء الخلفي من الغدة. 
أما اذا تم اكتشاف عقيدة درقية بواسطة الرنني املغناطيسي أو التصوير الطبقي 
املحوري فالبد من عمل تصوير تصواتي أواًل، فإن ُوِجدت الصفات التصواتية املرتبطة 
ز  بالسرطان يتم عمل الخزعة املشفوطة باإلبرة، أما إذا تم اكتشاف قبط محدد أو ُمركَّ
في الغدة أو وجود آفة في الغدة عند عمل التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني 
)PET Scan( فهذا يزيد من االشتباه بوجود سرطان في الغدة الدرقية، ومن َثمَّ يتم عمل 
تصوير تصواتي للغدة، فإذا كان هذا القبط املرتفع املحدد متماشيًا مع وجود عقيدة 
في الغدة يتم عمل الخزعة املشفوطة باإلبرة إذا كان حجم العقيدة أكثر من 1 سنتي 
متر أو مساويًا له، وتبلغ نسبة وجود السرطان في العقيدة الدرقية ذات القبط املرتفع 
بالتصوير املقطعي لإلصدار البوزيتروني 35 % تقريبًا، أما إذا تم اكتشاف زيادة في 
قبط الغدة عند عمل التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني وكان القبط منتشرًا فهذا 
عادة يرتبط بتشخيص حميد كالتهاب الغدة الدرقية، وال يحتاج إلى عمل خزعة، لكن من 
املهم معاينة الغدة بالتصوير التصواتي؛ للتأكد من عدم وجود أية عقيدات في الغدة، 
م  وعند اكتشاف عقيدات درقية أثناء عمل التصوير التصواتي من املهم معاينة أي تضخُّ
م في عقدة ملفاوية مع وجود صفات  في العقد اللمفاوية في الرقبة، وعند وجود تضخُّ
تصواتية مرتبطة بالسرطان يتم عمل خزعة مشفوطة باإلبرة للعقد اللمفاوية التي ُيشتبه 

فيها بالسرطان، وأيضًا يتم قياس مستوى الثيروجلوبولني أو الكالسيتونني. 
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والبد من اإلشارة إلى حالة خاصة وهي عند الحاجة إلى عمل الخزعة املشفوطة 
للتجلط،  مضادة  أدوية  يستخدمون  الذين  األشخاص  لدى  درقية  لعقيدة  باإلبرة 
قليل  النزف  خطر  أن  ومع  نزف،  حدوث  من  الخوف  بسبب  الصفيحات  ومضادات 
بوقف  فُيوصى  احترازيًا،  الخزعة  عمل  قبل  األدوية  هذه  وقف  املناسب  من  أنه  إال 
األدوية املضادة للتجلط مثل: الوارفارين ملدة خمسة أيام قبل الخزعة، وإعطاء املريض 
قبل  وقفه  َثمَّ  ومن   ،)LMWH( الجزيئي  الوزن  منخفض  الهيبارين  الفترة  هذه  في 
اإلجراء التشخيصي، فإذا كان فحص نسبة تجلُّط الدم أقل من 1.7 يتم عمل الخزعة، 
وبعد ذلك يتم البدء بعالج الوارفارين في اليوم التالي، أما بالنسبة لألدوية املضادة 
للصفيحات مثل: األسبرين، أو الكلوبيدوجريل )Clopidogril( فيتم وقفها من )5-3( 
أيام قبل إجراء الخزعة، أما إذا تم عمل الخزعة املشفوطة باإلبرة واملريض مستمر في 
أو املضادة للصفيحات فُيوصى بعمل اإلجراء بواسطة  للتجلُّط  أخذ األدوية املضادة 
شخص ذي مهارة عالية، واستخدام إبرة ذات قياس صغير من )25 - 27(، وتقليل عدد 
مرات إدخال اإلبرة، وبعد االنتهاء من اإلجراء يتم الضغط يدويًا على مكان الخزعة لعدة 
دقائق، ويتم بعد )15 - 30( دقيقة عمل تصوير تصواتي؛ للتأكد من عدم وجود نزف. 

وبعد أخذ العينة ُيفضل أن تتم كتابة تقرير السيتولوجيا حسب معايير خاصة، 
فقد  لذا  تصنيفها؛  أو  العينات  في وصف  اختالف  يحدث  ال  حتى  معني؛  وتصنيف 
تم اعتماد نظام خاص ُيدعى نظام بيثيسدا )Bethesda System( في سنة 2007م 
لتوحيد املعايير الخاصة بالفئات التشخيصية لعينات الخزعة املشفوطة باإلبرة للغدة 
صة،  ُمشخَّ غير  فئة  فئات تشخيصية، وهي  النظام على ست  هذا  ويشتمل  الدرقية، 
وفئة حميدة، وفئة ال نمطية غير ُمحدَّدة األهمية، وآفة جريبية غير ُمحدَّدة األهمية، وفئة 
األخيرة  والفئة  بالسرطان،  االشتباه  وفئة  الجريبي،  الورم  واشتباه  الجريبي،  الورم 
السرطانية، ولكل فئة صفات سيتولوجية خاصة، ويتم التعامل مع العقيدات حسب 
الفئة السيتولوجية الخاصة بها، ويلخص الجدول التالي الفئات السيتولوجية ووصفها. 

وتعتمد دقة تشخيص سيتولوجية الخزعة املشفوطة باإلبرة على مهارة َمْن يقوم 
بهذا اإلجراء، والتقنية املعمول بها، وطريقة تحضير العينة وقراءة السيتولوجيا بشكل 

دقيق. 



- 137 -

األمراض الشائعة في الغدة الدرقية

الخطر الحقيقي 
لإلصابة 

بالسرطان 
في العقيدات 
املستأصلة 
جراحيًا 

)متوسط املدى(

الخطر املُقدَّر  
لإلصابة 
بالسرطان

الوصف الفئة
)نسبة الحدوث(

)32-9( 20 )% 4-1( خاليا درقية غير كافية 
للتشخيص.

صة  غير املُشخَّ
)% 11-5(

)10-1( 2.5 )% 3-0( عقيدة غروانية، أو عقيدة 
مفرطة التنّسج، أو التهاب 

ملفاوي، أو ورمي حبيبي، أو 
كيسة بسيطة.

الحميدة 
)% 74-55(

)48-6( 14 )% 15-5( خاليا ذات نواة أو شكل 
بنائي ال نمطي.

فئة ال نمطية غير 
ُمحدَّدة األهمية/ 
آفة جريبية غير 
ُمحدَّدة األهمية
 )% 18-2( 

)34-14( 25 )% 30-15( خاليا جريبية مرتبة بشكل 
بنائي تتميز بشكل جريبي 
مجهري أو تتكون بشكل 
كامل تقريبًا من خاليا 

هرتل.

ورم جريبي/ 
اشتباه ورم جريبي 

 )% 25-2(

 Bethesda جدول يوضح فئات سيتولوجية الدرقية حسب نظام بيثيسدا
System وخطر اإلصابة بالسرطان (

)
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بيثيسدا  نظام  حسب  الدرقية  سيتولوجية  فئات  يوضح  جدول  تابع 
)Bethesda System( وخطر اإلصابة بالسرطان

الخطر الحقيقي 
لإلصابة 

بالسرطان 
في العقيدات 
املستأصلة 
جراحيًا 

)متوسط املدى(

   الخطر املُقدَّر
 لإلصابة 
بالسرطان

الوصف الفئة
)نسبة الحدوث(

)97-53( 70 )% 75-60( سرطان درقي حليمي في 
الغالب.

اشتباه بالسرطان 
)% 6-1(

)100-94( 99 )% 99-97( سرطان درقي حليمي 
غالبًا/ سرطان لبي درقي/ 

نادرًا سرطانة درقية 
كشمية.

سرطانية )2-5 %(

دور الفحص الجزيئي في عينات الخزعة املشفوطة باإلبرة

نتائج  كانت  إذا   )Molecular Testing( الجزيئي  الفحص  إلى  اللجوء  يمكن 
الفحص تؤثر على تغيير قرار التشخيص أو العالج؛ لذا ال يحتاج عمل الفحص إذا 
العينة حميدة أو سرطانية؛ ألن قرار العالج يكون معروفًا.  كانت نتيجة سيتولوجيا 
والهدف األساسي من إجراء الفحص الجزيئي هو املساعدة في الوصول إلى تشخيص 
نهائي للعينات ذات الفئات غير املُحدَّدة، وهي الفئات الالنمطية غير ُمحدَّدة األهمية، 
واآلفة الجريبية غير ُمحدَّدة األهمية، والورم الجريبي، واشتباه الورم الجريبي، أي: يتم 
استخدام الفحص الجزيئي إلثبات وجود السرطان في العينة أو نفيه، وال ُيعتمد على 
الفحص الجزيئي بحد ذاته، ولكنه قد يساعد الفحوص األخرى في التقدير السريري 
للوصول إلى التشخيص، ومن َثمَّ عالج هذه العقيدات، وتوجد الطفرات الجينية وإعادة 



- 139 -

األمراض الشائعة في الغدة الدرقية

ترتيب الجينات في 75 % من حاالت سرطان الغدة الدرقية، ففي السرطان الدرقي 
الحليمي توجد طفرة نقطية )Point Mutation( في جني )BRAF( التي تحدث في 
)40-60 %( من الحاالت، كما توجد طفرة في جني )RAS( الذي يحدث في 20 % من 
الحاالت، كما قد تحدث إعادة في ترتيب الجينات كما في التغيير الجيني بإعادة ترتيب 
)RET/PTC( الذي يرتبط عادة بالتعرُّض السابق لإلشعاع، أما في السرطان الدرقي 
الجريبي فتوجد طفرة في جني )RAS( في )30 - 40 %( من الحاالت، وأيضًا في 
30 % من السرطان الدرقي الجريبي يوجد اندماج جينات بني PAX8/PPARY، وقد 

توجد بعض هذه التغيرات الجينية في العقيدات الحميدة مثل: الورم الدرقي الجريبي 
الحميد أيضًا، ففي 20 % منها توجد طفرة في جني راس )RAS(، كما قد يوجد 

 .PAX8/PPARY اندماج في جينات

وال توجد دراسات طويلة األمد لالستخدام املصاحب للفحص الجزيئي في تقرير 
الفحص  ويشتمل  املُحدَّدة،  غير  السيتولوجيا  ذات  الدرقية  للعقيدات  األمثل  العالج 
 BRAF, NRAS, HRAS, وهي:  السبع  الجينية  الطفرات  قائمة  على  الجزيئي 
 KRAS point mutation, RET/PTC1 and RET/PTC3, PAX8/PPARY

 ،)% 100  -  44( التشخيص متغيرًا ويتراوح بني  وُيعتبر معدل   ،rearrangement

فعندما يكون الفحص سلبيًا فهذا ال ينفي وجود السرطان في العينة، وهناك فحص 
آخر وهو مصنف التعبير الجيني )Gene Expression Classifier 167(، وُيستخدم 
باألخص لنفي وجود سرطان في العقيدة بسبب نسبة حساسيته العالية التي تبلغ 
التشخيص  نسبة  بسبب  ولكن   ،% 93 تبلغ  التي  السالبة  التنبؤية  وقيمته   ،% 92

املتدنية التي تبلغ )48 - 53 %( ال ُيستخدم في الفحص إلثبات وجود سرطان في 
العقيدة ذات السيتولوجيا غير املُحدَّدة، وإلى اآلن ال يوجد فحص جزيئي أمثل إلثبات 

وجود السرطان أو نفيه في العقيدة ذات السيتولوجيا غير املُحدَّدة. 

معالجة العقيدات الدرقية حسب فئات السيتولوجيا  
صة في )10 - 15 %( . 1 تكون العينة غير ُمشخَّ فئة السيتولوجيا غير املشخصة: 

كاٍف  عدد  على  تحتوي  ال  كانت  إذا  صة  ُمشخَّ غير  العينة  وُتعتبر  الحاالت،  من 

[

]
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من خاليا الغدة الدرقية، وُتعتبر العينة كافية إذا كانت هناك ست مجموعات من 
الخاليا الدرقية املحافظة على هيئتها، وتكون في كل مجموعة عشر خاليا على 
صة البد من  األقل، وعندما تكون نتيجة عينة الخزعة املشفوطة باإلبرة غير ُمشخَّ
إعادة عمل الخزعة بواسطة التصوير التصواتي لزيادة الدقة والذي تنتج عنه عينة 
كافية في )60 - 80 %( من الحاالت خاصة إذا كانت العقيدة تحتوي على أقل 
من 50 % من التكيُّس، لكن في 10 % من الحاالت تظل العينة غير مشخصة. 
إعادة  من  البد  بل  أنها حميدة  غير مشخصة  العينة  نتيجة  كانت  إذا  يعني  وال 
نهائي، وال يوجد وقت محدد إلعادة عمل  إلى تشخيص  للوصول  الخزعة  عمل 
العينة، ولكن من املناسب إعادة عمل الخزعة بعد شهر أو أقل من ذلك إذا كان 
الخطوة  تكون  غير مشخصة  النتيجة  ظلت  وإذا  بالسرطان،  كبير  اشتباه  هناك 
التالية للعالج على الصفات التصواتية للعقيدة، فإذا كانت العقيدة متكيسة بأكثر 
سريريًا  العقيدة  متابعة  يمكن  الغرواني(  التكيُّس  مع  يتماشى  )وهذا   % 50 من 
وإعادة التصوير التصواتي بشكل دوري؛ ملتابعة حجم العقيدة أو رصد أي تغيُّر 
في صفاتها التصواتية، األمر الذي قد يستدعي تغييرًا في طريقة العالج، أما إذا 
إلى  اللجوء  التصواتي فيمكن  التصوير  العقيدة صلبة وقليلة الصدى في  كانت 
خزعة ذات لب كبير )Core Biopsy( الستخراج مادة أكثر من النسيج الدرقي، 
ولكن في الغالب يتم اللجوء إلى استئصال جزئي للغدة؛ وذلك ليتم فحص العقيدة 
هيستوباثولوجيًا، ويبلغ معدل السرطان في العقيدات ذات الفئة غير املشخصة 

التي تم استئصالها )9 - 32 %(.

فئة السيتولوجيا الحميدة: إذا كانت العينة حميدة فال تحتاج إلى عمل أي فحص . 2
عينة سيتولوجية حميدة لعقيدة درقية(   :29 الصورة  إلى  )انظر  آخر.  أو عالج 
ومع أنه قد يكون هناك مجال للخطأ في قراءة هذه الفئة؛ بسبب عدم أخذ عينة 
ممثلة للعقيدة بشكل كامل إال أن خطر الوفيات يكاد يكون معدومًا عند املتابعة 
طويلة األمد، وتعتمد الصفات التصواتية للعقيدة على تحديد طريقة املتابعة؛ فإذا 
متابعة  بعمل  ُيوصى  بالسرطان  عاٍل  اشتباه  ذات  تصواتية  لديها صفات  كانت 
كانت  إذا  أما  12 شهراً،  فترة  في  وذلك  الخزعة،  وإعادة  التصواتي  بالتصوير 
عمل  إعادة  فيمكن  بالسرطان  معتدل  أو  قليل  اشتباه  ذات  التصواتية  الصفات 
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ظهرت  إذا  الخزعة  عمل  إعادة  وتتم  شهراً،   )24-12( بعد  التصواتي  التصوير 
حجمها  زاد  أو  بالسرطان،  االشتباه  ذات  العقيدة  في  جديدة  تصواتية  صفات 
بمقدار 20 % في ُبْعدين منها بحيث ال يقل الحجم عن 2 ملي متر، أما إذا كانت 
الصفات التصواتية للعقيدة ذات اشتباه منخفض جدًا فال تحتاج غالبًا إلى إعادة 

عمل التصوير التصواتي. 

الصورة )29(: تبني عينة سيتولوجية حميدة لعقيدة درقية.
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العالج الدوائي وغير الجراحي للعقيدات الحميدة يشمل العالج بالثايروكسني؛ 
لخفض مستوى الهرمون املنبه للدرقية إلى 0.1 ملي وحدة دولية والذي يؤدي إلى تقليل 
حجم العقيدة، لكن يعود حجم العقيدة إلى ما كان عليه في السابق بعد توقف العالج، 
كما أن خفض مستوى الهرمون املنبه للدرقية إلى هذا الحد يؤدي إلى أعراض مرتبطة 
بنشاط الغدة الدرقية؛ لذا ال ُيوصى باستخدام هذا العالج في عالج العقيدات الدرقية 
إال في املناطق ذات االستهالك املنخفض لليود، أما بالنسبة للعقيدات املتكيسة التي 
تسبب أعراض انضغاط فيمكن إجراء شفط لهذه العقيدات املتكيسة، ولكن إذا تكرر 
حدوثها مع وجود أعراض فيمكن حقن اإليثانول في داخل العقيدة املتكيسة ملنع نموها 
مرة أخرى، أما بالنسبة للعقيدات الصلبة الحميدة التي تسبب أعراضًا فمعالجتها 

حراريًا ُيعتبر خيارًا عالجيًا ملنع نموها. 

فئة سيتولوجية اشتباه بالسرطان: وترتبط هذه الفئة غالبًا بوجود سرطان درقي . 3
حليمي، ويكون اإلجراء املتبع عادة الجراحة )كما في الفئة السرطانية(. 

فئة السيتولوجية السرطانية: عندما تكون نتيجة السيتولوجيا هي الفئة السرطانية . 4
ويكون  الحاالت،  من   % 95 من  أكثر  في  السرطان  وجود  بخطر  مرتبط  فهذا 
نوع السرطان في الغالب سرطانًا درقيًا حليميًا، ويكون اإلجراء العالجي املتبع 
الجراحة. ولكن في بعض الحاالت قد تتم املتابعة السريرية الدقيقة للورم عوضًا 
لهم حياة طويلة بسبب وجود  ُيتوقع  الذين ال  املرضى  الجراحة، وذلك في  عن 
أمراض مصاحبة، أو في املرضى الذين يعانون أمراضًا قد تجعل إجراء عملية 
جراحية أمرًا خطرًا على حياتهم مثل: أمراض القلب، والرئة، أو املرضى الذين 
يحتاجون إلى عالج األمراض املصاحبة أواًل ثم إجراء العملية الجراحية للغدة 

الدرقية. 

حليمي  درقي  اكتشاف سرطان  يتم  الذين  وهم  املرضى  من  أخرى  فئة  وهناك 
مجهري لديهم والذي يكون حجمه 1 سنتي متر أو أقل، فتكون املتابعة السريرية دون 
الحليمي املجهري من األورام  الدرقي  وُيعتبر السرطان  إجراء جراحة خيارًا متاحًا، 
بطيئة التنامي، فعند متابعة املرضى بعد استئصال هذا النوع من األورام يبلغ معدل 
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الوفيات أقل من 1 %، وتصل نسبة تجدُّد حدوث املرض من )2-6 %( من الحاالت، وقد 
تصل نسبة تجدُّد حدوث املرض أحيانًا من )1-2 %( من الحاالت، وعند متابعة الورم 
سريريًا بدون جراحة فإن نسبة نمو الورم التي تكون أكثر من 3 سنتي متر تحدث في 
5 % من الحاالت خالل خمس سنوات، و 8 % من الحاالت خالل عشر سنوات، أما 

حدوث نقيلة في العقد اللمفاوية فيكون في 1.7 % من الحاالت خالل خمس سنوات، 
و3.8 % من الحاالت خالل عشر سنوات، كما أن تأجيل العالج الجراحي لهذا النوع 

من األورام ال يغير من نقطة النهاية السريرية. 

فئة سيتولوجية ال نمطية غير ُمحدَّدة وآفة جريبية غير ُمحدَّدة: تبلغ نسبة الخطر . 5
املقدرة للسرطان في هذه الفئة )5-15 %( وهي نسبة ال يمكن تجاهلها، أما نسبة 
وجود السرطان في العقيدات املستأصلة جراحيًا فتتراوح من )6-48 %( وبمعدل 
16 %، فعندما تكون نتيجة السيتولوجيا فئة ال نمطية غير ُمحدَّدة أو فئة آفة جريبية 

غير ُمحدَّدة تتم إعادة عمل الخزعة املشفوطة باإلبرة؛ ذلك ألن إعادة العينة قد 
 )% 30-10( في  ولكن  املرضى،  من  عديد  في  نهائية  نتيجة سيتولوجية  تعطي 
الجريبية  أواآلفة  املحددة  غير  الالنمطية  فئة  هي  كما  النتيجة  تظل  الحاالت  من 
إلى  الوصول  للمساعدة في  الجزيئي  الفحص  إلى  اللجوء  املحددة، ويمكن  غير 
غير  الجزيئي  الفحص  أو  الخزعة  إعادة  نتيجة  كانت  وإذا  النهائي،  التشخيص 
حاسمة فيمكن اللجوء إلى االستئصال الجزئي التشخيصي، أو متابعة املريض 
القرار  ويعتمد  ُمَطْمئنة،  التصواتي  التصوير  صفات  كانت  إذا  خاصة  سريريًا 
التصواتية  والصفات  بالسرطان،  لإلصابة  خطر  عوامل  وجود  على  العالجي 

للعقيدة، وكذلك اختيار املريض لنوع العالج.

املقدرة . 6 الخطر  نسبة  تبلغ  ورم جريبي:  اشتباه  أو  لورم جريبي  فئة سيتولوجية 
للغدة  التشخيصي  الجزئي  االستئصال  ويكون   ،)%  30-12( من  للسرطان 
للمريض، والصفات  هو العالج املتعارف عليه، وُيحدِّد كلٌّ من الحالة السريرية 
التصواتية للعقيدة، والفحص الجزيئي عوامل الخطر لوجود السرطان في العقيدة 

)انظر إلى الصورة 30 التي تبني عينة سيتولوجية لفئة الورم الجريبي(.
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الصورة )30(: تبني عينة سيتولوجية لفئة الورم الجريبي.

طرق  عدة  هناك  املحددة:  غير  السيتولوجيا  ذات  للعقيدات  الجراحي  العالج 
الستئصال الورم أو العقيدة املشتبه بها، وهي إما استئصال فص الغدة، أو استئصال 
واحد  من  أقل  مساحة  عدا  الغدة  نسيج  كل  استئصال  يتم  وفيه  للغدة،  تام  شبه 
جرام تقريبًا حول العصب الحنجري الراجع، أو استئصال تام للغدة الدرقية وذلك 
باستئصال كل النسيج املشاهد في أثناء العملية الجراحية، والهدف الرئيسي للعالج 
الجراحي للعقيدات ذات الفئة غير املحددة هو الوصول إلى تشخيص نهائي عن طريق 
دراسة الهيستوباثولوجيا للعقيدة إلزالتها، والجراحة املوصى بها هي استئصال فّص 
الغدة الذي يحتوي على العقيدة في أغلب الحاالت، ولكن ُيوصى باستئصال كامل 
للغدة الدرقية إذا كان خطر اإلصابة بالسرطان مرتفعًا كأن يكون حجم العقيدة أكبر 
من 4 سنتي متر، أو تكون الصفات التصواتية للعقيدة فيها اشتباه كبير بالسرطان، أو 
تكون هناك طفرات جينية مرتبطة باإلصابة بالسرطان، وأيضًا عند وجود تاريخ عائلي 
لسرطان الغدة الدرقية، أو تم عمل عالج إشعاعي في السابق ملنطقة الرقبة، كما أنه 
يمكن استئصال الغدة كليًا إذا كان الشخص يعاني أمراضًا مزمنة مصاحبة، أو أن 
تكون هناك عقيدات في كال فصي الغدة الدرقية، ومن مضاعفات العملية الجراحية عند 
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استئصال كامل للغدة الدرقية إصابة العصب الحنجري الراجع، أو حدوث نقص في 
مستوى الكالسيوم بالدم، أو حدوث نزف، أو ورم دموي، كما أن االستئصال الكامل 
استئصال  بعد  األحيان  بعض  في  الخمول  يحدث  وقد  الغدة،  في  إلى خمول  يؤدي 
جزئي للغدة خاصة لدى األشخاص الذين لديهم مرض مناعي فيها، ويساعد عمل 
املقطع التجميدي في أثناء العملية في التأكد من التشخيص الهيستوباثولوجي قبل 
االستئصال الكامل للغدة خاصة إذا كان التشخيص ورمًا غديًا حليميًا أما إذا كان 
التشخيص ورمًا جريبيًا فإن عمل املقطع التجميدي ال يساعد في التفريق بني الورم 

الجريبي الحميد أو سرطان غدي جريبي.  
أما عمل التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني فال يساعد في إثبات وجود 
السرطان أو نفيه في العقيدة ذات الفئة غير املُحدَّدة لذا ال ُيوصى بعمله للتشخيص.

تقييم العقيدات في الدراق عديد العقيدات
وصفاتها  حجمها  حسب  العقيدات  عديد  الدراق  في  العقيدات  تقييم  يعتمد 
التصواتية، ويتم اختيار العقيدة لعمل الخزعة إذا كان حجمها 1 سنتي متر أو أكثر، 
وفيها صفات تصواتية ذات اشتباه عاٍل أو معتدل بالسرطان، أما إذا كانت الصفات 
إذا كان حجم  الخزعة  فيمكن عمل  بالسرطان  قليل  للعقيدة ذات اشتباه  التصواتية 
العقيدة أكبر من 2 سنتي متر أو االكتفاء باملراقبة، ويتم اختيار عقيدتني عادة مما 
اليود  تنطبق عليهما الشروط، وقد يتم عمل فحص باليود املشع أواًل فإذا كان قبط 
عاليًا في العقيدة فال تحتاج إلى عمل خزعة بسبب ضآلة خطر اإلصابة بالسرطان، 
لليود بسبب زيادة  ويكون هذا اإلجراء مفيدًا في املناطق ذات االستهالك املنخفض 

نسبة اإلصابة بالدراق السام عديد العقيدات. 

سرطان الغدة الدرقية 
ينشأ السرطان الدرقي من الخاليا الدرقية الجريبية، حيث يتكون السرطان الدرقي 
الدرقي الجريبي، وُيصنَّفان معًا كسرطان درقي متمايز، وهناك  الحليمي، والسرطان 
أيضًا السرطان الدرقي قليل التمايز، والسرطان الدرقي الكشمي )هو شكل عدواني 
من سرطان الغدة الدرقية يتميز بنمو غير منضبط للخاليا في الغدة الدرقية، كما ينشأ 

السرطان الدرقي من الخاليا املجاورة للجريب، وُيسمَّى السرطان الدرقي اللُّبي(.  
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لكل   1.9 للرجال  األعمار  حسب  املعدلة  الدرقي  السرطان  حدوث  نسبة  تبلغ 
100,000، وللنساء 6.1 لكل 100,000، أما معدل الوفيات فتبلغ 0.6 لكل 100,000 

من النساء، و0.3 لكل 100,000 من الرجال، وُيالحظ أن نسبة الوفيات ضئيلة جدًا 
مقارنة بنسبة حدوث املرض، وهذا يدل على مسار املرض الجيد، وفي منطقة الخليج 
العربي ُيعد السرطان الدرقي خامس السرطانات شيوعًا، وتبلغ نسبة الحدوث املعدلة 
حسب األعمار للرجال 1.8 لكل 100,000، وللنساء 5.9 لكل 100,000، وقد تضاعفت 
نسبة حدوثه حيث وصلت إلى 24 % للرجال، و63 % للنساء خالل آخر 10 سنوات، 
وُتعزى زيادة نسبة حدوث السرطان الدرقي في السنوات األخيرة إلى زيادة تشخيص 
فقد  أعراض،  بأي  يرتبط  ال  الذي  الحجم  الدرقي صغير  السرطان  وخاصة  املرض 
زاد عمل األشعة التشخيصية وباألخص التصوير التصواتي للغدة الدرقية، حيث تم 
اكتشاف وجود سرطان الغدة، ويشتمل السرطان الدرقي على سرطان درقي حليمي 
جريبي  درقي  وسرطان   ،% 80 به  اإلصابة  نسبة  وتبلغ  األنواع شيوعًا،  أكثر  وهو 
وتبلغ نسبة اإلصابة به 10 %، وسرطان درقي لبي، وتبلغ نسبة اإلصابة به 5 %، 
وسرطان درقي كشمي وتبلغ نسبة اإلصابة به 3 %، كما أن هناك أنواعًا أخرى من 
السرطانات التي تصيب الغدة الدرقية ولكن بشكل نادر مثل: السرطان اللمفاوي، أو 

نقيلة سرطانية.

السرطان الدرقي الحليمي
يصيب هذا النوع من سرطان الغدة الدرقية النساء أكثر بثالث مرات من الرجال، 
وتزيد نسبة حدوث املرض في العقد الثالث والرابع، ويتميز السرطان الدرقي الحليمي 
بانتقاله إلى العقد اللمفاوية املجاورة، وهو سرطان بطيء التنامي، وال يؤثر على معدل 
البقاء خاصة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاماً، لكنه يرتبط بزيادة نسبة 
هذه  ولكن  الرئة،  إلى  الدرقي  الغدي  السرطان  ينتقل  وقد  السرطان،  حدوث  تجدُّد 
30( سنة قبل  النقائل بطيئة النمو وال تسبب أعراضًا كثيرة، وقد تحتاج من )10 - 
أن تتطور وتسبب أعراضًا، )انظر إلى الصورة 31 التي تبني عينة هيستوباثولوجية 

لسرطان درقي حليمي(.
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الصورة )31(: تبني عينة هيستوباثولوجية لسرطان درقي حليمي.
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في  تحدث  التي  الطفرات  من  عديد  على  الحليمي  الدرقي  السرطان  ويشتمل 
الجينات التي ترتبط بمسار بروتني كيناز النشط بامليتوجني، وأكثر الطفرات شيوعًا 
الطفرة التي توجد في جني )BRAF V600E(، وهذه الطفرة موجودة في 60 % من 
السرطان الدرقي، وترتبط بزيادة االنتشار في العقد اللمفاوية، ونسبة تجدُّد املرض 
بعد استئصال الغدة، وتكون الهيستولوجيا سرطانًا درقيًا حليميًا تقليديًا، أو النوع ذا 
الخاليا الطويلة، أما الطفرة الجينية األخرى فتحدث في جني )RAS(، وتكون موجودة 
في 15 % من الحاالت، ووجود هذه الطفرة يرتبط بقلة انتشارها في العقد اللمفاوية، 
طفرة  وهناك  الحليمي،  الدرقي  السرطان  من  الجريبي  النوع  الهيستولوجيا  وتكون 
تتسم بمراتبة الكروموسومات )أي: إعادة تنظيم وترتيب الكروموسومات( وتحدث في 

12 % من الحاالت، و13 % من الحاالت ال توجد هناك طفرات معروفة. 

وتكون نسبة )3 - 9 %( من السرطان الدرقي املتمايز وراثية وباألخص السرطان 
داء  مثل:  متالزمة  من  جزءًا  املتمايز  الدرقي  السرطان  يكون  وقد  الحليمي،  الدرقي 

السالئل القولوني، أو داء كاودن. أو أن يكون وراثيًا بشكل منفرد.  

السرطان الدرقي الجريبي
ُيعتبر هذا النوع من السرطان أكثر شيوعًا لدى النساء، إذ يصيب النساء بنسبة 
أكثر بثالث مرات من الرجال، وتزيد نسبة حدوث املرض في العقد الخامس، وما يفرق 
الهيستوباثولوجيا  بفحص  الجريبي  الدرقي  والسرطان  الحميد  الجريبي  الورم  بني 
هو قدرة األخير على غزو األوعية الدموية املحيطة أو غزو املحفظة املحيطة، ويتميز 
هذا السرطان ببطء نموه، وقدرته على الغزو في محيطه، وانتشاره بعيدًا حيث يمتد 
به،  واالحتفاظ  اليود  تركيز  على  بالقدرة  والنقائل  الورم  ويحتفظ  والعظم،  الرئة  إلى 
وفي بعض األحيان تحتفظ بعض النقائل بقدرتها على تصنيع هرمون الغدة الدرقية 
بكمية طبيعية أو كمية كبيرة، ومن األسباب النادرة لنشاط الغدة الدرقية وجود نقائل 
من السرطان الدرقي الجريبي التي تقوم بإفراز هرمونات الغدة الدرقية بشكل كبير، 
الجني  في  أو   ،)RAS( جني  في  جينية  بطفرة  الجريبي  الدرقي  السرطان  ويرتبط 
السرطاني املندمج )PAX8-PPARG fusion oncogen(، وهذه الطفرات موجودة 

في النوع الجريبي للسرطان الدرقي الحليمي. 
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أما ورم خاليا هرتل فيختلف هيستولوجيًا وجينيًا عن الورم الدرقي الجريبي 
)انظر إلى الصورة 32 التي تبني هيستوباثولوجيا لورم هرتل(، لكنه ُيعد أحد أنواع 
الورم الجريبي، حيث إن كليهما يتبعان مسار املرض نفسه، لكن ورم خاليا هرتل ال 

يركز اليود، وينتشر بعيدًا بشكل أكبر.  

الصورة )32(: تبني هيستوباثولوجيا لورم هرتل.

عالج السرطان الدرقي املتمايز
يشمل السرطان الدرقي املتمايز كاًل من السرطان الدرقي الحليمي والسرطان 
الجريبي، وذلك أن كال النوعني لديهما نفس تطّور مسار املرض الجيد، لذلك فإن تقييم 
هذا النوع من السرطان وطريقة عالجه واحدة، لذا سيتم مناقشة عالجهما كمرض 

واحد. 
وأي  األساسي  الورم  استئصال  إلى  املتمايز  الدرقي  السرطان  عالج  ويهدف 
امتداد للورم خارج حدود الغدة الدرقية، وأية نقائل في العقد اللمفاوية املجاورة، حيث 
إن استئصال السرطان بشكل كامل عامل مهم في تحديد ُمخَرجات العالج، ولتقليل 
أية فرصة في تجدُّد حدوث السرطان وعودة اإلصابة به )Recurrence(، إضافة إلى 
الجراحة، هناك أنواع أخرى للعالج مثل: العالج باليود املشع، والعالج بالثايروكسني 

املثبط للهرمون املنبه للدرقية. 
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• تقييم ما قبل العملية 	
يهدف تقييم ما قبل العملية )Preoperative Staging( إلى تحديد مدى انتشار 
ذلك  ويتم  األمثل،  الجراحي  اإلجراء  لعمل  وذلك  الدرقية؛  الغدة  حدود  خارج  الورم 
بالقيام بالتصوير التصواتي؛ لتقييم العقد اللمفاوية في منطقة الرقبة وباألخص في 
املشتبه  للعقيدات  باإلبرة  مشفوطة  خزعة  إجراء  يتم  وقد  واملتطرف،  املركزي  الحّيز 
بوجود السرطان فيها إن كان هذا سيغير من طريقة العالج، وتحدث نقائل في العقد 
اللمفاوية الرقبية في )20 - 50 %( من حاالت السرطان الدرقي املتمايز وباألخص 
في السرطان الدرقي الحليمي، ويستطيع التصوير التصواتي اكتشاف نصف نقائل 
بسبب وجود  وذلك  الجراحية؛  العملية  أثناء  في  اكتشافها  يتم  التي  اللمفاوية  العقد 
الغدة الدرقية، وهناك عدة صفات تصواتية تنبئ عن وجود سرطان في الغدة اللمفاوية، 
ومن هذه الصفات: وجود تكلسات مجهرية، وتكيسات وعائية محيطية، على أن تكون 
عالية الصدى وذات شكل دائري، إضافة إلى عمل التصوير التصواتي ملنطقة الرقبة 
الرنني  أو  الطبقي املحوري،  التصوير  فقد يحتاج األمر إلى عمل أشعة أخرى مثل: 
املغناطيسي مع الصبغة؛ وذلك لتحديد مدى انتشار الورم خاصة األورام الغزوية أو 
عند وجود نقائل ُمتعدِّدة في العقيدات اللمفاوية الرقبية، أما بالنسبة للتصوير املقطعي 
لإلصدار البوزيتروني فال حاجة لعمله للتقييم ما قبل العملية، كذلك ال يحتاج األمر 

إلى عمل فحص الثيروجلوبولني وضد الثيروجلوبولني لتصنيف الورم قبل العملية.

• العالج الجراحي للسرطان الدرقي املتمايز	
يتم تحديد اإلجراء الجراحي األمثل حسب حجم الورم، ومدى تمدُّده، ووجود 
نقائل في منطقة الرقبة أو في مناطق بعيدة، فعندما يكون حجم الورم أكبر من 4 سنتي 
متر أو يكون الورم ممتدًا إلى خارج حدود الغدة، أو توجد نقائل في العقد اللمفاوية في 
الرقبة، أو توجد نقائل في أماكن أخرى في الجسم، فاإلجراء الجراحي األمثل يكون 
باستئصال تام أو شبه تام للغدة، أما إذا كان حجم الورم أقل من 4 سنتي متر وأكبر 
من 1 سنتي متر، وال يوجد دليل على تمدُّد الورم خارج حدود الغدة، وال يوجد نقائل 
عملية  لتسهيل  وذلك  استئصالها؛  هو  الجراحي  اإلجراء  فيكون  اللمفاوية  العقد  في 
املتابعة بعد العملية، لكن استئصال فص الغدة ُيعتبر خيارًا متاحًا، وال يوجد أّي فرق 
في معدل البقاء على قيد الحياة بني َمْن أجروا استئصااًل تامًا للغدة أو استئصال فص 
الغدة، أما إذا كان حجم الورم أقل من 1 سنتي متر، وال يوجد تمدُّد للورم خارج حدود 
الغدة، وال توجد نقائل ملفاوية فإن اإلجراء الجراحي األمثل هو استئصال فص الغدة.
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تخضع الغدة الدرقية بعد استئصالهاإلى فحص الهيستوباثولوجيا؛ وذلك للتحّقق 
السرطان  مخاطر  درجة  ترتب  أن  شأنها  من  التي  املعطيات  وبيان  التشخيص،  من 
الهيستوباثولوجيا  دراسة  وفي  واملتابعة،  العالج  في  املثلى  الطريقة  وُتحدِّد  الدرقي، 
أو  السرطانية  الخاليا  من  محيطه  وخلو  الورم  حجم  وصف  يتم  املستأصل  للورم 
بالورم، ووجود  الدموية املحيطة  يتم تحديد وجود غزو لألوعية  وجودها فيه، وكذلك 
اللمفاوية املحيطة وعددها، كما تجدر اإلشارة إلى أن بعض أنواع  نقائل في العقد 
الطويلة  الخاليا  نوع  مثل:  سيئة  بمخرجات  ترتبط  الدرقي  للسرطان  الهيستولوجيا 
نوع  من  درقي حليمي  لسرطان  هيستوباثولوجيا  تبني  التي  )انظر إلى الصورة 33 
الخاليا الطولية( أو الخاليا املكعبة من السرطان الدرقي الحليمي، أو وجود السرطان 
الجريبي واسع االنتشار؛ وذلك بوجود غزو ألكثر من أربعة أوعية دموية في محيط 
الورم، ويتم تحديد مدى انتشار الورم خارج محيط الغدة في األنسجة املحيطة، فقد 
يكون انتشار الورم قلياًل في األنسجة املحيطة في الغدة وبشكل مجهري، أو قد يكون 

االنتشار واسعًا ويشمل: الحنجرة، واملريء، والعصب الحنجري الراجع.

الصورة )33(: تبني هيستولوجية باثولوجية لخاليا السرطان الدرقي الحليمي من 
نوع الخاليا الطولية.
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• نظام تقييم السرطان الدرقي املتمايز ما بعد العملية	

السريرية  املعطيات  جميع  تؤخذ  جراحيًا  الـغـدة  استئصال  يـتـم  أن  بـعـد 
والهيستولوجيا مثل: العمر، ونقائل العقد اللمفاوية، وحجم الورم، وتمدُّده خارج محيط 
لكل مريض، ويتم هذا عن طريق  الوفيات  الدرقية؛ وذلك لحساب معدل خطر  الغدة 
مخطط بياني لحساب معدل الوفيات، وأشهر هذه األنظمة هو نظام اللجنة األمريكية 
املشتركة للسرطان )AJCC/ TNM classification system(، وفي النسخة الثامنة 
لتصنيف الورم والعقائد والنقائل للسرطان الدرقي املتمايز أصبح عدد الفئات التي 
تنتمي إلى املرحلة األولى أو الثانية أكثر؛ حيث إن مسار السرطان الدرقي املتمايز 
أصبح أفضل، فعندما يكون عمر الشخص أقل من 55 عامًا، ولديه ورم غدي متمايز 
من أي حجم سواء كانت لديه نقائل في الغدد اللمفاوية املجاورة أم ال، لكن بدون أن 
تكون النقائل بعيدة فيكون في املرحلة األولى، أما إذا كانت لديه نقائل بعيدة فيكون في 
املرحلة الثانية، أما بالنسبة للشخص الذي يبلغ 55 عامًا أو أكثر وال توجد لديه نقائل 
في العقد اللمفاوية املجاورة، أو نقائل بعيدة، وكان حجم الورم أقل من 2 سنتي متر 
)ورم 1( أو ما بني )2 - 4( سنتي متر )ورم 2( فيكون في املرحلة األولى من املرض، 
ويكون في املرحلة الثانية في الحاالت التالية: إذا لم يكن لدى الشخص املصاب نقائل 
بعيدة لكن توجد لديه نقائل في العقد اللمفاوية، وحجم الورم أقل من 2 سنتي متر، 
أو ما بني )2-4( سنتي متر، والحالة األخرى عندما يكون حجم الورم أكبر من 4 سنتي 
متر، لكن يكون الورم في حدود الغدة الدرقية )ورم 3 أ(، أو يكون الورم من أي حجم مع 
انتشار عياني للورم خارج الدرق )Gross Extrathyroidal Extension( بشكل محدود 
غازيًا العضالت اإلسارية )Strap Muscles( )ورم 3 ب(، ويكون الشخص املصاب في 
املرحلة الثالثة إذا كان الورم من أي حجم منتشرًا عيانًا خارج الدرق، وغازيًا النسيج 
والعصب  واملريء،  الهوائية(،  )القصبة  والرغامى  الحنجرة،  مثل:  الجلد  تحت  الرخو 
الحنجري الراجع )ورم 4 أ( سواء كانت هناك نقائل في العقد اللمفاوية أم ال، لكن بدون 
وجود نقائل بعيدة، أما إذا كانت هناك نقائل بعيدة، فيكون الشخص املصاب في املرحلة 
الرابعة، ويكون في املرحلة الرابعة كذلك إذا كان هناك انتشار عياني للورم خارج الدرق، 
وكان غازيًا اللفافة أمام الفقار )Prevertebral Fascia(، أو مغطيًا الشريان السباتي، 

أو األوعية املنصفية ودون وجود نقائل بعيدة.
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وُيعتبر نظام التقييم هذا مفيدًا في التنبؤ بمعدل وفيات املرضى، لكنه ال يستطيع 
الدرقية  للغدة  األمريكية  الجمعية  قامت  لذا  السرطان؛  حدوث  تجدُّد  بمعدل  التنبؤ 
تجدُّد حدوث  نسبة  املرضى حسب  والذي يصنف  املخاطر  لتصنيف  نظام  باستحداث 
 -  1( من  السرطان  حدوث  تجدُّد  نسبة  تكون  حيث  منخفض  خطر  معدل  إلى  املرض 
10%(، ومعدل خطر متوسط وتكون فيها نسبة تجدُّد حدوثه من )10 - 40 %(، ومعدل 
خطر عاٍل وتبلغ فيه نسبة تجدُّد حدوثه أكثر من 40 %، وفي املرضى ذوي معدل الخطر 
املنخفض يكون السرطان الدرقي املتمايز داخل حدود الغدة، وال يوجد تمدُّد للورم 
خارجها أو في األوعية الدموية، وال وجود ألية نقائل، كما يتم جمع املرضى الذين 
لديهم تمدُّد مجهري في األنسجة اللينة حول الغدة في هذه الفئة أيضًا؛ حيث إن نسبة 
تجدُّد حدوث السرطان لديهم قليلة جدًا، أما املرضى ذوو معدل الخطر املتوسط فتكون 
لديهم نقائل في العقد اللمفاوية الرقبية، أو غزو لألوعية الدموية في أكثر من أربعة 
لليود املشع خارج  للورم هيستولوجيا سيئة، أو يكون هناك قبط  منها، أو أن يكون 
منطقة الغدة عند عمل فحص أشعة اليود املشع بعد العملية، أما املرضى ذوو معدل 
الخطر العالي فيوجد لديهم تمدُّد مرئي للورم خارج حدود الغدة ونقائل بعيدة، وعدم 

استئصال الورم بشكل كامل أو ارتفاع في مستوى الثيروجلوبولني بعد العملية. 
وتتنبأ هذه األنظمة التي تم الحديث عنها في الفقرة السابقة بمعدل الوفيات، أو 
نسبة تجدُّد حدوث السرطان حسب املعطيات السريرية املتوفِّرة وغيرها بعد إجراء عملية 
استئصال الغدة، لكن قد تكون استجابة املريض للعالج إحدى الطرق التي ُتحدِّد خطة 
العالج واملتابعة، وأيضًا تتنبأ بنسبة تجدُّد حدوث السرطان، فاالستجابة للعالج إما أن 
 ،)Biochemical Incomplete( تكون ممتازة، أو غير مكتملة بالنسبة للكيمياء الحيوية
أو غير مكتملة بنيويًا )Structural Incomplete(، أو تكون غير ُمحدَّدة، فاالستجابة 
املمتازة هي التي ال يكون فيها أي دليل على وجود املرض سواء سريريًا، أو كيميائيًا 
مستوى  ويكون  سلبية،  للمريض  عملها  يتم  التي  األشعة  فتكون  بنيويًا،  أو  حيويًا، 
الثيروجلوبولني املثبط أقل من 0.2 نانوجرام لكل ملي، أو مستوى الثيروجلوبولني املنبه 
بالهرمون املنبه للدرقية أقل من 1 نانوجرام لكل ملي لتر، ففي هذه الفئة تكون نسبة 
تجدُّد حدوث السرطان من )1-4 %( في السنوات من )5-10( القادمة، ويكون معدل 
الوفيات الخاص باملرض أقل من 1 %، وتؤدي نقطة النهاية السريرية الجيدة لهذه الفئة 
إلى تقليل كثافة العالج واملتابعة بشكل مبكر، أما في االستجابة غير املكتملة بالنسبة 
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للكيمياء الحيوية فيكون مستوى الثيروجلوبولني مرتفعًا أو نسبة ضد الثيروجلوبولني 
مرتفعة دون وجود دليل مادي أو بنيوي على وجود الورم، حيث تكون األشعة سلبية، 
ويكون مستوى الثيروجلوبولني املثبط مساوياً لواحد نانوجرام لكل ملي أو أكثر منه، 
ويكون مستوى الثيروجلوبولني املنبه بالهرمون املنبه للدرقية أكثر من 10 نانوجرام لكل 
ملي أو مساويًا لها، أو أن تكون نسبة ضد الثيروجلوبولني في ارتفاع، فعند متابعة 
هذه الفئة فإن 30 % من املرضى ال يصبح لديهم وجود للمرض بشكل تلقائي، و20 
% ال يصبح لديهم وجود للمرض بعد أخذ عالج إضافي، و20 % يتطور لديهم املرض 
بظهور بنيوي للورم، لكن يظل معدل الوفيات في هذه الفئة أقل من 1 %، وعند متابعة 
هذه الفئة إذا ظل مستوى الثيروجلوبولني مستقرًا أو متناقصًا تستمر املتابعة فقط 
دون عمل أية فحوص أخرى، أما إذا ارتفع مستوى الثيروجلوبولني يتم عمل فحوص 
إضافية أو البدء بالعالج، أما االستجابة غير املكتملة بنيويًا فيوجد فيها دليل على بقايا 
الورم، ففي هذه الفئة فإن )50-85 %( من املرضى يستمر لديهم وجود الورم رغم أخذ 
العالج اإلضافي، ونسبة معدل الوفيات الخاص باملرض تكون 11 % عند وجود الورم 
في الرقبة، و50 % عند وجود النقائل البعيدة، أما االستجابة غير املُحدَّدة فيوجد فيها 
أو  تكون حميدة  بأن  الجزم  يمكن  وال  ُمحدَّدة،  غير  بنيوية  أو  كيميائية حيوية  تغييرات 
سرطانية، وعند متابعة هذه الفئة فإن )80-90 %( من التغييرات تكون مستقرة أو تختفي 
تلقائيًا، و)15-20 %( من الحاالت يظهر فيها دليل على وجود الورم، ويبلغ معدل الوفيات 

الخاص باملرض أقل من 1 %. 

كيفية املتابعة املبدئية بعد االستئصال الجراحي
تتم متابعة مريض السرطان الدرقي املتمايز بعد استئصال الغدة جراحيًا، وذلك 
للتأكد من خلوه من بقايا الخاليا السرطانية، وتعتمد املتابعة املبدئية على ثالث ركائز 
ملنطقة  التصواتي  التصوير  والثانية:  الدم،  في  الثيروجلوبولني  مستوى  هي  األولى: 

الرقبة، والثالثة: التصوير بالنظائر املشعة. 

أواًل: مستوى الثيروجلوبولني بالدم
ُيعد تركيز الثيروجلوبولني بالدم بعد االستئصال عاماًل مستقاًل دااًل على استمرار 
 Remnant( وجود املرض أو تجدُّد حدوثه، كما أنه ينبئ عن فرص نجاح جّذ البقايا
Ablation(، ويصل مستوى الثيروجلوبولني إلى أدنى مستوى خالل )3-4( أسابيع 
بعد إجراء العملية، فإن كان مستوى الثيروجلوبولني لدى املرضى ذوي معدل الخطر 
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املتابعة السريرية
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املنخفض لتجدد املرض أقل من 1 نانوجرام لكل ملي لتر فهذا يؤكد على استمرار 
تصنيفهم في هذه الفئة، ويعطي اطمئنانًا للمريض والطبيب، أما بالنسبة للمرضى ذوي 
معدل اإلصابة املتوسط، فإن مستوى الثيروجلوبولني يكون أقل من 1 نانوجرام لكل 
ملي لتر، وإن كان هذا عاماًل مطمئنًا فإنه ال ينفي وجود نقائل صغيرة الحجم، أما إذا 
كان مستوى الثيروجلوبولني أكثر من )10-30( نانوجرام لكل ملي لتر، فهذا يزيد من 

احتمالية استمرار وجود املرض بعد العملية.

ثانيًا: التصوير التصواتي ملنطقة الرقبة 
ُيعتبر التصوير التصواتي ملنطقة الرقبة من األدوات الحساسة لتقييم وجود أية 
أثناء ارتفاع مستوى الثيروجلوبولني في الدم، أو  نقائل في هذه املنطقة خاصة في 
زيادة قبط اليود املشع، كما أنه يتمّيز بسهولته و قلة تكلفته؛ مما يجعله مثاليًا ملتابعة 

املرضى بعد االستئصال الجراحي.

ثالثًا: التصوير بالنظائر املشعة
 - اليود، يود  باليود املشع باستخدام نظائر  التصوير  التصوير:  يشمل هذا 
131، ويود - 123، أو باستخدام تصوير طبقي محوسب بإصدار فوتونات وحيدة 
الطاق، وُيراعى عند التصوير باليود املشع باستخدام نظير اليود - 131 أن ُتستخَدم 
جرعة ذات نشاط إشعاعي منخفض؛ وذلك ألن استخدام جرعة ذات نشاط إشعاعي 
عاٍل قد يؤدي إلى عدم نجاح جّذ بقايا الدرقية بعد ذلك، وُتعرف هذه الظاهرة بالصعق، 

حيث ال ُتمتص خاليا الدرقية املتبقية أو نقائل اليود املشع بشكٍل كاٍف.

عالج السرطان الدرقي األولي بعد االستئصال الجراحي
يعتمد العالج األولي بعد االستئصال الجراحي على جّذ أية نقائل متبقية، ومنع 
تجدُّد حدوث املرض، ويشمل ذلك: العالج باليود املشع، والعالج املثبط للهرمون املنبه 

للدرقية باستخدام الثايروكسني.

العالج باليود املشع
يمكن حصر أهداف العالج باليود املشع في ثالثة أهداف، أولها: جّذ أية بقايا 
ألنسجة الغدة الدرقية الطبيعية؛ وذلك لتسهيل مهمة متابعة املرضى بعد ذلك، وثانيها: 
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استخدامه كعالج مساعد للقضاء على البقايا املشتبه بوجودها وإن لم يتم التأكد من 
ذلك، وثالثها: استخدامه كعالج لبقايا الخاليا السرطانية التي لم يتم استئصالها، وال 
ُيوصى باستخدام العالج باليود املشع للمرضى ذوي املعدل املنخفض للخطر حسب 
تصنيف الجمعية األمريكية للغدة الدرقية، وأيضًا ال يوصى باستخدامه بشكل دوري 
بعد  سواء  املجهري  الحليمي  الدرقي  السرطان  يعانون  الذين  للمرضى  روتيني  أو 
االستئصال التام للغدة الدرقية، أو االستئصال الفصي، أما بالنسبة للمرضى ذوي 
املعدل املتوسط للخطر، فيمكن استخدام العالج باليود املشع كعالج مساعد، وبالنسبة 
للمرضى ذوي املعدل العالي للخطر فإن استخدام العالج باليود ُيعتبر أمرًا تقليديًا. 

أما عن آلية العالج باليود املشع فالبد أن يكون مستوى الهرمون املنبه للدرقية 
من  الغدة  خاليا  بقايا  تتمكن  حتى  وذلك  متر؛  ملي  لكل  دولية  وحدة   30 من  أكثر 
عالج  بسحب  إما  الشيء  هذا  ويتم  مؤثر،  بشكل  املشع  اليود  وتركيز  امتصاص 
الثايروكسني ملدة )3 - 4( أسابيع، أو كبديل عن ذلك باستخدام عالج الهرمون املنبه 
للدرقية البشري املؤتلف أو ما يسمى بالثايروجني، ومن مساوئ الطريقة األولى لرفع 
الهرمون املنبه للدرقية للمستوى املطلوب هو أن املريض يعاني أعراض خمول الغدة 
لوقت طويل، وقد ال يستطيع احتمال ذلك، وُيوصى باستخدام الثايروجني قبل العالج 
باليود املشع في املرضى ذوي املعدل املنخفض أو املتوسط للخطر الذين ال توجد لديهم 
نقائل ممتدة، وكذلك يمكن استخدامه في املرضى ذوي املعدل املتوسط للخطر ولديهم 
نقائل ممتدة في الرقبة لكن ال توجد نقائل بعيدة، أما املرضى ذوو املعدل العالي للخطر 
فال ُيوصى باستخدام الثايروجني لعدم وجود ما يثبت فّعاليته في هذه الحاالت، أما 
إن كان خيار سحب الثايروكسني يؤدي إلى مضاعفات غير محتملة للمريض فيمكن 

استخدام الثايروجني بغض النظر عن مدى انتشار النقائل. 
العالج  في  املستخدمة   131  - اليود  لنظائر  اإلشعاعي  النشاط  أما عن جرعة 
فيعتمد ذلك على معدل خطر إصابة املريض، والغرض من استخدامها، فعند استخدام 
العالج باليود املشع لجّذ أية بقايا ألنسجة الغدة، وذلك لدى املرضى ذوي معدل خطر 
منخفض لإلصابة، أو املرضى ذوي معدل خطر متوسط لإلصابة الذين لديهم عوامل 
منخفضة للخطر فتكون جرعة اليود 30 ملي كيوري، وُتستخدم الجرعات األعلى ما 
عمل  ويتم  النقائل،  على  القضاء  في  مساعد  كعالج  كيوري  ملي  و200(   100( بني 
مسح ذري للجسم )Whole Body Scan( بعد العالج باليود املشع؛ وذلك للتأكد من 

النشاط اإلشعاعي ألية عقد قد ُيشك في كونها سرطانية. 
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العالج بالثايروكسني املثبط للهرمون املنبه للدرقية
يكمن الغرض من تثبيط الهرمون املنبه للدرقية كعالج مساعد لدى مرض سرطان 
الغدة الدرقية املتمايز في أن الخاليا السرطانية تقوم بتعبير مستقبلة الهرمون املنبه 
للدرقية على غشاء الخلية، وتستجيب لتنبيه الهرمون املنبه للدرقية، وذلك في التعبير 
إلنتاج عدة بروتينات وزيادة معدل نمو الخاليا، لذا فإن تثبيط مستوى الهرمون املنبه 
للدرقية في الدم باستخدام جرعات كبيرة من الثايروكسني من شأنه أن يقّلل من معدل 

نمو الخاليا السرطانية، ويقّلل كذلك من تجدُّد نسبة حدوث السرطان. 

بعد  الثايروكسني  باستخدام  للدرقية  املنبه  الهرمون  تثبيط  مستوى  يختلف 
فاملرضى  السرطان،  حدوث  لتجدُّد  املتوقعة  النسبة  في  جراحيًا  الغدة  استئصال 
من  أقل  إلى  لديهم  للدرقية  املنبه  الهرمون  بتثبيط  ُيوصى  للخطر  العالي  املعدل  ذوو 
تثبيط  فيتم  للخطر  املتوسط  املعدل  أما املرضى ذوو  لتر،  لكل ملي  0.1 وحدة دولية 
0.5( وحدة دولية لكل ملي لتر، أما املرضى ذوو املعدل  الهرمون لديهم بني )0.1 - 
املنخفض للخطر خاصة إذا كان مستوى الثيروجلوبولني في الدم قلياًل جدًا، وقد ال 
ُيقاس بفحص الدم، فيكون املستوى املطلوب لتركيز الهرمون املنبه للدرقية في النصف 
2( وحدة دولية لكل ملي لتر، وهذا نفس  ما بني )0.5 -  األدنى للمدى املرجعي أي: 
املعدل املطلوب للمرضى ذوي املعدل املنخفض بعد استئصال فّصي الغدة الدرقية، 
ه )External Beam Radiation(، فال دور له  أما العالج باإلشعاع الخارجي املوجَّ

كعالج مساعد بعد استئصال الغدة جراحيًا، وإزالة الورم بشكل كامل.

املتابعة طويلة األمد ملرضى سرطان الغدة الدرقية
اليود  واستخدام  الدرقية،  للغدة  الجراحي  باالستئصال  املبدئي  العالج  بعد 
تتم  للدرقية  املنبه  للهرمون  املثبط  بالثايروكسني  والعالج  الحاالت،  بعض  في  املشع 
متابعة املريض على املدى الطويل باالعتماد على قياس مستوى الثيروجلوبولني وضد 
الثيروجلوبولني، والتصوير التصواتي للرقبة، والتصوير بالنظائر املشعة، وأيضًا يتم 
في بعض الحاالت عمل التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني والتصوير الطبقي 

املحوري، والرنني املغناطيسي.
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أواًل: قياس مستوى الثيروجلوبولني وضد الثيروجلوبولني

يتم قياس مستوى الثيروجلوبيلني وضد الثيروجلوبيلني بصفة دورية كل )6 - 12( 
شهرًا مع استمرار عالج الثايروكسني لتثبيط الهرمون املنبه للدرقية، وفي املرضى ذوي 
كل  لتصبح  ذلك  بعد  الفحص  فترة  تباعد  يمكن  للخطر  املتوسط  أو  املنخفض  املعدل 
 )12-6( املتابعة كل  العالي للخطر فتستمر  شهراً، أما املرضى ذوو املعدل   )24-12(
شهرًا ملدة سنوات، وال حاجة لعمل مقايسة لتركيز الثيروجلوبولني بعد تنبيه الهرمون املنبه 
للدرقية، بل يتم االكتفاء بقياسه مع تثبيط الهرمون املنبه للدرقية إال في بعض املرضى 
ذوي املعدل العالي للخطر، وذلك ألن املقايسة املناعية للثيروجلوبولني ذات حساسية 
وظيفية عالية ودقة شديدة، ويتم قياس ضد الثيروجلوبولني بالتزامن مع قياس مستوى 
الثيروجلوبولني في الدم، إذ إن ارتفاع تركيز ضد الثيروجلوبولني في الدم يقّلل بطريقة 
خاطئة من قياس الثيروجلوبولني بواسطة املقايسة املناعية، ويوجد ضد الثيروجلوبولني 
في 25 % من مرضى سرطان الغدة الدرقية بعد العالج الجراحي، وتكمن أهمية قياس 
ضد الثيروجلوبولني إضافة إلى التأكد من مصداقية قياس الثيروجلوبولني في التنبؤ 
بتوقعات سير املرض، إذ إن تناقص تركيز ضد الثيروجلوبولني في املتابعة الدورية 

ُيعتبر مؤشرًا جيدًا على اختفاء املرض. 

ثانيًا: التصوير التصواتي للرقبة 

بعد  املرضى  متابعة  في  املهمة  األدوات  من  للرقبة  التصواتي  التصوير  ُيعد 
االستئصال الجراحي، حيث يتم تقييم مكان الغدة الدرقية ألية بقايا ألنسجة مشتبه 
بها أو لعقد ملفاوية متضخمة، ويتم عمل التصوير التصواتي بصفة دورية كل )12-6( 
شهرًا، وذلك حسب مستوى الثيروجلوبولني، ومعدل الخطر للمريض، وفي املرضى 
معدوم  أو  جدًا  منخفض  مستوى  ولديهم  للخطر  املتوسط  أو  املنخفض  املعدل  ذوي 
للثيروجلوبولني وكان التصوير التصواتي طبيعيًا فال توجد حاجة لالستمرار في عمل 
التصوير التصواتي بصورة دورية واالكتفاء باملتابعة بالقياس الدوري للثيروجلوبولني، 
وعند وجود عقد ملفاوية متضخمة في التصوير التصواتي بحيث تكون أكبر من )10-8( 
ملي متر في قطرها األكبر تخضع لعمل خزعة لتحليل النسيج مع أخذ شفطة لقياس 
للتأكد من وجود سرطان فيها  العقدة املتضخمة، وذلك  الثيروجلوبولني في  مستوى 
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من عدمه، أما إذا كان حجم العقدة أقل من )8-10( ملي متر في قطرها األكبر فيتم 
االكتفاء باملراقبة الدورية دون أخذ عينة.

ثالثًا: املسح الذري الشامل للجسم

باليود املشع ألول مرة، وال يحتاج املرضى ذوو  العالج  بعد  للجسم  يتم عمله 
املعدل املنخفض للخطر أو املتوسط بصفة دورية إلى إعادة الفحص، لكن إعادة عمل 
العالي  املعدل  ذوي  املرضى  في  شهرًا   )12-6( بعد  للجسم  الشامل  الذري  املسح 
للخطر، وبعض املرضى ذوي املعدل املتوسط للخطر مع عوامل خطورة أخرى يكون 

مفيدًا في متابعة أية أنسجة مشتبه بها ذات نشاط إشعاعي عاٍل. 

رابعًا: التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني 

لتر،  ملي  لكل  نانوجرام   10 من  ألكثر  الثيروجلوبولني  تركيز  ارتفاع  حالة  في 
باإلصدار  املقطعي  التصوير  عمل  فإن  سلبيًا،  الشامل  للجسم  الذري  املسح  وكان 

البوزيتروني قد يساعد في العثور على نقائل لم يتم اكتشافها. 

خامسًا: التصوير الطبقي املحوري والرنني املغناطيسي

يساعد التصوير الطبقي املحوري )CT scan( والرنني املغناطيسي في تحديد 
مدى انتشار املرض في الرقبة خاصة إذا كان هناك عديد من العقد اللمفاوية املتضخمة 
واملشتبه في إصابتها، وقد ال يكون التصوير التصواتي كافيًا لتحديد انتشار املرض، 
الثيروجلوبولني مرتفعًا ألكثر من 10 نانوجرام لكل ملي  كذلك عندما يكون مستوى 
لتر، وكان املسح الذري الشامل للجسم سلبيًا يتم عمل تصوير طبقي محوري للرئتني 

بمقاطع ضعيفة الكتشاف أية نقائل.

عالج السرطان الدرقي النقيلي
يعتمد عالج نقائل السرطان الدرقي على موقعها، وحجمها، وقبط اليود الذي 
تظهره، فعادة يتم التخّلص من النقائل املوجود بالرقبة باالستئصال الجراحي، أما 

العالج باليود املشع فُيستخدم للنقائل في أماكن أخرى في الجسم.
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العالج الجراحي: ُيعتبر العالج الرئيسي ألية نقائل في منطقة الرقبة. 

العالج باليود املشع: ويتم العالج به إذا أظهرت النقائل قبطًا عاليًا في املسح 
الذري الشامل للجسم، وعند وجود نقائل مجهرية في الرئتني يتم عالجها باليود املشع، 
وقد يتم تكرار العالج كل )6-12( شهرًا في وجود استجابة للعالج، وقد يؤدي العالج 
إلى هدأة املرض بنسبة عالية، أما إذا كانت النقائل كبيرة في الرئتني فيمكن عالجها 
باليود املشع، واالستمرار في ذلك إن كانت هناك استجابة مع أن فرص االستجابة 
للعالج باليود املشع تكون أقل، كذلك يتم إعطاء العالج باليود املشع عند وجود نقائل 
في العظم ذات قبط مرتفع، وقد ُيستخدم العالج باليود املشع كعالج تجريبي في حال 

كان مستوى الثيروجلوبولني مرتفعًا، واملسح الذري الشامل للجسم سلبيًا.

ه: يتم اللجوء إليه عند وجود نقائل بعيدة في  العالج اإلشعاعي الخارجي املوجَّ
العظم، أو املخ، أو الرئتني، أو الكبد مع وجود أعراض.

العالج بمثبطات الكيناز: ُيعتبر العالج بهذا النوع من األدوية خيارًا أخيرًا عند 
فشل العالج املحلي سواء العالج الجراحي، أو اإلشعاعي، وعدم االستجابة للعالج 
باليود املشع، وُيستخدم هذا الدواء للمرضى الذين يعانون أعراضًا بشكل مضطرد 

بسبب النقائل املنتشرة في الجسم.     

السرطان الدرقي اللُّبي
ينشأ السرطان الدرقي اللبي من الخاليا املجاورة للجريب، ويؤدي في البداية إلى 
فرط تنّسج، ومن َثمَّ يتطور إلى حدوث السرطان في الخاليا املجاورة  للجريب، )انظر 
إلى الصورة 34 التي تبني عينة مستأصلة من الغدة الدرقية تحتوي على سرطان درقي 

لبي(.
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الصورة )34(: تبني عينة مستأصلة من الغدة الدرقية تحتوي على سرطان درقي لبي.

 )Sporadic( وفي 70 % من حاالت السرطان الدرقي اللبي يكون الورم فراديًا
ويحدث في العقد الرابع أو الخامس من العمر، ويكون الورم وراثيًا في 30 % من 
الحاالت األخرى، فإما أن يكون جزءًا من متالزمة تكّون الورم الصماوي املتعدد النوع 
الثاني أ و ب )MEN 2A and B(، أو يكون ورماً لبياً وراثياً، وسبب نشوء هذا النوع 
 ])Ret( من السرطان يرجع إما إلى طفرات وراثية ]طفرة وراثية في الجني السرطاني
 % 50 الفرادي حيث توجد في  اللبي  الدرقي  إلى طفرات جسدية في السرطان  أو 
من الحاالت، ويقوم هذا الورم بإفراز الكالسيتونني، كما قد يفرز هرمونات وببتيدات 
ه لقشر الكظر،  أخرى مثل: السيروتونني، والهيستامني، والسيروتونني، والهرمون املوجِّ
ونقائل  الرقبة،  في  الورم  حول  نقائل  وجود  يتبني  مرة  ألول  املرض  تشخيص  وعند 
بعيدة في 50 % من الحاالت، ويتمّيز تطور املرض بالتدرجي، ويصل معدل البقاء على 
قيد الحياة في السنوات العشر من )50-70 %(، وتبني صور األشعة السينية وجود 

تكّلسات في منطقة الغدة الدرقية، أو في أماكن النقائل.
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وجود  من  للتثبت  جيني  فحص  بعمل  الوراثي  اللُّبي  السرطان  تشخيص  ويتم 
الجني السرطاني )Ret( والذي يكون موجودًا في أكثر من 95 % من الحاالت، ومعرفة 
يظهر  أن  قبل  حتى  السرطان  حدوث  عن  ينبئ  الفحص  هذا  ولعل  املتأثرة،  الرامزة 
األولى؛  الدرجة  من  املصاب  املريض  ألقرباء  عادة  الفحص  هذا  عمل  ويتم  سريريًا، 
حيث إنه يتبع وراثة صبغية جسدية سائدة، ولألشخاص الذين يحملون هذا الجني 
السرطاني يتم فحصهم بالتصوير التصواتي للغدة الدرقية للبحث عن أية عقيدات أو 
عقد ملفاوية متضخمة، وعمل فحص ملستوى الكالسيتونني في الدم، فإذا كان أي من 
الفحصني غير طبيعي يتم إجراء استئصال جراحي للغدة، وقد يتم استئصال الغدة 
وقائيًا أي: قبل أن تظهر أية عالمات على وجود السرطان، ويتحدد توقيت هذا اإلجراء 
الجراحي الوقائي بناًء على نوعية الطفرة الوراثية، حيث إن بعض الطفرات الوراثية 
النوع  من  املتعدد  الصماوي  الورم  تكّون  متالزمة  في   )Ret( السرطاني  الجني  في 
الثاني )ب( تكون أكثر عدوانية، ويظهر السرطان الدرقي اللبي في سن مبكرة، لذا قد 
يلزم استئصال الغدة جراحيًا حتى في سن خمس سنوات، أما في الطفرات األخرى 
فيمكن تأجيل استئصال الغدة وقائيًا إلى سن أكبر من هذا، ويتمّيز السرطان الدرقي 
اللُّبي بإفراز الكالسيتونني الذي يعتبر عالمة وجود املرض، لكن في بعض األحيان 
يكون مستواه في الدم طبيعيًا رغم وجود فرط التنّسج للخاليا املجاورة للجريب، أو أن 
يكون الورم صغيرًا، ففي هذه الحالة يتم تنبيه الورم لزيادة إفراز الكالسيتونني وذلك 
إما عن طريق إعطاء البينتاجاسترين أو الكالسيوم وريديًا، والفحص املعتمد هو إعطاء 
البينتاجاسترين بجرعة 0.5 مكروجرام لكل كيلوجرام من الوزن، ويتم قياس مستوى 
الكالسيتونني من البداية وبعد دقيقة، واثنتني، وخمس، وعشر دقائق، فإذا زاد مستوى 
الكالسيتونني عن 100 بيكوجرام لكل ملي لتر فهذا يدل على وجود سرطان غدي لبي، 
أما إذا ظل مستوى الكالسيتونني أقل من 30 بيكوجرام لكل ملي فهذا ينفي وجود 
سرطان درقي لبي، أما إذا كان مستوى الكالسيتونني بني )30 - 100( فقد يعني هذا 
وجود فرط تنّسج، كما قد يفرز السرطان الدرقي اللُّبي املستضد السرطاني املضغي 
الذي ال ُيعتبر فريدًا لهذا النوع من األورام، إذ يتم إفرازه بواسطة أورام أخرى أيضًا،  

لكنه ُيستخدم في متابعة املرضى بعد استئصال الغدة. 
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واستئصال الغدة بشكل تام هو العالج األمثل للتخّلص من الورم، ويتم استئصال 
معروفًا وإيجابيًا، أما إذا تم   )Ret( السرطاني  الجني  كان فحص  إذا  وقائيًا  الغدة 
اكتشاف الورم سريريًا، فعندها تكون هناك غالبًا نقائل في العقد اللمفاوية الرقبية في 
90 % من الحاالت، فالعالج األمثل حينها إضافة إلى استئصال الغدة بشكل كامل، 

 Neck" )إجراء تشريح للرقبة )وهو فصل تشريحي للرقبة للكشف عن الغدد اللمفاوية
Dissection" الستئصال جميع العقد اللمفاوية املصابة بالسرطان، وملتابعة املريض بعد 

الجراحة يتم قياس مستوى الكالسيتونني في الدم ثم بعد التنبيه، فإن ظل طبيعيًا فهذا 
دليل على خلو املريض من السرطان، كما يتم عمل فحص املستضد السرطاني املضغي 
استمرار  على  دليل  فهذا  مرتفعًا  الكالسيتونني  كان مستوى  إذا  أما  أيضًا،  للمتابعة 
وجود السرطان، فعندها يتم عمل األشعة الالزمة للبحث عن بقايا الورم في الرقبة أو 
أية نقائل بعيدة لم يتم اكتشافها قبل العملية، فإن ُوِجدت بقايا للورم في الرقبة يتم 
عمل تشريح للرقبة الستئصال أية نقائل موجودة، أما إذا لم يتم اكتشاف أية نقائل 
العالج باإلشعاع حيث إن  إلى  اللجوء  الكالسيتونني فيمكن  ارتفاع في مستوى  مع 
باليود املشع فغير  العالج  أما  للعالج اإلشعاعي،  اللُّبي يستجيب  الدرقي  السرطان 
ُمجٍد باملرة ألن الخاليا املجاورة للجريب التي ُتكّون هذا السرطان ال تستخلص اليود 
للدرقية ال يتم وصفه  املنبه  للهرمون  بالثايروكسني املثبط  وال تركزه، كما أن العالج 

لعدم فّعاليته.

السرطان الدرقي الالمتمايز
يصيب هذا النوع من السرطان األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، 
وينشأ عادة من عقيدة درقية حميدة أو سرطان درقي متمايز، ويتميز هذا النوع من 
السرطان بسرعة نموه وعدوانيته، حيث إنه يغزو األنسجة املجاورة فيسبب صعوبة في 
البلع، أو في التنفس. وقد يحتاج املريض إلى عمل فغر الرغامى )القصبة الهوائية( 
للمساعدة على التنفس، كما أنه من املمكن أن ينتقل الورم إلى الرئتني، وتكون توقعات 

سير املرض سيئة.                
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هناك مجموعة من أمراض الغدة الدرقية التي تترافق مع حاالت سريرية أخرى 
من مثل أمراض الغدة الدرقية التي تحدث أثناء الحمل وفترة ما بعد الوالدة وأمراض 

الغدة الدرقية عند كبار السن وسوف نستعرضها في هذا الفصل.

أمراض الغدة الدرقية أثناء الحمل وما بعد الوالدة
والتي من  الحمل  فترة  التي تحدث في  الفيزيولوجية  التغيرات  هناك عديد من 
شأنها أن تؤثر على احتياج الجسم من اليود، وهرمونات الغدة الدرقية، وتشمل هذه 
التغييرات: زيادة اإلفراغ الكلوي )Renal Excretion( لليود، وزيادة إنتاج الجلوبولني 
الرابط للثايروكسني من الكبد؛ مما يؤدي إلى زيادة في إنتاج هرمونات الغدة، كما يتم 
إفراز موجهة الغدد التناسلية املشيمائية البشرية وخاصة في الثلث األول من الحمل، 
وتؤثر هذه التغييرات أيضًا على دقة فحوص الغدة املخبرية، فعند قياس الثايروكسني 
الطريقة في  بهذه  املقاسة  تركيزه  تقل نسبة  اآللية  املناعية  املقايسة  باستخدام  الحر 
الثلث األخير من الحمل؛ بسبب زيادة تركيز الجلوبولني املرتبط بالدرق، ونقص تركيز 
األلبومني في هذه الفترة مما يؤثر على دقة قياسه؛ لذا فإن قياسه مع حساب املدى 
املرجعي أثناء الحمل ُيعتبر أكثر دقة، وينبئ بشكل أفضل عن تركيز الهرمون الحقيقي 

في الثلث األخير من الحمل. 

ونتيجة للتغيرات الفيزيولوجية التي تحدث في فترة الحمل يقل تركيز الهرمون 
مع  الحمل  الثاني عشر من  األسبوع  إلى  السابع  األسبوع  ابتداًء من  للدرقية  املنبه 
العودة التدريجية إلى املستوى الطبيعي في الثلث الثاني والثالث من الحمل؛ لذا من 
املهم قياس املدى الطبيعي للهرمون املنبه للدرقية، وتحديده لكل ثلث من الحمل في 
املجتمع؛ وذلك لتشخيص ومتابعة أمراض الغدة لدى النساء الحوامل بشكل أفضل.

الفصل السادس
أمراض الغدة الدرقية املصاحبة حلاالت خاصة
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 أهمية زيادة اليود في الحمل واألمراض الناجمة عن نقصه
تزيد حاجة الجسم إلى اليود أثناء الحمل، وذلك لعدة أسباب منها: زيادة اإلفراغ 
لذا  لليود؛  الجنني  زيادة حاجة  وكذلك  الغدة،  هرمونات  إنتاج  وزيادة  لليود،  الكلوي 
توصي منظمة الصحة العاملية باستهالك 250 مكروجرام من اليود يوميًا أثناء فترة 
ومنتجات  باليود،  املدعم  امللح  لليود:  الطبيعية  املصادر  ومن  يومي،  كمتطلب  الحمل 
إلى  اليود  نقص  ويؤدي  والبيض،  والدجاج،  واللحم،  البحرية،  واملأكوالت  األلبان، 
مضاعفات في األم والجنني، وذلك حسب درجة النقص؛ حيث يؤدي النقص البسيط 
م الغدة في األم، وبعض األمراض السلوكية في الطفل مثل:  واملتوسط إلى حدوث تضخُّ
اضطراب نقص االنتباه مع زيادة النشاط، أما نقص اليود الحاد فيؤدي إلى نقص في 
إنتاج هرمونات الغدة في األم، والجنني؛ مما يتسبب في حدوث تضخم في الغدة لديها 

وجنينها، واإلجهاض، أو والدة الجنني ميتًا، وتأثر القدرات العقلية للطفل فيما بعد.

خمول الغدة الدرقية في الحمل
قد يتم تشخيص خمول الغدة ألول مرة أثناء الحمل؛ وذلك بسبب ازدياد حاجة 
جسم األم إلى هرموناتها في هذه الفترة، وعدم قدرة الغدة على االستجابة التامة، 
ويتم تشخيص خمولها في الحمل عندما يكون تركيز الهرمون املنبه للدرقية أكبر من 
الحد األعلى للمدى املرجعي الخاص بمرحلة الحمل للنساء الطبيعيات، وخمول الغدة 
الواضح يؤدي إلى مضاعفات منها: فقد الجنني، وارتفاع ضغط الدم، وتأثر القدرات 
العقلية للطفل؛ لذا من املهم عالج خمول الغدة في النساء الحوامل سواء تم تشخيصهن 
بخمولها ألول مرة أثناء الحمل، أو كن يعانني خمولها قبل الحمل؛ وذلك لتجنب أي 
مضاعفات تؤثر على األم، أو الجنني، وعند عالج خمول الغدة في أثناء الحمل فإن 
هدف العالج هو جعل مستوى الهرمون املنبه للدرقية في النصف األدنى من املعدل 
من النساء املصابات   )% 85-50( وتحتاج نسبة  الحمل،  بمرحلة  الخاص  الطبيعي 
بخمول الغدة الدرقية إلى زيادة جرعة الثايروكسني خالل فترة الحمل، ولتجنب حدوث 
نقص في هرمونات الغدة تتم زيادة جرعة الثايروكسني بواقع 30 % عند التأكد من 
الحمل، وعند املتابعة يتم عمل فحص وظائف الغدة مرة كل أربعة أسابيع إلى األسبوع 
30، وتعديل جرعة الثايروكسني عند الحاجة، وبعد الوالدة تعود املريضة إلى جرعة 

الثايروكسني نفسها التي كانت تأخذها قبل الحمل. 
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أما بالنسبة لخمول الغدة دون السريري الذي يتم تشخيصه خالل الحمل فإن قرار 
العالج يعتمد على نسبة ارتفاع الهرمون املنبه للدرقية، ووجود ضد الثيروبيروكسيداز 
من عدمه، فإذا كان مستوى الهرمون املنبه للدرقية أكبر من 10 وحدة دولية لكل لتر 
يتم البدء بعالج الثايروكسني بغض النظر عن حالة ضد الثيروبيروكسيداز، أما إذا 
كان مستوى الهرمون املنبه للدرقية ما بني )4-10( وحدة دولية لكل لتر فيتم فحص 
نسبة ضد الثيروبيروكسيداز، فإن كان الفحص إيجابيًا يتم العالج بالثايروكسني، أما 
إذا كان سلبيًا فيمكن البدء بالعالج أو االنتظار حسب عوامل أخرى كرغبة املريضة، 
أو حالة الحمل، أما إذا كان مستوى الهرمون املنبه للدرقية بني )2.5 - 4( وكان فحص 
ضد الثيروبيروكسيداز سلبيًا فال حاجة للعالج، أما إذا كان الفحص إيجابيًا فيمكن 

إعطاء الثايروكسني. 

نشاط الغدة الدرقية في الحمل
تعاني  الحامل  املرأة  تكون  أن  إما  إلى حالتني  الحمل  في  الغدة  ينقسم نشاط 
نشاط الغدة قبل الحمل، أو يتم تشخيصه في أثناء الحمل، وعندما يتم تشخيصه في 
الثلث األول من الحمل من املهم التأكد إن كان السبب في ذلك تسمم درقي حملي، أو 
بسبب فرط نشاط الغدة بسبب داء جريفز بشكل أساسي، ويحدث التسمم الدرقي 
الحملي نتيجة الرتفاع مستوى موجهة الغدد التناسلية املشيمائية البشرية الذي يرتبط 
بمستقبلة الهرمون املنبه للدرقية، ويؤدي إلى زيادة في إنتاج هرمونات الغدة، ويصل 
األسبوع  في  الذروة  إلى  البشرية  املشيمائية  التناسلية  الغدد  موجهة  تركيز  ارتفاع 
الثاني عشر من الحمل قبل أن يتناقص تركيزه تدريجيًا حتى األسبوع )14 - 18( 
وهذا االرتفاع ثم الهبوط ينعكس تأثيره على الغدة الدرقية، وتبني وظائف الغدة الدرقية 
هبوط تركيز مستوى الهرمون املنبه للدرقية إلى أقل من 0.1 وحدة دولية لكل ملي لتر، 
أما مستوى الثايروكسني الحر فيكون في املدى الطبيعي غالبًا، لكن في بعض األحيان 
يكون مرتفعًا أيضًا، وتعود وظائف الغدة إلى املستوى الطبيعي تدريجيًا في األسبوع 
18(، ويقتصر عالج التسمم الدرقي الحملي على عالج األعراض فقط، وإن   -  14(

احتاج األمر يتم إعطاء عامل محصر لألدرينيات بيتا؛ لتخفيف األعراض.
أما نشاط الغدة في الحمل فيكون بسبب داء جريفز في أغلب األحيان، وعندما 
يتم تشخيصه في الثلث األول من الحمل فمن املهم التفريق بينه وبني التسمم الدرقي 
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الحملي؛ بسبب االختالف في العالج، واملتابعة، حيث يدل وجود تضّخم في الغدة، أو 
عالمات ملرض العني الخاص بداء جريفز على أن نشاط الغدة بسبب داء جريفز، وإذا 
غابت العالمات السريرية يتم فحص الدم؛ لقياس ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية، 
فإن كان الفحص إيجابيًا فهذا يدل على وجود داء جريفز، وُيمنع عمل الفحص باليود 
املشع لتشخيص نشاط الغدة في الحمل؛ ألنه يعبر املشيمة، ويؤثر على غدة الجنني مما 
يؤدي إلى جّذها، وتكمن أهمية عالج نشاط الغدة في أثناء الحمل بسبب املضاعفات 
التي قد تؤثر على األم، والجنني، فقد يؤدي نشاطها إلى ارتفاع ضغط الدم لدى األم، 
أو حدوث هبوط في القلب، أو التسبب في العاصفة الدرقية، كما أنه قد يؤدي إلى فقد 
الجنني، أو الوالدة املبكرة، أو إعاقة النمو داخل الرحم، أو والدة جنني ميت )إمالص(. 
أدوية ضد  أن  الحسبان  في  الوضع  من  البد  باألدوية  داء جريفز  وعند عالج 
الدرقية تعبر املشيمة لتصل إلى الجنني، وتؤثر على غدة الجنني بشكل أكبر من تأثيرها 
على غدة األم، بحيث إن كانت وظائف الغدة طبيعية لدى األم فسيكون هناك خمول في 
الغدة لدى جنينها، كما أن فرط العالج لدى األم قد يؤدي إلى تضّخم في الغدة لدى 
جنينها إضافة إلى خمولها، ومن املعلوم أن الغدة الدرقية للجنني تكتمل في األسبوع 

الثاني عشر، وأنها تتأثر مما يعبر املشيمة من األدوية، أو اليود.   
وظائف  قياس  متابعة  التالي:  من  البد  الدرقية  ضد  بأدوية  األم  عالج  عند  لذا 
الغدة مرة كل أربعة أسابيع، واستخدام الجرعة الدنيا من أدوية ضد الدرقية لجعل 
مستوى الثايروكسني الحر في الحد األعلى من املدى الطبيعي، أو أعلى منه قلياًل، كما 
أنه من املهم اختيار نوع العالج حسب مرحلة )ثلث( الحمل؛ بسبب قدرة أدوية ضد 
فدواء  الجنني،  في   )Teratogenic Effects( إمساخية  تأثيرات  حدوث  على  الدرقية 
على  إمساخية  بتأثيرات  اإلصابة  بزيادة خطر  يرتبطان  امليثيمازول  أو  الكاربيمازول، 
الجنني مثل: عدم تنسخ الجلد الخلقي )Aplasia Cutis(، أو وجود تشوه قحفي وجهي 
)Craniofacial Defects(، أو عيب في جدار البطن؛ لذا يتم تجنب الكاربيمازول في 
بداًل   )Propylthiouracil( ثيوراسيل  البروبيل  دواء  الحمل، وإعطاء  األول من  الثلث 
منه، حيث إنه أكثر أمانًا من هذه الناحية، ويوضح الشكل التالي خطة )منهاج( عالج 

نشاط الغدة )داء جريفز( في الحمل. 
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عالج داء جريفز في الحمل باستخدام أدوية ضد الدرقية

هناك نشاط في الغدة، أو حاجة                هناك سوائية في الغدة، وحاجة
إلى جرعات كبيرة.                            إلى جرعات قليلة.

      تكون األفضلية في استخدام البروبيل             من املمكن وقف العالج.
       ثيوراسيل حتى نهاية األسبوع 16.

       اذا استمرت الحاجة إلى استخدام             متابعة وظائف الغدة الدرقية كل أسبوع
               العالج بعد األسبوع 16.                       ألسبوعني في الثلث األول من الحمل.

        

    متابعة استخدام         التغيير إلى كاربيمازول.         متابعة وظائف الغدة كل )2 - 4(
   البروبيل ثيوراسيل.                                               أسابيع إلى نهاية الحمل.

شكل يوضح منهاج عالج نشاط الغدة الدرقية )داء جريفز( أثناء الحمل.
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وإذا لم يتم التحّكم في نشاط الغدة، أو تحسست املريضة من أدوية ضد الدرقية 
يمكن اللجوء إلى العالج الجراحي في هذه الحالة، ويتم هذا في الثلث األوسط من 
الحمل، ويتم تحضير املريضة قبل الجراحة وذلك بإعطائها يوديد البوتاسيوم، وعاماًل 

محصرًا لألدرينيات بيتا لتجّنب أي مضاعفات. 

وأحد مضاعفات داء جريفز هو حدوث نشاط الغدة في الجنني، أو الطفل املولود 
حديثًا، وتبلغ نسبة الحدوث ما بني )1-5 %( من النساء الالتي يعانني داء جريفز 
حاليًا، أو في السابق، وسبب حدوث املرض في الجنني هو عبور ضد مستقبلة الهرمون 
املنبه للدرقية املشيمة، وتحفيزه لغدة الجنني؛ مما يؤدي إلى نشاطها، وينتج عن هذا 
النشاط َضْعف في نمو الجنني بالرحم، وتسارع ضربات القلب، وقد يبني التصوير 
التصواتي للجنني َضْعفًا في الجنني، ووجود تضّخم في الغدة مع تسارع في نبضات 
م في الغدة،  القلب، أما بعد والدة الطفل فيكون وزن الطفل ضعيفًا، مع وجود تضخُّ
وكذلك تضخم في الكبد، والطحال، ووجود رعشة، كما يؤدي نشاط الغدة في األطفال 
حديثي الوالدة إلى إغالق مبكر ليافوخ الجمجمة؛ لذا من املهم التشخيص املبكر في 
الرحم لتالفي هذه املضاعفات، ويتم التشخيص عن طريق قياس تركيز ضد مستقبلة 
يتم  بدقة حتى  الجنني  متابعة  يتم  إيجابيًا  كان  فإن  األم،  في  للدرقية  املنبه  الهرمون 
يعانني  الالئي  الحوامل  للنساء  الفحص  عمل  ويتم  العالج،  وبدء  املبكر،  التشخيص 
داء جريفز النشط في أثناء الحمل، أو الالئي قد تم عالجهن سابقًا باليود املشع، أو 

االستئصال الجراحي. 

التهاب الدرقية التالي للوالدة
ُيعرف بأنه حدوث اعتالل في الغدة في السنة األولى بعد الوالدة )الوضع( لدى 
النساء الالتي لم يعانني من ذلك قبل الحمل، واألسباب املناعية هي التي تؤدي إلى 
حدوث التهاب في الدرقية؛ مما ينتج عنه تدمير الجريبات الدرقية، وتدفق الغرواني 
الخمول؛  من  حالة  ويتبعها  درقي،  تسمم  وحدوث  الدموية،  الدورة  في   )Colloid(
بسبب عدم قدرة الجريبات الدرقية على إنتاج هرمونات جديدة بسبب تدميرها؛ نتيجة 
اإلصابة  ويزيد خطر  الهرمونات مجددًا،  بإنتاج  وتقوم  الغدة،  تبرأ  أن  قبل  االلتهاب 
لديهن  توجد  الالتي  النساء  لدى   )% 50-30( بنسبة  الوضع  بعد  الدرقية  بالتهاب 
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أجسام مضادة للثيروبيروكسيداز، وفي النوع الكالسيكي اللتهاب الدرقية بعد الحمل 
بحدوث  تبدأ  والتي  الثالث  املراحل  فيه  تحدث  الحاالت  من   % 25 في  يحدث  الذي 
نشاط في الغدة، ثم يتبعها خمول، وبعدها تعود الغدة طبيعية، وفي 25 % أخرى من 
الحاالت يحدث نشاط في الغدة بعد )2 - 6( أشهر من الوضع، ثم يحدث الشفاء، 
وفي 50 % من الحاالت يحدث خمول في الغدة فقط، وذلك بعد )3 - 12( شهرًا من 
الوضع قبل أن ُتشفى الغدة، لكن في )10-20 %( من الحاالت يستمر الخمول بشكل 
دائم؛ وبعد تشخيص التهاب الدرقية التالي للوضع تتم املتابعة بفحص وظائف الغدة 
الدرقية كل )4-8( أسابيع حتى تتماثل الغدة للشفاء، وال توجد حاجة للعالج غالبًا، فإن 
كانت هناك أعراض ناجمة عن نشاط الغدة يمكن إعطاء عامل محصر لألدرينيات بيتا 
بأقل جرعة ممكنة، وليس هناك حاجة إلعطاء أدوية ضد الدرقية، أما في حالة الخمول 
فليست هناك حاجة لبدء العالج بالثايروكسني إال إذا كانت هناك أعراض ناجمة عن 
الخمول، أو رغبة في اإلنجاب، ومن املهم متابعة عمل وظائف الغدة بعد الشفاء مرة 

واحدة سنويًا؛ بسبب زيادة فرصة حدوث خمول دائم فيها.                   

عالج العقيدات الدرقية خالل فترة الحمل
عند اكتشاف عقيدة درقية لدى النساء الحوامل فإن نهج معالجتها ومتابعتها 
يكون مشابهًا للنساء غير الحوامل، فإذا كان مستوى الهرمون املنبه للدرقية طبيعيًا 
العقيدة وصفاتها  أو مرتفعًا فعندئٍذ يتم أخذ خزعة مشفوطة باإلبرة إذا كان حجم 
التصواتية تستدعي ذلك، أما إذا كان مستوى الهرمون املنبه للدرقية منخفضًا بعد ستة 
عشر أسبوعًا فُيؤّجل عمل الخزعة املشفوطة باإلبرة إلى ما بعد الحمل، والرضاعة، ثم 
يتم تقييم العقيدة بعمل فحص اليود املشع، فإن كان قبط اليود في العقيدة عاليًا فال 
يحتاج األمر إلى عمل الخزعة للعقيدة، وإذا بينت نتيجة السيتولوجيا وجود سرطان 
درقي حليمي وذلك في بداية الحمل تتم مراقبة الورم، فإذا كبر حجم الورم أو ظهرت 
وقبل  الحمل،  من  األوسط  الثلث  في  الجراحة  إجراء  يتم  اللمفاوية  العقد  في  نقائل 
األسبوع الرابع والعشرين، أما إذا كان الورم مستقرًا، أو تم اكتشافه في النصف 
الثاني من الحمل فيمكن تأجيل الجراحة إلى ما بعد الوالدة، والرضاعة، ولم يثبت أن 
السرطان الدرقي الحليمي الذي يتم اكتشافه في أثناء الحمل ينمو بطريقة سريعة، أو 

هناك قابلية كبرى لرجوعه بعد استئصاله. 
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أمراض الغدة الدرقية لدى كبار السن
تكون أمراض الغدة أكثر شيوعًا لدى كبار السن وقد يصعب تشخيص أمراض 
الغدة لدى كبار السن بسبب تشابه أعراضها مع األعراض التي تظهر لديهم بسبب 
تقدم السن، أو األمراض املزمنة املصاحبة لهم، إضافة إلى أن استخدام بعض األدوية 
 )Aging( قد يؤثر على الغدة، أو فحص وظائفها، كذلك فإن التشيخ، أو كبر السن

يؤثر على فيزيولوجية الغدة، ووظائفها.

نشاط الغدة الدرقية عند كبار السن
هو من األمراض الشائعة التي تصيب كبار السن والتي تؤدي إلى مضاعفات 
نشاط  يعاني  الذي  السن  كبير  فيشتكي  واضحة؛  األعراض  تكون  ال  وقد  خطيرة، 
الدرقية نقصًا في الوزن مع الفتور، أو االكتئاب على عكس األعراض الشائعة، وُتسّمى 
لكن األعراض   ،)Apathetic Hyperthyroidism( املُقّنع  الدرقية  بفرط  الحالة  هذه 
ومن  السن،  كبار  لدى  أيضًا  موجودة  تكون  قد  الغدة  لنشاط  الشائعة  والعالمات 
األعراض الشائعة لنشاط الغدة لدى كبار السن، تلك التي تتعلق باألمراض القلبية 
الوعائية والتي ترفع من معدل املرض، ومعدل الوفيات، وأكثر تلك األعراض والعالمات 
شيوعًا هو الرجفان األذيني الذي يحدث بنسبة أعلى بثالث مرات من الذين ال يعانون 
نشاط الغدة، ويؤدي الرجفان األذيني إلى تفاقم في األمراض الوعائية املوجودة، كما 
أنه يؤدي إلى احتشاء صمي )Embolic Infarct(، ومن مضاعفات نشاط الغدة لدى 
كبار السن أيضًا تأثيرها على العظم؛ حيث يؤدي النشاط إلى زيادة في دورة العظم 
)Bone Turnover( ومن َثمَّ حدوث هشاشة العظم، وزيادة خطر اإلصابة بالكسور، 
ويتم تشخيص نشاط الغدة بنفس النهج املتبع في التشخيص لدى البالغني مثل: عمل 
املنبه  الهرمون  مستقبلة  فحص ضد  أو  املشع،  اليود  ومسح  الغدة،  وظائف  فحص 
للدرقية، لكن من املهم الوضع في الحسبان تأثير بعض األدوية على الغدة، ووظائفها، 
للدرقية،  املنبه  الهرمون  تثبيط  إلى  يؤدي  والدوبامني  الكورتيزون  استخدام  فمثاًل: 
ويكون تركيز الثايروكسني الحر في املعدل الطبيعي، ومن األدوية الشائعة أيضًا دواء 
امليتفورمني )Metformin( الذي يمكن أن يؤدي إلى تثبيط الهرمون املنبه للدرقية، وقد 
يؤدي هذا التأثير إلى تشخيص خاطئ لنشاط الدرقية دون السريري، ومن أهم أسباب 
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نشاط الغدة هو داء جريفز خاصة باملناطق التي يرتفع فيها معدل استهالك اليود، أما 
في املناطق التي يقل فيها استهالك اليود فيكون السبب غالبًا هو تسمم الدراق عديد 
الورم الغدي الدرقي السمي، أو  العقيدات، أما األسباب األخرى لنشاط الغدة مثل: 
االلتهاب الدرقي ُتعتبر أقل شيوعًا، وينقسم عالج نشاط الغدة إلى العالج باألدوية، أو 
اليود املشع، أو العالج الجراحي، وُتستخدم أدوية ضد الدرقية في عالج داء جريفز، 
كما قد ُتستخدم أدوية ضد الدرقية كعالج مؤقت للتحّكم بالنشاط قبل القيام بالعالج 
النهائي مثل: الجراحة، أو اليود املشع، ومع أن العالج بأدوية ضد الدرقية ال يشفي 
تسمم الدراق عديد العقيدات إال أنه ُيعتبر عالجًا مناسبًا لفرط الدرقية لألشخاص 

الذين ال ُيتوقع لهم الحياة طوياًل، أو الذين يرفضون أي عالج آخر.

أما بالنسبة لنشاط الغدة دون السريري فتكمن أهميته في أنه يرتبط بزيادة معدل 
الوفيات بشكل عام إلى 24 %، وزيادة معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب، وزيادة 
خطر اإلصابة بالرجفان األذيني، وزيادة خطر اإلصابة بالكسور خاصة مع طول مدة 
التعرُّض إلى نشاط الغدة دون السريري، وُيعرف نشاط الغدة دون السريري بوجود 
نقص في الهرمون املنبه للدرقية مع سوائية الثايروكسني الحر، وثالثي يودو ثيرونني 
)أي: في املستوى الطبيعي(، وعند متابعة هذه املجموعة من املرضى بدون عالج فإن 
نسبة )0.5 - 7 %( تتطور حالتهم إلى نشاط غدة واضح سنويًا، و)5-12 %( تصبح 
وظائف الغدة طبيعية لديهم، وأسباب نشاط الغدة دون السريري تشمل: دراقًا سميًا عديد 
العقيدات وهو أكثر األسباب شيوعًا عند كبار السن، وداء جريفز وُيعتبر أكثر شيوعًا 
السمي،  الغدي  الورم  أيضًا  األخرى  األسباب  ومن  السن،  األشخاص صغار  لدى 
أشهر من   )6  -  3( بعد  البسيط  النشاط  هذا  استمر  وإذا  الدرقية،  الغدة  والتهاب 
املتابعة يتم التحقق من السبب، والتفكير بالحاجة إلى العالج، وُيوصى بعالج النشاط 
بشكل قاطع عندما يكون مستوى الهرمون املنبه للدرقية أقل من 0.1 ملي وحدة دولية 
لكل ملي لتر عند األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، أو األشخاص الذين 
تقل أعمارهم عن 65 عامًا إذا كان لديهم أمراض مصاحبة أو أعراض، أما إذا كان 
ملي   )0.4  -  0.1( بني  للدرقية  املنبه  الهرمون  ومستوى  عامًا،   65 من  أقل  املريض 
وحدة دولية لكل ملي لتر، وال توجد لديه أعراض فمن األفضل متابعته دون عالج، وفي 
لبيان عالج  التالي  الجدول  إلى  )انظر  املتابعة  على  العالج  ُيرّجح  األخرى  الحاالت 
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نشاط الغدة دون السريري(، وعالج نشاط الغدة دون السريري مماثل لعالج نشاط 
له، وإن كان سبب نشاط  العالج حسب السبب املؤدي  الواضح، فُيحدد نوع  الغدة 
الغدة دون السريري داء جريفز فهناك فرصة لهدأة املرض، أو إبرائه بشكل تلقائي 
دون أدوية، كما أن العالج بأدوية ضد الدرقية في هذه الحالة ُيعتبر خيارًا جيدًا؛ ألن 

نسبة الشفاء تكون عالية في داء جريفز الخفيف، أو البسيط. 

جدول يوضح بروتوكول معالجة نشاط الغدة الدرقية دون السريري لدى 
كبار السن

خمول الغدة الدرقية عند كبار السن
تزيد نسبة حدوثه مع تقّدم السن، وخاصة لدى النساء، ويكون مستوى الهرمون 
املنبه للدرقية أكثر من الحد األعلى للمعدل الطبيعي في )7-14 %( من كبار السن، 
الغدة  ويليه خمول  املناعي،  الدرقي  االلتهاب  هو  الغدة شيوعًا  أسباب خمول  وأكثر 
األعراض  تكون  ال  وقد  املشع،  اليود  أو  الجراحي،  االستئصال  عن  الناتج  الدرقية 
مماثلة  األعراض  وهذه  ْعف،  والضَّ اإلرهاق،  غالبًا  السن  كبار  فيشتكي  واضحة؛ 
وعند  لهم،  املصاحبة  املزمنة  األمراض  أو  السن،  كبار  لدى  تظهر  التي  لألعراض 
في  الوضع  من  البد  لكن  للدرقية،  املنبه  الهرمون  قياس  يتم  الغدة  تشخيص خمول 
الحسبان أن الحد األعلى للمعدل الطبيعي لكبار السن يكون أعلى من صغار السن، 
إلى  التنبه  الغدة دون السريري، كما يجب  النقطة مهمة عند تشخيص خمول  وهذه 
تأثير األدوية على وظائف الغدة، ويؤدي خمول الغدة الذي لم ُيعالج إلى مضاعفات 

العمر يقل عن 65 عامًا العمر يزيد 
عن 65 عامًا

مستوى الهرمون املنبه 
للدرقية )ملي وحدة دولية لكل 

ملي لتر(

ُيرّجح العالج. ُيوصى بالعالج. ُيوصى بالعالج. أقل من 0.1

متابعة فقط. ُيرّجح العالج. ُيرّجح العالج. بني 0.1 - 0.4

مع أمراض 
مصاحبة، أو 

أعراض.

دون أعراض، أو 
أمراض مصاحبة.
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خطيرة، فقد تزيد نسبة إصابة أمراض القلب، والشرايني، كما أنه يؤدي إلى غيبوبة 
الوذمة املخاطية خاصة لدى النساء حيث يصل معدل الوفيات إلى 40%، كما تزيد 
نسبة املضاعفات املرتبطة بالتخدير العام للذين يقومون بالعمليات الجراحية، ويعانون 
خمول الغدة دون أن يتم تشخيصهم، أو عالجهم بشكل كامل قبل اإلجراء الجراحي، 
ويتم عالج الذين يعانون خمول الغدة بإعطاء عالج الثايروكسني، ويتم البدء بالعالج 
بجرعات صغيرة؛ لتجنب تفاقم أمراض القلب، والشرايني إن وجدت، وما يحدِّد جرعة 
الثايروكسني عند كبار السن وزن الجسم، وتناقص معدل االستقالب الرئيسي لديهم، 

والتداخالت بني األدوية. 
الثايروكسني  هرمون  تركيز  فيكون  السريري  دون  الغدة  لخمول  بالنسبة  أما 
باملعدل الطبيعي في الدم مع ارتفاع في نسبة تركيز الهرمون املنبه للدرقية عن املعدل 
10%( وُيعتبر أكثر  الطبيعي، ويتراوح انتشار خمول الغدة دون السريري بني )5 - 
في  نقص  لديها  يوجد  ال  التي  املناطق  وفي  السن،  تقدم  ومع  النساء،  لدى  شيوعاً 
معدل اليود، ومن أهم أسبابه أمراض الغدة املناعية، وهناك أسباب أخرى كالتهاب 
شديدة،  أمراض  من  الشفاء  وبعد  األدوية،  بعض  الستخدام  ونتيجة  الدرقية،  الغدة 
الخمول من عدمه، واالكتفاء  النوع من  بدء عالج هذا  الجدال على  وهناك كثير من 
العالج  قرار  على  تؤثر  التي  العوامل  من  كثير  وهناك  أدوية،  دون  املريض  بمتابعة 
م فيها، وكذلك نسبة  عامل السن، ووجود أعراض خمول الغدة، ووجود تضخُّ مثل: 
ارتفاع الهرمون املنبه للدرقية، وتوصي الجمعية األوروبية للغدة الدرقية ببدء العالج 
للمرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا إذا كان لديهم أعراض الخمول، أو تضّخم 
في الغدة الدرقية، أو بعد استئصال جزئي لها، حيث إن خطر اإلصابة بخمول الغدة 
يصل إلى 22%، وأيضًا إذا كانت نسبة تركيز الهرمون املنبه للدرقية أكثر من 10 
ملي وحدة دولية لكل لتر، كما أن العالج بالثايروكسني لدى األشخاص الذين يعانون 
خمول الغدة دون السريري قد يؤدي إلى التقليل من تركيز نسبة الكوليستيرول في 
الدم لدى األشخاص الذين يعانون ارتفاعاً في الكوليستيرول لكن دون عودته إلى معدله 
الطبيعي بشكل تام، ويكون تأثير العالج بالثايروكسني واضحًا بشكل أكبر على معدل 
الكوليستيرول إذا كان ارتفاع تركيز الهرمون املنبه للدرقية أكثر من 10 ملي وحدة دولية 
لكل لتر، أما بالنسبة لكبار السن فتوصي الجمعية األوروبية بالوضع في الحسبان املدى 
املرجعي )Reference range( للهرمون املنبه للدرقية لهذه الفئة قبل القيام بتشخيص 
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خمول الغدة دون السريري، ولألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثمانني عامًا، والذين 
تكون نسبة الهرمون املنبه للدرقية لديهم أقل من 10 ملي وحدة دولية لكل لتر فيمكن 
متابعتهم دون البدء بعالج للخمول، ومن املعلوم أن )6-35 %( من األشخاص الذين 
يعانون خمول الغدة دون السريري يصبح معدل الهرمون املنبه للدرقية طبيعيًا لديهم، 

و)5 - 6%( من الحاالت تتطور إلى خمول واضح. 

العقيدات الدرقية والسرطان الدرقي
تزيد نسبة اإلصابة بالعقيدات الدرقية ويزيد عددها بالغدة مع تقدُّم السن، حيث 
تصل نسبة اإلصابة بالعقيدات الدرقية التي يتم اكتشافها بالتصوير التصواتي إلى 
65 % لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وعند اكتشاف العقيدة الدرقية 
فبعد  للكبار،  عمله  يتم  ملا  مماثل  التشخيص  في  املتبع  النهج  فإن  السن  كبار  لدى 
الفحص السريري والتقصي عن عوامل الخطر يتم عمل فحص الهرمون املنبه للدرقية، 
فإن كان مستواه قليالً أو مثبطاً يتم بعد ذلك عمل فحص مسح اليود املشع، فإذا كان 
قبط اليود في العقيدة مرتفعاً دّل هذا على أن هذه العقيدة مستقلة وظيفياً، وال حاجة 
لعمل خزعة بسبب ندرة حدوث السرطان فيها، أما إذا كان قبط اليود منخفضًا أو 
متساويًا فتتم معاينة العقيدة بالتصوير التصواتي، وإذا كان مستوى الهرمون املنبه 
للدرقية مرتفعًا أو في املعدل الطبيعي يتم عمل تصوير تصواتي للغدة الدرقية لدراسة 
التصواتية  الخصائص  وحسب  موجودة،  تكون  أخرى  عقيدات  أية  أو  العقيدة  هذه 
وعوامل الخطر يتم عمل خزعة للعقيدة، وغالبية هذه العقيدات املكتشفة في كبار السن 
تكون حميدة، لكن تزيد نسبة اإلصابة في السرطان الدرقي املتمايز مع تقدُّم السن، 
كما تزيد نسبة تجدُّد حدوث املرض، ومعدل الوفيات الناجم عن السرطان الدرقي، كما 
تزيد نسبة اإلصابة بالسرطان الدرقي الال متمايز مع تقدُّم السن مع أن معدل اإلصابة 
بهذا النوع من السرطان قليل جدًا، ويقدر بأقل من 1 % من نسبة السرطان الدرقي. 
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لفهم تأثير األدوية على الغدة البد من معرفة خطوات إنتاج هرموناتها، وإفرازها، 
وآلية التحّكم في هذه املنظومة، وتتلخص صناعة هرمونات الغدة في الخطوات التالية: 
استخالص اليود من الدورة الدموية وتركيزه داخل الخلية الدرقية، ثم أكسدة اليود 
باليود  املؤكسد  التيروسني  واتحاد  الدرقي،  الجلوبولني  في  بالتيروسني  وارتباطه 
وتحّلل  الغرواني،  التقام  يتم  وبعدها  ثيرونني،  يودو  وثالثي  الثايروكسني،  لصناعة 
الدورة  ثيرونني في  يودو  الثايروكسني، وثالثي  الدرقي إلطالق هرموني  الجلوبولني 
الدموية، وأخيرًا للمحافظة على مخزون اليود داخل الخلية الدرقية تقوم الخلية بإزالة 
اليود من التيروسني في الجلوبولني الدرقي املتحّلل، وإعادة استخدامه مرة أخرى 
إنتاج  في كل خطوات  للدرقية  املنبه  الهرمون  ويتحكم  الغدة،  في صناعة هرمونات 
النخامية  الغدة  من  للدرقية  املنبه  الهرمون  إفراز  ويتم  وإفرازها،  الغدة،  هرمونات 
املطلق  الهرمون  وإفراز  إفرازه  يقل  كما  للدرقية،  املنبه  املطلق  الهرمون  من  بتنبيه 
املنبه للدرقية بواسطة االرتجاع السلبي )Negative feedback( لهرمونات الغدة، 

وباألخص ثالثي يودو ثيرونني. 

وينقسم تأثير األدوية على الغدة إلى ثالثة أقسام: )1( تأثير األدوية على إنتاج 
العالج بهرمونات  التداخل مع   )2( واستقالبها،  ونقلها،  وإفرازها،  الغدة  هرمونات 
الغدة، )3( التأثير على وظائف الغدة، ويبدأ تأثير األدوية على إنتاج هرمونات الغدة من 
املحور الوطائي النخامي مرورًا بالغدة الدرقية إلى أن تفرز هرموناتها إلى الدم، وقد 

تكون لبعض األدوية عدة آليات للتأثير على وظائف الغدة. 

الفصل السابع
تأثير األدوية على الغدة الدرقية ووظائفها
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تأثير األدوية بآلية التحّكم في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. 1
 Hypothalamic-pituitary تؤثر بعض األدوية على املحور الوطائي النخامي
axis مما ينتج عنه تثبيط إفراز الهرمون املنبه للدرقية، وحدوث خمول ثانوي في الغدة 
وهو ناهض مستقبلة   )Bexarotene( بيكساروتني  دواء  األدوية  هذه  ومن  الدرقية، 
ريتينويد ــ X، وُيستخدم في عالج اللمفومة الجلدية تائية الخاليا، ويؤدي استخدام 
هذا الدواء إلى تثبيط الهرمون املنبه للدرقية بشكل كبير مما ينتج عنه خمول درقي 
ثانوي في )40-70 %( من الذين يستخدمون هذا العالج، ويعود سبب تثبيط الهرمون 
املنبه للدرقية إلى تثبيط تعبير جني الهرمون املنبه للدرقية؛ مما يؤدي إلى نقص إنتاج 
الغدة  من  للدرقية  املنبه  الهرمون  إطالق  تثبيط  إلى  إضافة  للدرقية  املنبه  الهرمون 
النخامية، كما أنه يؤدي إلى تعطيل جانبي لهرمونات الغدة، وبسبب شيوع خمول الغدة 
الثانوي لدى مستخدمي دواء البيكساروتني يتم البدء بجرعة صغيرة من الثايركسني 
)25-50( مكروجرام يوميًا، ومتابعة مستوى الثايروكسني الحر كل أسبوع أو أسبوعني 
في األسابيع األربعة األولى؛ حتى يستقر مستوى الثايروكسني الحر، وبعدها مرة كل 
أربعة أسابيع، ويكون هدف العالج إبقاء مستوى الثايروكسني الحر في الثلث األعلى 
من املعدل الطبيعي، وبعد التوّقف عن استخدام دواء البيكساروتني تعود وظائف الغدة 
إلى طبيعتها في غضون أسابيع في أكثر من 90 % من الحاالت؛ لذا يتم وقف عالج 
الثايروكسني ومتابعة وظائف الغدة، وبالنسبة للذين كانوا يعانون منذ البداية الخمول 

يعودون إلى جرعة الثايروكسني التي كانت قبل استخدام البيكساروتني. 
 ،)Mitotane( ومن األدوية األخرى التي تؤدي إلى خمول درقي ثانوي دواء ميتوتان
وُيستخدم في عالج سرطان الغدة الكظرية، ويحدث خمول الدرقية في معظم املرضى الذين 

يستخدمون دواء ميتوتان. 
كما أن بعض األدوية التي تعّزز املناعة، وُتستخدم في عالج السرطان تؤثر 
على الغدة النخامية، فمثاًل: مثبطات مستضد 4 للمفاويات التائية السامة للخاليا 
مثل:   )Cytotoxic T-lymphocyte Antigen 4 )CTLA-4( Inhibitors(
إبيليموماب )Ipilimumab( الذي يؤدي استخدامه إلى التهاب النخامية التدميري 
)Destructive Hypophysitis(؛ مما ينتج عنه خمول الدرقية الثانوي، وقصور 
الكظر الثانوي، وقصور الغدد التناسلية مع نقص موجهة الغدد التناسلية الذي 

(
)
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 ،)Melanoma( من مستخدمي الدواء في عالج الورم امليالنيني )% يحدث في )3-11
مًا في الغدة  وذلك في أول ثالثة أشهر من العالج، وقد يبني الرنني املغناطيسي تضخُّ
في  والخلل  النخامية،  الغدة  وظيفة  في  تغييرات  أي  يسبق  التأثير  وهذا  النخامية، 
املناعي  أو  التدميري  النخامية  بالتهاب  الخطر لإلصابة  الهرمونات، ومن عوامل 
الجنس )الذكور(، وتقدُّم العمر، وهذا عكس ما يحدث في التهاب النخامية املناعي 
لخمول  شفاء  يحدث  وقد  الوالدة،  بعد  ما  فترة  في  النساء  بعض  يصيب  الذي 
الدرقية الثانوي، وقصور الغدد التناسلية في 50 % من األشخاص بعد التوّقف 
عن العالج، لكن يستمر قصور الغدد التناسلية، كما أن استخدام أدوية أخرى ُمعزِّزة 
 Programmed Cell للمناعة كمثبطات مستقبلة موت الخاليا املبرمج البروتني األول
Death Receptor Inhibitor مثل: دواء بمبروليزوماب )Pembrolizumab( يؤدي 
إلى التهاب النخامية املناعي، ولكن بنسبة أقل حدوثًا من إبيليموماب، فينتج عن ذلك 
قصور في غدة الكظر بالدرجة األولى، وأيضًا خمول ثانوي في الغدة الدرقية، وقصور 

الغدد التناسلية. 
وهناك بعض األدوية التي يؤدي استخدامها إلى تثبيط الهرمون املنبه للدرقية مع 
سوائية الثايروكسني الحر )أي: في املستوى الطبيعي( دون أي تأثير سريري لهذا التغيير 
منها: دواء دوبامني، وناهض الدوبامني )Dopamine Agonist(، وجلوكوكورتيكويد، 
أو ستيرويد قشراني، ومضاهئ سوماتوستاتني )Somatostatin Analogue(، وهذا 
التغيير في وظائف الغدة قد يؤدي إلى تشخيص خاطئ بنشاط الدرقية دون السريري، 
وما يتبعه من عمل الفحوص والعالج دون حاجة لذلك، ومن أمثلة األدوية التي تؤدي إلى 
تثبيط الهرمون املنبه للدرقية: دواء امليتفورمني والذي ُيستخدم في عالج داء السكري، 
حيث يقوم امليتفورمني بتثبيط الهرمون املنبه للدرقية في املرضى الذين يعانون خمول 

الغدة الصريح ودون السريري، وليس عندما تكون الغدة طبيعية.

تأثير األدوية في الغدة الدرقية نفسها. 2
هناك بعض األدوية التي تؤثر على تخليق وإفراز هرمونات الغدة، وذلك بالتأثير 
على خطوات إنتاجها داخل الغدة، أو التسبب في تدمير الغدة، فمثاًل: يؤدي استخدام 
الليثيوم الذي ُيستخدم في عالج االضطراب الهوسي االكتئابي إلى خمول في الغدة 
م فيها، وذلك بسبب نقص في إطالق هرموناتها منها؛ نتيجة لتثبيط التقام  مع تضخُّ

(
)
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الغرواني )Colloid Pinocytosis(، وُتقدر نسبة حدوث خمول الغدة بـ 17 % تقريبًا 
من مستخدمي الليثيوم، وتزيد نسبة اإلصابة لدى النساء الالئي تزيد أعمارهن عن 40 
عامًا، كما يؤدي استخدام الليثيوم إلى التهاب درقي مما ينتج عنه خمول في الغدة، 

وقد تسبق ذلك فترة قصيرة من فرط نشاطها.
ويؤدي استخدام األميودارون )Amiodarone( وهو أحد األدوية التي ُتستخدم 
في تنظيم ضربات القلب إلى التهاب في الغدة؛ مما يؤدي إلى تسمم درقي يليه خمول 
فيها، وذلك في )5-10 %( من املرضى، وقد يؤدي النشاط في وظائفها إلى تفاقم 
مرض القلب واألوعية الدموية للمرضى الذين يعانون هذه األمراض، وفرط نشاط الغدة 
الثاني،  التهابها ُيسّمى التسمم الدرقي املحرض باألميودارون من النوع  الناتج عن 
أما النوع األول فينتج عن فرط الدرقية؛ بسبب زيادة إنتاج هرمونات الغدة وإفرازاها 
نتيجة وجود مرض مناعي فيها، ويتم عالج النوع الثاني إن تم تشخيصه بالكورتيزون.
Tyrosine Ki�  كما أن استخدام أدوية السرطان من مثبطات التيروزين كيناز
nase Inhibitor يزيد من فرصة اإلصابة بالتهاب الغدة، حيث إن استخدام سونيتينب 
)Sunitinib( الذي يعالج سرطانة الخاليا الكلوية املنتشرة، وسرطان املعدة واألمعاء 
من املرضى الذين يتلقون العالج،   )% 25-14( الغدة في  إلى خمول  الدقيقة يؤدي 
وتزيد فرصة اإلصابة بخمول الغدة مع طول مدة العالج، وقد يكون السبب في ذلك أن 
مثبطات التيروزين كيناز تؤدي إلى تثبيط مستقبلة عامل نمو بطانة األوعية مما ينتج 

عنه إقفار )نقص اإلمداد الدموي( في الغدة.
التباين  األميودارون، ومادة  األدوية مثل:  بكميات كبيرة في بعض  اليود  يوجد 
املعالجة باليود )Iodinated Contrast Agent(، وبعض املكمالت الغذائية، ويؤدي 
يؤدي  إنه  حيث  الغدة،  هرمونات  إنتاج  في  خلل  إلى  كبيرة  بكمية  اليود  استخدام 
إلى تثبيط إنتاج هرموناتها بشكل مؤقت في ظاهرة ُتسّمى تأثير "ولف تشيكوف"، 
بينما  اثنني،  أو  التثبيط خالل أسبوع  الطبيعية من اإلفالت من هذا  الغدة  وتستطيع 
يستمر التثبيط للغدة التي ال تستطيع تعويض النقص الذي يحدث في إنتاج هرموناتها، 
مثل: الغدة التي تعاني أمراضًا مناعية، أو بعد عالج نشاط الغدة باليود املشع، أو بعد 
االستئصال الجزئي لها؛ فيكون تأثير اليود مستمرًا بشكل أطول، كما أن استخدام 
اليود بكمية كبيرة قد يؤدي إلى العكس، فقد يؤدي  إلى نشاط الغدة الدرقية في ظاهرة 

ُتسّمى جود باسدو )Jod Basedow( )فرط الدرقية املحرَّض باليود(. 

)
(
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تأثير األدوية على نقل هرمونات الغدة الدرقية. 3
تؤثر بعض األدوية على نقل هرمونات الغدة في الدم، إما عن طريق تغيير في 
تركيز البروتينات الناقلة لهرموناتها، وخاصة الجلوبولني الدرقي الرابط، أو عن طريق 
إزاحة هرموناتها من مكان ارتباطها في الجلوبولني الدرقي الرابط، وقد تؤدي هذه 
التأثيرات إلى تغيير في وظائف الغدة عند قياسها، لكن تستطيع الغدة الطبيعية أن 
َثمَّ  ومن  الطبيعي،  املستوى  في  الحر  الثايروكسني  تركيز  ُتبقي  وأن  النقص  تعوض 
هناك  تكون  قد  الغدة  في  خمول  وجود  عند  لكن  ُيذكر،  سريري  تأثير  أي  يوجد  ال 
الجلوبولني  تركيز  من  تزيد  التي  األدوية  ومن  الثايروكسني،  تغيير جرعة  إلى  حاجة 
وميتوتني،  وفلورويوراسيل،  وكلوفيبريت،  والهيبارين،  اإلستروجني،  الرابط:  الدرقي 
ومن أهم هذه األدوية التي تؤثر تأثيرًا سريريًا هو اإلستروجني، حيث تؤدي الزيادة في 
تركيز الجلوبولني الدرقي الرابط إلى زيادة تركيز الثايروكسني الكلي، وتقليل تركيز 
الثايروكسني الحر، ولتعويض هذا النقص يزيد إنتاج هرمونات الغدة في وجود غدة 
درقية طبيعية، أما إذا كان هناك خمول في الغدة فتتم زيادة جرعة الثايروكسني، أما 
بالنسبة لألدوية األخرى فقد يكون هناك بعض التغيير البسيط في وظائف الغدة لكن 
الدرقي  الجلوبولني  تركيز  من  تقلل  التي  األدوية  أمثلة  ومن  تأثير سريري،  أي  دون 
الرابط: اآلندروجني، والستيرويدات االبتنائية )Anabolic Steroids(، والستيرويدات 
القشرية، والنياسني، وقد يؤدي هذا إلى تقليل تركيز الثايروكسني الكلي لكن دون أي 

أثر ُيذكر على مستوى تركيز الثايروكسني الحر. 
كما تقوم بعض األدوية بإزاحة ارتباط هرمونات الغدة من مكان ارتباطها في 
الجلوبولني الدرقي الرابط، ومنها: الهيبارين، والساليسيالت، والفينتوين، والسالفونيل 
يوريا لكن ليس لهذا التأثير أي تغيير سريري ُيذكر، وإن كان هناك تأثير على الفحص 

املخبري لوظائف الدرقية وخاصة بالنسبة للهيبارين، والفينتوين. 

تأثير األدوية على استقالب هرمونات الغدة الدرقية . 4
هناك بعض األدوية التي تثبط تحّول الثايروكسني إلى ثالثي يودو ثيرونني وهو 
الهرمون الدرقي الفّعال في األنسجة، وينتج عن هذا التأثير نقص في الثايروكسني، 
وزيادة في الهرمون املنبه للدرقية، ومن هذه األدوية: الستيرويد القشري، واألميودارون، 
بجرعات عالية، والبروبيل ثيويوراسيل، ويكون هذا   )Propranolol( والبروبرانولول 
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التأثير في بداية استخدام الدواء قبل أن يحدث توازن، ويعود تركيز الهرمون املنبه 
للدرقية إلى وضعه الطبيعي، وُيستخدم هذا التأثير كعالج في الحد من تأثير نشاط 

الغدة خاصة في "العاصفة الدرقية".
وهناك بعض األدوية التي تسرِّع من التخلص من هرمونات الغدة؛ مما يؤدي 
ارتباط  تحريض  بزيادة  مثاًل  األدوية  بعض  فتقوم  الدم،  في  تركيزها  نقص  إلى 
يؤدي  االرتباط  وهذا   ،)Glucoronidation Induction( بالسكر  الغدة  هرمونات 
إلى تعّطل الهرمونات وإفرازها في العصارة الصفراوية في الكبد، ومن َثّم خروجها 
من الجسم، ومثال على ذلك: فينوباربيتال، وكاربامازابني، وريفامبيسني، مما يتطلب 
أحيانًا زيادة في جرعة الثايروكسني للذين يعانون خمول الغدة، أما في وجود غدة 
درقية طبيعية فيتم تعويض هذا النقص عن طريق زيادة إنتاج هرمونات الغدة، وتقوم 
كوليستيبول، وكوليستيرولومني، وسلفات الحديد، وهيدروكسات  أدوية أخرى مثل: 
الكبدي  املعوي  الدوران  في  الدرقية  الهرمونات  امتصاص  إعادة  بمنع  األلومنيوم 
إلى  يؤدي  التأثير  وهذا  الخروج،  في  وإفراغها   )Enterohepatic Circulation(
نقص في تركيز الهرمونات الدرقية، وقد ُتستخدم هذه الخاصية لألدوية الحاجزة 

للحمض الصفراوي في عالج نشاط الغدة في بعض األحيان.

تأثير األدوية على امتصاص دواء الثايروكسني. 5
حيث  اللفائفي،  واملعي  الصائم،  املعي  في  الثايروكسني  دواء  امتصـاص  يتـم 
األس  يكون  أن  االمتصاص  هذا  ويتطلب  منه،  تقريبًا   )%  80-60( امتصاص  يتم 
الهيدروجيني )pH( حمضيًا في املعدة كما يحدث في حالة الصيام، ويقل امتصاصه 
إذا تم أخذه مع األكل؛ لذا ُينصح بأخذه صباحًا قبل األكل بساعة كاملة أو نصف 
ساعة على األقل ملن ال يستطيع االنتظار ساعة قبل األكل، أو أخذه عند النوم على أن 
تكون آخر وجبة قبل ذلك بساعتني أو ثالث، واالستخدام املزمن ألدوية مثبطات مضخة 
البروتون )Proton Pump Inhibitors( التي تقلل من األس الهيدروجيني في املعدة 
يؤثر على امتصاص دواء الثايروكسني بشكل كامل، وهذا يزيد من الحاجة إليه؛ فيؤدي 
ذلك إلى زيادة جرعته املستخدمة، كما تقوم بعض األدوية بالتقليل من امتصاصه من 
ودواء  األلومونيوم،  وهيدروكسات  الحديد،  وسلفات  الكالسيوم،  حبوب  مثل:  األمعاء 
األدوية  تناول أي من  قبل  يتم أخذه  تأثيرها على امتصاصه  الكوليستبول، ولتجنب 

املذكورة أعاله بأربع ساعات، أو قبل النوم. 
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األدوية املناعية والغدة الدرقية. 6
الجهاز  وتنشيط  تعزيز  على  وظيفتها  في  تعتمد  التي  األدوية  من  عديد  هناك 
الخاليا  تقوم  أخرى، حيث  وأمراض  السرطان،  بمحاربة  ليقوم  الجسم؛  في  املناعي 
املناعية النشطة بقتل الخاليا السرطانية، وُيعتبر هذا التوّجه في عالج السرطان أكثر 
دقة وأقل ضررًا للجسم، لكن نتيجة تعزيز الجهاز املناعي يؤدي هذا أيضًا إلى قيام 
وكذلك  الدرقية،  الغدة  وباألخص  الصماء،  الغدد  بمهاجمة  النشطة  املناعية  الخاليا 
النخامية، وحدوث أمراض مناعية فيهما، وسنقوم بعرض بعض هذه األدوية وتأثيرها 

على الغدة الدرقية.
ُتستخدم مثبطات مستضد 4 للمفاويات التائية السامة للخاليا مثل: إبيليموماب 
في عالج الورم امليالنيني بشكل أساسي، وأورام أخرى مثل: سرطان الرئة، وملفومة 
هودجكينية، والسرطانة الكلوية، وسرطان البروستاتة، وسرطان الثدي، وبسبب تعزيز 
وتنشيط الجهاز املناعي تظهر أمراض مناعية تصيب الغدد، وباألخص الغدة الدرقية، 
والتهاب  املناعي،  الكبد  التهاب  مثل:  الهضمي  الجهاز  تصيب  وأمراض  والنخامية، 
القولون، وينتج عن هذا العالج التهاب النخامية املناعي الذي يحدث في )0.4 - 17 %( 
من مستخدمي دواء إبيليموماب لعالج الورم امليالنيني، ويختلف التهاب النخامية الناتج 
عن استخدام إبيليموماب عن التهاب النخامية اللمفاوي بأنه يصيب الرجال كبار السن، 
بينما التهاب النخامية اللمفاوي يصيب النساء في فترة الحمل، وما بعد الوالدة، وتبدأ 
األعراض بعد ثمانية أسابيع من بدء العالج، وُيعد خمول الدرقية الثانوي أكثر شيوعًا 
يليه قصور الكظر، ويكون العالج بإعطاء الهرمونات املناسبة حسب النقص، لكن البد 
من التأكد عند بدء عالج خمول الغدة أن املريض ال يعاني قصور الكظر؛ حتى ال يؤدي 

هذا إلى نوبة كظرية.   
 Programmed ُتستخدم مثبطات مستقبلة موت الخاليا املبرمج البروتني األول
Cell Death Receptor Inhibitor مثل: دواء بيمبروليزوماب، ودواء نيفولوماب في 
عالج الورم امليالنيني، وأورام سرطانية أخرى، ويؤدي استخدام هذه األدوية إلى اعتالل 
في الغدة مثل: خمول الغدة الصريح، أو دون السريري، وكذلك إلى التهاب الغدة، ونادرًا 
 ،)% 22-1( بـ  الغدة  ما يؤدي إلى اإلصابة بداء جريفز، وُتقدر نسبة حدوث أمراض 
وتحدث عادة بعد ستة أسابيع من العالج، وقد يسبق خمول الغدة مؤقتًا تسمم درقي 

)
(
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في بعض األحيان، وتتم متابعة وظائف الغدة عند بدء العالج بمثبطات مستقبلة موت 
الخاليا املبرمج بصفة دورية، وبدء العالج بالثايروكسني عند تشخيص خمول الغدة، 
وعادة ما يكون خمولها الناتج عن استخدام هذه األدوية دائمًا حتى بعد انتهاء دورة 
العالج، كما أن استخدام دواء بمبروليزوماب قد يؤدي إلى التهاب النخامية املناعي في 

0.5 % من الحاالت. 

يرتبط استخدام مثبطات تيروزين كيناز بحدوث اعتالل في الغدة عند استخدامه 
الرئة،  وسرطان  املزمن،  النقوي  االبيضاض  مثل:  السرطانات  من  عديد  عالج  في 
العالج  وُيعتبر  املشع،  باليود  للعالج  املقاوم  الدرقي  والسرطان  الكلوية،  والسرطانة 
فّعاالً للسرطان، وبأعراض جانبية قليلة، وذلك ألنه  بمثبطات التيروزين كيناز عالجاً 
يستهدف إمداد األورام باألكسجني، والعناصر الغذائية بتدميره لألوعية الدموية التي 
تغذي الورم، وينتج هذا عن قيامه بتثبيط مستقبلة عامل النمو للبطانة الوعائية؛ مما 
تدمير  إلى  النهاية  ويؤدي هذا في  الورم،  الوعائية في  البطانة  نمو  تثبيط  إلى  يؤدي 
الورم، ومن مضاعفات هذا العالج على الغدة أنه يؤدي إلى خمولها، وقد يسبق هذا 
الخمول تسمم درقي مؤقت، وقد يكون السبب في الخمول تأثر األوعية الدموية التي 
الدرقية عضو شديد  الغدة  التهاب فقاري، وخاصة أن  إلى  الغدة؛ مما يؤدي  تغذي 
خمول  ملرضى  الثايروكسني  لدواء  الحاجة  ازدياد  األخرى  املضاعفات  ومن  الوعائية، 
 )Peripheral Inactivation( الغدة بعد االستئصال الكامل، ويعود هذا إلى تعطيل طرفي
أنواع مثبطات  وأكثر  الثالث،  النوع  اليود من  نازع  اإلنزيم  تنبيه  الغدة بسبب  لهرمونات 
التيروزين كيناز املرتبطة بخمول الغدة هو دواء سونيتيناب، إذ قد يصل خمول الغدة من 
من مستخدمي الدواء، وتزيد فرصة اإلصابة بخمول الغدة مع الوقت،   )% 70  -  14(
وعند بدء العالج بمثبطات التيروزين كيناز يتم فحص الهرمون املنبه للدرقية في بداية 
العالج، وبعد ذلك يتم فحصه شهريًا خالل األشهر الستة األولى، وبعدها كل )2 - 3( 
أشهر، ويتم البدء في عالج الثايروكسني إذا كان مستوى الهرمون املنبه للدرقية أكبر 
من 10 ملي وحدة دولية لكل لتر، أما في حالة حدوث خمول في الغدة دون السريري 
االنتهاء من دورة  الخمول، وبعد  أعراض  الثايروكسني عند وجود  البدء بعالج  فيتم 
العالج نحاول وقف عالج الثايروكسني تدريجيًا مع مراقبة وظائف الغدة؛ للتأكد من 
استمرار الخمول، أو عودة وظيفة الغدة بشكل طبيعي، أما بالنسبة للمرضى الذين 
للدرقية في بداية  املنبه  يعانون الخمول أصاًل قبل بدء العالج فيتم فحص الهرمون 
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العالج، وبعد ذلك يتم الفحص شهريًا خالل األشهر الثالثة األولى، وبعدها كل ثالثة 
أشهر حتى نهاية دورة العالج للتأكد من الحاجة إلى زيادة جرعة الثايروكسني من 
جرعة  إلى  العودة  تتم  كيناز  التيروزين  بمثبطات  العالج  من  االنتهاء  وبعد  عدمها، 

الثايروكسني التي كانت قبل بدء العالج. 

النسيلة  وحيد  الضد  فئة  من  دواء   )Alemtuzumab( املتوزوماب  دواء  ُيعتبر 
وضد   )Recombinant Humanised Monoclonal Antibody( املؤنس املأشوب 
 ،)Glycoprotein CD52( املوجود في اللمفاويات )CD52( الجاليكوبروتني السطحي
 Complement Mediated وينتج عن هذا الدواء انحالل اللمفاويات املتواسط باملتممة
Lysis of Lymphocytes وحدوث قلة شديدة في اللمفاويات التائية والبائية، وُيستخدم 
هذا الدواء في عالج بعض أنواع ابيضاض الدم،  كما ُيستخدم في عالج التصّلب 
ويحدث   ،)Active Relapsing Remitting MS( النشط  املتردد  الناكس  املتعدد 
اعتالل في الغدة باألخص عند استخدام املتوزوماب في عالج التصلب املتعدد، وتبلغ 
نسبة اإلصابة بأمراض الغدة الدرقية )34 - 41 %( من مستخدمي املتوزوماب في 
عالج التصلب املتعدد، وُيعتبر داء جريفز أكثر أمراض الغدة شيوعًا حيث تبلغ نسبة 
اإلصابة به من )64�72 %( من الذين يصابون باعتالل الغدة، وتحدث أمراض الغدة 

خالل ثالث سنوات من استخدام املتوزوماب. 

الغدة،  اعتالل  إلى  تؤدي  التي   )Cytokines( السيتوكني  أدوية  بعض  وتوجد 
فمثاًل: دواء إنترفيرون ألفا ُيستخدم في عالج التهاب الكبد الوبائي C، وبعض أنواع 
ألفا  إنترفيرون  الدرقية ملستخدمي  الغدة  بأمراض  اإلصابة  نسبة  وتبلغ  السرطانات، 
لديهم  الحاالت يصبح  من  و40 %   )% 20-15( الوبائي  الكبدي  االلتهاب  في عالج 
ضد الدرقية إيجابيًا، وأكثر أمراض الغدة شيوعًا املرتبطة باستخدام اإلنترفيرون هو 
خمول الغدة املناعي، ويليه التهاب الغدة، وال تحدث أمراض الغدة املرتبطة باستخدام 
اإلنترفيرون عادة عند استخدامه في عالج السرطان، وقبل بدء استخدام اإلنترفيرون 
يتم عمل فحص وظائف الغدة ضد الدرقية، وبعدها يتم إعادة الفحص بشكل دوري، 
مرة كل ستة أشهر إذا كان فحص ضد الدرقية سلبيًا، ومرة كل شهرين إذا كان فحص 

ضد الدرقية إيجابيًا، ويتم بدء العالج بالثايروكسني عند تشخيص خمول الغدة.

(
)
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الورم  عالج  في  املستخدمة  السيتوكينات  أنواع  أحد   2  - اإلنترلوكني  ُيعد 
فضلى  بدائل  وجود  بسبب  اآلن  استخدامه  قل  وإن  الكلوية،  والسرطانة  امليالنيني 
للعالج، ويقوم إنترلوكني - 2 بتدمير خاليا السرطان بتنبيه الخاليا الفاتكة الطبيعية 
الغدة  أمراض  نسبة حدوث  وتبلغ  أخرى،  تائية  وخاليا   )Natural Killer Cells(
الدرقية )10-60 %(، وأكثر هذه األمراض شيوعًا خمول الغدة، ويتم عمل فحص 
وظائف الغدة قبل بدء العالج، وبعد ذلك كل )2 - 3( أشهر، وعند تشخيص خمول 
إلى  الغدة  وظائف  عودة  ويمكن  الثايروكسني،  باستخدام  باملعالجة  البدء  يتم  الغدة 

معدلها الطبيعي بعد وقف عالج إنترلوكني - 2.            

تأثير األدوية على وظائف الغدة الدرقية في ظل وجود سوائية الغدة. 7
تقوم بعض األدوية بالتأثير على فحص وظائف الغدة دون التأثير على وظيفتها 
عالج  إلى  يؤدي  وقد  التشخيص،  في  التباسًا  يسبب  قد  التأثير  وهذا  الجسم،  في 
خاطئ، فقد ينتج عن استخدام بعض األدوية ارتفاع في مستوى هرمونات الغدة، أو 
انخفاض في مستواها، وكذلك انخفاض في مستوى الهرمون املنبه للدرقية، وارتفاع 
في مستوى ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية، وكل هذه التغييرات تحدث عند قياس 

وظائف الغدة.  
إلى  استخدامه  ويؤدي   ،B فيتامني  أنواع  أحد  وهو  البيوتني  ذلك:  على  ومثال 
تداخل مع الفحص أو املقايسة املناعية التي تعتمد في تركيبها عليه، فعند استخدام 
املقايسة املناعية الشطيرية )Sandwich Immunoassay( في قياس الهرمون املنبه 
للدرقية في وجود البيوتني يؤدي ذلك إلى قياس الهرمون املنبه للدرقية بشكل أقل من 
 )Competitive Immunoassay( الطبيعي، بينما استخدام املقايسة املناعية التنافسية
في قياس هرمونات الغدة في وجود البيوتني يؤدي إلى قياسها بشكل خاطئ بمعدل أعلى 
من الطبيعي، وتؤدي هذه الحالة من ارتفاع مستوى الهرمونات الدرقية مع انخفاض 
في مستوى الهرمون املنبه للدرقية إلى تشخيص خاطئ بنشاط الغدة؛ لذا عند الشك 
في وجود قراءة خاطئة لوظائف الغدة الدرقية يلزم التوّقف عن أخذ البيوتني ملدة 48 
إعادة  َثمَّ  ومن  املناعية،  املقايسة  على  البيوتني  تأثير  اختفاء  إلى  يؤدي  وهذا  ساعة، 
أو عمل فحص وظائفها باستخدام مقايسة مناعية ال تحتوي  الغدة،  فحص وظائف 

على البيوتني. 
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ويؤثر دواء األميودارون على وظائف الغدة إضافة إلى كونه يسبب اعتالاًل حقيقيًا 
فيها، حيث يؤدي إلى خمولها، أو نشاطها، فبسبب تثبيطه لإلنزيم النازع لليود من 
النوع الثاني ينتج عن ذلك تثبيط تحويل الثايروكسني إلى ثالثي يودو ثيرونني؛ مما 
يؤدي إلى نقص في مستوى ثالثي يودو ثيرونني، وارتفاع في مستوى الثايروكسني، 
وكذلك ارتفاع في الهرمون املنبه للدرقية، وتحدث هذه التغييرات في بداية استخدام 

األميودارون، ويرجع مستوى الهرمونات إلى الطبيعي خالل ستة أشهر.
وينعكس  حقيقي،  بشكل  الغدة  وظائف  على  تؤثر  التي  األدوية  بعض  وهناك 
ذلك على فحص وظائفها لكن دون وجود تأثير سريري ُيذكر فمثاًل: يؤدي استخدام 
الدوبامني، وناهض الدوبامني، وجلوكوكورتيكويد، أو الستيرويد القشراني،  ومضاهئ 
سوماتوستاتني، وميتفورمني إلى تثبيط الهرمون املنبه للدرقية مع سوائية الثايروكسني 
الحر، وهذا التغيير في وظائف الغدة قد يؤدي إلى تشخيص خاطئ بنشاط الدرقية 

دون السريري، وما يتبع ذلك من عمل الفحوص، والعالج دون حاجة لذلك.   
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الغدد  الدرقية من األمراض الشائعة، بل من أكثر أمراض  الغدة  ُتعد أمراض 
الصماء شيوعًا، وتتعدد األمراض التي تصيبها من تغيُّر في وظائفها مثل: خمولها أو 
م فيها، أو وجود عقيدات أو أورام، ويظهر تأثير أمراض الغدة  نشاطها، أو وجود تضخُّ
األجهزة،  لهذه  الوظيفي  التنظيم  في  املهم  دورها  بسبب  الجسم؛  أجهزة  على جميع 
وتتنوع أسباب نشوء أمراض الغدة من أسباب بيئية، وأسباب مناعية، وأخرى وراثية. 

اليود  أهمية  وتكمن  اليود،  نقص  منها  الوقاية  يمكن  التي  األسباب  من  ولعل 
في أنه املادة التفاعلية التي من دونها ال يستطيع الجسم أن يصنع هرمونات الغدة 
م فيها، وخمولها، كما أنه قد يتسبب في  الدرقية، وكما أنه يؤدي إلى حدوث تضخُّ
حدوث نشاط للغدة أيضًا في حال التعرُّض لليود بعد ذلك، كما يؤدي نقص اليود في 
األم الحامل والجنني إلى فدامة في الطفل حديث الوالدة، وهي حالة تنتج من الخمول 
الشديد في الغدة إذا لم يتم عالجه، حيث يؤدي هذا إلى إعاقة ذهنية وحركية شديدة 
للطفل، ولتجّنب هذه املضاعفات الناتجة من نقص اليود فقد تبنت الدول برامج تهدف 
إلى زيادة استهالك اليود بني السكان، وذلك عن طريق إضافة اليود إلى ملح الطعام، 
وقد أدى هذا إلى نقص نسبة حدوث األمراض الناجمة عن نقص اليود عامليًا، وإن 
ظلت بعض املناطق في العالم تعاني نقصًا في اليود واألمراض املصاحبة له بشكل 
أقل، وُيذكر أن املعدل املطلوب الستهالك اليود للشخص البالغ يبلغ 150 ميكروجرام 
يوميًا حسب توصيات منظمة الصحة العاملية، على أن يزيد معدل االستهالك إلى 250 

ميكروجرام يوميًا للمرأة الحامل، واملرضع. 

الفصل الثامن
الوقاية من أمراض الغدة الدرقية 

وكيفية التعايش معها
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وخمول الغدة الوراثي من األمراض التي يمكن الوقاية منها، ومن املعروف أن 
هرمونات الغدة لها أهمية في تكّون الجهاز العصبي في الجنني وتطوره بعد الوالدة؛ 
لذا فعدم تشخيص خمول الغدة لدى األطفال حديثي الوالدة وبدء العالج بشكل مبكر 
يؤدي إلى إعاقة ذهنية وحركية شديدة، خاصة أنه قد ال توجد أية عالمات أو أعراض 
للخمول بعد الوالدة تساعد على التشخيص املبكر، أما إذا تم التشخيص وبدء العالج 
خالل أسبوعني من الوالدة فيمكن تجّنب حدوث هذه املضاعفات الخطيرة؛ لذا تبنت 
عديد من الدول برامج لفحص األطفال حديثي الوالدة حيث يتم أخذ عينة دم من كاحل 
الطفل بعد )24 - 48( ساعة من الوالدة، وقياس مستوى الهرمون املنبه للدرقية، فإذا 
كان مستواه أكبر من 20 ملي وحدة دولية لكل ملي لتر يتم تشخيص الطفل بخمول 

الغدة الوراثي، ويجب بدء العالج بالثايروكسني بشكل فوري.

ومن األمراض التي يمكن الوقاية منها أيضًا داء جريفز للطفل حديث الوالدة، 
وتكون األم إما تتلقى العالج لداء جريفز، أو أنها عولجت منه في السابق إما جراحيًا 
أو باليود املشع، ويكون سبب نشوء املرض عبور ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية 
من األم إلى الجنني عبر املشيمة، وتأثر ضد مستقبلة الهرمون املنبه للدرقية على غدة 
حديث  الطفل  في  املرض  حدوث  ولتجنب  الغدة،  هرمونات  إلنتاج  وتحفيزها  الجنني 
املنبه  الهرمون  مستقبلة  مستوى ضد  قياس  يتم  عنه،  الناجمة  واملضاعفات  الوالدة 
للدرقية في األم، فإذا كان عاليًا تتم مراقبة الطفل عن طريق التصوير التصواتي، فإذا 
ظهرت عالمات نشاط الغدة في الجنني مثل: تسارع نبضات القلب، وتأّخر النمو، أو 
م في الرقبة يتم عالج الجنني عن طريق إعطاء األم أدوية ضد الدرقية التي  ظهور تضخُّ
تعبر املشيمة، وتعالج الطفل، ومن املهم أيضًا فحص الطفل بعد الوالدة للبحث عن 

عالمات لنشاط الغدة، وعالجها إن وجدت. 

ولقد فّصلنا في الفصل السابق تأثير بعض األدوية على وظائف الغدة والتي قد 
يكون تأثيرها بشكل دائم، فإذا كان باإلمكان تجنب هذه األدوية واستخدام بديل عنها 
لتفادي حدوث هذه األمراض املرتبطة باستخدامها يكون ذلك أفضل، لكن في معظم 
األحيان ال يمكن منع استخدام هذه األدوية؛ الحتياجها في عالج األمراض املختلفة، 

وتصبح متابعة وظائف الغدة في هذه الحالة مهمة، ويتم عالجها إن لزم األمر.
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التعايش  وباإلمكان  العالج،  سهلة  األمراض  من  العموم  على  الغدة  وأمراض 
معها، ومن املهم أن يكون املريض على دراية كاملة باملرض، وطبيعة األعراض، وأهمية 
املريض حياة طبيعية، كما  يعيش معه  أن  بالعالج من شأنه  االلتزام  إن  إذ  العالج؛ 
أن األورام التي تصيب الغدة وباألخص األورام السرطانية تكون بطيئة التنامي في 
معظمها، وذات مسار مرضي حسن بعد عالجها الجراحي، وعالجها باليود املشع. 
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ترجمة: د. عبدالرزاق السامرائي

تأليف د. محمد عبد اللطيف إبراهيم

17 ــ املوجز اإلرشادي عن الغدد الصماء )18(

18 ــ دليل طريقة التصوير الشعاعي )19(

19 ــ دليل املمارس العام لقراءة الصور

      الشعاعية )20(

20 ــ التسمية الدولية لألمراض

     )مجلس املنظمات الدولية  للعلوم الطبية(

     املجلد 2 اجلزء 3 األمراض املعدية )22(

21 ــ الداء السكري لدى الطفل )23(

22 ــ األدوية النفسانية التأثير:

      حتسني ممارسات الوصف )24(

23 ــ التعليم الصحي املستمر للعاملني في احلقل

      الصحي : دليل ورشة العمل )25(

24 ــ التخدير في مستشفى  املنطقة )26(

25 ــ املوجز اإلرشادي عن الطب الشرعي )27(

26 ــ الطب التقليدي والرعاية الصحية )28(

27 ــ أدوية األطفال )29(

28 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض العني )30(

29 ــ التشخيص اجلراحي )31(



ترجمة: د. شوقي سالم

تأليف: د. جفري شامبر لني 

ترجمة: د. حافظ والي

حترير: س.ك. لواجنا وتشو ـ يوك تـي

ترجمة: د. عصمت إبراهيم حمود

مراجعة: د. عبد املنعم محمد علي

تأليف: د. ب.د. بول

ترجمة: د. زهير عبد الوهاب

تأليف: د. ريتشارد سنل

ترجمة: د. طليع بشور

تأليف: د. ريتشارد سنل

ترجمة: د. محمد أحمد سليمان

تأليف: د. صاحب القطان

تأليف: د.أحمد اجلمل و د. عبد اللطيف صيام

تأليف: جوزفني بارنز

ترجمة: د. حافظ والي

ترجمة: د. حافظ والي

تأليف: د. شيال ويلالتس

ترجمة: د. حسن العوضي

تأليف: د. جون بالندي

ترجمة: د. محيي الدين صدقي

تأليف: د. جيمس و د. يليس و ج.م. ماركس

ترجمة: د.محمد عماد فضلي

تأليف: د. فرانك ألويسيو وآخرين

ترجمة: د. أحمد ذياب وآخرين

ـركـز إعـداد: امل

30 ــ تقنية املعلومات الصحية )واقع واستخدامات

      تقنية واتصاالت املعلومات البعدية في 

      املجاالت الصحية()32(

31 ــ املوجز اإلرشادي عن طب التوليد )33(

32 ــ تدريس اإلحصاء الصحي )عشرون مخططًا

      متهيديًا لدروس وحلقات دراسية( )34(

33 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض األنف واألذن

     واحلنجرة )35(

34 ــ علم األجنة السريري )37(

35 ــ التشريح السريري )38(

36 ــ طب االسنان اجلنائي )39(

37 ــ أطلس أمراض العني في الدول العربية

      سلسلة األطالس الطبية )40(

38 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض النساء )41(

39 ــ التسمية التشريحية )قاموس تشريح( )42(

40 ــ املوجز اإلرشادي عن توازن السوائل

       والكهارل )43(

41 ــ املوجز اإلرشادي عن املسالك البولية )44(

42 ــ املوجز اإلرشادي عن األمراض النفسية )45(

43 ــ دليل الطالب في أمراض العظام والكسور

      سلسلة املناهج الطبية )46(

44 ــ دليل املؤسسات التعليمية والبحثية

      الصحية في الوطن العربي ــ 3 أجزاء )47(



تأليف: البروفيسور سير جون كروفنت وآخرين

ترجمة: د. محمد علي شعبان

تأليف: د. علي عبدالعزيز النفيلي

تأليف: د. دي.بي. موفات

ترجمة: د. محمد توفيق الرخاوي

تأليف: د. ديڤيد روبنشتني  و د. ديڤيد وين

ترجمة: د. بيومي السباعي

تأليف: د. باري هانكوك  و د.ج ديڤيد برادشو

ترجمة: د. خالد أحمد الصالح

ـركـز إعـداد: امل

تأليف: د. ج. فليمنج وآخرين

ترجمة: د. عاطف أحمد بدوي

تأليف: د. م. بوريسنكو   و   د. ت. بورينجر

ترجمة: أ. عدنان اليازجي

تأليف: د. جانيت سترينجر

ترجمة: د. عادل نوفل

تأليف: د. صالح داود  و  د. عبد الرحمن قادري

تأليف: د. جيفري كالني وآخرين

ترجمة: د. حجاب العجمي

إعـداد: د. لطفي الشربيني

مراجعة: د. عادل صادق

تأليف: د. إ.م.س. ولكنسون

ترجمة: د. لطفي الشربيني،  و د. هشام احلناوي

إعـداد: د. ضياء الدين اجلماس وآخرين

مراجعة وحترير: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. و. بيك، ود. ج. ديڤيز

ترجمة: د. محمد خير احللبي

حترير: د. جون براي وآخرين

ترجمة: د. سامح السباعي

45 ــ التدرن السريري )48(

46 ــ مدخل إلى اآلنثروبولوجيا البيولوجية )49(

47 ــ املوجز اإلرشادي عن التشريح )50(

48 ــ املوجز اإلرشادي عن الطب السريري )51(

49 ــ املوجز اإلرشادي عن

      علم األورام السريري )52(

50 ــ معجم االختصارات الطبية )53(

51 ــ املوجز اإلرشادي عن طب القلب

      سلسلة املناهج الطبية  )55(

52 ــ الهستولوجيا الوظيفية

      سلسلة املناهج الطبية  )56(

53 ــ املفاهيم األساسية في علم األدوية 

      سلسلة املناهج الطبية  )57(

54 ــ املرجع في األمراض اجللدية 

      سلسلة املناهج الطبية )58(

55 ــ أطلس األمراض اجللدية

      سلسلة األطالس الطبية  )59(

56 ــ معجم مصطلحات الطب النفسي 

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )60(

57 ــ أساسيات طب األعصاب

      سلسلة املناهج الطبية  )61(

58 ــ معجم مصطلحات علم األشعة واألورام

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )62(

59 ــ علم الطفيليات الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )63(

60 ــ املوجز اإلرشادي عن فيزيولوجيا اإلنسان

      سلسلة املناهج الطبية  )64(



تأليف: د. مايكل كونور

ترجمة: د. سيد احلديدي

إعـداد: د. محمد حجازي وآخرين

حتـريـر: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د.هيلني شابل وآخرين

ترجمة: د. نائل بازركان

إعـداد: د. سيد احلديدي وآخرين

حتـريــر: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. شو ــ زين زاجن

ترجمة: د. عبد املنعم الباز وآخرين

مراجعة: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. محمود باكير   و   د. محمد املساملة   

        د. محمد املميز     و   د. هيام الريس

تأليف: د.ت. يامادا وآخرين

ترجمة: د. حسني عبداحلميد وآخرين

تأليف: د. جيو بروكس وآخرين 

ترجمة: د. عبد احلميد عطية وآخرين

تأليف: د. ماري رودلف، د. مالكوم ليڤني

ترجمة: د. حامت موسى أبو ضيف وآخرين

تأليف: د.أ.د. تومسون، د.ر.إ. كوتون

ترجمة: د. حافظ والي

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. محمد خالد املشعان

تأليف: د. روبرت موراي وآخرين

ترجمة: د. عماد أبو عسلي و  د. يوسف بركات

ـرين تأليف: د. كريسبيان سكولي وآخــ

ترجمة: د. صاحــب القطــــان

61 ــ أساسيات علم الوراثيات الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )65(

62 ــ معجم مصطلحات أمراض النساء والتوليد 

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )66(

63 ــ أساسيات علم املناعة الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )67(

64 ــ معجم مصطلحات الباثولوجيا واملختبرات

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )68(

65 ــ أطلس الهستولوجيا

      سلسلة األطالس الطبية  )69(

66 ــ أمراض جهاز التنفس 

      سلسلة املناهج الطبية  )70(

67 ــ أساسيات طب اجلهاز الهضمي )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية  )71(

68 ــ امليكروبيولوجيا الطبية )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية  )72(

69 ــ طب األطفال وصحة الطفل

       سلسلة املناهج الطبية )73(

70 ــ املوجز اإلرشادي عن الباثولوجيا )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية )74(

71 ــ طب العائلة

       سلسلة املناهج الطبية )75(

 72 ــ الطبيب، أخالق ومسؤولية

       سلسلة الكتب الطبية )76(

73 ــ هاربرز في الكيمياء احليوية )3 أجزاء(

      سلسلة املناهج الطبية )77(

74 ــ أطلس أمراض الفم

       سلسلة األطالس الطبية  )78(



تأليف: د. ديڤيد هاناي

ترجمة: د. حسن العوضي

تأليف: د. إيرول نورويتز

ترجمة: د. فرحان كوجان

تأليف: د. كريس كاالهان    و  د. باري برونر

ترجمة: د. أحمد أبو اليسر

تأليف: د.بن جرينشتاين   و   د.آدم جرينشتاين

ترجمة: د. يوسف بركات

ـرين تأليف: د.ڤ. هوفبراند وآخـ

ـرين  ترجمة: د. سعد الدين جاويش وآخـ

تأليف: د. بروس جيمس

ترجمة: د. سرى سبع العيش

تأليف: د. بيتر برود    و   د. أليسون تايلور

ترجمة: د. وائل صبح   و   د. إسالم أحمد حسن

تأليف: د. سانيش كاشاف

ترجمة: د. يوسف بركات

تأليف: د. ألفريد كوشيري وآخرين

ترجمة: د. بشير اجلراح وآخرين

تأليف: د. فيليب آرونسون

ترجمة: د. محمد حجازي

تأليف: د. ستيفن جليسبي و د. كاترين بامفورد

ترجمة: د. وائـل محمــد صبــح

تأليف: د. ميشيـل سنــــــاث

ترجمة: د. محمــود الناقــة

تأليف: فرنسيس جرينسبان    و    ديڤيد جاردنر

ـرين ـرم حنفي وآخـ ترجمة: د. أكـ

تأليف: د. إبرهارد باسرج وآخرين

ترجمة: د. وائل صبح وآخرين

ـرين تأليف: د. روجـر بــاركـر وآخـ

ترجمة: د. لطفي الشربيني

75 ــ املوجز اإلرشادي عن علم االجتماع الطبي

      سلسلة املناهج الطبية )79(

76ــ دليل املراجعة في أمراض النساء والتوليد

       سلسلة املناهج الطبية )80(

77ــ دليل املراجعة في أمراض الكلى

       سلسلة املناهج الطبية )81(

78ــ دليل املراجعة في الكيمياء احليوية

       سلسلة املناهج الطبية )82(

79ــ أساسيات علم الدمويات

       سلسلة املناهج الطبية )83(

80 ــ املوجز اإلرشادي عن طب العيون

      سلسلة املناهج الطبية )84(

81 ــ مبادئ نقص اخلصوبة

      سلسلة املناهج الطبية )85(

82 ــ دليل املراجعة في اجلهاز الهضمي

      سلسلة املناهج الطبية )86(

83 ــ اجلراحة اإلكلينيكية

      سلسلة املناهج الطبية )87(

84 ــ دليـل املراجعـة في اجلهاز القلبي الوعائي

       سلسلة املناهج الطبية )88(

85 ــ دليـل املراجعـة في املكروبيولوجيا

       سلسلة املناهج الطبية )89(

86 ــ مبــادئ طــب الرومــاتزم

      سلسلة املناهج الطبية )90(

87 ــ علم الغـدد الصماء األساسي واإلكلينيكي

      سلسلة املناهج الطبية  )91(

88 ــ أطلـس الوراثيـــــات

      سلسلة األطالس الطبية  )92(

89 ــ دليـل املراجعـة في العـلـوم العصـبيــة

       سلسلة املناهج الطبية )93(



إعداد: د. فتحي عبد املجيد وفــا

ـرين مراجعة: د. محمد فؤاد الذاكري وآخـ

تأليف: د. جينيفير بيت وآخـرين

ـرين ترجمة: د. نائل عبدالقادر وآخـ

ـرك     و    د. كاتي سيجنو تأليف: د. بيتـر بيـ

ترجمة: د. عبد املنعم الباز   و   أ. سميرة مرجان

تأليف: د. أحمــد راغــب

ـريــر: مركز تعريب العلوم الصحية حتـ

إعـــداد: د. عبـد الرزاق سـري السـباعي وآخرين

ـرين مراجعة: د. أحمــد ذيــاب وآخـ

إعـــداد: د. جـودث بيتـرس

تـرجمـة: د. طــه قمصاني     و    د. خالد مدني

تأليف: د. بيرس جراس       و     د. نيل بورلي

ترجمة: د. طالب احللبي

تأليف: د. روبرت جودمان  و  د. ستيفن ّسكوت

ترجمة: د. لطفي الشربيني  و  د. حنان طقش

تأليف: د. بيتر برود

ترجمة: د. وائل صبح وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: د. جـونثــان جليـادل

ترجمة: د.محمود الناقة و د. عبد الرزاق السباعي

تأليف: د. جوديث سوندهامير

ـرين ترجمة: د. أحمد فرج احلسانني وآخـ

تأليف: د.دنيس ويلسون

ترجمة: د. سيد احلديدي وآخرين

90 ــ معجم مصطلحات أمراض الفم واألسنان

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )94(

91 ــ اإلحصــاء الطبـي

       سلسلة املناهج الطبية )95(

92 ــ إعـاقـات التعلـم لدى األطفال

       سلسلة املناهج الطبية )96(

93 ــ السـرطـانـات النسـائيــة

      سلسلة املناهج الطبية )97(

94 ــ معجم مصطلحات جراحة العظام والتأهيل

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )98(

95 ــ التفاعالت الضائرة للغذاء

      سلسلـة املناهـج الطبيـة  )99(

96 ــ دليل املراجعة في اجلراحة

      سلسلة املناهج الطبية  )100( 

 97 ــ الطب النفسي عند األطفال

      سلسلة املناهج الطبية  )101(

 98 ــ مبادئ نقص اخلصوبة )ثنائي اللغة(

      سلسلة املناهج الطبية  )102(

 99 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)A اإلصــدار األول حرف(       

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )103(

100 ــ دليل املراجعة في التاريخ املرضي 

       والفحص اإلكلينيكي

       سلسلة املناهج الطبية  )104(

101 ــ األساسيات العامة ــ طب األطفال

       سلسلة املناهج الطبية )105(

102 ــ دليـل االختبــــارات املعمليـــــة

       والفحوصات التشخيصية

       سلسلة املناهج الطبية  )106(



حتـريـر: د. كيلي لي    و    چيف كولني

ترجمة: د. محمد براء اجلندي

تأليف: د. تشارلز جريفيث وآخرين

ترجمة: د. عبدالناصر كعدان وآخرين

حتـريـر: د. نورمان نوح 

ترجمة: د. عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

تأليف: د. جني ولكر وآخرين

ترجمة: د. سميرة ياقوت وآخرين 

تأليف: د. چون هـ ــ مارتن

ترجمة: د.حافظ والي وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: روبرت سوهامي ــ جيڤري توبياس

ترجمة: د. حسام خلف وآخرين

حترير: د. جيفري د.كلوسنر وآخرين

ترجمة: د. حسام خلف وآخرين

حترير: د. إلني م. سالڤني وآخرين

ترجمة: د. ضياء الدين اجلماس وآخرين

حترير: د. كليڤ ايڤانز وآخرين

ترجمة: د. جمال جودة وآخرين

حترير: د. جودي أورم وآخرين

ترجمة: د. حسناء حمدي وآخرين

ـرات العاملية والصحـة 103 ــ التغيـ

       سلسلة املناهج الطبية  )107(

104 ــ التعرض األولي

       الطب الباطني: طب املستشفيات

       سلسلة املناهج الطبية  )108(

105 ــ مكافحة األمراض السارية

        سلسلة املناهج الطبية  )109(

 106 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)B اإلصــدار األول حرف(       

)B( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

107 ــ علم النفس للممرضات ومهنيي

       الرعاية الصحية  

       سلسلة املناهج الطبية  )110(              

108 ــ التشريح العصبي)نص وأطلس(

         سلسلة األطالس الطبية العربية  )111( 

109 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)C اإلصــدار األول حرف(        

)C( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة        

110 ــ السرطان والتدبير العالجي 

        سلسلة املناهج الطبية  )112(

111 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية: 

       األمراض املنقولة جنسيًا

        سلسلة املناهج الطبية  )113(

112 ــ األمراض العدوائية .. قسم الطوارئ ــ

       التشخيص والتدبير العالجي

       سلسلة املناهج الطبية  )114(  

113 ــ أسس الرعاية الطارئة 

       سلسلة املناهج الطبية )115(  

114 ــ الصحة العامة للقرن احلادي والعشرين

       آفاق جديدة للسياسة واملشاركة واملمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )116(



حترير: د. ماري جو واجنر وآخرين

ترجمة: د. ناصر بوكلي حسن وآخرين

حترير: د. وليام هــ . ماركال وآخرين

ترجمة: د. جاكلني ولسن وآخرين

تأليف: د. مايكل فيسك   و   د. ألني برتون

ترجمة: د.أحمد راغب    و    د. هشام الوكيل

تأليف: د. جون إمبودن وآخرين

ترجمة: د. محمود الناقة وآخرين

حترير: د. باتريك ماكموهون

ترجمة: د. طالب احللبي   و  د. نائل بازركان

تأليف: د. ستيڤن بيكهام   و  د.ليز ميرابياو

ترجمة: د. لطفي عبد العزيز الشربيني وآخرين

حترير: د. كينت أولسون وآخرين

ترجمة: د. عادل نوفل وآخرين

حترير: د. مسعود محمدي

ترجمة: د. محمود باكير وآخرين

حترير: د. لورانس فريدمان  و د. أمييت كييفي

ترجمة: د. عبد الرزاق السباعي وآخرين

تأليف: د. ميشيل م. كلوتير

ترجمة: د. محمود باكير وآخرين

تأليف:  روبرت نورمان  و   ديڤيد لودويك

ترجمة: د. عماد أبو عسلي  و  د. رانيا توما

تأليف: د. مورديكاي بلوشتاين  وآخرين

ترجمة: د. نائل بازركان

حترير: د. جراهام سكامبلر

ترجمة: د. أحمد ديب دشاش

تأليف: د. جيفري ماكولف

ترجمة: د. سيد احلديدي وآخرين

تأليف: د.بروس كوبن  وآخرين

ترجمة: د. محمد بركات

115 ــ الدقيقة األخيرة ــ طب الطوارئ  

       سلسلة املناهج الطبية)117(  

116 ــ فهم الصحة العاملية

       سلسلة املناهج الطبية)118(  

117 ــ التدبير العالجي أللم السرطان

       سلسلة املناهج الطبية)119(  

118 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية ــ طب

       الروماتزم ــ سلسلة املناهج الطبية)120(  

119 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية ــ الطب الرياضي 

       سلسلة املناهج الطبية)121(  

120 ــ السياسة االجتماعية للممرضات

       واملهن املساعدة

      سلسلة املناهج الطبية )122( 

121 ــ التسمم وجرعة الدواء املفرطة

       سلسلة املناهج الطبية )123( 

122 ــ األرجية والربو      

       "التشخيص العملي والتدبير العالجي"

       سلسلة املناهج الطبية )124( 

123 ــ دليل أمراض الكبد

       سلسلة املناهج الطبية )125( 

124 ــ الفيزيولوجيا التنفسية

       سلسلة املناهج الطبية )126(  

125 ــ البيولوجيا اخللوية الطبية

       سلسلة املناهج الطبية )127(

126 ــ الفيزيولوجيا اخللوية

       سلسلة املناهج الطبية )128( 

127 ــ تطبيقات علم االجتماع الطبي

        سلسلة املناهج الطبية )129( 

128 ــ طب نقل الدم

       سلسلة املناهج الطبية )130( 

129 ــ الفيزيولوجيا الكلوية

       سلسلة املناهج الطبية )131(



تأليف: د. ديڤيد هيرنادون 

ترجمة: د. حسام الدين خلف وآخرين

حترير: د. كيرين ولش     و    د. روث بودن

ترجمة: د. تيسير العاصي

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

حترير: د. جاي كايستون وآخرين

ترجمة: د.عادل نوفل وآخرين

 حترير: د. جون فورسيث

ترجمة:د. عبد الرزاق السباعي                              

د. أحمد طالب احللبي 

تأليف: د. محمد عصام الشيخ

تأليف: د. جون بوكر و مايكل فايڤر

ترجمة:د. أشرف رمسيس وآخرين                  

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: د. ميشيل ميلودوت

ترجمة: د. ُسرى سبع العيش

     و  د. جمال إبراهيم املرجان

تأليف: د. باربرا ــ ف. ويللر  

ترجمة: د. طالب احللبي وآخرين 

تأليف: د. روبرت ستيكجولد و ماثوي والكر

ترجمة: د. عبير محمد عدس

   و    د. نيرمني سمير شنودة

تأليف: د. هيو مكجافوك 

ترجمة: د. دينا محمد صبري

130 ــ الرعاية الشاملة للحروق

       سلسلة املناهج الطبية )132(

131 ــ سالمة املريض ــ بحوث املمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )133(

132 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )D اإلصدار األول حرف(       

 )D( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة      

133 ــ طب السفر 

        سلسلة املناهج الطبية )134( 

134 ــ زرع األعضاء 

       دليل للممارسة اجلراحية التخصصية

       سلسلة املناهج الطبية )135( 

135 ــ إصابات األسلحة النارية في الطب الشرعي  

        سلسلة املناهج الطبية )136(

136 ــ "ليڤني وأونيل" القدم السكري

        سلسلة املناهج الطبية )137( 

137 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)E اإلصدار األول حرف(       

 )E( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

138 ــ معجم تصحيح البصر وعلوم اإلبصار

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة)138( 

139 ــ معجم "بيلير" 

       للممرضني واملمرضات والعاملني

       في مجال الرعايــة الصحيـــة

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )139( 

140 ــ علم أعصاب النوم

       سلسلة املناهج الطبية )140(

141 ــ كيف يعمل الدواء

   "علم األدوية األساسي ملهنيي الرعاية الصحية" 

    سلسلة املناهج الطبية )141(



حترير: أجنيال ساوثال وكالريسا مارتن

ترجمة: د. خالد املدني وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

حترير: إبراهام رودنيك وديفيد روي

ترجمة: د. محمد صبري سليط

تأليف: راجا بانداراناياكي

ترجمة: د. جاكلني ولسن

تأليف: جانيتا بنسيوال

ترجمة: د. محمد جابر صدقي

حترير: بيتر ومييس جورمان

ترجمة: د. هشام الوكيل

تأليف: جون واتيس و ستيفن كوران

ترجمة: د. طارق حمزه عبد الرؤوف

تأليف: كولبي كريغ إيفانز و ويتني هاي

ترجمة: د. تيسير كايد العاصي

تأليف: د. أرنست هارمتان

ترجمة: د. تيسير كايد العاصي

تأليف: د. محمد جابر صدقي

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

142 ــ مشكالت التغذية لدى األطفال

       "دليل عملي"

      سلسلة املناهج الطبية )142(

143 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)F اإلصدار األول حرف(       

 )F( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

144 ــ املرض العقلـي اخلطيــر ــ

       األساليب املتمركزة على الشخص 

       سلسلة املناهج الطبية )143(  

145 ــ املنهج الطبي املتكامل

       سلسلة املناهج الطبية )144(

146 ــ فقد احلمل

ـره        "الدليل إلــى ما ميكــن أن يوفــ

       كل من الطب املكمل والبديل"

       سلسلة املناهج الطبية )145(

147 ــ األلم واملعاناة واملداواة

      "االستبصار والفهم"

       سلسلة املناهج الطبية )146(

148 ــ املمارسة اإلدارية والقيادة لألطباء

       سلسلة املناهج الطبية )147(

149 ــ األمراض اجللدية لدى املسنني

       سلسلة األطالس الطبية العربية )148(

150 ــ طبيعة ووظائف األحالم

       سلسلة املناهج الطبية )149(

151 ــ تاريخ الطب العربي

       سلسلة املناهج الطبية )150(

152 ــ عوائد املعرفة والصحة العامة

       سلسلة املناهج الطبية )151(

153 ــ اإلنسان واستدامة البيئة

       سلسلة املناهج الطبية )152(



تأليف: جوناثان فلنت     و     رالف غرينسبان

         و  كينيــث كنـدلـــر

ترجمة: د. علي عبد العزيز النفيلي

ـراء عبد السالم بشـر    و    د. إسـ

حترير: بول لينسلي  و  روزلني كني   و سارة أوين

ترجمة: د. أشرف إبراهيم سليم

حترير: لورنا جينيس   و  فيرجينيا وايزمان

ترجمة: د. سارة سيد احلارتي وآخرين

حترير: جان ريد  و شارلوت كالرك و آن ماكفارلني

ترجمة: د. تيسـير كايــد عاصي

   و    د. محمود علي الزغبي

حترير: كارين باج    و  أيدين مكيني

ترجمة: د. عبــد املنعــم محمــد عطــوه 

    و   د. عماد حسان الصادق

حترير: جوسيب فيجويراس  و  مارتن ماكي

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي  وآخرين 

تأليف:  غاري موريس    و    جاك موريس

ترجمة: د. عبير محمد عدس

تأليف:  جوليا بوكرويد

ترجمة: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

154 ــ كيف تؤثر اجلينات على السلوك

       سلسلة املناهج الطبية )153(                  

155 ــ التمريض للصحة العامة

       التعزيز واملبادئ واملمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )154(

156 ــ مدخل إلى االقتصاد الصحي 

       سلسلة املناهج الطبية )155(

157 ــ متريض كبار السن

       سلسلة املناهج الطبية )156(

158 ــ متريض احلاالت احلادة للبالغني

       كتاب حاالت مرضية

       سلسلة املناهج الطبية )157(

159 ــ النظم الصحية والصحة والثروة

       والرفاهية االجتماعية

      "تقييم احلالة لالستثمار في النظم الصحية"  

       سلسلة املناهج الطبية )158(

160 ــ الدليل العملي لرعاية مريض اخلرف

        سلسلة املناهج الطبية )159(

161 ــ تعّرف على ما تأكل

       كيف تتناول الطعام دون قلق؟

       سلسلة املناهج الطبية )160(



إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف:  آن روجرز و ديڤيد پلجرمي

ترجمة: د. تيـسير عاصـي   و   د. محمد صدقي

   و    د. سعد شبير

تأليف:  آن جرينيار

ترجمة: د. تيسير كايــد عاصي

إعداد: مجموعة من األطباء واملختصني

تأليف: إيان بايلور و فيونا مشعام  و هيوج أشير

ترجمة: د. دينا محمد صبري

حترير: آمندا بالبر

ترجمة: د. صالح أحمد ليري

   و    د.أشرف إبراهيم سليم

تأليف: ديد مولر

ترجمة: د. حسام عبد الفتاح صديق

تأليف: د. إميان مطر الشمري 

    و    د. جيهان مطر الشمري

تأليف: د. محمد جابر صدقي

تأليف: بارميندر سينج  و  كاثرين سوالز

محرر السلسلة: جون ريس

ترجمة: د. محمد جابر صدقي

162 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )G اإلصدار األول حرف(       

)G( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

163 ــ العلة والصحة النفسية في علم االجتماع

        سلسلة املناهج الطبية )161(

164 ــ تعايش صغار السن مع السرطان

      مقتضيات للسياسة واملمارسة

      سلسلة املناهج الطبية )162(

165 ــ مقاالت في قضـايا الصحـــة والبيئــة

      سلسلة املناهج الطبية ) 163(

166 ــ اخلدمة االجتماعية وتعاطي املخدرات

       سلسلة املناهج الطبية )164(

167 ــ أسس املمارسة الطبية املساندة

        رؤية نظرية

        سلسلة املناهج الطبية )165(

168 ــ  الصحة البيئية

        سلسلة املناهج الطبية )166(

169 ــ الطب النووي

        سلسلة املناهج الطبية )167(

170 ــ الطب التكميلي والبديل

       سلسلة املناهج الطبية )168(

171 ــ 100 حالة في جراحة وتقومي

       العظام وطب الروماتزم

       سلسلة املناهج الطبية )169(



تأليف: سارة ماك  ويليامز

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: ماري كوملان     و    كريستوفر جيلبرج

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. أمينة محمد أحمد األنصاري

تأليف: ميشيل بتريدس

ترجمة: د. محمد إسماعيل غريب إسماعيل

حترير: كيلي برونيل  و مارك جولد

ترجمة: د. سالم محمد أبو شعبان

    و   د. هبه حمود البالول

حترير: نيكوالس چونسون

ترجمة: د. أحمد محمد شوقي أبو القمصان

حترير: ديفيد بورسوك  وآخرين

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

    و   د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: روبرت كنج     و    باميال موليجان

    و      ويليام ستانسفيلد

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

    و    د. شيرين جابر محمد

172 ــ التشريح الشعاعي العملي

       سلسلة املناهج الطبية )170(

173 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )H اإلصدار األول حرف(       

)H( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

174 ــ  التوحد

        سلسلة املناهج الطبية )171(

175 ــ  الطب التلطيفي

        سلسلة املناهج الطبية )172(

176 ــ  التشريح العصبي ملناطق

        اللغة بالدماغ البشري

       سلسلة األطالس الطبية )173(

177 ــ  الطعام واإلدمان ـــ دليل شامل

        سلسلة املناهج الطبية )174(

178 ــ  دور احليوانات في ظهور

        األمراض الڤيروسية

        سلسلة املناهج الطبية )175(

179 ــ  شقيقة الدماغ " الوظيفة والبنية

        التصويرية"

        سلسلة املناهج الطبية )176(

180 ــ  معجم الوراثيات

        سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )177(



تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. جاكلني ولسن متى

تأليف: جوس إجرمونت

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. جني آلتي  و   د. إدوارد هوي

ترجمة: د. جيالن مصطفى أحمد شنب

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف:  د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: ساجناي سانت     و   سارة كرين

         و  روبرت ستوك

ترجمة: د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن 

181 ــ  األمراض الڤيروسية

        سلسلة املناهج الطبية )178(

182 ــ  الوعي باستثمار املعرفة وتنميتها

         سلسلة املناهج الطبية )179(

183 ــ إدارة املستشفيات

        سلسلة املناهج الطبية )180(

184 ــ  الضوضاء والدماغ 

ة البالغني والتطور النمائي فيَّ         تكيُّ

        املعتمد على اخلبرة

       سلسلة املناهج الطبية )181(

185 ــ املمارسة العملية للفحص بفائق الصوت

              دليل مصور

       سلسلة املناهج الطبية )182(

186 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )I اإلصدار األول حرف(       

)I( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

187 ــ  كيف متوت املدرسة ؟

       سلسلة املناهج الطبية )183(

188 ــ التعامل مع النصوص واملصطلحات

       الطبية والصحية )دليل املترجم(

       سلسلة املناهج الطبية )184(

189 ــ  منع عداوى املستشفيات

        مشكالت حقيقية وحلول واقعية

        سلسلة املناهج الطبية )185(



190 ــ سرطانة اخلاليا الكلوية

        سلسلة املناهج الطبية )186(

191 ــ  االنــتـــــحــــــــــــار

        املوت غير احلتمي

        سلسلة املناهج الطبية )187(

192 ــ  ما اخلطأ في مرارتي ؟

        فهم استئصال املرارة بتنظير البطن 

       سلسلة املناهج الطبية )188(

193 ــ  عمل واستخدام األضداد

            دليل عملي 

       سلسلة املناهج الطبية )189(

194 ــ  التخطيط الصحي

       سلسلة املناهج الطبية )190(

195 ــ  رعاية احملتضرين

       سلسلة املناهج الطبية )191(

196 ــ  مدخل إلى علم املصطلح الطبي

       سلسلة املناهج الطبية )192(

197 ــ  أفضل 300 إجابة منفردة

         في الطب اإلكلينيكي

        سلسلة املناهج الطبية )193(

حترير: نيزار تانير

ترجمة: د. عبير محمد عدس

حترير: دانوتا واسرمان

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: وي ــ لياجن لو     و    كونراد أوجن

         نتالي جنوي       و    سنج شاجن جنوي

ترجمة: د. محمود حافظ الناقة

حترير: جاري هوارد  و    ماثيو كاسر

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. قاسم طه الساره

حترير: جوديث بايس  

محرر السلسلة : بيتي فيريل

ترجمة: د. عبير محمد عدس

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: جيمس ديفيز  و   جورج كولينز         

         و   أوسكار سويفت

حترير: هـيـــو بــيــنـــون  

ترجمة: د. قاسم طه الساره

     و  د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن

      و د. بدر محمد املراد



198 ــ  النساء واملرض القلبي الوعائي

معاجلة الفوارق فـي تقدمي الرعاية

        سلسلة املناهج الطبية )194(

199 ــ  التــوعيــة الصــحيــة

         دليل العاملني في مجال الرعاية الصحية

        سلسلة املناهج الطبية )195(

200 ــ  الصحة املدرسية

        سلسلة املناهج الطبية )196(

201 ــ  رواد الطب غير احلاصلني

        على جائزة نوبل

        سلسلة املناهج الطبية )197(

202 ــ  املرشد في اإلسعافات األولية

        سلسلة املناهج الطبية )198(

203 ــ  الطــــب الـوقائـــي

        سلسلة املناهج الطبية )199(

204 ــ  العربية وإشكالية التعريب

        فـي العالم العربي

        سلسلة املناهج الطبية )200(

205 ــ  بنك الدم  

        سلسلة املناهج الطبية )201(

206 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )K، J اإلصدار األول حرف(       

)K، J( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

207 ــ  الصيدلة اإلكلينيكية  

        سلسلة املناهج الطبية )202(

تـأليـف: كيفـني كامـبـل

ترجمة: د. عهد عمر عرفه

تـأليـف: د. أميمة كامل السالموني

تـأليـف: د. عبير عبده بركات

حترير: جيلبرت طومسون  

ترجمة: د.تيسير كايد عاصي

تـأليـف: د. عبداملنعم محمد عطوه 

تـأليـف: د. خالد علي املدني

       و  د. مجدي حسن الطوخي

تـأليـف: د. علي أسعد وطفة

تأليف: د. محمد جابر لطفي صدقي

إعداد:  املركز العربي لتأليف وترجمة

         العلوم الصحية

تأليف: أ. د. خالد محسن حسن



208 ــ  علم الڤيروسات البشرية  

        سلسلة املناهج الطبية )203(

209 ــ  مبادئ االستدالل السريري  

        سلسلة املناهج الطبية )204(

210 ــ  اجلينـات واألدمغـة  واإلمكانات البشرية

        العلم وأيديولوجية الذكاء

        سلسلة املناهج الطبية )205(

211 ــ  املعاجلة باللعب

        العالج الديناميكي النفسي التمهيدي  

        ملعاجلة األطفال الصغار

        سلسلة املناهج الطبية )206(

212 ــ  األلم املزمن

الة         دليل للـمعاجلة اليدوية الفعَّ

        سلسلة املناهج الطبية )207(

213 ــ األمراض السارية املشتركة بني اإلنسان 

       واحليوان )األمراض حيوانية املنشأ(

       سلسلة املناهج الطبية )208(

214 ــ أساسيات طب العيون

        )للدارسني بكليات الطب واألطباء املمارسني(       

        سلسلة املناهج الطبية )209(

215 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )L  اإلصدار األول حرف(       

)L( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

216 ــ اخلاليا اجلذعية

        بني الواقع واملأمول       

        سلسلة املناهج الطبية )210(

تأليف: جون أكسفورد    و  بـــاول كيــالم         

               و ليسلي كوليير  

ترجمة: د. قاسم طه الساره

حترير: نيكوال كوبر    و  جون فراين

ترجمة:  أ. د. خالد فهد اجلارالله 

         و سارة عبد اجلبار الناصر

تأليف: كني ريتشاردسون

ترجمة:  د. محمود حافظ الناقة 

      و  د. عبير محمد عدس

تأليف: باميال ميرساند   و   كارين جيلمور

ترجمة:  د. قاسم طه الساره

تأليف: فيليب أوسنت

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: أ. د. بهيجة إسماعيل البهبهاني

حترير: راي مانوتوش   و  ڤيكتور كــوه

ترجمة: د. جمال إبراهيم املرجان

      و د. حنان إبراهيم الصالح

إعداد:  املركز العربي لتأليف وترجمة

         العلوم الصحية

ـرا ـريـ تأليف: ليجيا بيـ

ترجمة: د. شرين جابر محمد
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217 ــ العالج الطبيعي      

        سلسلة املناهج الطبية )211(

218 - أرجــــوزة فــــي الـــطـــب ــ البن عبد ربه

)سعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ربه(
)من علماء القرن الرابع الهجري(

       سلسلة املناهج الطبية )212(

219 ــ  املنهج املتكامل في طب النساء والتوليد

        سلسلة املناهج الطبية )213(

220 ــ  هل اقترب األجل؟!

الدليل املتكامل ألعراضك،

وما يجب عليك فعله

        سلسلة املناهج الطبية )214(

221 ــ  النباتات الضارة لإلنسان واحليوان

        سلسلة املناهج الطبية )215(

222 ــ  أمراض الغدة الدرقية

        سلسلة املناهج الطبية )216(

تأليف: أ. د. صالح عبداملنعم صوان

حتقيق ودراسة: أ. د. مرزوق يوسف الغنيم

حترير: كولديب سينج

ترجمة: الصيدالنية. أمنية حسني شمس الدين

تأليف: كريستوفـر كيلي 

         مارك إيزنبرج

ترجمة: د. وهاد حمد التوره

تأليف: رقية حسني جاسم عبد اللَّه

تأليف: د. شيخة إبراهيم أبا اخليل
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