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مقّدمة

ما هي �لغّدة �لّدرقيَّة؟

واالأوتار  الجلد  بين  الرقبة،  مقدمة  في  الّدرقيَّة  الغّدة  توجد 

ال�صوتّية، ولديها �صحمة على كل من جهتي اليمين والي�صار. و يبلغ 

في  وتت�صالن  �صنتيمترات  خم�ض  حوالى  منهما  واحدة  كل  طول 

الو�صط. وال يتعدى وزن الغّدة باأكملها االأون�صة الواحدة )حوالى 20 

غرامًا(. وعلى الرغم من �صغر حجمها، اإال اأنها ع�صو بالغ االأهمية 

يتحكم بعمليات االأي�ض لدينا، كما اأنه م�صوؤول عن العمل الطبيعي لكل 

خلية في الج�صم. 

هرمونات �لغّدة �لّدرقيَّة

تقوم الغّدة الّدرقيَّة بمهامها بت�صنيع هرمونات )راجع الم�صرد 

  )T
3
( يودوثيرونين  وثالثي   )T

4
( الثيروك�صين  عقار   )100 �صفحة 

واإفرازها داخل مجرى الدم. 

ذرات  اأربع  فهناك  الهرمونات؛  لهذه  مهمًا  اليود عن�صرًا  ي�صكل 

 ،T
4
لليود في كل ُجَزيء من عقار الثيروك�صين، ولذلك فهو ُيخت�صر بـ 

.T
3
وثالث ذرات لليود في كل ُجَزيء من ثالثي يودوثيرونين اأو 

اإال عندما يتحول، في  بالعمل  T ال يبداأ 
4
اأن هرمون  يعتقد االأطباء 

ففي  اليود.  من  واحدة  ذّرة  اإزالة  عبر   T
3

هرمون   اإلى  اأ�صا�صًا،  الكبد 
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بع�ض اأجزاء العالم، يوجد نق�ض حاد باليود في النظام الغذائي،  مثل 

ة اإلى القدر الكافي من  منطقة جبال الهماليا - تفتقر الغّدة الّدرقيَّ

T.  وفي محاولة 
4
T و 

3
مادة اليود الذي يمّكنها من ت�صنيع  هرموني 

ي�صّمى  الّدرقيَّة من حجمها، في ما  الغّدة  تزيد  للتعوي�ض عن ذلك، 

بالُدراق. ويكون الت�صخم ظاهرًا للعيان. واإذا ما بقيت هذه القدرة 

على الت�صنيع الزائد غير كافية، ف�صوف يعاني المري�ض ق�صورًا في 

الغّدة الّدرقيَّة )راجع �صفحة  34(.

اإال  المتحدة،  المملكة  في  اليود  في  نق�ض  وجود  الرغم من عدم  على 

للهرمونات  زائدًا  اإفرازًا  ي�صبب  الغذائي  النظام  في  بكثرة  اليود  وجود  اأن 

الّدرقيَّة من قبل الغّدة الّدرقيَّة، وقد يحدث هذا اأي�صًا نتيجة  تناول دواٍء ما.

تو�زن �لهرمونات

في   T
4
و   T

3
من  جدًا  محددة  بكّمية  االأ�صحاء  االأ�صخا�ض  يتمتع 

اأو  ة  َرِقيَّ للدَّ الُمَنّبه  الهرمون  با�صم  ُيعرف  هرمون  يحددها  الدم، 

الثيروتروفين. وُيفَرز هذا الهرمون داخل الغّدة النخامية التي ُيقّدر 

نق�ص �ليود و�لُدر�ق

يكون فيها نق�ض  الحمراء مناطق  االأماكن  ُتظهر  العالم هذه،  في خريطة 

اليود والُدراق مر�ض �صائع. يحدث هذا بكثرة في االأماكن التي تفتقر فيها  

التربة والغذاء اإلى كمية كافية من اليود. 
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مقدمة

 �لغّدة �لّدرقيَّة

ال�صوتّية  واالأوتار  الجلد  بين  الرقبة،  في  الّدرقيَّة  الغّدة  تقع 

كل  �صحمتين،  من  وتتاألف  الفرا�صة،  ي�صبه  �صكلها  )الحنجرة(. 

واحدة تقع على جهة من الق�صبة الهوائية.

الحنجرة )االأوتار ال�صوتية(
�صريان

الغّدة الّدرقيَّة

ِعْرق

�صحمة الي�صار

�صحمة 

اليمين

الق�صبة 

الهوائية
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ال�ّصفلية  المنطقة  في  تتدلى  والتي  البازالء،  حبة  بحجم  حجمها 

للّدماغ خلف العينين تمامًا، ومح�صورة داخل تجويف عظمي �صغير 

في قاع الجمجمة. 

معدالت  في  انخفا�صًا  ة  الّدرقيَّ الغّدة  ا�صطراب  ي�صبب  عندما 

الهرمون الّدرقّي في الدم، يرتفع اإفراز الغّدة النخامية للثيروتروفين،  

هرمون  اإفراز  يتوقف  الّدرقّي،  الهرمون  معدالت  ترتفع  وعندما 

�إنتاج �لهرمون �لّدرقّي

هذه  النخامية  الغّدة  وتنظم  الّدرقيَّة،  الهرمونات  ة  الّدرقيَّ الغّدة  تنتج 

على  كا�صتجابة  ة  َرِقيَّ للدَّ الُمَنّبه  الهرمون  اإفراز  اإلى  يوؤدي  ما  العملية، 

معدالت الهرمونات الّدرقيَّة في الج�صم. 

اإذا ارتفعت معدالت الهرمون 

الّدرقّي ب�صدة في الدم، ينخف�ض  

في المقابل اإفراز الغّدة النخامية 

َرِقيَّة للهرمون الُمَنّبه للدَّ

اإذا انخف�صت معدالت 

الهرمون الّدرقّي ب�صدة في 

الدم، يرتفع في المقابل 

اإفراز الغّدة النخامية 

ة  َرِقيَّ للهرمون الُمَنّبه للدَّ

الدماغ

الغّدة النخامية

الغّدة الّدرقيَّة

الُمَنّبه  الهرمون 

ة �أكثر َرِقيَّ للدَّ

الُمَنّبه  الهرمون 

َرِقيَّة للدَّ

�أقل
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مقدمة

الثيروتروفين. وُتعرف هذه المعادلة با�صم »رد الفعل المعاك�ض«، وهو 

م�صطلح معروف لدى المهند�صين وعلماء االأحياء.

ق�شور �لّدرقيَّة وفرط �لّدرقيَّة

الغّدة  ن�صاط  في  بق�صور  اإ�صابتك  العام  الطبيب  توّقع  اإذا 

ت�صخي�صه  من  التيقن  فيمكنه   ،)hypothyroidism( الّدرقيَّة 

المعدالت  وت�صير  للتحليل.  المختبر  اإلى  دمك  من  عينة  باإر�صال 

T والمعدالت المرتفعة للهرمون الُمَنّبه 
4
T و 

3
المنخف�صة لهرموني 

يمكن  وكذلك  حق.  على  كان  طبيبك  اأن  اإلى  دمك  في  َرِقيَّة  للدَّ

 ،)hyperthyroidism( الّدرقيَّة  الغّدة  فرط  مر�ض  ت�صخي�ض 

 T
4
و   T

3
لهرموني  المرتفعة  المعدالت  بوا�صطة  وجوده  من  التيقن 

النتائج  وتتوفر  َرِقيَّة.  للدَّ الُمَنّبه  للهرمون  المنخف�صة  والمعدالت 

عادة في غ�صون ب�صعة اأيام.

اإذا كان المري�ض يعاني من حالة غير معقدة من مر�ض ق�صور 

الّدرقيَّة، فال حاجة عادًة اإلى دخوله اإلى الم�صت�صفى، ويمكن للطبيب 

الم�صابين  المر�صى  فمعظم  ويراقبه.  عالجه  يحدد  اأن  العام 

اإلى  ة يتم تحويلهم  الّدرقيَّ للغّدة  اأو بنمو غير طبيعي  ة  الّدرقيَّ بفرط 

اخت�صا�صي في الم�صت�صفى الإجراء اختبارات اإ�صافّية وتقديم العالج 

المنا�صب اإليهم.

ة  الّدرقيَّ فرط  فاأمرا�ض  �صائع،  اأمر  ة  الّدرقيَّ الغّدة  مر�ض  اإن 

ة والنمو غير الطبيعي والحجم الكبير للغّدة )الُدراق  وق�صور الّدرقيَّ

اأو العقدة الّدرقيَّة( ت�صيب حوالى واحد من بين كل ع�صرين �صخ�صًا. 

كما اأن معظم اأمرا�ض الغّدة الّدرقيَّة يمكن عالجها، حتى اأن �صرطان 

ة النادر قد ال يوؤدي اإلى انخفا�ٍض في متو�صط العمر اإن  الغّدة الّدرقيَّ

تّم اكت�صافه مبّكرًا وعولج بطريقة �صحيحة.

ولكن  العائالت،  في  الّدرقيَّة  الغّدة  مر�ض  توارث  يتم  ما  غالبًا 

اأ�صكاله بخطر متزايد لحدوث  بع�ض  ويرتبط  بطريقة غير متوقعة. 

اأنواع  جميع  واأما  الخبيث.  الدم  وفقر  ال�صكري  داء  مثل  اأمرا�ض 
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اأمرا�ض الغّدة الّدرقيَّة فهي اأكثر �صيوعًا لدى الن�صاء.

الغّدة  اأمرا�ض  من  مر�ض  كل  التالية  الف�صول  في  و�صنتناول 

ة االأكثر �صيوعًا على حدة. الّدرقيَّ

تاريخ حالة

ولد اأحمد في بلدة في الجبال المرتفعة في �صمال باك�صتان حيث 

اإلى جاء  عمره  من  الع�صرين  بلغ  وعندما  طفولته.  معظم  اأم�صى 

لوحظ   روتيني  طبي  فح�ض  اإجراء  واأثناء  الهند�صة،  لدرا�صة  لندن 

وجود ُدراق لديه. ولم يكن ي�صكو من �صيء وكانت جميع الفحو�صات 

التي اأجريت على الغّدة الّدرقيَّة طبيعية.

اأحمدًا  اأن  اإال  اليود،  الُدراق هو نق�ض في  �صبب  اإن  له  لقد قيل 

اأخبر الطبيب اأن معظم النا�ض في بلدته ي�صكون من الُدراق اأي�صًا.  

دون  لحال  اليود   من  يكفي  ما  على  احتوى  الغذائي  نظامه  اأن  ولو 

اإ�صابته بمر�ض ق�صور الّدرقيَّة. وقد كان من المرجح اأال يزول لديه 

المر�ض، على الرغم من اأنه قرر تم�صية بقية حياته في مكان يمكنه 

اأن يحظى فيه بكمية كافية من اليود في نظامه الغذائي.
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�لنقاط �لأ�شا�شّية

ة �صائعة، وت�صيب حوالى �صخ�صًا من بين  � اأمرا�ض الغّدة الّدرقيَّ

كل ع�صرين �صخ�صًا تقريبًا 

ت�صاب بها الن�صاء اأكثر من الرجال �

�  
ٍ
يمكن لطبيبك الخا�ض اأن ي�صّخ�ض الحالة باإجراء فح�ض دم

ب�صيط.

ة  � الّدرقيَّ الغّدة  �صرطان  حتى  ناجحًا،  العالج  يكون  ما  عادًة 

يمكن ال�صفاء منه، اإن تّم اكت�صافه باكرًا

مقدمة
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فرط نشاط الغّدة الّدرقيَّة

د�ء جريفز

ة اأو الت�صمم  ينتج فرط الن�صاط في الغّدة الّدرقيَّة )فرط الّدرقيَّ

الّدرقيَّة،  للهرمونات  اإنتاجها  في  الّدرقيَّة  الغّدة  فرط  الّدرقّي( عن 

T. في معظم 
3
T، ثالثي يودوثيرونين اأو 

4
وهي عقار الثيروك�صين اأو  

حاالت المر�ض يوؤدي وجود الج�صم الم�صاد في الدم )راجع الم�صرد 

يتمثل   ال  وهذا  الّدرقيَّة،  الغّدة  عمل  في  اإفراط  اإلى   )94 �صفحة  

باإفراز كميات زائدة من هرمونات الّدرقيَّة فح�صب، بل اأي�صًا بزيادة 

حجم الغّدة الّدرقيَّة، في بع�ض الحاالت، مايوؤدي اإلى ظهور الدراق.

كذلك  �صمي  وقد  جريفز،  بداء  الّدرِقيَّة  فرط  من  النوع  هذا  ُيعرف 

من  اأكثر  منذ  بتفا�صيلها  الحالة  عن  تحدثوا  الذين  االأطباء  باأحد  تيمنًا 

200 �صنة.

لم ُيعرف حتى االآن �صبب اإنتاج الج�صم الم�صاد، لكن بما اأن داء 

�صفحة   الم�صرد  )راجع  للجينات  بد  فال  وراثي،  مر�ض  هو  جريفز 

ت�صبب  البيئية  االأ�صباب  بع�ض  اإن  وُيقال  دورًا.  تمار�ض  اأن  من   )94

لكن  وراثيًا،  به  لالإ�صابة  المعر�صين  االأ�صخا�ض  لدى  المر�ض  ظهور 

ال�صبب االأ�صا�صي ال يزال مجهواًل. وقد يكون للتوتر الناتج عن اأحداث 

الحياة، كالطالق وموت اأحد االأقرباء، دوٌر في االإ�صابة بالمر�ض.
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فرط ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة

روبرت جريفز  1853-1796    

ي�صبب داء جريفز لبع�ض المر�صى الم�صابين به جحوظ العينين 

)اأو اندالقهما(، ويعاني البع�ض االآخر من ظهور بقع حمراء في الجلد 

ت�صبب حكة في الجهة االأمامية من اأ�صفل ال�صاق اأو على ظاهر القدم، 

نبوب. وتنتج هذه  وُتعرف هذه االأعرا�ض بالَوَذمة المخاطية اأمام الظُّ

لفرط  الم�صببة  الم�صادة  االأج�صام  اإفراز  بينها  من  التي  االأعرا�ض، 

ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة، عن عمل غير طبيعي في الجهاز المناعي لدى 

فيما  االآن،  حتى  كامل  ب�صكل  االأطباء  يفهمه  لم  ما  وهو  المري�ض، 

ة ُدراق  يظهر لدى معظم المر�صى االآخرين الم�صابين بفرط الّدرقيَّ

يحتوي على عقدٍة اأو اأكثر اأو »كتل«. وال يمكن للهرمون المنبه للُدرق 

ة الفائ�صة كما هو عليه االأمر  ال�صيطرة على هذه الهرمونات الّدرقيَّ

ة الطبيعية. في الغّدة الّدرقيَّ

لكنه  كان،  عمر  اأي  في  المري�ض  ي�صيب  اأن  جريفز  لداء  يمكن 

و50   40 بين  ما  اأعمارهن  تتراوح  الالتي  الن�صاء  لدى  �صيوعًا  اأكثر 

اأ�صهر  لعدة  تدوم  الّدرِقيَّة  واحدة من فرط  نوبة  �صنة، حيث ت�صيب 

بنوبات  فت�صاب  الباقية  الن�صبة  واأما  ون�صفهم.  المر�صى  ثلث  بين 

ال  الحظ،  ول�صوء  ل�صنوات.  ت�صتمر  التي  ة  الّدرِقيَّ فرط  من  متتالية 

يمكن التنبوؤ  بنوع فرط الّدرِقيَّة قبل االإ�صابة به.
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ا�ضطرابات الغّدة الدرقّية

ة الناتج عن الُدراق  ولكن من غير ال�صائع االإ�صابة بفرط الّدرِقيَّ

ال�صفاء منه، على  يمكن  االأربعين،  وهو مر�ض ال  قبل عمر  العقدي 

عك�ض بع�ض حاالت المر�صى الم�صابين بداء جريفز.

ما هو نمط تطور �لمر�ص؟

بح�صب الحاالت ال�صابقة، تظهر على المر�صى اأعرا�ض قبل �صتة 

اأ�صهر على االأقل من عزمهم زيارة الطبيب، لكن في بع�ض الحاالت 

- وال �صيما الحاالت التي ت�صيب المراهقين - تكون بداية المر�ض 

االأعرا�ض  اإن  فقط.  اأ�صابيع  ب�صعة  قبل  االأعرا�ض  وتظهر  اأ�صرع، 

المذكورة في ال�صفحات التالية قد ال تظهر على جميع مر�صى فرط 

ة. فاالأعرا�ض المهيمنة لدى الم�صنين تكون  غالبًا، باالإ�صافة  الّدرِقيَّ

الع�صالت  في  ووهن  ال�صهية  في  انخفا�ض  الوزن،  في  نق�ض  اإلى 

وخمول. في المقابل، يمكن المراأة �صابة اأن تظهر بكامل طاقتها، وال 

يمكن لها الوقوف �صاكنة الأكثر من ب�صع ثواٍن.

�أعر��ص فرط ن�شاط �لغّدة �لّدرقيَّة

خ�صارة الوزن

يحدث هذا العار�ض لجميع المر�صى تقريبًا نتيجٍة »حرق« ال�صعرات 

الحرارية الناجم عن المعدالت المرتفعة للهرمونات الّدرقيَّة في الدم. 

لتناول  لياًل  اال�صتيقاظ  في  وبالرغبة  الوقت،  طيلة  بالجوع  ت�صعر  فقد 

 35 اإلى  كيلوغرامات   3-2 من  الوزن  خ�صارة  درجة  وتتراوح  الطعام. 

زيادة  من  حالة  ت�صيبهم  المر�صى  من  قلياًل  لكن  اأكثر،  اأو  كيلوغرامًا 

ال�صهية اإلى حد يوؤدي اإلى زيادة وزنهم قلياًل. فاإن كنت تعاني من زيادٍة 

في الوزن عند بدء المر�ض، قد ت�صعد عندما تخ�صر الوزن وتعزو الف�صل  

في ذلك اإلى الحمية الغذائية، ولكنك �صتعاود لالأ�صف ك�صب الوزن حال 

بدء العالج.
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الحرارة المفرطة والتعّرق

بما اأن عمليات االأي�ض تزداد، ينتج ج�صمك حرارة زائدة يتم التخل�ض 

باالأماكن  وال  الدافئ  بالطق�ض  ت�صتمتع  لن  فاإنك  لذا  التعّرق.  عبر  منها 

ذات التدفئة المركزية، وقد يريحك ارتداء ثياب خفيفة في يوم �صتوي 

بارد. في الحاالت الق�صوى، قد توؤدي قدرتك على عدم تحمل الحرارة 

اإلى حدوث خالفات مع االأ�صدقاء والزمالء عندما ال تنفك تطفئ جهاز 

التدفئة، وتفتح النوافذ، وترمي المالءات واللحاف عن ال�صرير.

الطباع الحادة

ي�صيب هذا العار�ض غالبًا الن�صاء ممن لديهن عائلة فتية. فقد 

تجدين نف�صك ب�صكل متزايد غير قادرة على مواجهة الطلبات والتوتر 

با�صتمرار،  اأع�صابك  يفقدك  ما  االأطفال،  مالحقة  عن  الناجم 

ويجعلك  النقدية،  المالحظات  تجاه  مفرطة  بح�صا�صّية  وي�صعرك 

تنفجرين بالبكاء من دون اأي �صبب وا�صح. كما قد تجدين �صعوبة في 

التركيز، ما يمكن اأن يوؤثر �صلبًا على اأدائك في المدر�صة اأو الجامعة 

اأو العمل.

ا�صطراب النوم والمعدالت المتغيرة للطاقة

من  زائدة  كمية  تاأثير  الدماغ  على  الّدرِقيَّة  فرط  تاأثير  ي�صبه 

الكافيين، فيخلق �صعورًا بالطاقة الزائدة. وقد يبدو االأمر مفيدًا في 

الحالة المعتدلة من فرط الّدرِقيَّة، لكن �صرعان ما تبداأ ا�صطرابات 

بعدم  واالإح�صا�ض  منها،  جدوى  ال  بطاقة  منه  مفر  ال  و�صعور  النوم، 

القدرة على الراحة والجلو�ض �صاكنًا.  

االإرهاق،  حتى  اأو  ال�صديد  التعب  من  غالبًا  العار�ض  هذا  ينتج 

ازدياد  اإلى  بدوره  يوؤدي  ما  النوم،  من  الحرمان  عن  جزئيًا  الناجم 

وقد  التركيز.  في  ونق�ض  العاطفي،  التوازن  وانعدام  الطباع،  حدة 

تنجم هذه االأعرا�ض اأي�صًا عن فرط الّدرِقيَّة.  

فرط ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة
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ا�ضطرابات الغّدة الدرقّية

الخفقان

يختبر معظم المر�صى الخفقان )دقات قلب �صريعة اأو م�صطربة(، 

اأو قد تالحظ اأن دقات قلبك اأ�صرع من المعّدل الطبيعي. في الحاالت 

 - عالجها  يمكن  ال  التي  الّدرِقيَّة  فرط  من  االأمد  طويلة  المتقدمة 

خفقان  في  ا�صطراب  هناك  يكون  قد   - ال�صن  كبار  لدى  خ�صو�صًا 

القلب ُيعرف با�صم الرجفان االأذيني، اأو حتى ق�صور في القلب.

�صيق التنف�ض

�صبيل  على  نف�صك،  تجهد  عندما  غالبًا  العار�ض  هذا  ُيالحظ 

اأو ثالثة مجموعات من ال�صاللم.  المثال، عند �صعودك مجموعتين 

وقد ت�صوء االأعرا�ض لدى الم�صابين بالربو.

�لرجفة

ُيخطئ  قد  التي  المرتع�صة  االأيدي  من  المر�صى  معظم  ي�صتكي 

االأ�صدقاء واالأهل في التمييز بينها وبين الرجفة الناجمة عن تناول 

اإدخال  اأو  الكوب  بحمل  �صعوبة  تجد  وقد  الممنوعة.  الم�صروبات 

المفتاح في قفل الباب، كما لن تتمكن من الكتابة بو�صوح.

�صعف الع�صالت

ت�صعف ع�صالت الفخذين ب�صكٍل وا�صح، ما يجعل �صعود الدرج 

عن  القيام  اأو  القرف�صاء  و�صعية  من  النهو�ض  وكذلك  �صعبًا  اأمرًا 

كر�صّي منخف�ض من دون ا�صتخدام الذراعين.

حركات االأمعاء

الخالء  اإلى دخول  بالحاجة  فت�صعر  كثيرًا،  االأمعاء  تزداد حركة 

اأو ثالث مرات يوميًا ب�صبب االإ�صهال، ما  كاأن تدخل الحمام مرتين 

قد ي�صبب م�صكلة في حد ذاته  .

الحي�ض

غالبًا ما يحدث ا�صطراب في الدورة ال�صهرية، وقد يقل حدوثها، 

فرط  معالجة  قبل  العار�ض  هذا  فهم  ي�صعب  وقد  تنقطع.  قد  اأو 

ة تمامًا. الّدرِقيَّ
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الجلد، وال�صعر، واالأظافر

قد ت�صعر بحكة ت�صري في ج�صدك، وكما ذكرنا �صابقًا، قد تظهر 

ال�صاق  اأ�صفل  في  الحكة  ت�صبب  بقع  جريفز  بداء  الم�صابين  على 

والقدم )الَوَذمة المخاطية اأمام الظنبوب(. قد ي�صبح �صعرك اأخف 

واأكثر ه�صا�صة من المعتاد وي�صتع�صي تمويجه. وفي حاالت نادرة، قد 

»الثعلبة  با�صم  ُتعرف  تظهر لدى مر�صى داء جريفز مناطق �صلعاء 

ت�صيب  التي  الم�صتقلة  الذاتية  المناعة  من  حالة  وهي  الُبقعية«. 

ب�صيالت ال�صعر التي تخ�صع بدورها لتقلبات المناطق �صديدة التقلب 

وتتطلب  الّدرِقيَّة،  بعالج فرط  تتاأثر  ال  وهي  ال�صعر.  تحت  والمخباأة 

ا�صت�صارة طبيب الجلد.

تلي  التي  القليلة  االأ�صابيع  في  بال�صعر  حاد  ت�صاقط  ُيالحظ  قد 

الهرمونات  لمعدالت  �صريع  انخفا�ض  نتيجة  الّدرِقيَّة  فرط  عالج 

�صحي  جديد  �صعر  �صينمو  بل  بال�صلع،  ُت�صاب  لن  ولكنك  الّدرقيَّة. 

على الراأ�ض. كما �صت�صبح اأظافرك ه�صة ولن يبدو مظهرها جمياًل.

ه�صا�صة العظام وتخلخلها

ي�صّرع فرط الّدرِقيَّة ه�صا�صة العظام الذي  ي�صيب غالبًا الن�صاء بعد 

التعر�ض  اأن يزيد هذا االأمر من خطر  مرحلة انقطاع الطمث. ويمكن 

للك�صور. 

العيون

حيث  العيون  في  م�صاكل  من  يعانون  جريفز  داء  مر�صى  فقط 

للرياح  التعر�ض  عند  ي�صوء  العار�ض  وهذا  الدموع،  زيادة  ت�صمل 

عينيه،  يمالأ  الرمل  وكاأن  باالألم  المري�ض  وي�صعر  ال�صاطع،  وال�صوء 

باالإ�صافة اإلى الروؤية المزدوجة والغ�صاوة على العينين. كذلك ي�صعر 

الكثير من المر�صى باال�صتياء ب�صبب جحوظ عينيهم )عيون بارزة( 

باالإ�صافة اإلى ظهور »االأكيا�ض« تحتها.

فرط ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة
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ا�ضطرابات الغّدة الدرقّية

الُدراق

ومن غير  بالدراق،  اإ�صابتك  في حال  الروؤية  على  قادرًا  �صتبقى 

في  غريب  �صيء  بوجود  ال�صعور  غير  لديك،  عار�ض  ظهور  المحتمل 

رقبتك ال ينبغي وجوده.

تاأكيد �لت�شخي�ص

فح�ض الدم

قد تكون خ�صعت لفح�ض دم في المركز الطبي اأو اأثناء الجراحة 

التي اأجراها الطبيب العام، لكنك قد تح�صل على تاأكيد اأف�صل عند 

توجهك اإلى العيادات الخارجية في الم�صت�صفى.

ال�صورة ال�صعاعّية للغّدة الّدرقيَّة 

ة للح�صول  قد يطلب الطبيب اإجراء �صورة �صعاعّية للغّدة الّدرقيَّ

على معلومات اأكثر عن �صبب فرط الّدرِقيَّة، الأن هذا االأمر قد يوؤثر 

في نوع العالج الذي �صتحتاج اإليه.

تتطلب ال�صورة ال�صعاعّية للغّدة الّدرقيَّة جرعة �صغيرة من اليود 

الم�صّع اأو التكني�صيوم، ُتعطى بالفم اأو عبر حقنها باالأوردة. والجرعة 

�صغيرة جدًا اإلى حّد اأنه يمكن اإعطاوؤها ل�صخ�ض يعاني من ح�صا�صّية 

ال�صور  اإجراء  تجنب  يحاولون  االأطباء  معظم  لكن  اليود.  �صد 

ال�صعاعّية  للحوامل والمر�صعات.

بعد اأن يجري طبيبك الت�صخي�ض االأولي، قد ت�صطر اإلى االنتظار 

التخفيف  يمكن  االأثناء  هذه  في  الم�صت�صفى.  طبيب  روؤية  قبل  قلياًل 

من حدة االأعرا�ض لديك عبر تناول اأحد عقاقير حا�صرات بيتا، مثل 

الپروپرانولول، التي ُتبطل اإلى حٍد ما تاأثيرات الهرمونات الّدرقيَّة.

 يتم هذا االأمر عبر تناول 40 ميليغرامًا ثالث اأو اأربع مرات في 

 )Inderal LA( الپروپرانولول  من  ميليغرامًا   160 تناول  اأو  اليوم، 

مر�صى  يتناول  ال  اأن  يجب  ولكن  بالفم.  توؤخذ  فردية  يوميًا كجرعة 

الربو  عقاقير حا�صرات بيتا.
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فح�ص �لدم

الحقن.  مكان  ف  وُينظَّ وريد  اختيار  يتم  الدم،  فح�ض  الإجراء 

تو�صل اإبرة مجوفة بالحقنة وُتدَخل اإلى الوريد، ثم ُي�صحب الدم 

الإجراء الفح�ض. 

فرط ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة
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ا�ضطرابات الغّدة الدرقّية

�ل�شورة �ل�شعاعّية للغّدة �لّدرقيَّة

باأ�صعة  تعمل  كاميرا  النظائري  ال�صعاعي  الفح�ض  ي�صتخدم 

غاما ل�صنع  �صورة من االإ�صعاعات التي يطلقها الج�صم بعد حقنه 

.m 99 -بنظير م�صّع مثل التكني�صيوم

عا�صبة لجعل الوريد اأكثر ظهورًا

كاميرا تعمل 

باأ�صعة غاما

1. ُتعطى جرعة 
�صغيرة من 

 m-99 التكني�صيوم

عبر الحقنة

يكون  دقيقة   30 اإلى   20 بعد   .2
في  التراكم  من  تمّكن  قد  التكني�صيوم 

اال�صتلقاء  و�صُيطلب منك  الّدرقيَّة،  الغّدة 

قلياًل تحت كاميرا تعمل باأ�صعة غاما

مثال عن �صورة 

�صعاعّية ُتظهر 

�صحمتي الغّدة 

الّدرقيَّة 
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كيف تعمل �لأدوية �لم�شادة للدرقّيّة

الهرمونات  �صناعة  في  للدرقّيّة  الم�صادة  االأدوية  تدخل 

الّدرِقيَّة  فرط  حالة  في  المرتفعة  المعدالت  يجعل  ما  ة،  الّدرقيَّ

تعود اإلى طبيعتها. 

عالج د�ء جريفز

ة الناجمة عن  يوجد ثالثة اأنواع من العالجات لعالج فرط الّدرقيَّ

داء جريفز، وهي العقاقير والجراحة واليود الم�صّع.

االأدوية

الذين  عادًة  اليافعين  للمر�صى  للدرقّيّة  الم�صادة  االأدوية  ُتعطى 

واأكثر  بها.  ي�صابون  درقّي  فرٍط  نوبة  اأول  عند  الطبيب  اإلى  يعودون 

يقلل  الذي  َكربيمازول  هو  المتحدة  المملكة  في  الم�صتخدمة  االأدوية 

قبل تناول �لدو�ء

ة  تنتج الغّدة الّدرقيَّ

ة باإفراط الهرمونات الّدرقيَّ

بعد تناول �لدو�ء

تعود معدالت الهرمونات 

ة اإلى طبيعتها الّدرقيَّ

فرط ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة

عقار 

T
4
الثيروك�صين 

T
3
ثالثي يويودوثيرنين 
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من ن�صبة الهرمونات التي تنتجها الغّدة الّدرقيَّة، وهو متوفر في �صكل 

اأقرا�ض من عيار 5 ملغ و20 ملغ. وتو�صف في البدء جرعة اأكبر )40 

اإلى 45 ملغ يوميًا( وتبداأ االأعرا�ض لديك بعدها بالزوال بعد 10 اإلى 

14 يومًا.

حوالى  ويتخل�ض  �صهرًا،   18 اإلى   6 من  الطبيعي  العالج  ي�صتمر 

ن�صف المر�صى من المر�ض بعد هذه المدة. عند بدء العالج، يقوم 

طبيبك بمراقبته كل 4 اإلى 6 اأ�صابيع، اإذ تنخف�ض كمية الَكربيمازول 

تدريجيًا لت�صل اإلى كمية تتراوح بين 5 و 15 ملغ يوميًا كجرعة فردية، 

T والهرمون المنّبه للدرق في الدم.
4
T  و 

3
وذلك تبعًا لن�صبة هرمونات 

الَكربيمازول في  اإعطاء جرعة عالية من  ويف�صل بع�ض االأطباء 

فترة العالج، تبلغ عادًة 40 ملغ يوميًا توؤخذ في �صكل قر�صين من عيار 

20 ملغ. اإذا ا�صتمريت في تناول هذه الجرعة العالية لعدة اأ�صابيع، 

الثيروك�صين  عقار  ي�صاف  عندها  الّدرِقيَّة،  بق�صور  �صت�صاب  فاإنك 

ة اإلى طبيعتها.  اإلى الَكربيمازول حال عودة معدالت الهرمونات الّدرقيَّ

وتكمن اإيجابية هذا النوع من العالج في اأنه ال يحتاج اإلى المراجعة 

كثيرًا. كذلك يفيد الم�صابين باأمرا�ض حادة في العيون، لكنه لي�ض 

فّعااًل في ال�صيطرة على اأعرا�ض فرط الّدرِقيَّة مقارنة بالَكربيمازول.

ما عليك معرفته عن االأدوية

يختبر القليل من النا�ض تاأثيرات جانبية للَكربيمازول، اإذ تظهر 

هذه التاأثيرات لديهم في غ�صون ثالثة اأو اأربعة اأ�صابيع من بدء العالج. 

وي�صاب 2 % من المر�صى بطفح جلدي، فت�صعر بحكة �صديدة في 

جميع اأنحاء ج�صمك وكاأنك لم�صت نبتة ُقّرا�ض. ويطلق االأطباء على 

البقع الجلدية المنتفخة ا�صم »ال�صرى«، عندها عليك اأن تتوقف عن 

في  الجلدي  الطفح  �صيختفي  طبيبك.  وت�صت�صير  الَكربيمازول  تناول 

اأقرا�ض م�صادة لله�صتامين.  لكن  اأيام قليلة وُتعالج الحكة بوا�صطة 

البي�صاء  الكريات  االأكثر خطورة هو انخفا�ض عدد  التاأثير الجانبي 

)ندرة المحَببات( الذي ي�صبب تقرحًا في الحنجرة وقرحة في الفم 

وحرارًة مرتفعًة.
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عر�صة   اأكثر  يجعلك  البي�صاء  الكريات  عدد  انخفا�ض  اإن 

لاللتهابات الناجمة عن البكتيريا. كما اأن ندرة المحَببات حالة طبية 

طارئة، لذا عليك االت�صال بطبيبك فور التعر�ض لها واالإ�صرار على 

روؤيته �صريعًا. لح�صن الحظ اأنها حالة نادرة وت�صيب واحدًا من بين 

300 اإلى 500 مري�ض. على الرغم من اأن االأمرا�ض المتعلقة باأعداد 

الكريات البي�صاء يمكن دائمًا عالجها، اإال اأنك قد تحتاج اإلى تناول 

معظم  تنجم  ق�صيرة.  لفترة  الم�صت�صفى  ودخول  حيوية  م�صادات 

حاالت الحنجرة المتقرحة عن العدوى الفيرو�صّية اليومّية، لكن حتى 

اأعداد  القيام بفح�ض  الحنجرة، عليك  بتقّرح طفيف في  لو �صعرت 

مثل  اأخرى  جانبية  اآثار  هناك  للتاأكد.  الدم  في  البي�صاء  الكريات 

التهاب المفا�صل وت�صاقط طفيف في �صعر الراأ�ض واآالم في الراأ�ض.

اآثار جانبية لدى تناولك للَكربيمازول، يمكنك  اإن ظهرت عليك 

بالطريقة  يعمل  والذي  ثيورا�صيل،  پروپيل  ا�صمه  اآخر  دواء  تناول 

نف�صها. وهنا ت�صّجل حاالت نادرة من الم�صاكل المتعلقة باألم الكبد، 

وال �صيما لدى المر�صى الذين يتناولون جرعات عالية من هذا الدواء 

فاالأ�صابيع االأولى من العالج. وتختفي الم�صكلة عادًة عند التقليل من 

واإن كنت من  الدواء.  تناول  التوقف عن  اأحيانًا يجب  لكن  الجرعة، 

المدخنين، �صياأخذ الم�صاد الّدرقّي وقتًا اأطول الإعطاء فعاليته، كما 

ة بعد توقف العالج. تزداد فر�صة عودة فرط الّدرِقيَّ

الجراحة

لالأ�صف فعلى الرغم من تناول الَكربيمازول اأو البروبيل ثيورا�صيل 

18 �صهرًا، فاإن حوالى ن�صف   اأو مع عقار الثيروك�صين لفترة  لوحده 

المر�صى �صيتعر�صون للفرط الّدرقّي مجددًا في غ�صون �صنتين تليان  

التوقف عن تناول الدواء. واإن كنَت تحت عمر 45 �صنة عند تعر�صك 

ويكون  الجراحة،  عبر  المعالجة  يمكن  المر�ض،  من  الثانية  للهجمة 

ذلك با�صتئ�صال حوالى ثالثة اأرباع الغّدة الّدرقيَّة.

قبل اإجراء هذه العملية، يجب جعل معدالت الهرمونات الّدرقيَّة 

طبيعية في دمك عبر  تناول الَكربيمازول.

فرط ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة
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يحتوي  دواء  تناول  منك  ُيطلب  قد  العملية،  موعد  تحديد  عند 

الجراحة،  اإجراء  قبل  يومًا  و14   10 بين  تتراوح  لمدة  اليود  على 

وذلك بهدف اإنقا�ض حجم الغّدة الّدرقيَّة وتدفق الدم اإليها، االأمر 

الذي ي�صّهل عمل الجّراح تقنيًا. تدخل عادًة الم�صت�صفى قبل يوم من 

المنزل  اإلى  بالعودة  وُي�صمح لك  ال�صاعة،  التي تدوم حوالى  العملية 

بعد يومين.

�لجر�حة

اليافع  للمري�ض  االأمثل  العالج  هي  الجراحة  تكون  قد 

الم�صاب بداء جريفز وبدراق �صخم.
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ماذا عليك اأن تعرف عن الجراحة

االأمر ال�صلبي هو اأنك �صتح�صل على ندبة، لكنها �صت�صمحل وتبدو 

كاأنها من تجاعيد الرقبة. ويمكن للمراأة دائمًا و�صع المجوهرات اأو 

%( قد   1 الو�صاح الإخفاء الندبة. وفي حاالت نادرة جدًا )اأقل من 

ة التي تتحكم بمعدل  َريقية المجاورة للغّدة الّدرقيَّ تت�صرر الغدد الدُّ

الكال�صيوم في الدم، عندئٍذ يجب اأن يترافق العالج طويل االأمد مع 

تناول فيتامين د.

باالأوتار  المرتبطة  االأع�صاب  اأحد  ت�صرر  النادر  من  كذلك 

ال  وقد  ال�صوت.  نوعية  في  ملحوظًا  تغيرًا  ي�صبب  قد  الذي  ال�صوتّية 

تكون  لن  الجراحة  لكن  النا�ض،  من  للعديد  مهمًا  االأمر  هذا  يكون 

خيارًا مقبواًل ممن يعتمد على �صوته للعي�ض كمغني اأوبرا مثاًل.

اإن اأجريت الجراحة بين اأيٍد بارعة، �صتكون النتائج االأولية جيدة. 

�صُي�صفى 80 % من المر�صى فورًا، لكن 15 % �صتكون قد اأزيلت اأن�صجة 

ة لديهم و�صيعانون من ق�صور الّدرقيَّة، في حين  كثيرة من الغّدة الّدرقيَّ

و�صيبقون  الّدرقيَّة  الغّدة  من  ُتزْل  لم  اأن�صجة  لديهم  �صتبقى   %  5 اأن 

يعانون من فرط الّدرِقيَّة. حاالت الف�صل هذه لي�صت نتيجة عدم كفاءة 

الجّراح، بل تتعلق اأكثر بطبيعة اال�صطراب الذي اأ�صاب الغّدة الّدرقيَّة.  

ة  كذلك تزداد مع مرور الوقت ن�صبة من تم عالجهم من فرط الّدرِقيَّ

عبر الجراحة، ومن ثم اأ�صيبوا مجددًا بق�صور الّدرِقيَّة. كما قد يعاود 

لعملية  خ�صعوا  اأن  �صبق  الذين  المر�صى  لدى  الظهور  الّدرِقيَّة  فرط 

الحالة،  40 عامًا. في هذه  اإلى   20 بعد مرور  وذلك  ناجحة،  جراحية 

اإلى �صعوبتها التقنية من  فمن غير المعتاد اإجراء جراحة ثانية نظرًا 

جهة، وازدياد مخاطر ت�صرر الن�صيج المحيط بالغدة من جهة اأخرى.

اليود الم�صّع )يود 131(

ُيعطى هذا النوع من العالج عادًة للمر�صى  الذين تفوق اأعمارهم 40 

اأو 45 �صنة، والذين تجاوزوا  �صن االإنجاب اأو لالأ�صخا�ض اليافعين الذين 

يعانون من العقم.

فرط ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة
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باأن  القائلة  المخاوف  ب�صبب  المحافظ  النهج  هذا  اعتماد  تم  لقد 

تعاطي اليود الم�صّع قد يوؤدي اإلى ت�صوهات ت�صيب االأطفال الذين يولدون 

بع�ض  وتميل  االأمر،  هذا  يثبت  دليل  يوجد  ال  الواقع  وفي  العالج.  بعد 

الأنه  اليافعين  المر�صى  لدى  الم�صّع  اليود  ا�صتخدام  اإلى  الم�صت�صفيات 

اأرخ�ض واأ�صهل من ناحية اإعطاء الدواء.

�لعالج باليود �لم�شّع

ة اليود الم�صّع الذي يدمر بع�ض اأن�صجتها،  تمت�ض الغّدة الّدرقيَّ

اأو جميعها، فيقلل بالتالي من اإفراز الهرمونات الّدرقيَّة.

اأو على �صكل كب�صوالت. فيمت�ّض  بال�صرب  الم�صّع  اليود  يوؤخذ 

مجرى الدم اليود الم�صّع حتى ي�صل اإلى الغّدة الّدرقيَّة.

الغّدة الّدرقيَّة

اليود الم�صّع

الكبد

المعدة

ة المنتجة  الخاليا الّدرقيَّ

للهرمونات الّدرقيَّة

االإ�صعاع
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يوؤخذ اليود الم�صّع على �صكل كب�صوالت اأو عبر ال�صرب، وي�صبه طعم 

الطبية. قبل  الفيزياء  الم�صت�صفى في ق�صم  الماء، ويو�صف عادة في 

البدء بالعالج قد ُيطلب منك التوقيع على ا�صتمارة موافقة، وُتعطى لك 

تعليمات حول تجنب الذهاب اإلى اأماكن الت�صلية واالحتكاك المبا�صر 

فمع  كذلك  العالج.  بعد  اأيام  لب�صعة  ال�صغار  واالأطفال  االآخرين  مع 

في  تت�صبب  اأن  يمكن  المطارات،  في  الدقة  عالية  ال�صالمة  تدابير 

. وتمنح  اإطالق اأجهزة االإنذار لعدة اأ�صابيع بعد العالج باليود الم�صّعّ

االآن عدة عيادات بطاقة ت�صير اإلى اأنك تلقيت العالج، وعليك حملها 

مع م�صتندات �صفرك لفترة �صتة اأ�صهر من بعد العالج.

�ختيار �لعالج �لمنا�شب لك

• ال يوجد عالج كامل ومثالي، و�صتحتاج اإلى مناق�صة الخيارات 	

مع طبيبك. فبع�ض المر�صى ال يحبذون فكرة الجراحة حتى 

بعد ف�صل االأدوية الم�صادة للدرقّيّة.

• ال يوجد �صبب يمنعك من تناول االأدوية للمرة الثانية اأو الثالثة 	

على اأمل »ا�صتنفاذ طاقة المر�ض« نهائيًا. بالفعل قبل اأن يكون 

ن�صبة  فاإن  لداء جريفز،  ة  الّدرِقيَّ اأي �صكل لعالج فرط  هناك 

من المر�صى اأظهروا تح�صنًا تلقائيًا بعد عدة اأ�صهر اأو �صنين، 

ثم اأ�صيبوا بق�صور الّدرِقيَّة. كما يمكن لبع�ض المر�صى تناول 

جرعة �صغيرة من الَكربيمازول لعدة �صنوات بعد اأول انتكا�صة 

فرط  من  متكررة  نوبات  اختبار  من  بداًل  لها،  يتعر�صون 

ة؛ اإنه اأمر اآمن. الّدرِقيَّ

• ويعتبر 	 الم�صّع،  باليود  العالج  اإلى  المر�صى  بع�ض  يطمئن  ال 

الم�صابين  اليافعين  للمر�صى  اأف�صل عالج  اأن  االأطباء  بع�ض 

ة والدراق ال�صخم هو الجراحة. بفرط الّدرِقيَّ

• ة الذي تتبعه، فاإنك �صتحتاج 	 مهما يكن نوع عالج فرط الّدرِقيَّ

اإلى مراجعة دورية عبر فح�ض دم �صنوي تجريه اإما في مركز 

�صحي اأو في الم�صت�صفى باإ�صراف طبيبك المخت�ض.

فرط ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة
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ال يو�صف اليود الم�صّع اأبدًا للن�صاء الحوامل، الأنه يوؤثر �صلبًا في 

غّدة الجنين الّدرقيَّة، كما ُتن�صح الن�صاء بتجنب الحمل الأربعة اأ�صهر 

من بعد تلقي العالج.

يعمل اليود الم�صّع على تدمير بع�ض الخاليا الّدرقيَّة ومنع غيرها 

بخاليا  ا�صتبدالها  يتم  الطريقة  وبهذه  االنق�صام،  من  الخاليا  من 

اأخرى بعد موتها. وتتراوح فترة العالج ما بين �صتة اإلى ثمانية اأ�صابيع 

حتى تبداأ النتائج في الظهور، وفي غ�صون ذلك، قد يو�صف لك تناول 

الپروپرانولول اأو الَكربيمازول، بح�صب �صدة فرط الّدرِقيَّة، للتخفيف 

بهدف  الم�صت�صفى  اإلى  العودة  منك  �صُيطلب  كما  االأعرا�ض.  من 

المراجعة بعد �صهرين اأو ثالثة اأ�صهر. وفي حال كنت واحدًا من النا�ض 

القالئل الذين لم يتخل�صوا من فرط الّدرِقيَّة، �صيتم حينئٍذ اإعطاوؤك 

جرعًة ثانيًة من اليود الم�صّع.

ما الذي عليك معرفته عن العالج باليود الم�صّع

تتمثل الم�صكلة الكبرى في هذا العالج  في اإ�صابة المري�ض بق�صور 

ة، اإذ من المرجح اأن يحدث ق�صور الّدرِقيَّة في ال�صنة االأولى لبدء  الّدرِقيَّ

% من النا�ض في بع�ض المراكز. وفي   50 العالج، وي�صاب به حوالى 

كل �صنة تمر من بعدها، ُي�صاب حوالى 2 اإلى 4 % من النا�ض، وبالتالي 

اأن  المهم  لذا فمن  الّدرِقيَّة،  المر�صى م�صابين بق�صور  ي�صبح معظم 

االإ�صابة  عند  طبيبك.  مع  اأو  الم�صت�صفى  في  الدورية  بالمراجعة  تقوم 

الجرعة  وتتراوح  الثيروك�صين،  بعقار  المعالجة  تتم  ة،  الّدرِقيَّ بق�صور 

المعطاة ما بين  100 و150 ميكروغرامًا يوميًا كحد اأق�صى. وال يوجد 

تاأثيرات جانبية للثيروك�صين اإن تّم اأخذ الجرعة بال�صكل المنا�صب.

تاريخ حالة

على الرغم من اأن جون پاري، البالغ من العمر 70 �صنة، يعتبر 

نف�صه ب�صحة جيدة جدًا، اإال اأنه الحظ حديثًا تورمًا في كاحليه. في 

البداية كان التورم في الليل، ومن ثم اأ�صبح مالزمًا له طيلة الوقت، 

واأ�صبحت قدماه ثقيلتين جدًا.
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ذات ليلٍة، ا�صتيقظ في ال�صاعة الواحدة �صباحًا وهو يلهث وُيخرج 

االإ�صعاف،  ب�صيارة  زوجته  ات�صلت  ال�صعال.  عبر  مزبد  اأبي�ض  بلغمًا 

الطبيب  �صّخ�ض  دقيقة.   20 غ�صون  في  الم�صت�صفى  جون  دخل 
ُ
واأ

في  الق�صور  اإن  قائاًل  �صحيح  ب�صكل  الحالة  ماكنزي،  د.  المناوب، 

القلب هو �صبب تراكم ال�صوائل في قدمي جون ورئتيه. كذلك الحظ 

ط  مخطَّ اأظهر  وقد  منتظم،  وغير  جدًا  �صريعًا  كان  جون  نب�ض  اأن 

لل�صيد  عطي 
ُ
اأ اأذيني.  ناجمة عن رجفان  الحالة  اأن  الكهربي  القلب 

 )Lasix( باري االأوك�صيجين بالقناع، وُحقنة تحتوي على فورو�صيميد

من  للتخفيف  ديجوك�صين  واأقرا�ض  الزائدة،  ال�صوائل  من  للتخل�ض 

�صرعة دقات قلبه.

االإ�صابة  لخطر  معر�صون  االأذيني  الّرجفان  مر�صى  اأن  وبما 

بجلطات دموية م�صدرها القلب، قد توؤدي اإلى حدوث ان�صداد في اأحد 

�صرايين القدم، فقد و�صف له تناول اأقرا�ض  وارفارين لمنع تخثر الدم.

كان د. ماكنزي قد عمل �صابقًا مع اخت�صا�صي م�صهور في عالج 

االأذيني قد يكون من م�صاعفات  الرجفان  اأن  ال�صّماء، فعلم  الغدد 

فرط الّدرِقيَّة، خ�صو�صًا لدى المر�صى الكبار في ال�صن.

بالفعل كان ال�صيد پاري يعاني من فرٍط درقّي تبين اأنه نتيجة 

عطي 
ُ
اأ اإ�صابته بداء جريفز، فتمت معالجته باليود الم�صّع. كذلك 

الَكربيمازول، الدواء الم�صاد الّدرقّي، ل�صتة اأ�صابيع حتى يبداأ اليود 

الم�صّع باإعطاء نتائجه. 

لقد تخوف ال�صيد پاري من عدد االأقرا�ض التي كان يتناولها عند 

عندما  اأ�صهر  �صتة  بعد  اأخذها  عن  توقف  لكنه  الم�صت�صفى،  مغادرة 

ة لديه تحت ال�صيطرة. حتى اأن قلبه ينب�ض االآن  اأ�صبحت الغّدة الّدرقيَّ

دوري  ب�صكٍل  طبيبه  له  يجري  جيدة.  بدنية  حالة  في  وهو  بانتظام، 

ة  ة للتاأكد من اأنه لم ي�صب بق�صور الّدرِقيَّ فحو�صات دم للغّدة الّدرقيَّ

نتيجة عالجه باليود الم�صّع.

تاريخ حالة

كانت اآنا روبن�صون قد تعّر�صت �صابقًا لنوبة فرٍط درقّي ناجمة 

فرط ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة
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�صيبت به وهي في الع�صرينيات من عمرها، 
ُ
عن داء جريفز الذي اأ

الخام�صة  بلغت  وعندما  �صهرًا.   18 لمدة  الَكربيمازول  عطيت 
ُ
فاأ

في  ا�صطرابات  من  تعاني  اأنها  الحظت  عمرها،  واالأربعين من 

حرارة الج�صم، لكنها عزت ال�صبب اإلى »تغيٍر في الحياة« .

وحين بداأ وزنها ينق�ض وترجف يداها، اأدركت اأنها تعاني مجددًا 

العالج  المحلي  الم�صت�صفى  في  الطبيب  اقترح  الّدرقّي.  الفرٍط  من 

باليود الم�صّع. وعلى الرغم من طماأنتها والتاأكيد لها باأن هذا العالج 

اأن  اإال  ة،  الّدرِقيَّ بق�صور  االإ�صابة  بداية  �صوى  مخاطر  اأي  ي�صبب  لن 

ال�صيدة روبن�صون لم تطمئن. 

بين  المحتمل  الرابط  عن  ال�صحف  مقاالت  من  تعلم  كانت 

القاطنين  لدى  )اللوكيميا(  الدم  ابي�صا�ض  ومر�ض  االإ�صعاعات 

عن  االبتعاد  ترد  ولم  النووية،  الطاقة  توليد  محطات  من  بالقرب 

حفيدتها الجديدة حتى ولو لب�صعة اأيام بعد العالج.

كما كانت اآنا مرتلة بارعة في َكوَر�ض الكني�صة المحلية، ولذا لم 

تبُد لها جراحة الغّدة الّدرقيَّة منا�صبة الحتمال تغير نوعية �صوتها.

ال  اأنه  علمت  عندما  باالرتياح  روبن�صون  ال�صيدة  �صعرت  اأخيرًا 

يوجد ما يمنع من تداويها بوا�صطة الَكربيمازول االآن اأو في الم�صتقبل.

د�ء جريفز

عيون  في  تغيرات  تحدث 

جريفز.  داء  مر�صى  معظم 

لكن  العينين،  كلتا  عادًة  فُت�صاب 

من  اأكثر  عين  ت�صاب  ما  غالبًا 

االأخرى.
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ما الذي يحدث في العيون؟

وت�صمى   جريفز،  داء  مر�صى  معظم  عيون  في  تغيرات  تحدث 

كلتا  عادًة  وُت�صاب  الَحَجاج.  اعتالل  اأو  العين  باعتالل  الحالة  هذه 

اأكثر من االأخرى. ومن االأف�صل  العينين، لكن غالبًا ما ت�صاب عين 

اعتبار اعتالل العين حالة مناعٍة ذاتية يترافق وجودها غالبًا مع داء 

جريفز، بداًل من اعتباره اأحد م�صاعفات مر�ض الّدرقيَّة. فهذا االأمر 

ي�صاعد على �صرح �صبب االإ�صابة باأمرا�ض العين قبل االإ�صابة بفرط 

ة اأو حتى بعد نجاح العالج للمرة االأولى.  الّدرِقيَّ

االأولية وتطور  االإ�صابة  العين:  ثمة ثالث مراحل لمر�ض اعتالل 

المر�ض، تتبعها فترة من اال�صتقرار الن�صبي، ثم درجات مختلفة من 

التح�صن. من النادر فقدان النظر كليًا، وحتى لو �صعرت باأن عينيك 

وا�صحة  خفيفة  ا�صطرابات  هنالك  �صيبقى  طبيعتها،  اإلى  عادتا 

للطبيب اإن لم تكن كذلك لالأ�صدقاء والعائلة.

كاأنه  فيبدو  الجفن  تقّل�ض  هي  تظهر  التي  العالمات  اأولى  من 

م�صدود اإلى اأعلى، كا�صفًا عن م�صاحة بي�صاء اأكبر من العين وم�صببًا 

مظهر ال�صخ�ض المحّدق. وقد يتح�صن هذا الو�صع بعد ارتفاع معدالت 

ة والعودة اإلى طبيعتها بف�صل العالج. وفيما ي�صتكي  الهرمونات الّدرقيَّ

بوجود  �صعورًا  يترك  ما  الرملية،  الجافة  العيون  من  المر�صى  بع�ض 

اآخرون من وجود الماء  الرمل فيها، ومن الَطْرف الم�صتمر، ي�صتكي 

ب�صكل مفرط فيها.

ا�صطرابات  الناجمة عن  العين  اأمرا�ض  اأخرى من  اأ�صكال  تنتج 

الّدرقيَّة من �صغط خلف مقلة العين التي تقع في تجويف عظمّي يعرف 

بالَحجاج. تحتوي الم�صافة بين المقلة وظهر الَحجاج على الع�صالت 

من  الر�صائل  تنقل  التي  الب�صرية  واالأع�صاب  العين،  تحرك  التي 

ال�صبكية اإلى الدماغ، والدهن.

العين  باأمرا�ض  الم�صابين  لدى  االأخرى  التغيرات  بين  ومن 

الناجمة عن ا�صطرابات الّدرقيَّة، تراكم كمية كبيرة من الماء خلف 

فرط ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة
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المقلة، وت�صخم الع�صالت والدهون وظهورها ب�صكل م�صتنقعات. كما 

يزداد حجم الع�صالت اإلى ال�صعفين اأو الثالثة اأ�صعاف وتتوقف عن 

العمل بفعالية. بالنتيجة تتوقف العين عن التحرك براحة،  وي�صاب 

المري�ض بازدواج في الروؤية )�َصَفع(، وحتى بالَحَول.

ي�صبب  ما  االأمام،  اإلى  يدفعهما  المقلتين  خلف  ال�صغط  زيادة 

»جحوظ العين« المعروف با�صم الجحوظ اأو االندالق. واأما االنك�صاف 

والرمل  الغبار  من  للتح�ص�ض  عر�صة  اأكثر  فيجعلها  للمقلة  المتزايد 

والهواء وال�صم�ض، وقد تت�صرر القرنية. كذلك قد ُيدفع بع�ض الدهن 

فتبدو  انتفاخها،  في  ي�صاهم  ما  الجفن،  اإلى  المقلة  خلف  الموجود 

حاالت  في  اأي  جدًا،  نادرة  حاالت  وفي  العين«.  تحت  »اأكيا�ض  وكاأنها 

لالأع�صاب  �صررًا  المتزايد  ال�صغط  ي�صبب  قد  ال�صديد،  المر�ض 

الب�صرية وفقدانًا جزئيًا اأو تامًا للنظر.

العالج 

عالج اأمرا�ض العين لي�ض نافعًا بقدر عالج فرط الّدرِقيَّة. وُيعتقد 

ال�صيطرة  القدرة على  كعدم  تمامًا  �صوءًا  الحالة  يزيد  التدخين  باأن 

التدخين  عن  التوقف  جدًا  المهم  فمن  لذلك  الّدرِقيَّة.  فرط  على 

��شطر�بات  عن  �لناجمة  �لعين  �أمر��ص 

�لّدرقيَّة: تقدم �لمر�ص بمرور �لوقت

عن  الناجمة  العين  الأمرا�ض  مراحل  ثالث  عادًة  هناك 

ا�صطرابات الّدرقيَّة، لكٍل منها زمن مختلف. بعد التلف االأولي 

قيام  يجب  ثم  ومن  �صنوات،  ثالث  اأو  ل�صنتين  الحالة  ت�صتقر 

جراحٍة ب�صيطٍة ن�صبيًا  بت�صحيح اأي ازدواج في الروؤية وتح�صن 

ال�صكل الخارجي للعين.

تح�صن

الوقت

ا�صتداد 
مر�ض 
العين

تلفا�صتقرار
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• ة المتو�صط الذي يدوم لب�صعة اأ�صابيع بعد عدوى 	 فرط الّدرِقيَّ

»التهاب  با�صم  المر�ض  هذا  ُيعرف  الّدرقيَّة.  للغّدة  فيرو�صية 

ة الليمفاوي دون الحاد،  ة الفيرو�صي« اأو التهاب الّدرقيَّ الّدرقيَّ

الغّدة  وح�صا�صّية  الحاد  االألم  هو  و�صوحًا  االأعرا�ض  واأكثر 

يحتاج  ما  نادرًا  الزكام.  اأعرا�ض  مع  المتزامنة  ة  الّدرقيَّ

مثل  بيتا،  حا�صرات  اأدوية  غير  اآخر  عالجًا  الّدرِقيَّة  فرط 

لمدة  متو�صط  درقّي  ق�صور  عادًة  ويتبعه  الپروپرانولول، 

ق�صيرة، ومن ثم ال�صفاء التام.

• ثم 	 متو�صط  درقّي  ق�صور  يتبعه  الّدرقّي  للفرط  م�صابه  نوع 

يظهر  فيرو�صي،  مر�ض  عالمات  اأو  األم  دون  من  لكن  �صفاء، 

بعد ثالثة اإلى �صتة اأ�صهر من والدة طفل لمن يعاني من مر�ض 

النوع  هذا  ُيعرف   . ة  الّدرقيَّ للغّدة  الذاتية  المناعة  في  كامن 

 ،)95 �صفحة   )راجع  الو�صع  بعد  ما  ة  الّدرقيَّ التهاب  با�صم 

المهم  من  بالحمل.  المتعلق  غير  ال�صامت  ة  الّدرقيَّ والتهاب 

ة وداء جريفز الأنهما  التمييز بين هذه االأنواع من فرط الّدرِقيَّ

ال يتطلبان عالجًا باالأدوية  الم�صادة للدرقّيّة. 

• فرط درقّي قد يحدث للمرة االأولى في بداية الحمل، عندما 	

بالت�صمم  النوع  هذا  ُيعرف  مفرط.  تقيوؤ  مع  عادًة  يترافق 

الم�صيمة  ت�صنعه  يقوم هرمون  هنا  بالحمل.  المتعلق  الّدرقّي 

الم�صابه  االأمر  ة،  الّدرقيَّ الغّدة  بتنبيه  النمو  طور  في  التي 

ل�صناعة هرمون منّبه درقّي طبيعي اأو الهرمون المنّبه للدرق. 

العالج،  ويكون  فقط،  اأ�صابيع  لب�صعة  ة  الّدرِقيَّ فرط  يدوم 

النادرة  الحاالت  في  اأو  بيتا،  حا�صرات  باإعطاء  وجوبه،  عند 

الَكربيمازول.

فرط ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة
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 �أنو�ع نادرة من فرط �لّدرِقيَّة )تابع(

• على 	 يحتوي  دواء  وهو  الّدرِقيَّة  فرط  االأميودارون  ي�صبب  قد 

بع�ض  لعالج  القلب  اأطباء  من  متزايد  ب�صكل  وي�صتخدم  اليود 

معدالت  فح�ض  يجب  القلب.  خفقان  في  اال�صطرابات 

الهرمونات الّدرقيَّة في دمك قبل البدء بتناول الدواء وكل �صتة 

اأ�صهر خالل تناوله.

• المنّبه 	 الهرمون  اتحاد  ُيعرف  ال�صريري:  دون  الّدرِقيَّة  فرط 

T  )عادًة معدالت 
4
T  و 

3
للدرق والمعدالت الطبيعية لهرموني 

مرتفعة( في الدم بفرط الّدرِقيَّة دون ال�صريري، الأن المري�ض 

اأ�صاًل، ويتم  اأ�صيب بها  اإن  قد ي�صاب بالقليل من االأعرا�ض، 

اأو  اعتيادية  طبية  مراجعة  خالل  غالبًا  اال�صطرابات  ك�صف 

فرط  اأنواع  اأقل  االآن  النوع  هذا  ُيعتبر  الدراق.  ظهور  لمجرد 

الّدرِقيَّة حدة، ويتم و�صف العالج حتى لو كنت ت�صعر اأنك بحالة 

جيدة، بهدف تجنب تطور فرط الّدرِقيَّة في الم�صتقبل، واإلغاء 

احتمال االإ�صابة بترقق العظام اأو حتى الرجفان االأذيني.

نهائيًا، واتباع تعليمات الطبيب بحذافيرها حول كمية الحبوب  مثل 

الَكربيمازول وعقار الثيروك�صين.

اليود  باأن  ُيعتقد  الّدرقّي،  للفرط  الثالثة  العالج  اأنواع  بين  من 

بع�ض  لكن  العين.  اعتالل  للتخل�ض من  اأف�صل حل  الم�صّع هو غالبًا 

االأطباء ال يحّبذون و�صف هذا النوع من العالج لمن ت�صررت اأعينهم 

ب�صدة. لذا فقد ي�صفون العالج بال�صتيرويد مثل الپريدني�صولون من 

�صتة اإلى ثمانية اأ�صهر بعد اإعطاء اليود الم�صّع مبا�صرًة.

الحل في و�صفة  العيون، قد تجد  تعاني من جفاف في  اإن كنت 
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الماء.  لفرط  حٌل  كذلك  اأنها  المفارقة  ومن  اال�صطناعية،  للدموع 

واأما  ال�صم�ض.  اإلى  الخروج  عند  ال�صم�صية  النظارات  ارتداء  ويجب 

الحل الزدواج الروؤية فقد يكون بو�صع َموا�صير منا�صبة لنظاراتك.

هذه االأمرا�ض، باالإ�صافة اإلى غيرها من االأمرا�ض المتقدمة التي 

تهدد الروؤية، قد تحتاج اإلى العالج بوا�صطة الپريدنيزولون، يرافقه 

غالبًا عالج باالإ�صعاعات التي تحد من تراكم الماء خلف المقلة.  

اإجراء عملية الإزالة جزء من  ثانية، قد يتطلب االأمر  من ناحية 

الَحجاج، ما يخفف من ال�صغط خلف المقلة. اإال اأنه من النادر اتخاذ  

تدابير بهذا الحجم، اإذ قد يتم ذلك فقط بعد ت�صاور دقيق بين طبيب 

الّدرقيَّة وطبيب العيون.

ب�صكٍل  جريفز  بداء  الم�صابين  معظم  لدى  العيون  م�صاكل  تقل 

ملحوظ بعد �صنتين اأو ثالث �صنوات من تلقي العالج. عندئٍذ يمكن 

المظهر  من  وتخفف  الروؤية  ازدواج  ت�صحح  اأن  �صغيرة  لجراحة 

»المحدق« واالأكيا�ض تحت العيون.

�لدر�ق �لعقدي

المحتمل  غير  ومن  الم�صّع.  باليود  اأو  بالجراحة  العالج  يتم 

االإ�صابة بق�صور الّدرِقيَّة في هذه الحالة، على عك�ض الم�صاب بداء 

جريفز.

كان من ال�صائد بعد الجراحة و�صف عقار الثيروك�صين لمنع نمو 

الدراق ثانيًة، وهو اأمر �صائع بعد انق�صاء 20 �صنة، لكن هذه الو�صفة  

ال تعد نافعة فعاًل في حال االإ�صابة بق�صور الّدرِقيَّة.

فرط �لّدرِقيَّة وكبار �ل�شن 

قد ال ي�صاب في هم في العقدين ال�صابع والثامن اأو ما فوق باالأعرا�ض 

المعروفة للفرط الّدرقّي. وعلى الرغم من ذلك، فاإن بع�ض االأعرا�ض 

تكون موجودة، كخ�صارة الوزن وانخفا�ض ال�صهية غالبًا و�صعف ع�صالت 

الفخذين، ما ي�صبب �صعوبة في �صعود ال�صاللم اأو الخروج من الحمام 

فرط ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة
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ا�ضطرابات الغّدة الدرقّية

المر�صى  يكون  اأن  من  بداًل  ولكن  منخف�ض.  كر�صي  عن  النهو�ض  اأو 

العجائز ع�صبيين و�صيقي الخلق، فاإنهم  ي�صبحون ال مبالين وال يمكن 

ال  غالبًا  باالكتئاب.  م�صابون  اأنهم  اأقرباوؤهم  يعتقد  وقد  اإزعاجهم، 

من  النوع  هذا  ونتيجة  العينين.  على  عالمات  تظهر  اأو  الدراق  يظهر 

الّدرِقيَّة،  االأعرا�ض الذي يختلف عن النمط المعروف الأعرا�ض فرط 

فاإن الت�صخي�ض قد يتاأخر حتى حدوث عدم انتظام  في النب�ض ناجم 

عن رجفان اأذيني اأو حدوث نوبة قلبية. 

�لعي�ص مع �شّخ�ص م�شاب بفرط �لّدرِقيَّة

اإن ما يجعل االأمر �صعبًا على االأ�صدقاء والعائلة هو الطبع الحاد 

الذي عليه  ما  يعرف  اأحد  ال  المتقلبة.  والم�صاعر  ال�صريع   والغ�صب 

ال  الوقت.  طيلة  البي�ض  ق�صور  على  للم�صي  م�صابه  فال�صعور  توقعه، 

ت�صتطيع االأم )عادًة االأم( الجلو�ض �صاكنة، فتقوم بعدة اأ�صياء دفعًة 

واحدًة رغم اأن اأيًا منها ال ينا�صب معاييرها. 

وعلى الرغم من كونها مرهقة فهي ال تنام، وت�صتيقظ باكرًا للقيام 

وتنظيف المنزل. وال يعجبها �صيء. فالحوادث التافهة، مثل ك�صر كوب اأو 

اإحراق الخبز المحم�ض، تجعلها »تفقد �صوابها« اأو تنهار باكية. غالبًا ما 

الم�صحون في  الجو  ب�صبب  الطالق،  االنف�صال، وحتى  الحديث عن  يتم 

اإنها االإ�صابة بفرط الّدرِقيَّة في فترة  اأ�صهر.  المنزل الذي ي�صتمر لعدة 

�صن االإيا�ض، وهذا غالبًا ما يحدث، فاإن الت�صخي�ض ال�صحيح قد يتاأخر 

الأن اأ�صباب االأعرا�ض ُترجع ال محالة اإلى تغير في الحياة. فقط عندما 

يف�صل العالج عبر بدائل الهرمونات ُيك�صف النقاب عن ال�صبب الحقيقي. 

يجب  لكن  بالذنب،  العائلة  ت�صعر  الّدرِقيَّة،  فرط  مر�ض  ت�صخي�ض  وفور 

اإلى  االأم  تعود  اأن  قبل  العالج  بعد  اأ�صهر  اأو حتى  اأ�صابيع  لعدة  الت�صاهل 

حالتها ال�صابقة.

�لنقاط �لأ�شا�شّية

ة تنتج تقريبًا عن داء جريفز � ثالثة اأرباع حاالت فرط الّدرِقيَّ

من  � الرغم  على  جريفز،  داء  المر�صى  من  العديد  يرث  قد 

وجود عوامل اأخرى توؤدي اإلى االإ�صابة بالمر�ض 

�  40 اأكثر النا�ض المعر�صين لداء جريفز هم الن�صاء بين �صن 

و50 �صنة

االأدوية والجراحة واليود الم�صّع، جميعها طرق ممكنة للعالج  �

من داء جريفز، لكن ال يوجد عالج واحد منا�صب للجميع

القرار  � اتخاذ  قبل  معك  العالج  احتماالت  يناق�ض طبيبك  قد 

النهائي في ما يتعلق بما ينا�صبك

بعد العالج �صتحتاج اإلى مراجعة دورية للتاأكد من عدم عودة  �

المر�ض

ي�صكو معظم الم�صابين بداء جريفز من بع�ض م�صاكل العين،  �

الجدية  االأعرا�ض  اأما  ب�صيطة.  حكة  مجرد  كانت  ولو  حتى 

فيمكن عالجها عادًة لتختفي مع الوقت

ندرة المَحَببات )انخفا�ض عدد الكريات البي�صاء في الدم ما  �

ي�صبب التهابًا حادًا في الحنجرة( هي حالة طبية طارئة، لذا 

اليوم  في  روؤيته  على  واالإ�صرار  فورًا  بطبيبك  االت�صال  عليك 

نف�صه من التعر�ض لها
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�لنقاط �لأ�شا�شّية

ة تنتج تقريبًا عن داء جريفز � ثالثة اأرباع حاالت فرط الّدرِقيَّ

من  � الرغم  على  جريفز،  داء  المر�صى  من  العديد  يرث  قد 

وجود عوامل اأخرى توؤدي اإلى االإ�صابة بالمر�ض 

�  40 اأكثر النا�ض المعر�صين لداء جريفز هم الن�صاء بين �صن 

و50 �صنة

االأدوية والجراحة واليود الم�صّع، جميعها طرق ممكنة للعالج  �

من داء جريفز، لكن ال يوجد عالج واحد منا�صب للجميع

القرار  � اتخاذ  قبل  معك  العالج  احتماالت  يناق�ض طبيبك  قد 

النهائي في ما يتعلق بما ينا�صبك

بعد العالج �صتحتاج اإلى مراجعة دورية للتاأكد من عدم عودة  �

المر�ض

ي�صكو معظم الم�صابين بداء جريفز من بع�ض م�صاكل العين،  �

الجدية  االأعرا�ض  اأما  ب�صيطة.  حكة  مجرد  كانت  ولو  حتى 

فيمكن عالجها عادًة لتختفي مع الوقت

ندرة المَحَببات )انخفا�ض عدد الكريات البي�صاء في الدم ما  �

ي�صبب التهابًا حادًا في الحنجرة( هي حالة طبية طارئة، لذا 

اليوم  في  روؤيته  على  واالإ�صرار  فورًا  بطبيبك  االت�صال  عليك 

نف�صه من التعر�ض لها

فرط ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة
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قصور الّدرقِيَّة

ما هو ق�شور �لّدرِقيَّة؟

اإنتاج  عن  الّدرقيَّة  الغّدة  توقف  عند  الّدرِقيَّة  ق�صور  يحدث 

T وعقار 
3
ة ب�صكل كاف، وهي ثالثي يودوثيرونين اأو  الهرمونات الّدرقيَّ

T. واإذ ي�صيب 1 % من النا�ض، وال �صيما من هم في  
4
الثيروك�صين اأو 

اأ�صكاله �صيوعًا يتلّخ�ض  اأكثر  منت�صف العمر والن�صاء العجائز، فاإن 

ة بعد تلف جميع خالياها ب�صبب خلل دقيق  في تقّل�ض الغّدة الّدرقيَّ

في الجهاز المناعي لدى المري�ض.

اأما في اأ�صكاله االأقل �صيوعًا، فاإن هذا الخلل ال يوؤدي اإلى ق�صور 

وت�صّكل  ة  الّدرقيَّ الغّدة  في  ت�صخم  حدوث  اإلى  بل  فح�صب،  الّدرِقيَّة 

ة الليمفاوي المزمن. وترتبط  الدراق، وهو ما يعرف بالتهاب الّدرقيَّ

ة، كما داء جريفز، »باالأمرا�ض المتعلقة  هذه االأنواع من ق�صور الّدرِقيَّ

بالمناعة الذاتية« )راجع الم�صرد �صفحة  94( المذكورة في االإطار 

�صفحة 35.

وعلى الرغم من اأن االإ�صابة بق�صور الّدرِقيَّة يجعلك اأكثر عر�صة 

اأن  اأن الخطر يبقى بعيدًا. كما  اإال  اأكثر من هذه الحاالت،  اأو  لحالة 

ة، اأال و هو العالج من  هناك �صببًا اآخر وراء االإ�صابة بق�صور الّدرِقيَّ

داء جريفز عبر الجراحة اأو اليود الم�صّع.

ما هي �أنو�ع �لإ�شابة؟

مدى  على  ببطء  بل  و�صحاها،  ليلٍة  بين  ة  الّدرِقيَّ ق�صور  ياأتي  ال 

عدة اأ�صهر، وقد ال تالحظ اأنت وعائلتك االأعرا�ض في البداية، اأو قد 

تعزو ال�صبب بكل ب�صاطة اإلى التقدم في العمر.

الفحو�ض  اإجراء  اإلى  مبا�صرة  االنتقال  االآن  العام  الطبيب  على 

المنا�صبة في المختبرات، لذلك فمن المحتمل جدًا اأن يتم ت�صخي�ض 

الّدرِقيَّة في مرحلة مبكرة عندما ال تكون االأعرا�ض طفيفة.  ق�صور 
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ق�صور الّدرِقيَّة

با�صم  المتقدمة  المرحلة  في  الّدرِقيَّة  ق�صور  اأحيانًا  ُيعرف  كما 

»الوذمة المخاطية«.

في  المذكورة  االأعرا�ض  بجميع  االإ�صابة  الطبيعي  غير  ومن 

اأو  الأ�صهٍر  ما  ل�صبٍب  الت�صخي�ض  تاأخر  اإذا  اإال   37 و   36 ال�صفحتين 

حتى ل�صنوات. وقد تتوجه اإلى طبيبك واأنت تعاني من اأعرا�ض مبهمة 

كالتعب وزيادة الوزن التي يمكن اأن تنجم عن عدة اأ�صباب.

�أمر��ص �لمناعة �لذ�تية �لمرتبطة بق�شور �لّدرِقيَّة

• حقن 	 اأخذ  يجب  الحالة  هذه  وفي  ال�صرر،  �صديد  الدم  فقر 

B للحفاظ على تعداد دم طبيعي.
12

دورية من الفيتامين 

• داء ال�صكري الذي يتطلب عادًة عالجًا باالإن�صولين.	

• داء اأدي�صون: تنتج الغدد الكظرية الواقعة فوق كل كلية، كمية 	

هرمونات  وهي  واالألدو�صتيرون  الكورتيزول  من  كافية  غير 

يمكن تناولها لح�صن الحظ على �صكل حبوب.

• الدورة 	 في  انقطاعًا  ي�صبب  الذي  الُمْبَت�صر  المبي�ض  ق�صور 

ال�صهرية والعقم وبلوغ �صن الياأ�ض باكرًا.

• ريقية، ما ي�صبب 	 ق�صور الغدد المجاورة للدرقّيّة اأي الغدد الدُّ

انخفا�صًا في معدل الكال�صيوم في الدم والتكزز  )تقّل�ض ع�صلي 

د. الفيتامين  حبوب  بوا�صطة  عالجه  يمكن  الذي  م�صتمر( 

• الُبهاق ، وهو مر�ض جلدي يخ�صر المري�ض ب�صببه بع�ض مناطق 	

الت�صبغ، ما ي�صبب مظهرًا »مرقطًا«.

�صتجري فح�صًا للدم، واإذا اأظهرت النتائج انخفا�صًا في هرمون 

باأنك  االأمر  هذا  �صيوؤكد  للدرق،  المنّبه  الهرمون  في  وارتفاعًا   T
4

تعاني من ق�صور الّدرِقيَّة. هنا يمكن لطبيب العائلة معالجتك اإال اإذا 

تعر�صت لم�صاعفات ك�صيق التنف�ض.
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�أعر��ص ق�شور �لّدرِقيَّة 

ازدياد الوزن

يزداد وزن معظم المر�صى من خم�صة اإلى ع�صرة كيلوغرامات، 

على الرغم من  ا�صتقرار ال�صهية اأو انخفا�صها. 

ح�صا�صّية تجاه البرد

من  اإ�صافّية  طبقات  ارتداء  في  وبرغبة  ال�صديد،  بالبرد  �صت�صعر 

في  ت�صلٍب  من  �صتعاني  كذلك  المدفاأة.  بجانب  والجلو�ض  المالب�ض 

الطق�ض  يكون  عندما  �صيما  وال  فجاأة،  التحرك  عند  وت�صنج  الع�صالت 

باردًا.

م�صاكل عقلية

تعب، ونعا�ض، وبالدة ذهنية. كما ت�صبح ردات فعلك اأبطاأ، لكن 

لح�صن الحظ ال يتاأثر ح�ض الفكاهة لديك.

من  نوع  باأنها  العجائز  المر�صى  في  االأعرا�ض  هذه  ُتف�ّصر  قد 

الخرف، بينما يعاني اآخرون من االكتئاب واالرتياب، وهذه الحاالت 

هي اأ�صا�ض ما ُيعرف »بجنون الوذمة المخاطية«.

الكالم

تتداخل  ما  وغالبًا  اأج�صًا  و�صوتك  اأبطاأ  لديك  الكالم  ي�صبح 

الكلمات في ما بينها.

القلب

اإلى  لديك  النب�ض  يبطوؤ  الّدرِقيَّة،  بفرط  الم�صاب  عك�ض  على 

حوالى 60 نب�صة في الدقيقة.

كما قد يرتفع �صغط الدم لديك، وقد يتعر�ض المر�صى العجائز 

القلب.  لق�صور في  لفترة طويلة  ة  الّدرِقيَّ يعانون من ق�صور  الذين 

وقد تكون الذبحة ال�صدرية اأول اأعرا�ض ق�صور الّدرِقيَّة.
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حركة االأمعاء

يمكن اأن تعاني من االإم�صاك.

الحي�ض

قد  تكوني  لم  اإن  الحي�ض(  )ع�صر  اأ�صد  ال�صهرية  الدورة  ت�صبح 

و�صلِت اإلى �صن الياأ�ض.

الب�صرة وال�صعر

و�صاحبة  جفافًا،  واأكثر  اأخ�صن  ب�صرتك  ت�صبح  اأن  المرجح  من 

يالحظ  وقد  والقدمان.  واليدان  االأجفان  وتتورم  ب�صهولة،  وتتق�صر 

البع�ض تحول لون ب�صرتهم اإلى االأ�صفر، وتظهر عروق دم بارزة في 

الخدود باالإ�صافة اإلى لون الخدود البنف�صجي.

»تجاعيد  ظهور  المدفاأة  من  بالقرب  الجلو�ض  ي�صبب  اأن  يمكن 

وي�صبح  بالُبهاق.  البع�ض  ُي�صاب  وقد  القدم،  جلد  على  العجائز« 

ال�صعر جافًا و�صريع التك�صر وقد يختفي الجزء العلوي من الحواجب.

الجهاز الع�صبي

واإن  بالتوازن.  م�صاكل  وتواجه  الجزئي  بال�صمم  ت�صاب  قد 

ب�صدة لتحريكها  يمكن  الليل،  اأثناء  ال�صيما  اأ�صابعك،   تخدرت 

اأن يريحها.

تاأكيد �لت�شخي�ص

معدل  في  انخفا�صًا  ُيظهر  ب�صيط  دم  فح�ض  عبر  ذلك  يحدث 

يتم  لم  اإن  للدرق.  المنّبه  الهرمون  معدل  في  وارتفاعًا   ،T
4

هرمون 

الموجه  الم�صادة  االأج�صام  لقيا�ض  يمكن  النتائج،  هذه  اإلى  الركون 

اإذا كنت  اأن يحدد ما  بيروك�صيديز(  الّدرقيَّة )م�صادات  الغّدة  �صد 

T، اأو 
4
تعاني من مر�ض يتعلق بالّدرقيَّة، والذي يمكن عالجه بهرمون 

ما اإذا كانت نتائجك، على الرغم من بلوغها حافة معدالتها، طبيعية 

بالن�صبة اإليك. 

ق�صور الّدرِقيَّة
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�لعالج

المملكة  في  المتوفر  الثيروك�صين  عقار  بوا�صطة  العالج  يكون 

ميكروغرام.  و100  و50   25 عيار  من  حبوب  �صكل  على  المتحدة 

 50 تناول  يو�صف   اإذ  ببطء،  الثيروك�صين  بعقار  العالج  يبداأ  عادًة 

ميكروغرامًا يوميًا لمدة ثالثة اإلى اأربعة اأ�صابيع، ثم ترتفع الجرعة 

اإلى 100 ميكروغرام يوميًا لثالثة اإلى اأربعة اأ�صابيع اأخرى، ومن ثم 

اإلى 150 ميكروغرام يوميًا.

اأ�صهر من بدء  اآخر بعد حوالى ثالثة  بعدها ُيجرى فح�ض دم 

عالج ق�شور �لّدرِقيَّة 

قبل

تفرز الغّدة الّدرقيَّة كميات غير 

كافية من الهرمونات الّدرقيَّة

بعد

يكمل عقار الثيروك�صين الذي يتم 

تناوله بالفم، كميات الهرمونات 

ة المنخف�صة، ويحوله الج�صم  الّدرقيَّ

T  العامل. 
3
اإلى هرمون 

معدل طبيعي للهرمون الّدرقّيمعدل منخف�ض للهرمون الّدرقّي

T
3
ثالثي يودوثيرونين 

T
4
عقار الثيروك�صين 
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الجرعة،  في  اآخر  تعديل  اإلى  تحتاج  كنت  اإذا  ما  لمعرفة  العالج 

T والهرمون المنّبه للدرق في 
4
وذلك بهدف اإعادة معدالت هرمون 

الدم اإلى طبيعتها.

يجب اأن ت�صعر بالتح�صن في غ�صون اأ�صبوعين اإلى ثالثة اأ�صابيع، 

اإذ �صتبداأ بخ�صارة الوزن و�صيختفي التورم حول العين ب�صرعة، لكن 

تركيبة الب�صرة وال�صعر قد تحتاج من ثالثة اإلى �صتة اأ�صهر لتعود اإلى 

طبيعتها. عليك توقع اأن ي�صتمر عالج عقار الثيروك�صين لمدى الحياة.

درقّي  ق�صور  من  ي�صكون  كانوا  الذين  اإلى  بالن�صبة  النادر  ومن 

ة  نتيجة داء جريفز. ل�صنوات اأن ي�صابوا بفرط الّدرِقيَّ

تاريخ حالة

وفي  عمرها،  من  ع�صرة  ال�صابعة  في  فتاة  �صبن�صر  جاين  كانت 

في  الحقوق  تدر�ض  اأن  تاأمل  وكانت  المدر�صة،  في  االأخيرة  ال�صنة 

الجامعة. كانت تعاني من ال�صكري منذ اأن كانت في الحادية ع�صرة 

من عمرها وتاأخذ حقن االإن�صولين مرتين يوميًا. 

تحتج  ولم  لديها،  ال�صكري  داء  على  ال�صيطرة  ا�صتطاعت  لطالما 

لتغيير جرعات االإن�صولين كثيرًا، اإال اأنها اأ�صبحت في حيرة من اأمرها 

خالل االأ�صهر الثالثة االأخيرة بعد اأن اأ�صبحت ال تحتاج اإلى جرعات 

مرات  الأربع  وعيها،  فقدت  اأن  كان  ثم  ال�صابق.  في  كما  االإن�صولين 

الدم. وكانت  الغلوكوز في  انخفا�ض معدل  ب�صبب  ال�صف  تقريبًا، في 

في كل مرة ت�صتعيد وعيها بعد اأن ُيح�صر لها اأ�صتاذها �صرابًا �صكريًا.

لكنها في المرة االأخيرة لم ت�صتجب، فُهرع بها اإلى الم�صت�صفى، 

�صعر  هناك.  ليلتها  واأم�صت  الوريد،  عبر  االإن�صولين  عطيت 
ُ
اأ حيث 

اأهلها واأ�صتاذها في ما بعد بالقلق الأنها لم تكن قادرة على التركيز 

في ال�صف، ولم تقارب نتائجها في االمتحانات ال�صكلية حتى التقدير 

الغناء في  البرد، ولم تتمكن من  اأنها بداأت ت�صتكي من  الجيد. كما 

حفلة المدر�صة لعيد الميالد الأن �صوتها اأ�صبح اأج�ّصًا.

كانت عمتها، القادمة في زيارة من كندا، هي من الحظ التغير 

ق�صور الّدرِقيَّة
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في مظهر جاين منذ اآخر زيارة لها في ال�صنة الما�صية. فقد كانت 

العمة تعاني من ق�صور درقّي منذ ع�صر �صنوات واقترحت على جاين 

اأن تجري فح�صًا للدم. االآن تتناول جاين حبوب عقار الثيروك�صين، 

وقد  ال�صابق.  معدلها  اإلى  االإن�صولين  جرعة  فعادت  عمتها،  مثل 

في  االأولى  ال�صنة  في  االآن  وهي  باهر  بنجاٍح  امتحاناتها  اجتازت 

الجامعة تدر�ض الحقوق.

حالت خا�شة

�لذبحة �ل�شدرية

ة،  الّدرِقيَّ ق�صور  حالة  في  الدم  في  المختلفة  الدهون  معدل  يرتفع 

لدى النا�ض الذين كانوا يعانون من اأعرا�ض مبهمة لوقت طويل، فيمكن 

اأن ت�صيق ال�صرايين التاجية لديهم ب�صبب تراكم الدهون وهو ما ي�صّمى 

اإلى  الدم  من  كافية  كمية  و�صول  عدم  اإلى  يوؤدي  ما  ال�صرايين،  ت�صلب 

اأثناء ممار�صة التمارين فيزداد االألم في و�صط  ع�صلة القلب، و ال �صيما 

ال�صدر )الذبحة ال�صدرية(.

ال�صدرية  الذبحة  حالة  يجعل  قد  الثيروك�صين  عقار  عبر  العالج 

اأ�صواأ، ومن يعاني من هذه الم�صكلةعليه البدء بتناول جرعة �صغيرة 

عملية  اإجراء  ال�صروري  من  يكون  قد  �صديد.  ببطء  يزيدها  ثم 

العالج  اأثناء بدء  اأو  التاجية قبل  ال�صرايين  الدم في  لتح�صين تدفق 

بعقار الثيروك�صين.

ق�شور �لّدرِقيَّة �لموؤقت

اإن  ولكن  الحياة.  لمدى  عادًة  الثيروك�صين  بعقار  العالج  ي�صتمر 

اأ�صبت بق�صور الّدرِقيَّة خالل االأ�صهر الثالثة اأو االأربعة االأولى التي 

تلي الجراحة اأو العالج باليود الم�صّع من جراء داء جريفز، فاإن االأمر 

لن يطول، بل ي�صتمر لب�صعة اأ�صابيع فقط، وقد ال تحتاج اإلى اأي عالج. 

م�صاعفات  عن  الناجم  ة  الّدرِقيَّ ق�صور  اإلى  بالن�صبة  االأمر  كذلك 

التهاب الّدرقيَّة ما بعد الو�صع )بعد الوالدة( )راجع �صفحة  52(، اأو 

ة ال�صامت غير المقلق بالحمل )راجع �صفحة  29(. التهاب الّدرقيَّ
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ق�شور �لّدرِقيَّة غير �لحاّد

لو  حتى  للدم  فح�ضٍ  اإجراء  العامين  االأطباء  معظم  يطلب  قد 

كانوا ي�صّكون في وجود م�صاكل في الغّدة الّدرقيَّة فقط، لذا ت�صيب 

يح�صرون  الذين  المر�صى  غالبًا  ال�صغيرة  الطبيعية  غير  الحاالت 

ب�صبب اأعرا�ض مبهمة، مثل التعب، اأو الذين لديهم تاريخ من اأمرا�ض 

المناعة الذاتية في عائلتهم. 

T في معدله الطبيعي 
4
اأما اأكثر االأنواع �صيوعًا فهو اتحاد هرمون 

اإذ ُيعرف هذا النوع بين  مع معدل عاٍل من الهرمون المنّبه للدرق، 

اأن  المعروف  ومن  ال�صريري.  دون  الّدرِقيَّة  ق�صور  با�صم  االأطباء 

ة  الّدرِقيَّ ق�صور  حدة  تزداد  النا�ض  هوؤالء  من   %  20 اإلى   5 حوالى 

لديهم مع كل �صنة.

لهذا ال�صبب فمن ال�صائع و�صع حدٍّ للمر�ض عند بدايته عبر و�صف 

عقار الثيروك�صين عند ظهور الحالة غير الطبيعية الأكثر من مرة. قد 

ال يكون لهذا اأي تاأثير جانبي على المري�ض، لكن الطب الوقائي خير 

من العالج.

ق�شور �لّدرِقيَّة �لناتج عن �لأدوية

ا�صتخدامه  ال�صائع  الليثيوم،  كربونات  يدعى  واحد  لدواء  يمكن 

وعند  درقّيًا.  وق�صورًا  دراقًا  ي�صبب  اأن  واالرتياب،  االكتئاب  لحاالت 

كربونات  تناول  في  اال�صتمرار  المري�ض  على  بالمر�ض،  االإ�صابة 

الليثيوم مع �صرورة اال�صتمرار  في العالج بعقار الثيروك�صين.

االنتظام  عدم  حاالت  بع�ض  في  الم�صتخدم  االأميودارون  اإن 

ة،  القلبي/الخلل القلبي، ال تقت�صر نتائجه  على االإ�صابة بفرط الّدرِقيَّ

للهرمونات  دم  فحو�صات  اإجراء  يتناوله  من  كل  وعلى  تتعداه  بل 

ة ب�صكٍل دوري. الّدرقيَّ

تغيير �لجرعة �لمعتادة من عقار �لثيروك�شين

قد تكون ثمة حاجة اإلى زيادة جرعة عقار الثيروك�صين في فترة 

الحمل )�صفحة  46-54(، كما في حالة االإ�صابة بمر�ض »ال�صيلياك«  

ق�صور الّدرِقيَّة
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ت�شلب �ل�شر�يين

ال�صرايين،  وتجمد  ال�صرايين  د  تع�صّ ال�صرايين،  ت�صلب 

جميعها تعني المر�ض نف�صه الذي يوؤدي اإلى ان�صداد اأو �صعف في 

ال�صرايين.

3- عندما تكبر الم�صاحات 
المت�صلبة، يوؤدي هذا اإلى جعل 

جدار ال�صرايين اأ�صمك واأ�صعف، 

ما يقلل تدريجيًا من كمية الدم 

المتدفق عبر ال�صريان.  

1- عند الوالدة تكون 
االأوعية الدموية مرنة 

ولينة ويمكن للدم اأن 

يتدفق ب�صهولة من 

خاللها.

2- عند �صن الر�صد تبداأ 
الدهون بالتراكم على 

جدران ال�صرايين.

تدفق الدم

ال�صرايين 

التاجية

تر�صّبات 

الدهون

�صعف تدفق 

الدم

ان�صداد 

تدفق الدم

القلب
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نق�ض  اأو  الدقيقة(،  االأمعاء  المغلفة لجدران  الزغبية  المادة  )تلف 

اأو في  الَوبيل،  الدم  ، كما في حالة مثل فقر  المعدة للحم�ض  اإفراز 

الئحة  وثمة  االأومپرازول.  مثل   للقرحة،  م�صادة  اأدوية  تناول  فترة 

اأو  الثيروك�صين  عقار  امت�صا�ض  من  تقلل  التي  االأدوية  من  طويلة 

اإلى المزيد من عقار  اإن كنت بحاجة  ت�صرع من تفكيك الج�صم له. 

الثيروك�صين، ف�صيرتفع معدل الهرمون المنّبه للدرق ب�صكٍل ملحوظ 

بعد اأن كان طبيعيًا.

ت�صنع �صركات مختلفة في المملكة المتحدة عقار الثيروك�صين، 

وعلى  الملكية.  محدود  غير  الثيروك�صين  بعقار  ُيعرف  ما  وهذا 

والمري�ض يالحظان  الطبيب  اأن  اإال  ال�صارمة،  المراقبة  الرغم من 

فاعلية  في  اختالفًا  هناك  اأن  واالأعرا�ض  الدم  فح�ض  خالل  من 

عقار  اأن  من  التاأكد  يف�صل  لهذا  الم�صنعة.  ال�صركات  بين  الحبوب 

ال�صيدلية عند  نف�صها متوفر في  ال�صركة  الم�صنع من  الثيروك�صين 

تجديد الو�صفة. واإن لم يكن متوفرًا يجب القيام بفح�ض دم كل �صتة 

لدى  الم�صنع  الثيروك�صين  بعقار  البدء  تاريخ  اأ�صهر من  ثمانية  اإلى 

ال�صركة الثانية الجديدة.

عالجات م�شتقبلية محتملة

عند  حالهم  بتح�صن  ة  الّدرِقيَّ بق�صور  الم�صابين  معظم  ي�صعر 

يحددها  والتي  الثيروك�صين،  عقار  من  المنا�صبة  الكمية  اأخذهم 

T والهرمون المنّبه للدرق في الدم. من جهٍة ثانية، 
4
قيا�ض هرمون 

تناول  لو  حتى  ياأمله  كان  الذي  بالتح�صن  االآخر  البع�ض  ي�صعر  ال 

كمية ثيروك�صين اإ�صافّية، االأمر الذي يوؤدي اإلى انخفا�ض في معدل 

الهرمون المنّبه للدرق بداًل من جعله طبيعيًا.

اإن كنت واحدًا من هوؤالء المر�صى القالئل، هناك دليل ال يزال 

النوع  مع  الثيروك�صين  عقار  مزيج  باأن  يقول  تاأكيد،  اإلى  حاجة  في 

T )ثالثي يودوثيرونين( قد يكون مفيدًا.
3
الثاني من الهرمون الّدرقّي 

اأردت تجربة  هذا العالج المرّكب، يجب التقليل من جرعة  اإن 

واإ�صافة  ميكروغرامًا،   50-25 بين  ما  اإلى  الثيروك�صين  عقار 

ق�صور الّدرِقيَّة
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T المعروف اأي�صًا با�صم 
3
ن�صف حبة )10 ميكروغرام( من هرمون 

الليوثيرونين.

�لحاجة  تزيد  �أن  �شاأنها  من  �لتي  و�شفاً  �لأكثر  �لأدوية 

�إلى عقار �لثيروك�شين

�ل�شتعمال�لدو�ء

ال�صيطرة على ال�صرعكربمازبين )تغريتول(

م�صاد لالكتئاب�صيرترالين )لو�صترال(

كبريتات الحديد )فيو�صبان، 

فيروغراد(

عالج فقر الدم

قر�ض دواء، عالج بديل عن 

الهرمون

منع الحمل، اأعرا�ض انقطاع 

الحي�ض/اأعرا�ض �صن الياأ�ض

م�صاد المالرياكلوروكين )اأفلوكلور، نيفاكين(

ه�صا�صة العظامالكال�صيوم

مثبطات م�صّخة البروتون )لوزيك، 

زوتون، نيك�صيوم(

عالج القرحة اله�صمية والَجْزر 

الَمِعدي المريئي )قرحة المعدة(

يتجه بع�ض المر�صى، لفترة موؤقتة، اإلى دواء قديم هو عبارة عن 

ة التي تحتوي  خال�صة الّدرقّية، وم�صتخرج من غّدة الحيوانات الّدرقيَّ

لي�صت  الحبوب  هذه  المدرعة(.  )الّدرقيَّة   T
4

و   T
3

هرموني  على 

المخاوف  ب�صبب  بتناولها  ين�صح  وال  المتحدة،  المملكة  في  متوفرة 

الم�صتمرة من موثوقية محتويات الهرمونات فيها.

عن  الغّدة  تتوقف  عندما  مفقود  هو  ما  ا�صتبدال  الطبيعي  من 

العمل، والدواء البديل يجب اأن يحتوي على حوالى 100 ميكروغرام 

اأن يوؤخذ هذا  T، على 
3
T و10 ميكروغرام من هرمون 

4
من هرمون 

T في الدم 
3
االأخير ببطء، ما يجنب المعدالت المرتفعة من هرمون 

بعد تناول الدواء، الذي يمكن اأن يوؤدي اإلى م�صاكل الرجفان. ولكن  

ل�صوء الحظ لم ت�صنع �صركات االأدوية بعد مثل هذا الدواء المثالي.

�لنقاط �لأ�شا�شّية

تكون  � اأن  المرجح  ومن  ببطء،  عادًة  الّدرِقيَّة  ق�صور  ياأتي 

اأعرا�صك مبهمة في البداية

بوا�صطة  � الت�صخي�ض  تاأكيد  على  قادرًا  العام  طبيبك  �صيكون 

 ب�صيط
ٍ
اإجراء فح�ض دم

يكون العالج بوا�صطة الحبوب التي �صت�صطر اإلى تناولها مدى  �

الحياة

بع�ض الم�صابين بق�صور الّدرِقيَّة منذ عدة �صنوات قد يعانون  �

من اآالم في ال�صدر ب�صبب الذبحة ال�صدرية �صيق في التنف�ض، 

والأن عقار الثيروك�صين يفاقم من الم�صكلة، لذلك يجب مراقبة 

ال�صدرية  الذبحة  من  تعاني  اأ�صاًل  كنت  اإن  بحذر.  الجرعة 

اأن عالجك  التاأكد من  الّدرقّي، يجب  اإ�صابتك بالمر�ض  عند 

يتنا�صب مع حالتك

غير  � الحاالت  بع�ض  الّدرقيَّة  دم  فح�ض  نتيجة  اأظهرت  اإذا 

الثيروك�صين  عقار  دواء  لك  يو�صف  قد  الطفيفة،  الطبيعية 

كعالج وقائي 
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�لنقاط �لأ�شا�شّية

تكون  � اأن  المرجح  ومن  ببطء،  عادًة  الّدرِقيَّة  ق�صور  ياأتي 

اأعرا�صك مبهمة في البداية

بوا�صطة  � الت�صخي�ض  تاأكيد  على  قادرًا  العام  طبيبك  �صيكون 

 ب�صيط
ٍ
اإجراء فح�ض دم

يكون العالج بوا�صطة الحبوب التي �صت�صطر اإلى تناولها مدى  �

الحياة

بع�ض الم�صابين بق�صور الّدرِقيَّة منذ عدة �صنوات قد يعانون  �

من اآالم في ال�صدر ب�صبب الذبحة ال�صدرية �صيق في التنف�ض، 

والأن عقار الثيروك�صين يفاقم من الم�صكلة، لذلك يجب مراقبة 

ال�صدرية  الذبحة  من  تعاني  اأ�صاًل  كنت  اإن  بحذر.  الجرعة 

اأن عالجك  التاأكد من  الّدرقّي، يجب  اإ�صابتك بالمر�ض  عند 

يتنا�صب مع حالتك

غير  � الحاالت  بع�ض  الّدرقيَّة  دم  فح�ض  نتيجة  اأظهرت  اإذا 

الثيروك�صين  عقار  دواء  لك  يو�صف  قد  الطفيفة،  الطبيعية 

كعالج وقائي 

ق�صور الّدرِقيَّة
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أمراض الغّدة الّدرقيَّة 
والحمل

د�ء جريفز و�لحمل

تنتج االإ�صابة بفرط الّدرِقيَّة في اأثناء الحمل في معظم االأوقات 

اأمرا�ض  �صائعة كما في  لي�صت حالة  داء جريفز. ومع ذلك فهي  عن 

المناعة الذاتية )راجع م�صرد �صفحة  94(، والتي ُيعتبر داء جريفز 

مثل عنها، وهي تميل الإلى التح�ّصن من تلقاء ذاتها. في فترة الحمل. 

ما  حد  اإلى  على  قادرة  غير  الّدرِقيَّة  بفرط  الم�صابة  المراأة  وتعتبر 

ال�صهرية، بحيث ال يتمكن  على االإنجاب ب�صبب ارتفاع عدد الدورات 

المبي�ض من اإنزال البوي�صة.

ة  وبما اأن الج�صم الم�صاد المنبه للدرق والم�صوؤول عن فرط الّدرِقيَّ

في داء جريفز يمر بالم�صيمة ويجري بدم االأم و�صواًل اإلى دم الجنين، 

لح�صن  ولكن  اأمه.  مثل  الّدرِقيَّة  بفرط  �صُي�صاب كذلك  الجنين  فاإن 

فرط  على  وت�صيطر  بالم�صيمة  للدرقّيّة  الم�صادة  االأدوية  تمر  الحظ 

ة لدى االأم فال ي�صاب الجنين باأي اأذى. وقد يوؤدي االإخفاق في  الّدرِقيَّ

ة اأو معالجته بال�صكل المنا�صب في فترة الحمل  ت�صخي�ض فرط الّدرِقيَّ

اإلى االإجها�ض. وفي المقابل قد توؤدي االأدوية الم�صادة للدرقّيّة اإلى 

تكّون دراق لدى الجنين. لذلك فمن المهم اأن تتناول المري�صة اأقل 
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 يو�صل �صريان االأم

االأوك�صيجين والغذاء

ُيخرج وريد االأم الف�صالت

بركة من دم االأم 

زغابة م�صيمائّية

الوريد ال�صري )من الجنين(

ال�صريان ال�صري )اإلى 

الجنين(

َلوي ال�صائل ال�صَّ

الحبل ال�ّصري

الم�صيمة

ال�ّصلى

الجنين

عنق الرحم

�لم�شيمة

يت�صل الجنين باالأم من اأجل الح�صول على االأوك�صيجين والغذاء.

ت�صمح الم�صيمة بتبادل االأوك�صيجين والغذاء من االأم اإلى الجنين.
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ة  الّدرقيَّ الهرمونات  معدالت  الإعادة  الَكربيمازول  من  ممكنة  جرعة 

�صتة  اإلى  اأربعة  كل  المعدالت  هذه  مراجعة  يجب  كما  طبيعتها،  اإلى 

التفا�صيل. بكل  والوالدة  للحمل  المتابع  الطبيب  واإعالم  اأ�صهر 

من  اأ�صابيع  اأربعة  قبل  الَكربيمازول  تناول  عن  التوقف  يجب 

الوالدة للتاأكد من اأنه انعدام اإمكانية اإ�صابة الجنين بق�صور الّدرِقيَّة 

في ذلك الوقت الحرج من نموه.

تر�صع  وكانت  الوالدة  بعد  ة  الّدرِقيَّ بفرط  االأم  اأ�صيبت  ما  واإذا 

الطفل، عندها ُتعالج بوا�صطة البروبيل ثيورا�صيل بداًل من الَكربيمازول، 

الطفل. في  يوؤثر  ال  وبالتالي  اأقل،  بكمية  الحليب  مع  ُيفرز  الأنه  

بين  عالقة  ثمة  باأن  ال�صمالية  اأميركا  من  التقارير  بع�ض  تفيد 

الَكربيمازول واالإ�صابة بمر�ض نادر لدى حديثي الوالدة ُيدعى عدم 

الذي  الجلد  من  �صغير  ق�صم  في  ت�صوهًا  ي�صبب  الذي  الجلد،  ج  َتَن�صُّ

ي�صّكل فروة الراأ�ض. ومع ذلك، ي�صود االعتقاد في المملكة المتحدة 

باأن هذا االأمر مبالغ فيه اإن كان �صحيحًا اأ�صاًل.

فترة  في  الَكربيمازول  و�صف  في  البالد  اأطباء  معظم  يتردد  ال 

ثيورا�صيل   البروبيل  ا�صتخدام  االآخر  البع�ض  يف�صل  لكن  الحمل. 

وتفوق جرعة  كان هذا ممكنًا.  اإن  الحمل  قبل  الَكربيمازول  بدًا من 

الدواء  وهذا  مرات،  بع�صر  الَكربيمازول  جرعة  ثيورا�صيل  البروبيل 

متوفر على �صكل حبوب من عيار 50 ملغ فقط.

على  الحمل  فترة  في  الم�صّع  اليود  بوا�صطة  عالج  ُيعطى  ال 

من   20 الـ  االأ�صبوع  في  باإجرائها  فُين�صح  الجراحة  واأما  االإطالق. 

�صْبَن باآثار جانبية نتيجة تناول اأدوية اأو 
ُ
الحمل للمري�صات اللواتي اأ

ب�صبب عدم تناولهن االأدوية بانتظام ما يعّر�ض الجنين للخطر.

فرط �لّدرِقيَّة لدى حديثي �لولدة )�لت�شمم �لّدرقّي �لوليدي(

يختفي الج�صم المنبه للدرق لدى معظم الن�صاء الم�صابات بداء 

يبقى  لكن  الدم.  في  معدله  ينخف�ض  اأو  الحمل،  فترة  في  جريفز  

بدم  يختلط  االأم  دم  اأن  وبما  الن�صاء،  بع�ض  لدى  مرتفعًا  المعدل 

الجنين حتى لحظة الوالدة، فاإن المعدالت المرتفعة �صوف تنتقل اإلى 
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دم الطفل وقد ت�صبب له فرط الّدرِقيَّة. وعلى الرغم من اإمكانية توقع 

اإ�صابة هوؤالء االأطفال بفرط الّدرِقيَّة عند وجود معدالت مرتفعة من 

االأج�صام الم�صادة في دم االأم في الفترة االأخيرة من الحمل، فاإنه  

المملكة  في  الوالدة،  حديثي  االأطفال  لجميع  دم  فح�ض  اإجراء  يتم 

المتحدة، للتاأكد من معدالت الهرمونات الّدرقيَّة.

ة لدى طفل حديث الوالدة في  الّدرِقيَّ تّم اكت�صاف فرط  واإذا ما 

اأو  اأ�صبوعين  العالج  ي�صتغرق  بحيث  معالجته  فيمكن  المرحلة،  هذه 

ثالثة اأ�صابيع فقط، لحين تفكيك الج�صم الم�صاد لدى االأم وتعطيل 

عمله. في حاالت نادرة ت�صتمر االأم، التي كانت م�صابة بداء جريفز 

وعولجت منه، باإنتاج الج�صم الم�صاد المنبه للدرق وي�صبح اأوالدها 

معر�صين لالإ�صابة بالت�صمم الّدرقّي الوالدي.

تاريخ حالة

تحاول ريبيكا وزوجها منذ ثالث �صنوات اإنجاب طفٍل ثاٍن لكن من 

دون جدوى. حملت ريبيكا مرتين، ول�صوء الحظ كانت  في كل مرة 

تجه�ض في حوالى االأ�صبوع العا�صر من الحمل. فقد كانت ت�صعر باأنها 

ال�صبب  تعزو  وكانت  الوزن.  لبع�ض  خ�صارتها  رغم  جيدة،  حالة  في 

في االإجها�ض اإلى نمط  حياتها المزدحم باالأعمال؛ اأعمال المنزل؛ 

االهتمام بابنها البالغ خم�ض �صنوات؛ عملها �صكرتيرة بدوام جزئي. 

لكن ما كان يقلقها هو اأن دورتها ال�صهرية التي كانت في غاية الدقة 

واالنتظام اأ�صبحت متباعدة، وتنقطع اأحيانًا.

قريبتها  اأن  والدتها  مع  االأ�صبوعي  حديثها  اأثناء  ريبيكا  علمت 

فرط  من  تعاني  باأنها  حديثًا  حالتها  ت�صخي�ض  تّم  قد  اأ�صتراليا  في 

عدم  من  الرغم  وعلى  العام،  طبيبها  ريبيكا  فا�صت�صارت  الّدرِقيَّة. 

فح�ض  اأن  اإال  متوّرمتين،  عينين  اأو  دراق  اأو  وا�صحة  اأعرا�ض  وجود 

اأظهر فرطًا درقّيًا متو�صطًا ناجمًا عن  الدم في الم�صت�صفى المحلي 

30 ملغ  الَكربيمازول من عيار  بتناول   التداوي  داء جريفز. فبداأت 

يوميًا، وبعد خم�صة اأ�صهر من العالج كانت  ريبيكا حاماًل من جديد.

اأربعة  داأبت ريبيكا على مراجعة اخت�صا�صي الغدد ال�صّماء كل 

اأمرا�ض الغّدة الّدرقيَّة والحمل
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اأ�صابيع، وفي منت�صف حملها كانت تتناول 5 ملغ فقط من الَكربيمازول 

يوميًا. ومن ثم توقفت عن تناول الدواء قبل اأربعة اأ�صابيع من اليوم 

المتوقع لوالدتها، واأنجبت فتاة �صليمة. كما كانت نتائج فح�ض وخز 

ولم  اأيام من والدتها طبيعيًا،  �صبعة  بعد  للطفلة  جري 
ُ
اأ الذي  الَعِقب 

يظهر وجود اأي ا�صطرابات درقّيّة. 

اأ�صيبت  اأ�صهر  اأربعة  بعد  لكن  ابنتها،  اإر�صاع  على  ريبيكا  داأبت 

ة نتيجة داء جريفز ب�صبب وجود الج�صم الم�صاد  ثانيًة بفرط الّدرِقيَّ

وتطعم  الر�صاعة  توقف  اأن  قررت  عندها  دمها.  في  للدرق  المنبه 

بتناول  ة  الّدرِقيَّ فرط  عالج  وبداأت  الر�صاعة،  زجاجة  من  ابنتها 

الَكربيمازول كما في ال�صابق. ولو اأنها رغبت في اإر�صاع ابنتها لو�صف 

لها التداوي بالبروبيل ثيورا�صيل.

ق�شور �لّدرِقيَّة و�لحمل

الثيروك�صين   عقار  الّدرِقيَّة  بق�صور  الم�صابات  معظم  يتناول 

قبل اأن ي�صبحن حوامل. وعلى الرغم من عدم اإمكانية تاأثير ق�صور 

ة المتو�صط في الخ�صوبة، اإال اأنه من غير المرجح اأن تحمل  الّدرِقيَّ

الم�صابات به منذ مدة طويلة، ولكن اإن حملن فاإنهن يواجهن خطر 

التعر�ض لالإجها�ض.

اإلى زيادة جرعة عقار الثيروك�صين في فترة  قد تكون ثمة حاجة 

الحمل. فقد اأظهرت االأبحاث حديثًا اأن هذه الزيادة مهمة للجنين في 

بداية الحمل. ولذا فحالما ت�صبحين حاماًل عليك زيارة الطبيب الذي 

قد يزيد من جرعة عقار الثيروك�صين 25 ميكروغرامًا التي تتناولينها، 

�صهرين  كل  فح�صك  �صيتم  كما  للدم.  فح�ض  اإجراء  منك  و�صيطلب 

عقار  من  الم�صافة  الجرعة  معدل  و�صي�صل  الحمل،  فترة  في  تقريبًا 

الثيروك�صين اإلى 50 ميكروغرامًا يوميًا. ولكن بعد والدة طفلك يمكنك 

العودة اإلى الجرعة التي كنِت تاأخذينها قبل الحمل.

ة تنمو لدى الجنين بمعزل عن  اأن الغّدة الّدرقيَّ على الرغم من 

جريت 
ُ
االأم، وت�صنع هرمونات درقّيّة خا�صة بها، اإال اأن درا�صة حديثة اأ
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في الواليات المتحدة االأميركية اأظهرت اأن العالج غير المعروف اأو 

غير المنا�صب للق�صور الّدرقّي لدى االأم قد ي�صبب انخفا�صًا في ذكاء 

الطفل. ولن يكون طفلك في خطر في حال ن�صيت تناول الجرعة مرة، 

ولكن اإن اعتدِت على ن�صيانها، فعندئٍذ  لن تواجهي خطر االإجها�ض 

فح�صب، بل لن يتمتع طفلك بالذكاء الذي كان متوقعًا له. 

من المهم جدًا اأن تتيقن المراأة التي تتناول عقار الثيروك�صين، 

اأن  من  عائلتها،  في  الّدرقيَّة  باأمرا�ض  باالإ�صابة  تاريخ  لديها  من  اأو 

فحو�صات هرمون الغّدة الّدرقيَّة طبيعية عند التخطيط للحمل، اأي 

ما قبل حدوث الحمل.

ق�شور �لّدرِقيَّة لدى حديثي �لولدة )ق�شور �لّدرِقيَّة �لخلقي(

ة نتيجًة  يولد طفل من بين كل 3.500 طفل بمر�ض ق�صور الّدرِقيَّ

نق�ض تطور الغّدة. في ال�صابق لم يكن يتم اكت�صاف الم�صكلة حتى بلوغ 

�صيب باإعاقة عقلية وج�صدية 
ُ
الطفل عدة اأ�صابيع، وحينها قد يكون اأ

دائمة، ُتعرف با�صم الَفدامة. واأما اليوم فُيجرى فح�ض جميع حديثي 

اإ�صابتهم  من  للتاأكد  اأيام  ال�صبعة  اأو  الخم�صة  بلوغهم  عند  الوالدة 

بالق�صور الّدرقّي. وُيعطى الطفل الم�صاب عالجًا فوريًا للتاأكد من 

نموه ب�صكٍل طبيعي.

من  قليل  عدد  ُي�صاب  ولكن  الحياة  لمدى  العالج  يكون  ما  عادًة 

ففي  به؛  االأم  اإ�صابة  نتيجًة  ة  الّدرِقيَّ ق�صور  من  موؤقتة  بحالة  االأطفال 

ت�صبب  الم�صيمة،  عبر  تمر  مثبطة  م�صادة  اأج�صام  ثمة  االأمهات  هذه 

تاأثيرًا معاك�صًا لالأج�صام الم�صادة المنبهة لداء جريفز وللت�صمم الّدرقّي 

الوليدي )راجع �صفحة  48 - 49(.

فح�ص وخز �لَعِقب

فح�ض وخز العقب لطفل حديث الوالدة



52

ا�ضطرابات الغّدة الدرقّية

�أمر��ص �لّدرقيَّة بعد �لحمل

قد  جريفز  داء  عن  الناجم  ة  الّدرِقيَّ فرط  اأن  من  الرغم  على 

يتراجع وحده في فترة الحمل، اإال اأنه غالبًا ما يعود اأ�صد من ال�صابق 

ة الذي  بعد ب�صعة اأ�صهر من الوالدة. فثمة نوع اآخر من فرط الّدرِقيَّ

تقريبًا  ويظهر  الوالدة،  تلي  التي  االأولى  ال�صنة  في  يظهر  اأن  يمكن 

ة التي تتعلق بالمناعة الذاتية،  دائمًا لدى الم�صابين باأمرا�ض الّدرقيَّ

ة الليمفاوي المزمن، والذي قد ال يتم التعرف اإليه  مثل التهاب الّدرقيَّ

م�صبقًا.

حال  وفي  اأ�صابيع.  لب�صعة  ويدوم  حاّد  غير  الّدرِقيَّة  فرط  يكون 

وجوب العالج يتم تناول حا�صرات بيتا فقط. وقد يلي هذه المرحلة 

يتطلب  الذي ال  الحاّد  الّدرِقيَّة غير  حالة عابرة م�صاوية من ق�صور 

فترات  في  مماثلة  حالة  تحدث  وقد  التام.  ال�صفاء  ثم  ومن  عالجًا، 

الحمل في الم�صتقبل، ويمكن للمر�صى في النهاية اأن ي�صبن بق�صور 

درقّيّ دائم.

ة ما بعد الو�صع )راجع م�صرد �صفحة   للتمييز بين التهاب الّدرقيَّ

95( الذي ال يتطلب عالجًا، وبين داء جريفز الذي يتطلب عالجًا، 

الم�صاد  الج�صم  على  التركيز  هو  االأول  �صروريان.  مقيا�صان  فثمة 

المحّفز للدرق في الدم الذي يكون موجودًا عادًة اأثناء االإ�صابة بداء 

جريفز. واأما االآخر فهو قدرة الغّدة الّدرقيَّة على تركيز اليود الم�صّع 

ما  الّدرقيَّة  بالتهاب  االإ�صابة  التكني�صيومن وذلك النعدامهما في  اأو 

بعد الو�صع.

ة ما بعد الو�صع حوالى 5 % من الن�صاء،   ي�صيب التهاب الّدرقيَّ

ثمة  اأن  يبدو  وال  اأعرا�ض.  اأي  من  ي�صتكين  ال  المر�صى  معظم  لكن 

عالقة بين الخلل الذي يظهر في فح�ض الدم الّدرقّي، وبين اكتئاب 

ما بعد الو�صع.

تاريخ حالة

في  �صعيدًة  �صنة،   25 العمر  من  البالغة  �صتيوارت،  فلورا  كانت 

 ا�صمه وليام، وقد ُرزقا منذ خم�صة اأ�صهر 
ٍ
حياتها ومتزوجة من محام
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باأول طفلة لهما �صّمياها جين. و�صرعان ما بداأت العالقة تتدهور بين 

الزوجين، اإذ اأ�صبحت فلورا كثيرة البكاء، و�صريعة الغ�صب، وتثور في 

وجه زوجها من دون �صبب محدد. كما كانت تعاني من االأرق، والحظ 

زوجها اأن يديها كانتا ترتع�صان اأحيانًا. 

ب�صبب  هو  يجري  ما  اأن  واعتبرا  كثيرًا،  الزوجان  يكترث  لم 

التغيرات الهرمونية التي اأ�صابت فلورا بعد و�صعها، وظّنا اأن كل �صيء 

فلورا  بداأت  عندما  ولكن  ق�صير.  وقت  بعد  عهده  �صابق  اإلى  �صيعود 

ت�صتكي من  خفقان قلبها، حّثها زوجها على زيارة طبيبهما العام.

، وتاأكدت �صكوكه  اأن فلورا تعاني من فرٍط درقّيّ اعتقد الطبيب 

ًا للدم. بعد اإجرائها فح�صٍ

اأمها  اأن  ذلك  بذلك،  الطبيب  اأخبرها  عنما  كثيرًا  فلورا  قلقت 

كانت تعاني من داء جريفز عندما كانت في الثالثينيات من عمرها، 

من  و�صفائها  �صنة   20 مرور  بعد  حتى  عينيها،  جحوظ  من  وعانت 

فرط الّدرِقيَّة. وللتخفيف من بع�ض االأعرا�ض التي كانت تعاني منها 

فلورا، و�صف لها طبيبها العام نوعًا طويل المفعول من الپروپرانولول 

)اإنديرال LA(، من عيار 80 ملغ لتتناوله يوميًا، واقترح اأن ترى طبيبًا 

زيارتها  موعد  حان  عندما  ولكن  المحلي.  الم�صت�صفى  في  ًا  مخت�صّ

للطبيب بعد اأربعة اأ�صابيع، كانت فلورا قد بداأت ت�صعر بتح�صٍن كبير، 

واأظهر  فح�ض الدم الدوري اأنها تعاني من ق�صور غير حاد في الغّدة 

الّدرقيَّة. 

التهاب  بل  جريفز،  داء  يكن  لم  ال�صبب  اأن  الت�صخي�ض  واأظهر 

ة ما بعد الو�صع، وجرى طماأنة فلورا باأنها لن ُت�صاب بجحوظ  الّدرقيَّ

وكانت   الپروپرانولول،  تناول  عن  وتوقفت  الأمها.  حدث  كما  عينيها 

نتائج فح�ض الدم الذي اأجرته بعد �صهرين طبيعية.

ما  الّدرقيَّة  التهاب  باأعرا�ض  ت�صاب  قد  اأنها  فلورا  االآن  تدرك 

بعد الو�صع بعد حملها في المرات القادمة، واأن ثمة احتمال كبير اأن 

ُت�صاب بق�صور الّدرِقيَّة في مراحل الحقة من حياتها.

اإال اأن طبيبها العام ُيجري لها فح�ض دم الّدرقيَّة كل �صنة للتاأكد 

من عدم اإ�صابتها بالمر�ض قبل اإ�صابتها باأعرا�ض اأكثر حدة.
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�لنقاط �لأ�شا�شّية

اإن كنِت تخططين الإنجاب طفل عليك اإعالم طبيبك اأنِك قد  �

تحتاجين اإلى تناول دواء مختلف عن الذي تتناولينه عادًة

ولكن  � الحمل،  فترة  في  كثب  عن  حالتك  الطبيب  �صيراقب 

عالجك لن ي�صر بجنينك

قد ت�صاب بع�ض الن�صاء بمر�ٍض درقّيّ غير حاّد بعد االإنجاب،  �

اأعرا�ض  من  تعانين  كنِت  فاإن  ب�صهولة.  عالجه  يمكن  لكن 

 ،52 رقم  �صفحة  في  فلورا  حالة  في  المو�صوفة  لتلك  مماثلة 

عليك ا�صت�صارة طبيبك العام لمعرفة ال�صبب

ة اأو فرط الّدرِقيَّة، قد يولد  � اإن كنِت تعانين من ق�صور الّدرِقيَّ

حديثي  جميع  غرار  وعلى  الحالتين،  باإحدى  م�صابًا  طفلك 

الوالدة بفترة  اإجراء فح�ض روتيني للطفل بعد  الوالدة �صيتم 

وجيزة و�صيتم عالجه اإن اقت�صى االأمر
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نمو �لُدر�ق

ة المت�صخمة بالُدراق. وتعود هذه الحالة اإلى  ُتعرف الغّدة الّدرقيَّ

�صكان  يعاني منه  الذي  الطعام  اليود في  اأ�صباب، منها  نق�ض  عدة 

بع�ض المناطق الجبلية النائية في العالم، واإلى االأدوية التي ُيعالج بها 

الليثيوم  كربونات  )مثل  القطبية  ثنائية  ا�صطرابات  من  الم�صابون 

ة الليمفاوي  »برياديل«( واأمرا�ض المناعة الذاتية مثل التهاب الّدرقيَّ

المزمن )راجع �صفحة  34( وداء جريفز )راجع �صفحة  8(.

ال يزال هنا �صبب االإ�صابة بالدراق مجهواًل. كما اأن ثمة اأنواع من 

الدراق ت�صمى »بالدراق الب�صيط«، على الرغم من اأن اأ�صباب االإ�صابة 

ة ت�صتمر باإفراز كميات طبيعية  اأن الغّدة الّدرقيَّ معقدة للغاية. علمًا 

بهذه  الم�صاب  وُيعرف  ت�صخمها،  من  الرغم  على  الهرمونات  من 

الحالة بـ »�صوّي الّدرقيَّة«، بخالف فرط الّدرِقيَّة وق�صور الّدرِقيَّة.

ب�صكٍل  وال�صباب  المراهقين  لدى  الدراق  يت�صخم  البداية  في 

مت�ّصق اأو منت�صر. ولكن بعد مرور ما بين 15 اإلى 25 �صنة يبقى �صبب 

ُعَقد.  اأو  كتل  تكّون  بالت�صخم لحين  وي�صتمر  قائمًا،  الّدرقيَّة  ت�صخم 

وهكذا فعندما يبلغ الم�صاب منت�صف العمر يكون الدراق قد تحّول 

اإلى كتل، وُت�صمى هذه الحالة طبّيًا بـ »الدراق متعدد الُعَقْيدات«.
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�لدر�ق �شهل �لنت�شار

يعّد معظم الم�صابين بهذا النوع من الدراق من الن�صاء ال�صابات 

اإحداهن   15 و25 �صنة. وفي حال كنت  اأعمارهن ما بين  الالتي تبلغ 

ف�صتالحظين )اأنِت اأو اأحد اأقربائك( تورمًا مّت�صقًا واأمل�صًا في مقدمة 

رقبتك. وقد يكون التورم ظاهرًا منذ �صنين، لكنِك اعتقدِت اأنه ناجٌم عن 

تكتل الدهون. و�صيرتفع الدراق �صعودًا ونزواًل عند البلع. وعادة ال يكون 

اأمل�صًا، وال ي�صبب �صعوبات في البلع، لكنك �صت�صعرين ب�صيق في عنقك.

اأثناء  في  ظهورًا  اأكثر  وي�صبح  قلياًل،  الدراق  حجم  يتغير  قد 

الدورة ال�صهرية اأو الحمل، وال ي�صبب يكون م�صكلة بخالف ما يعتقده 

البع�ض، فعلى �صبيل المثال كان الر�صامون في القرنين ال�صابع ع�صر 

والثامن ع�صر ي�صيفون دراقًا اإلى ر�صم المراأة لزيادة جمالها! 

 تاأكيد �لت�شخي�ص

عادًة �صيطلب طبيبك العام منك زيارة اخت�صا�صي ال�صتبعاد اأ�صباب 

الدراق النادرة، �صواء بتح�ص�ض الرقبة اأو عبر اإجراء فحو�صاٍت للدم.

�لعالج

اليود  تناول  يو�صف  كان  الما�صي  ففي  العالج �صروريًا.  يعّد  ال   

)غالبًا ما كان ي�صاف اإلى الحليب( اأو عقار الثيروك�صين، لكنهما لم 

يثبتا فعاليتهما. ويالحظ كثيرون تقل�صًا في حجم الدراق لديهم، اأو 

حتى اختفائه بعد �صنتين اأو ثالث �صنوات.

�لدر�ق متعدد �لُعَقْيد�ت �لب�شيط

اإن كنِت بلغت االأربعين اأو الخم�صين من عمرك، ف�صتالحظين اأواًل 

تورمًا في رقبتك عند اإزالة م�صاحيق التجميل اأو و�صعها اأمام المراآة. 

وال يعني هذا في الحقيقة اأن الدراق كان موجودًا  منذ عدة �صنوات، 

لكنه و�صل االآن اإلى حجٍم حرج، اأو اأن رقبتك اأ�صبحت اأ�صعف.

اأكثر  الرقبة  من  جانب  في  بروزًا  اأكثر  الدراق  يكون  ما  عادة 
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من االآخر. وقد يختلف حجمه من دراق اآخر يكاد ال ُيرى اإلى دراق 

ت�صطرين معه اإلى ارتداء و�صاٍح، اأو �صترات ذات عنٍق طويل الإخفائه.

الناجم  ة  الّدرقيَّ ت�صخم  مرة  الأول  النا�ض  من  قليل  يالحظ  كما 

عن نزيف داخلي، ما يوؤدي عادة اإلى زيادة التورم، وي�صاحبه األم في 

الرقبة، مثل األم الكدمة، يدوم لب�صعة اأيام.

الطعام  بلع  في  �صعوبًة  ي�صبب  فقد  �صخمًا  الدراق  كان  اإذا  اأما 

ت�صبب  فقد  الهوائية  الق�صبة  غطت  �صُ حال  وفي  والقا�صي،  الجاف 

�صعوبًة في التنف�ض، ويالحظ المغّنون حدوث تغّير في �صوتهم.

تاأكيد �لت�شخي�ص

معدالت  اأن  من  للتاأكد  دمك  من  عينًة  العام  طبيبك  ياأخذ  قد 

اخت�صا�صي  ا�صت�صارة  عادًة  و�صيطلب  طبيعية،  الّدرقيَّة  الهرمونات 

االخت�صا�صي  يطلب  وقد  والعالج،  الفحو�صات  من  المزيد  الإجراء 

اإجراء فح�ضٍ اأو اأكثر من الفحو�صات التالية.

االأ�صعة ال�صينية واختبارات التنف�ض

الق�صبة  على  ي�صغط  الدراق  كان  اإن  االجراءات  هذه  �صتك�صف 

الهوائية.

فح�ض بالموجات فوق ال�صوتية

في  الجلد  فوق  �صغير  يدوي  م�صباٍح  بحجم  م�صبار  تمرير  يتم 

حجمه  تبين  ال�صا�صة،  على  الدراق  �صورة  فتظهر  الرقبة،  مقدمة 

ومداه، كما ُتبرز وجود على اأي كي�ض وعقد لم يالحظها االخت�صا�صي 

اأثناء فح�ض الرقبة.

فح�ض النظير

توؤمن هذه التقنية اأنواعًا مختلفة من ال�صور التي ُتظهر اإن كان 

من المحتمل اأن تنتج العقد في الدراق هرمونات درقيَّة، ما يزيد من 

الفح�ض  هذا  ويتم  الم�صتقبل.  في  الّدرِقيَّة  بفرط  االإ�صابة  احتمال 
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�لفحو�شات 

قد ُيجرى لك المزيد من الفحو�صات لتاأكيد الت�صخي�ض 

فح�ض باالأ�صعة ال�صينية

فح�ص �لموجات فوق �ل�شوتية

�صورة الموجات فوق ال�صوتية

م�صبار الموجات

 فوق ال�صوتية
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بحقن مادة م�صّعة، هي تكني�صيوم-m 99  داخل الوريد. وبعد مرور 

دقائق  لب�صع  متطورة  كاميرا  تحت  المري�ض  ي�صتلقي  �صاعة  ن�صف 

)راجع �صفحة  16(.

ال�صفط باالإبرة الدقيقة

لالإبرة  نف�صه  الحجم  من  اإبرة  و�صل  الفح�ض  هذا  يت�صمن   

واأنت  تمريرها،  يتم  ثم  ومن  بالحقنة،  دم،  عينة  الأخذ  الم�صتخدمة 

الغّدة  اإلى  م�صتلٍق من دون تخدير مو�صعي،  في جلد الرقبة و�صواًل 

حينها  فيمكن  جدًا،  �صغيرة  العقدة  كانت  حال  وفي  المت�صخمة. 

في  دخلت  االإبرة  اأن  من  للتاأكد  ال�صوتية  فوق  بالموجات  اال�صتعانة 

المكان المطلوب.

لن ي�صبب هذا الفح�ض اإزعاجًا اأكثر من الذي ي�صببه فح�ض الدم 

العادي. ويتمكن الطبيب من الح�صول على خاليا درقّيّة للتحليل عبر  

�صحب االإبرة وتحريكها �صعودًا ونزواًل على م�صافة قريبة من الدراق.

تحت  وُتفح�ض  م�صطحة،  زجاجة  على  الخاليا  هذه  و�صع  يتم 

كان  اإن  معرفة  على  الخاليا  �صكل  وي�صاعد  المختبر.  في  المجهر 

الت�صخم الّدرقّي ناجٌم عن ورم خبيث.

بدراق  الم�صابين  على  الدقيقة  باالإبرة  ال�صفط  ُيجرى  ال  عادة 

متعدد الُعَقْيدات، اإال اإذا كانت الغّدة مت�صخمة من جهة واحدة، اأو اإن 

كان الدراق ينمو بوتيرة مت�صارعة.

�لعالج

اإن كان الدراق �صغير ن�صبيًا، فقد ال تحتاج اإلى عالج. و�صيتحقق 

اأو  �صنة  الّدرقيَّة في دمك كل  الهرمونات  العام من معدالت  طبيبك 

في  الّدرِقيَّة  بفرط  الإ�صابتك  احتمال  ثمة   كان  اإن  ليتاأّكد  �صنتين، 

الثيروك�صين في  ويتم و�صف عقار  القادمة من حياتك.  �صنة   20 الـ 

عقار  لكن  الدراق،  لتقلي�ض  محاولٍة  في  العالم  من  المناطق  بع�ض 

الثيروك�صين لم يثبت فعالية كبيرة �صد فرط الّدرِقيَّة.
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�ل�شفط بالإبرة �لدقيقة

ي�صتخرج الطبيب خاليا من الغّدة الّدرقيَّة بحقنة ذات اإبرة دقيقة.

اإبرة دقيقة

خالء في الحقنة

الق�صبة الهوائية

الكتلة في الغّدة

د�خل �لرقبة

يتم فح�ض العينة في المختبر تحت 

المجهر للبحث عن اأي �صذوذ
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الجراحة

اأو  ب�صعًا،  مظهرًا  ي�صّكل  واأ�صبح  كثيرًا  الدراق  ت�صّخم  حال  في 

االأمثل  العالج  يكون  حينها  الهوائية،  الق�صبة  على  ي�صغط  اأ�صبح 

الّدرقيَّة. وال يوجد عالج  الغّدة  الإزالة معظم  اإجراء عملية جراحية 

�صروري قبل اإجراء الجراحة، و�صتبقى في الم�صت�صفى لحوالى ثالثة 

جراحة  لم�صاعفات  م�صابهة  فهي  الجراحة  م�صاعفات  واأما  اأيام. 

الثيروك�صين  عقار  لتناول  ت�صطر  وقد   .)19 )�صفحة   جريفز  داء 

ة الباقية قد ال تكون كافية الإفراز  بعد الجراحة الأن االأن�صجة الّدرقيَّ

الكمية الكافية من الهرمونات. 

اليود الم�صّع

من الممكن تقلي�ض حجم الّدراق لدى المر�صى الذين ال ينا�صبهم 

اإجراء الجراحة، اأو الذين ال يحبذون اإجراءها، بحوالى 50% بتناول 

المري�ض  تناول جرعة كبيرة منه، وقد ي�صطر  الم�صّع. ويجب  اليود 

اإلى دخول  الم�صت�صفى لفترة تتراوح ما بين 24 و 48 �صاعة.

تنتقل  ال  حتى  منفردة  غرفة  في  و�صعك  يتم  الم�صت�صفى  وفي 

العدوى منك اإلى مر�صى اآخرين اأو زائرين ب�صبب االإ�صعاع.

وقد يتطلب تقّل�ض الدراق عدة اأ�صهر. ولكن من غير المحتمل اأن 

ت�صاب الّدرقيَّة بق�صور الّدرِقيَّة، الأن اليود الم�صّع يترّكز في العقد، 

المحيط  الّدرقّي  الن�صيج  ي�صتيقظ  االأخيرة  هذه  تتقل�ض  وعندما 

باإفراز  ويبداأ  االإ�صعاع،  نتيجة  فّعاٍل  وغير  خاماًل  كان  اأن  بعد  بها، 

الهرمونات الّدرقيَّة.
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تحّرك 

الق�صبة 

الهوائية 

من مكانها 

ب�صبب نمو 

العقدة

عقد

�لتغير �لذي يمكن �أن يطر�أ على �لدر�ق مع �لوقت

الرا�صد  لدى  الحاّد،  غير  بالدراق  الم�صمى  االأمل�ض،  الدراق  يتحول 

متعدد  �صام  دراق  واإلى  العمر،  منت�صف  في  الُعَقْيدات  متعدد  دراق  اإلى 

الُعَقْيدات في ال�صيخوخة. وال يزال �صبب االإ�صابة بالدراق مجهواًل، لكن 

االأول،  المقام  في  الّدرقيَّة  الغّدة  نمو  اإلى  يوؤدي  الذي  ال�صبب  كان  مهما 

هرمونات  تنتج  العقد  وهذه  عقدًا.  اأو  كتاًل  الّدرقيَّة  ُتَكّون  حتى  �صيبقى 

عندما  الّدرِقيَّة  بفرط   الوقت  بمرور  المرء  وي�صاب  بها،  خا�صة  درقّيّة 

يزداد عدد هذه العقد وحجمها. قد ُتزاح الق�صبة الهوائية الظاهرة في 

الخطوط المنقطة من مكانها وت�صيق عند ت�صخم الدراق.

    الحرقدة

 )تفاحة اآدم(

�صريان

الغّدة الّدرقيَّة

الق�صبة الهوائية

وريد

1. العمر بين 15 و25 
)معدالت دم طبيعية(

2. العمر اأكثر من 40 )معدالت دم طبيعية(

3. العمر اأكثر من 60 
)معدالت دم مرتفعة(

 دراق )غّدة 

درقّيّة 

مت�صخمة(

تحرك 

الق�صبة 

الهوائية من 

مكانها
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تاريخ حالة

كانت جيني موري�ض عزباء في ال�صبعين من عمرها، وكانت في 

حريريًا  و�صاحًا  دائمًا  ترتدي  لكنها  بارعة.  ممثلة  المديدة  حياتها 

االأ�صدقاء  واعتقد  الف�صول.  جميع  وفي  الوقت  طيلة  عنقها  حول 

ُهرع  عندما  لكن  الغريبة،  �صخ�صّيتها  من  جزء  هذا  اأن  والجيران 

البطن  انتابها في  األم  نتيجة  الم�صت�صفى  اإلى ق�صم الطوارئ في  بها 

)ب�صبب الح�صاة ال�صفراوية(، انُتزع عنها الو�صاح لُيك�صف عن دراق 

�صخم وندبة اإثر اإجراء عملية �صابقة للدرقّيّة.

الدراق  الإزالة  لها  جريت 
ُ
اأ العملية  اأن  موري�ض  االآن�صة  �صرحت 

منت�صف  في  وهي  الظهور  عاود  الدراق  ولكن  �صابة.  كانت  عندما 

ثانية  اإجراء جراحة  اأنه ال يمكن  لها  وقيل  االأربعينيات من عمرها، 

الأنها �صتكون اأ�صعب تقنيًا، ولذلك فاإن اأي �صرر قد َيلحق باالأع�صاب 

القريبة المت�صلة باالأوتار ال�صوتّية قد يدمر حياتها المهنية. وبمرور 

لتجنب  الو�صاح  ارتداء  على  واعتادت  بالنمو،  الدراق  ا�صتمر  الوقت 

االإحراج.

اإ�صابة  الم�صت�صفى  في  اأجريت  التي  الدم  فحو�صات  اأظهرت 

جيني بفرط الّدرِقيَّة غير الحاّد، وبعد ثالثة اأ�صهر من العالج باليود 

الم�صّع كانت نتائج فح�ض الدم طبيعية. وبعد مرور �صنة تقّل�ض حجم 

عن  با�صتغنائها  �صعيدًة  جيني  وكانت  تقريبًا،  الن�صف  اإلى  الدراق 

ارتداء الو�صاح.

�لعقد �لّدرقيَّة

من ال�صائع تكّون كتل اأو عقد فردية في الغّدة الّدرقيَّة، ويمكن اأن 

تحدث في اأي عمر. وت�صاب بها الن�صاء اأكثر من الرجال.

�لعقدة �لّدرقيَّة �لفردية

يختلف حجم العقدة من حجم حبة بازالء اإلى حجم طابة غولف اأو 

اأكبر. وتتم مالحظة العقدة، على غرار الدراق، �صدفًة عند االغت�صال 

وينذر   االألم  العقدة  داخل  النزيف  ي�صبب  وقد  المراآة.  اإلى  النظر  اأو 
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بوجودها. وي�صتمر االنزعاج عادًة ليومين اأو ثالثة اأيام، وحتى  يحين 

موعد زيارتك لالخت�صا�صي تكون العقدة تقّل�صت اأو اختفت.

جري لم�صاكل 
ُ
عادة ما يتم اكت�صاف العقدة في اأثناء فح�ض طبي اأ

قد الحظتماها.  عائلتك  وال  اأنت  تكن  لم  لو  بالعقدة، حتى  تتعلق  ال 

اأن  الطبيعي  ومن  ال�صدر،  في  الكتلة  معنى  الن�صاء  معظم  ويدرك 

ت�صك اأي امراأة باأن العقدة في الغّدة الّدرقيَّة قد تكون �صرطانًا. لذلك 

قد يطلب منك طبيبك العام ا�صت�صارة اخت�صا�صي. وعادة ما ال تكون 

العقد الّدرقيَّة هذه �صرطانًا في الّدرقيَّة.

تاأكيد �لت�شخي�ص

ة الفردية، ف�صًيظهر فح�ض الدم  اإن كنت تعاني من العقدة الّدرقيَّ

T والهرمون المنّبه للدرق، 
4
T و 

3
لديك معدالت طبيعية من هرموني 

ما يعني اأنك م�صنف في خانة »�صوّي الّدرقيَّة«. لكن ثمة ا�صتثناء وهو 

فرطًا  الّدرقيَّة  دم  فحو�صات  تظهر  اإذ  �صام«،  ي  ُغدِّ بـ»ورم  االإ�صابة 

ًا.  درقّيّ

�صيفح�ض اخت�صا�صي الغّدة الّدرقيَّة عنقك بدقة. وبما اأن ن�صف 

المر�صى يعتقدون اأن لديهم عقدة درقّيّة منفردة، بينما يعانون في 

الواقع من حالة عامة لت�صخم عقدي في الّدرقيَّة، هو الدراق متعدد 

الُعَقْيدات، فعليك االطمئنان اأنك ال تعاني من مر�ض. 

قد يحتاج البع�ض اإلى اإجراء مزيد من االختبارات/الفحو�صات، 

فتجرى لهم �صورة باالأ�صعة ال�صينية اأو �صورة بالموجات فوق ال�صوتية، 

اأو فح�ض النظير الم�صّع للغّدة الّدرقيَّة، ولكن اأكثر الفحو�صات اأهمية 

هو ال�صفط باالإبرة الدقيقة للكتلة.

ال�صرورة مرتين  اإجراوؤها عند  ب�صيطة و�صريعة، ويمكن  التقنية 

ال�صفط  وُيعد  انزعاج.  اأو  األم  اأي  ت�صبب  ال  اأنها  بما  مّرات،  اأو ثالث 

باالإبرة الدقيقة هو اأكثر الخطوات المتقدمة اأهمية في مجال الطب 

ُتجرى  كانت  الما�صي  ففي  ة.  الّدرقيَّ في  اأمرا�ض  من  يعاني  لمن 

جراحة لمن يعاني من عقدة درقّيّة مفردة، ولكن اليوم يمكن تفادي 
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ة  اإجراء كثير من العمليات بفح�ض عينة �صغيرة من الخاليا الّدرقيَّ

اإحدى  النتيجة  وتكون  الخارجية.  العيادة  في  بال�صفط  الماأخوذة 

النتائج الم�صار اإليها اأدناه.

لعدة  بالت�صخم  الم�صرطنة(  )غير  الحميدة  العقد  ت�صتمر  قد 

�صنوات حتى ت�صبح في النهاية كبيرة لدرجة تحتم اإجراء الجراحة 

الإزالة العقد من اأجل المظهر الخارجي.

اإزاء احتمال وجود ورم �صرطان في مثل  ال يمكنك تفادي القلق 

العقدة  الإزالة  عملية  اإجراء  االخت�صا�صي  يقترح  وقد  الكتلة،  هذه 

بهدف فح�صها على المجهر والتحقق منها. 

ماهي فو�ئد �ل�شفط بالإبرة �لدقيقة؟

• اأن العقدة 	 �صتزيل االإبرة ال�صوائل و�صتختفي العقدة: ما يعني 

لعالج  الخ�صوع  اإلى  حاجة  وال   ، درقّيّ كي�ض  عن  عبارة  كانت 

اآخر. وفي حال عاود الكي�ض الظهور فيمكن �صفطه ثانية، ولكن 

اإلى اإجراء عملية الإزالة  اإن ظهر كذلك مرًة اأخرى ف�صتحتاج 

الن�صف الذي يحتوي على الكي�ض من الغّدة الّدرقيَّة.

• ُتظهر الخاليا الم�صتاأ�صلة من العقدة اأنها كتلة حميدة، اأي اأن 	

المري�ض ال يعاني من ال�صرطان. ولكن اإن ت�صخم التورم كثيرًا 

فت�صبح الجراحة �صرورية. كما يمكنك االطمئنان اإلى اأنك لن 

تحتاج اإلى العالج.

• الخاليا الم�صتاأ�صلة خبيثة، ما يعني اأن العقدة هي �صرطان في 	

ة، اأي اإنك �صتحتاج اإلى عملية فورًا. الّدرقيَّ

• يكون 	 الم�صتاأ�صلة،  للخاليا  ال�صغير  العدد  ب�صبب  اأحيانًا، 

خبيثة  اأو  حميدة  العقدة  كانت  اإن  التاأكد  الم�صتحيل  من 

)م�صرطنة(. وفي هذه الحالة �صتحتاج اإلى اإجراء عملية الإزالة 

العقدة باأكملها لفح�صها بدقة تحت المجهر.
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�لنقاط �لأ�شا�شّية

عادًة يبقى �صبب الدراق لغزًا �

نادرًا ما يحتاج اليافعون الم�صابون بدراق ب�صيط منت�صر اإلى  �

اأي عالج

للدراق  � بفحو�صات  للقيام  اخت�صا�صي  اإلى  تحويلك  يتم  قد 

متعدد الُعَقْيدات، وقد ُتجرى لك عدة اختبارات

قد يبقى دراٌق �صغيٌر، لكن �صيجري لك طبيبك العام فحو�صات  �

دم دورية  الحتمال االإ�صابة بفرط الّدرِقيَّة الحقًا

قد يكون من ال�صروري اإجراء جراحة اأو العالج باليود الم�صّع  �

اإن كان الدراق ي�صبب متاعب

ال ي�صاعد عقار الثيروك�صين على تقلي�ض الدراق، لكنه ال يزال  �

يو�صف في بعد البلدان

الكتلة  � اأن تكون  الّدرقيَّة من  بالعقد  الم�صابون  غالبًا ما يقلق 

�صرطانية، اإال اأنها نادرًا ما تكون كذلك

االألم،  � ب�صيط وخاٍل من  الدقيقة، وهو فح�ض  باالإبرة  ال�صفط 

يعني اأن العديد من النا�ض يمكنهم تفادي الجراحة

القلق  � عن  التوقف  يمكنك  ال  اأو  مظهرك  حول  قلقًا  كنت  اإن 

حول احتمال اإ�صابتك بال�صرطان، يمكنك اإجراء عملية الإزالة 

العقدة
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ما هو �ل�شرطان؟

يمكن اأن تحتوي كتلة من ن�صيٍج ب�صري بحجم مكعب ال�صكر على 

األف مليون خلية. ويتكون ج�صم االإن�صان من هذه الخاليا الدقيقة، 

وال يمكن روؤيتها اإال عبر المجهر. ومن المثير للده�صة حقًا اأن تعمل 

مليارات الخاليا في الج�صم الب�صري بتناغم تام،  فكل خلية تعرف 

محددًا:  عمرًا  الخاليا  لمعظم  اأن  كما  بالتحديد.  وعملها  مكانها 

التي  الخاليا  محل  لتحل  يوم  كل  تولد  الجديدة  الخاليا  ماليين 

فقدت �صواء ب�صبب هرمها اأو تلفها.  

اإلى  الموجودة  الخاليا  تنق�صم  عندما  الجديدة  الخاليا  تولد 

يكون  حيث  النمو،  طور  في  هم  الذين  االأوالد  وبا�صتثناء  اثنتين. 

التي  هناك )عادة( توازن تام بين عدد الخاليا المحت�صرة وتلك 

هي في طور االنق�صام. وعادًة ما يتم اإنتاج كميات دقيقة و�صحيحة 

من الخاليا الجديدة ال�صتبدال تلك الميتة، ما يتطلب اآليات تحكم 

معقدة جدًا، فعدم القدرة على التحكم قد يوؤدي اإلى وجود فائ�ض 

في عدد الخاليا، ما ي�صبب الورم.

لكن من المهم معرفة اأن عددًا قلياًل جدًا من االأورام هي اأورام 

الخاليا  من  عدد  تراكم  عن  عبارة  هي  االأورام  فمعظم  م�صرطنة. 

الطبيعية لذلك تكون حميدة، والثوؤلول هو مثال �صائع.
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كيف يتكّون �لورم

ال�صرطاني على �صكل خلية واحدة. وفي حال لم يتمكن جهاز  الورم  يبداأ 

المناعة من الق�صاء عليها في الج�صم، ف�صتت�صاعف وت�صبح خليتين، ومن 

�صت�صبح هاتان الخليتان اأربع خاليا، وهكذا.

الت�صاعف الثانيالت�صاعف االأولخلية �صرطانية

 ي�صبب نمو ال�صرطان )الورم الخبيث( تغيرات في نوعية الخاليا 

واالأداء،  ال�صكل  في  الخاليا  فتتغير  كذلك:  كمّيتها  في  وارتفاعًا 

الطبيعية،   الخاليا  عن  وا�صتقالاًل  وتدميرًا  عدائية  اأكثر  وت�صبح 

وتكت�صب القدرة على الت�صلل وغزو االأن�صجة المحيطة.

الليمفاوية   الغدد  كذلك  الخاليا  تغزو  قد  الحاالت  بع�ض  في 

واالأوعية الدموية، وبذلك تبتعد عن مكانها الذي ن�صاأت فيه لتنت�صر 

في اأماكن اأخرى من الج�صم. وبمرور الوقت قد ت�صبب هذه الخاليا 

نموًا لخاليا �صرطانية جديدة )ت�صمى »نقائل«( في الغدد الليمفاوية  

واأع�صاء اأخرى مثل الرئتين والكبد والعظام.

�صبيل  فعلى  نادرة.  فهي  الّدرقيَّة  الغّدة  في  الخبيثة  االأورام  اأما 

م�صابين  مري�ض    100 اإلى   50 من  االخت�صا�صي  يرى  قد  المثال 

ة  نتيجة داء جريفز، بينما يرى واحدًا م�صابًا ب�صرطان  بفرط الّدرِقيَّ

الّدرقيَّة. واأما اأنواع ال�صرطان االأكثر �صيوعًا، فهي:

• ال�صرطان الُحَليمي الذي ي�صيب غالبًا االأطفال والن�صاء ال�صابات.	

• اأحد 	 به  ُي�صاب  اأن  المحتمل  غير  من  الذي  الُجَريبي  ال�صرطان 

بلوغه الثالثين من العمر. 

ت�صف هذه الم�صطلحات اأ�صكال الورم تحت المجهر. ففي حالة 

ال�صرطان الُحَليمي، يحتوي الورم على ُحليمات اأو ُوريقات، بينما في 
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كيف ينت�شر �ل�شرطان

يمكن لالأورام ال�صرطانية اأن تنت�صر اإلى اأماكن بعيدة من الج�صم بوا�صطة 

عن  ال�صرطانية  الخلية  تنف�صل  العملية  هذه  وفي  النقيلة،  ت�صمى  عملية 

الورم الخبيث وتنتقل  اإلى مكان جديد في الدم اأو الِلْمف.

ورم خبيث

ن�صيج طبيعي

وعاء ليمفاوي

خلية �صرطانية 

في وعاء ليمفاوي

الجهاز الليمفاوي 

)باالأخ�صر(

عقدة ليمفاوية    خاليا 

�صرطانية

على  الليمفاوية  العقد  تحتوي 

الخاليا ال�صرطانية ب�صكٍل موؤقت 
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الطبيعي  للُجَريب  م�صابهة  اأ�صكال  تظهر  الُجَريبي  ال�صرطان  حالة 

للغّدة رغم ال�صذوذ الوا�صحة في الورم. ويمكن لهذين النوعين من 

ال�صرطان اأن ي�صيبا ال�صخ�ض في اأي عمٍر كان.

ويمكن لل�صخ�ض الم�صاب اأن يعي�ض حياة طبيعية ب�صرط اأن يكون 

احتمال  اأن  بمعنى  والعالج قد حدثا في مرحلة مبكرة،  الت�صخي�ض 

وفاة المري�ض ب�صكتٍة اأو نوبٍة قلبية في عمر متقدم يبقى قائمًا.

تاأكيد �لت�شخي�ص

في  بكتلة  اإ�صابتهم  عند  العام  طبيبهم  المر�صى  معظم  يزور 

الرقبة اأو ب�صبب نمو �صريع للدراق ظهر لديهم منذ عدة �صنوات. ويتم 

باالإبرة  ال�صفط  فح�ض  بوا�صطة  ة  الّدرقيَّ �صرطان  ت�صخي�ض  تاأكيد 

الدقيقة اأو بعد اإجراء الجراحة.

ت�صخم  ب�صبب  طبيبه  الحاالت،  بع�ض  في  المري�ض،  وي�صت�صير 

داء  نتيجة  باأنها  البداية  في  ُيعتقد  قد  التي  الرقبة  في  الِلْمف  عقد 

هودجكن. اإال اأن االختزاع ُيظهر اأن المري�ض م�صاب ب�صرطان ُحَليمي 

اإلى عقد  الليمفاوي و�صواًل  الّدرقيَّة مرورًا بالجهاز  الغّدة  انت�صر في 

الِلْمف القريبة.

�لعالج

�لجر�حة

على  الُجَريبي  وال�صرطان  الُحَليمي  ال�صرطان  معالجة  عادًة  يتم 

ال�صواء با�صتئ�صال اأكبر كمية ممكنة من الغّدة الّدرقيَّة )ا�صتئ�صال 

ليمفاوية  عقد  اأي  اإزالة  المرحلة  هذه  في  تتم  كما  التام(.  ة  الّدرقيَّ

. مت�صخمة في الرقبة تحتوي على �صرطان درقّيّ

وال يو�صف اأي عالج خا�ض  قبل العملية، ويمكن للمري�ض العودة 

اإلى منزله بعد يومين. 
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روؤية مجهرية للغّدة �لّدرقيَّة

وتعود  جّيدًا.  م�صتديرة  غير  غولف  كرات  هنا  تبدو  التي  الُجَريبات  ت�صبه 

ة  الّدرقيَّ الهرمونات  تفرز  التي  الُجَريبية  للخاليا  ال�صطح  على  الر�صعات 

تخزين  يتم  حيث  الَغَرواني،  واأما  القريبة.  ال�صعيرات  داخل  اإلى  وتطلقهم 

الغولف  كرات  من  ال�صائلة  الح�صوة  في�صبه  الّدرقيَّة،  الهرمونات  احتياطي 

االإبرة  راأ�ض  وُيظهر  الّدرقيَّة.  الغّدة  في  الُجَريبات  اآالف  وثمة  القديمة. 

المح�صورة في الداخل خالل ال�صفط باالإبرة الدقيقة اأنه يتم الح�صول على 

عينة �صغيرة جدًا من ُجَريبين اأو ثالث ُجَريبات، وقد ال يوؤكد ذلك بال�صرورة 

الت�صخي�ض.

راأ�ض االإبرة – 

توؤخذ عينة �صغيرة 

من الخاليا

خلية ُجَريب ِظهاري 

الهرمونات  – تنتج 
الّدرقيَّة

َغَرواني ُجَريبي – حيث يخزن 

ة  احتياط الهرمونات الّدرقيَّ
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ة بال�صرر اأمر �صائع بعد اإجراء هذه العملية  غير اأن اإ�صابة الّدرقيَّ

اأكثر منه في العمليات االأخرى التي ُتجرى على الّدرقيَّة.

قد ينجم عن الجراحة انخفا�ض في معدل الكال�صيوم في الدم، 

ولكن يمكن عالجه ب�صهوله بتناول م�صتق الفيتامين د، المعروف با�صم 

األفاكال�صيدول )األفا-واحد( من عيار 1 اإلى 2 ملغ يوميًا لمدة �صهر. 

�ليود �لم�شّع

ال يمكن اإزالة جميع اأجزاء الغّدة الّدرقيَّة عبر الجراحة. ولهذا 

جرعة  الُجَريبي  اأو  الُحَليمي  بال�صرطان  الم�صابين  لمعظم  يو�صف 

الخاليا  جميع  على  للق�صاء  )اليود-131(  الم�صّع  اليود  من  كبيرة 

الباقية. 

الم�صت�صفى  في  حبوب  اأو  �صائل  �صكل  على  الم�صّع  اليود  وُيعطى 

حيث عليك البقاء فيها لفترة تتراوح ما بين 48 و72 �صاعة، في غرفة 

منفردة بعيدًا عن المر�صى االآخرين.

كما ُيعطى اليود الم�صّع لمدة ثالثة اإلى اأربعة اأ�صابيع بعد الجراحة، 

وقبل البدء بتناول عقار الثيروك�صين، بما اأنها اأكثر فعالية في حالة 

للدرق في  المنّبه  الهرمون  المرتفعة من  والمعدالت  ة  الّدرِقيَّ ق�صور 

الدم. وفي حال حدث تاأخير ل�صبٍب ما، وكنت قد بداأت بتناول عقار 

الغّدة  ا�صتئ�صال  بعد  الّدرِقيَّة  بق�صور  االإ�صابة  لتجنب  الثيروك�صين 

اأ�صابيع قبل البدء  اأربعة  الّدرقيَّة، عليك التوقف عن العالج لحوالى 

بتناول اليود الم�صّع.

ت�صعر  قد  الثيروك�صين  عقار  تناول  عن  التوقف  فترة  نهاية  في 

بالتعب، لكن ذلك ال ي�صّكل خطرًا. يمكنك اإعادة البدء بتناول عقار 

و�صت�صعر  العالج،  من  �صاعة   48 بعد  الكاملة  بجرعته  الثيروك�صين 

عند  يومًا.   14 اإلى   10 مرور  بعد  الطبيعية  حالتك  اإلى  عدت  باأنك 

التوقف عن تناول عقار الثيروك�صين يمكنك تناول بديله الثيروجين 

في  الع�صالت  بين  الحقن  عبر  ُيعطى  الذي   )74 �صفحة   )راجع 

اليومين االأخيرين اللذين ي�صبقان يوم البدء بالعالج باليود -131.



73

�صرطان الّدرقيَّة

�لثيروك�شين

الُجَريبي في  اأو  الُحَليمي  ال�صرطان  اأن معدل نمو  يعتقد االأطباء 

المنّبه للدرق. ولهذا فمن المهم  الّدرقيَّة قد يرتفع ب�صبب الهرمون 

في اأثناء العالج التاأكد من تناولك لكمية عقار الثيروك�صين الكافية 

ل�صمان عدم تاأثر معدل الهرمون المنّبه للدرق في دمك.

عقار  من  كمية  اإلى  ة  الّدرقيَّ ب�صرطان  الم�صابون  يحتاج 

الثيروك�صين اأكبر بقليل من الكمية التي يتم تناولها في حالة ق�صور 

و200   150 بين  ما  تتراوح  التي  الجرعة  تكون  ما  وعادًة  الّدرِقيَّة. 

اإفراز  عن  تتوقف  النخامية  الغّدة  لجعل  كافيًة  يوميًا  ميكروغرامًا 

الهرمون المنّبه للدرق.

�لمتابعة

بنوعيه  ال�صرطان  ُينتج  الطبيعية،  ة  الّدرقيَّ الغّدة  غرار  على 

الُحَليمي والُجَريبي مادة ت�صمى الغلوبولين الّدرقّي.

ويمكن اأن تفرز الغّدة الّدرقيَّة هذه المادة فقط بوجود الهرمون 

المنّبه للدرق، ولكن يختلف الو�صع في حالة �صرطان الّدرقيَّة، وبالتالي 

في  كبته  نتيجة  الدم  في مجرى  للدرق  المنّبه  الهرمون  غياب   فاإن 

الّدرقّي  الغلوبولين  وجود  اأن  يعني  الثيروك�صين،  بعقار  العالج  اأثناء 

ال�صرطان  عن  اأو  الرقبة،  في  الراجع  ال�صرطان  عن  ناجم  الدم  في 

المنت�صر في اأجزاء اأخرى من الج�صم )الثانويات اأو النقائل(. 

معدل  ارتفع  فاإذا  الورم«.  »موؤ�صر  بـ  الّدرقّي  الغلوبولين  ُيعرف 

من  منا�صبة  كميات  يتناول  الذي  المري�ض  لدى  الّدرقّي  الغلوبولين 

فحو�صات  اإجراء  منه  االإخت�صا�صي  يطلب  فقد  الثيروك�صين،  عقار 

�صفحة   )راجع  للرقبة  ال�صوتية  فوق  بالموجات  ال�صور  مثل  اأخرى 

58( اأو اإجراء ت�صوير مقطعي مَحو�صب  لل�صدر لتحديد مكان الورم 

الراجع اأو نقائله.

كما قد يفيد اأي�صًا اإجراء فح�ض باالأ�صعة فوق ال�صوتية للج�صم 

باأكمله بوا�صطة اليود الم�صّع. وُيجرى مثل هذا الفح�ض عادًة بعد 24 

اإلى 48 �صاعة من تناول جرعة اليود-131  في ال�صهر، وبعد 4 اأ�صابيع 
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الهرمون  حقن  اأخذ  اأو  الثيروك�صين،  عقار  تناول  عن  التوقف  من 

المنّبه للدرق.

جدير بالذكر اأن اأي ورم يمكن اإيجاده يكون قاباًل للعالج بوا�صطة 

جرعة كبيرة من اليود الم�صّع في الم�صت�صفى.

�لثيروجين

اإنه اال�صم الذي ُيعطى لهرمون المنّبه للدرق الب�صري، وهو بروتين 

م�صابه لهذا الهرمون في الغّدة النخامية والدم، غير اأنه يتم ت�صنيعه 

في المختبر. وقد اأ�صبح متوفرًا في المملكة المتحدة حديثًا. ويمكن 

ة األفا( عبر حقن بين الع�صالت  َهة الّدرقيَّ تناول الثيروجين )الموجِّ

في اليومين اللذين ي�صبقان العالج باليود الم�صّع.

عقار  تناول  عن  التوقف  اإلى  المري�ض  يحتاج  فلن  وبذلك 

ت�شوير مقطعي مَحو�شب

زوايا  من  الج�صم  اإلى  اإ�صعاعات  المَحو�صب  المقطعي  الت�صوير  يطلق 

الكومبيوتر  ويحلل  االإ�صعاعات،  اال�صتقبال  اأجهزة  تلتقط  مختلفة. 

المعلومات ل�صنع �صورة ت�صريحية.

مثال عن ال�صورة
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ق�صور  اأعرا�ض  من  يعاني  لن  اأنه  كما  اأ�صابيع،  الأربعة  الثيروك�صين 

الّدرِقيَّة بزيادة تركيز الهرمون المنّبه للدرق في الدم. 

كما قد يطلب االخت�صا�صي، بعد مرور �صنة على اإجراء الجراحة 

الغلوبولين  اأي  الورم،  موؤ�صر  قيا�ض  الم�صّع،  باليود  العالج  وانتهاء 

الّدرقّي، قبل حقنتين من الثيروجين وبعدهما، حتى يتاأكد من الق�صاء 

اإلى اأي عالٍج اآخر. اأو اإن كنت بحاجة  على �صرطان الّدرقيَّة لديك، 

توقعات م�شتقبلية

هذا يعتمد على حجم الورم، واإذا ما كان منت�صرًا وقت الت�صخي�ض.  

الم�صابة  المراأة  تتمتع  اأن  يتوقع  �صحيح،  ب�صكٍل  عالجه  تّم  فاإن 

ة اأن تتمتع باأمد حياة طبيعية، على  ب�صرطان ُحَليمي �صغير في الّدرقيَّ

الرغم من انت�صار ال�صرطان في العقد الليمفاوية في الرقبة.

فح�ص  للج�شم باأكمله

فح�ض للج�صم باأكمله با�صتعمال اليود الم�صّع وكاميرا ت�صتخدم اأ�صعة غاما.

ت�صتخدم  كاميرا 

اأ�صعة غاما
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في  المنت�صر  الُجَريبي  بال�صرطان  للم�صابين  حتى  يمكن  كما 

العظام اأو الرئتين اأن يعي�صوا حياة طبيعية ل�صنوات عديدة.

تاريخ حالة

كانت �صوزان جونز في الثامنة ع�صر من عمرها عندما اأ�صيبت 

ارتطام جزء من رقبتها  بعد  الثلج،  تزّلجها على  اأثناء  بالغة  اإ�صابًة 

كتلة  الحظت  والكدمات  االألم  زوال  بعد  ولكن  التزلج.  حلبة  ب�صياج 

بحجم حبة البازالء في رقبتها. واعتقد طبيبها اأن الكتلة ناجمة عن 

تكون  اأن  ورجح  البلع،  عند  الكتلة  تحرك  من  الرغم  على  الحادث، 

داخل الغّدة الّدرقيَّة، ولي�ض في الجلد اأو الع�صل. 

اإلى  �صوزان  الطبيب  فحّول  اأ�صابيع،  �صتة  بعد  الكتلة  تختِف  لم 

اخت�صا�صي بالغّدة الّدرقيَّة في الم�صت�صفى التعليمي المحلي. فح�ض 

العقدة  اإلى  باالإ�صافة  ووجد،  بدقة   �صوزان  رقبة  االخت�صا�صي 

الّدرقيَّة ال�صغيرة، ثالث عقد ليمفاوية مت�صخمة في الجهة اليمنى 

من الرقبة. فقام  باأخذ عينة �صغيرة من العقدة الّدرقيَّة ومن اإحدى 

ي�صتغرق  ولم  واالإبرة.  بالحقنة  الخاليا  م�صتخرجًا  الليمفاوية  العقد 

الفح�ض �صوى دقائق قليلة، ولم ي�صبب االإزعاج ل�صوزان التي لم تكن 

بحاجة اإلى تخدير مو�صعي.

نوعًا من  اأظهرت  العينة  اأن  واأمها  ل�صوزان  قيل  التالي  اليوم  في 

العقد  اإلى  انت�صر  واأنه  الُحَليمي،  ال�صرطان  هو  الّدرقيَّة،  �صرطان 

باإجراء عملية. وتّم  الليمفاوية المجاورة، واأن العالج الوحيد له هو 

اإدخال �صوزان بعد اأ�صبوعبن اإلى الم�صت�صفى حيث ا�صتوؤ�صلت غدتها 

ة بالكامل ، اإ�صافة اإلىالغدد الليمفاوية المت�صخمة. الّدرقيَّ

علم  اخت�صا�صي  اأجراه  الذي  الدقيق،  الفح�ض  يظهر  ولم 

�صوى  الّدرقيَّة  ل�صرطان  اأثر  اأي  الم�صتاأ�صلة،  الغّدة  على  االأمرا�ض 

الم�صّع  باليود  العالج  �صوزان  بداأت  العملية  وبعد  االأ�صلي.  التوّرم 

للتاأكد من الق�صاء على  جميع  الخاليا الّدرقيَّة.

�صفيت �صوزان وال تحتاج اإال اإلى تناول حبوب عقار الثيروك�صين 

يكن  ولم  للدم.  فح�ضٍ  الإجراء  االخت�صا�صي  وزيارة  حياتها  لباقي 
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ة  الّدرقيَّ �صرطان  عن  ك�صف  الأنه  مخفية،  نعمة  �صوى  التزلج  حادث 

في مراحله االأولى، على الرغم من انت�صاره اإلى العقد الليمفاوية في 

الرقبة.

�أنو�ع نادرة من �ل�شرطان

تت�صمن اأنواع ال�صرطانات هذه:

• ة النخاعي الذي من الممكن اأن ياأتي وحده اأو اأن 	 �صرطان الّدرقيَّ

ال�صماء  الغدد  في  ب�صذوذ  االإ�صابة  اإلى  باالإ�صافة  وراثيًا،  يكون 

االأخرى اأو في الهيكل العظمي.

• ة الذي ي�صيب عادًة الكبار 	 �صرطان الغدد الليمفاوية في الّدرقيَّ

اأجزاء  في  وجوده  على  دليل  مع  يترافق  اأن  ويمكن  العمر،  في 

اأخرى من الج�صم.

• ال�صرطان الَك�َصمي الذي ي�صيب اأي�صًا الكبار في العمر.	

وُتعّد فر�ض الم�صابين بهذه االأنواع من ال�صرطانات اأقل حظًا من 

الم�صابين بال�صرطان الُحَليمي اأو الُجَريبي. كما اأن عالجها اأ�صعب، 

وقد ي�صتمل على العالج الكيميائي والمعالجة باالإ�صعاع.
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�لنقاط �لأ�شا�شّية

تذكر اأن �صرطان الّدرقيَّة مر�ض نادر �

اأكثر االأنواع �صيوعًا من �صرطان الّدرقيَّة هو ال�صرطان الُحَليمي  �

وال�صرطان الُجَريبي، ويمكن معالجة هذين النوعين تمامًا اإن 

تّم ت�صخي�صهما باكرًا

اأكبر جزء ممكن من  � اإجراء عملية ال�صتئ�صال  ال�صروري  من 

اأن  على  الرقبة،  في  �صاذة  ليمفاوية  عقد  واأي  ة  الّدرقيَّ الغّدة 

يتبع العملية عالج باليود الم�صّع للق�صاء على اأي خاليا متبقية 

الثيروك�صين  � اإلى تناول عقار  المري�ض  بعد الجراحة �صيحتاج 

بجرعٍة اأكبر بقليل من الجرعة الطبيعية

قد يجرى فح�ٌض للدم بعد العالج للتاأكد من عدم وجود بقايا  �

لل�صرطان ومن عدم انت�صاره

في  � الكبار  عادًة  ت�صيب  ال�صرطان  من  جدًا  نادرة  اأنواع  ثمة 

العمر. حيث يكون العالج لديهم اأ�صعب
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قيا�ص معدلت �لهرمونات �لّدرقيَّة

يرغب المر�صى بتزايد في المعرفة اأكثر عن معدالت الهرمونات 

ة والهرمون المنّبه للدرق في الدم. وتظهر المعدالت الطبيعية  الّدرقيَّ

في الجدول �صفحة 82.

عدد  بح�صب  اآخر،  اإلى  مختبٍر  من  الم�صتويات  هذه  تختلف 

االأ�صخا�ض الذين تّم قيا�ض الم�صتويات لديهم، وبح�صب نوع التحليل 

الكيميائي الم�صتخدم لقيا�ض الهرمونات.

وعقار   ،T
3 

اأو يودوثيرونين  ثالثي  الّدرقيَّين  الهرمونين  اإن 

مجرى  في  للبروتين  الوحيد  الرابط  تقريبًا  هما   T
4
اأو  الثيروك�صين 

الدم وهما غير فّعالين. فاأقل من 1 % من هذه الهرمونات ال ترتبط 

بالبروتين، وتتمكن من ال�صيطرة على عمليات االأي�ض في الج�صم.

 ، T
3
 )TT

3
T و)

4
 ) TT

4
( الـ  هرموَني  مجموع  قيا�ض  ي�صتوجب 

قيا�ض  بينما  ال�صواء،  المرتبطة على  المرتبطة وغير  االأجزاء  قيا�ض 

االأجزاء  قيا�ض  ي�صتوجب  ال   )fT
4
T و )

3
 )fT

3
( المرتبط  غير   T

4
الـ 

المرتبطة.

ة   الّدرقيَّ الهرمونات  مجموع  قيا�ض  يعطي  الحاالت،  معظم  في 

الّدرقيَّة  كانت  اإذا  ما  حول  نف�صها  المعلومات  المرتبطة  غير  وتلك 

تعمل ب�صكل طبيعي اأو تعاني من ق�صور اأو فرط في الن�صاط. فتقدم 
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ة  الّدرقيَّ الهرمونات  مجموع  قيا�ض  الم�صت�صفيات  مختبرات  بع�ض 

بينما يقدم غيرها الهرمونات الّدرقيَّة غير المرتبطة، لكن نادرًا ما 

يقدم مختبر واحد االثنين معًا.

وق�شور  �لّدرِقيَّة  فرط  حالتي  في  �لنموذجية  �لنتائج 

�لّدرِقيَّة

فرط �لّدرِقيَّة

ة،  ب�صكٍل عام، كلما ا�صتدت اأعرا�ض فرط الّدرِقيَّة وق�صور الّدرِقيَّ

تكون  ما  وعادة  �صذوذًا.  اأكثر  ة  الّدرقيَّ دم  فحو�صات  نتائج  كانت 

ة  كاالآتي: المعدالت لدى معظم الم�صابين بفرط الّدرِقيَّ

• TT تقريبًا اإلى 190 نانومول في الليتر	
4
ي�صل  

• TT اإلى 4 نانومول في الليتر	
3
ي�صل 

• fT اإلى 40 بيكومول في الليتر	
4
ي�صل 

• fT اإلى 12 بيكومول في الليتر	
3
ي�صل 

الـ  ي�صل  فقد   ، اأعلى  معدالت  اإلى  االأرقام  هذه  ت�صل  اأن  يمكن 

المر�صى، فال  العجائز  واأما لدى  الليتر.  بيكومول في   100 اإلى   fT
4

يقل فرط الّدرِقيَّة خطورًة مع م�صاعفات في القلب مثل عدم انتظام 

دقات القلب نتيجة الرجفان االأذيني، عندها  يمكن احتمال ارتفاع 

االإ�صابة  من  نادرة  حاالت  وفي  قلياًل.  ة  الّدرقيَّ الهرمونات  معدالت 

بفرط الّدرِقيَّة، ينخف�ض معدل الهرمون المنّبه للدرق في الدم كثيرًا 

حتى ال يمكن ك�صفه.

ق�شور �لّدرِقيَّة

مثل  نموذجية  اأعرا�ض  ة  الّدرِقيَّ بق�صور  الم�صاب  على  تظهر 

 5 من  اأقل  غالبًا  تكون  والتي  كثيرًا،   TT
4

و   fT
4

معدالت  انخفا�ض 

التوالي، ف�صاًل عن  الليتر على  نانومول في  الليتر و20  بيكومول في 

 30 الـ  ارتفاع  معدل  الهرمون المنّبه للدرق في الدم الذي يتجاوز 

ميلي وحدة في الليتر.

الغّدة  في  مر�ض  نتيجة  الّدرِقيَّة  ق�صور  يكون  ما  نادرًا  ولكن 
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الحاالت ينخف�ض  نف�صها. وفي هذه  ة  الّدرقيَّ الغّدة  ولي�ض  النخامية، 

TT، وينخف�ض معدل الهرمون المنّبه للدرق اأو يبقى 
4
fT اأو 

4
معدل الـ 

طبيعيًا. 

)راجع  ال�صريري  دون  اأو  الحاد  غير  الّدرِقيَّة  ق�صور  حالة  في 

المعدالت  من  االأدنى  الجزء  في   TT
4

و   fT
4

الـ  يقبع   ،)41 �صفحة 

 65 اأو  الليتر  في  بيكومول   11 يترافق  المثال  �صبيل  على  الطبيعية، 

نانومول في الليتر مع معدٍل للهرمون المنّبه للدرق في الدم يتراوح 

بين 5 و10  ميلي وحدة في الليتر.

T عادًة لدى المر�صى الم�صتبه 
3
ال يتم قيا�ض معدالت هرمون الـ 

باإ�صابتهم بق�صور الّدرِقيَّة.

معدلت طبيعية

يظهر هذا الجدول المعدالت الطبيعية للهرمونات الّدرقيَّة وللهرمون المنّبه 

للدرق في الدم. �صيقارن طبيبك نتائجك مع هذه االأرقام لتقييم حالتك.

)TT
4
60-150 نانومول في الليترمجموع عقار الثيروك�صين )

)fT
4
10-25 بيكومول في الليترعقار الثيروك�صين غير المرتبط  )

)TT
3
1٫1-2٫6 نانومول في الليترمجموع ثالثي يودوثيرونين )

)fT
3
3٫0 -8٫0 بيكومول في الليترثالثي يودوثيرونين غير المرتبط  )

المنّبه  الهرمون  اأو  ة  الّدرقيَّ هة  الموجِّ

)TSH( للدرق
0٫15 -3٫5 ميلي وحدة في اليتر
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نانومول = 9-10 مول،    بيكومول = 12-10 مول.

في الميدان الطبي، المول هو الوزن الجزيئي للمادة في الغرام:

• مول من عقار الثيروك�صين ي�صاوي 777 غرام	

• 	 10-9x777 )اأو  نانوغرام   777 ي�صاوي  الثيروك�صين  عقار  من  نانومول 

غرام(

• 	 10-12x777 )اأو  بيكوغرام   777 ي�صاوي  الثيروك�صين  عقار  من  بيكومول 

غرام(

على الرغم من قيا�ض معظم الهرمونات في الوحدات الرحوية، الإظهر عمل 

الغرامات.  اأو  الكتلة  بوحدات  تو�صف  االأدوية  تبقى  اأكبر،  بدقة  الهرمونات 

جرعة 100 ميكروغرام )اأو 6x100-10 غرام( ت�صاوي حوالى 130 نانومول.

تحديد �لجرعة �لمنا�شبة من عقار �لثيروك�شين

عقار  من  جرعة  عادًة  االإخت�صا�صي  اأو  العام  طبيبك  ي�صف 

TT  وتقلل من معدل الهرمون المنّبه 
4
fT  و 

4
الثيروك�صين ترفع من الـ 

للدرق في الدم.

بيكومول   24 اإلى    fT
4

الـ  معدل  من  النموذجية  النتائج  ت�صل 

140 نانومول في الليتر، و ي�صل الهرمون  اإلى    TT
4
الـ  اأو  في الليتر 

المنّبه للدرق في الدم اإلى 0.2 ميلي وحدة. وال ي�صعر بع�ض المر�صى 

TT  اإلى 30 بيكومول في 
4
fT   اأو 

4
بالتح�صن اإال بعد ارتفاع معدل الـ 

الهرمون  معدل  وينخف�ض   ، مثاًل  الليتر  في  نانومول   170 اأو  الليتر 

T في 
3
المنّبه للدرق كثيرًا. في هذه الحالة من المهم  اأن يحافظ الـ 

الدم على معدالته الطبيعية لتجنب االإ�صابة بفرط الّدرِقيَّة.

يظهر جليًا في نتائج فح�ض الدم عدم االنتظام في تناول عقار 

الثيروك�صين.

تاأثير �لمر�ص على  فحو�شات �لدم للّدرقيَّة

اأو  الرئوي  االلتهاب  مثل  فجاأًة  حدث  �صواء  المر�ض،  يوؤثر  قد 

النوبة القلبية، اأو كان متواجدًا منذ وقت طويل مثل التهاب المفا�صل 

الروماتويدي )الروماتيزم( اأو االكتئاب، على نتائج فحو�صات الدم 
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ة اأو ق�صور الّدرِقيَّة. من الممكن  ة، اإذ يوهم بوجود فرط الّدرِقيَّ للّدرقيَّ

بعد ا�صت�صارة اخت�صا�صي، وبعد اإجراء المزيد من االختبارات عدم 

. اإيجاد مر�ض درقّيّ

ل ينبغي تحليل فحو�شات �لدم للّدرقيَّة من دون 

��شت�شارة �لخت�شا�شي، كما �أن �لعناية �لطبية �ل�شحيحة 

تعتمد على تحليل �لأعر��ص و�لفح�ص �لعيادي.

�لنقاط �لأ�شا�شّية

تختلف المعدالت الطبيعية لفحو�صات دم الّدرقيَّة من مختبر  �

اإلى اآخر

نتائج  � جاءت  كانت  االأعرا�ض،  ا�صتدت  كلما  عام،  ب�صكٍل 

ة اأكثر �صذوذًا فحو�صات دم الّدرقيَّ

ا�صت�صارة  � دون  من  للّدرقيَّة  الدم  فحو�صات  تحليل  ينبغي  ال 

االخت�صا�صي
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الوزن  وزيادة  التعب  اأعرا�ض  اأن  على  المر�صى  بع�ض  ُي�صر 

واالكتئاب التي يعانون منها ناتجة عن ق�صور الّدرِقيَّة على الرغم من 

المعدالت الطبيعية للثيروك�صين والهرمون المنّبه للدرق.

هذا المعتقد الخاطئ حاز تاأييد العديد من المقاالت في الجرائد 

والمجالت والمعلومات غير الدقيقة على االإنترنت. ولالأ�صف ثمة قليل 

المر�صى  ويعالجون  ة  الّدرِقيَّ ق�صور  ي�صّخ�صون  الذين  االأطباء  من 

الدم  فحو�صات  نتائج  كانت  لو  حتى  الّدرقيَّة،  الهرمونات  بوا�صطة 

اأ�صاًل. وعادة ما ال  اإجراء فحو�صات دم  اأو حتى لو لم يتم  طبيعية، 

يتمتع هوؤالء االأطباء بخبرة كافية في اأمرا�ض الّدرقيَّة. 

ي�صاألها  �صائعة  وت�صاوؤالت  الأ�صئلة  التالية  االأجوبة  ت�صاعد  وقد 

الهرمونات  بوا�صطة  العالج  من  �صي�صتفيدون  اأنهم  ي�صعرون  مر�صى 

الّدرقيَّة، على اإقناعك باأنه من الم�صتحيل االإ�صابة بق�صور الّدرِقيَّة 

T والهرمون المنّبه للدرق طبيعية.
4
اإن كانت معدالت هرمون الـ 

»لكنني �أعاني من �أعر��ص ق�شور �لّدرِقيَّة...«

محددة.  غير  الّدرِقيَّة  ق�صور  اأعرا�ض  اأن  في  الم�صكلة  تكمن 

بمعنى اآخر، اأن االأعرا�ض ذاتها ي�صتكي منها من يعاني من اأمرا�ض 

منت�صف  في  الن�صاء  من  العديد  يك�صب  المثال  �صبيل  فعلى  اأخرى. 
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�صن  اأعرا�ض  وكذلك هي  بالتعب،  ال�صعور  اإلى  يوؤدي  ما  وزنًا،  العمر 

االإيا�ض، اأو قد يكون ال�صبب ناجمًا عن توتر في المنزل والعمل. كما 

ي�صعر معظمنا من وقت اإلى اآخر باالكتئاب، وقد ينتج التعب بب�صاطة 

عن عدوى فيرو�صية. ولذا فاإن كانت نتائج فحو�صات الدم طبيعية، 

ة  بداًل من االأخذ  فال جدوى من االإ�صرار على االإ�صابة بق�صور الّدرِقيَّ

بعين االعتبار وجود مر�ض اآخر، اأو تغير في نمط الحياة، اأو مواجهة 

�صعوبات في المنزل اأو العمل.

»كيف تعلم ما هو معدل �لثيروك�شين �لطبيعي لي«؟

الطبيعي  المعدل  يتراوح  الموؤلف،  يعمل  حيث  الم�صت�صفى  في 

fT( في الدم بين 10 و 25 بيكومول في 
4
للثيروك�صين غير المرتبط )

الليتر، على الرغم من اأن هذه االأرقام تختلف قلياًل من مختبر اإلى 

T 14 بيكومول في الليتر، يحق لك الت�صاوؤل 
4
اآخر. فاإن كان معدل الـ 

20 بيكومول في الليتر، واإن و�صل فهل علّي تناول  اإلى  لما لم ي�صل 

T للتخفيف من االأعرا�ض.
4
هرمون الـ 

تكمن االإجابة في قيا�ض الهرمون النخامي، اأي الهرمون المنّبه 

T يبقى على حاله من يوم 
4
للدرق. ولح�صن الحظ اأن معدل هرمون الـ 

اإلى اآخر، ومن �صهٍر اإلى اآخر، ومن �صنٍة اإلى اأخرى، لدى �صخ�ض �صليم 

باأقل انخفا�ض لمعدالت الهرمونات،  الغّدة النخامية  البنية. وت�صعر 

لتحفيز  منهٍا  محاولة  للدرق  المنّبه  للهرمون  اإفرازها  من  فتزيد 

T حتى يعود معدله طبيعيًا.
4
الّدرقيَّة على اإنتاج اأكبر لهرمون الـ 

 20 المرتبط  غير  الطبيعي   T
4

الـ  هرمون  معدل  كان  اإن  اأما 

اإنه  اأي  الليتر،  في  بيكومول   14 اإلى  وانخف�ض  الليتر،  في  بيكومول 

للدرق  المنّبه  الهرمون  بقي �صمن الحدود الطبيعية، فيرتفع تركيز 

بوا�صطة  العالج  �صرورة  اإلى  ي�صير  ما  طبيعي،  غير  ب�صكٍل  الدم  في 

T غير المرتبط 14 
4
عقار الثيروك�صين. واأما اإن كان معدل هرمون الـ 

بيكومول في الليتر، وترافق مع تركيز طبيعي للهرمون المنّبه للدرق، 

T غير المرتبط لديك منا�صب لك، وهو 
4
يعني اأن تركيز هرمون الـ 
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على هذه الحال منذ والدتك.

اإال اأن االأطباء قد ت�صاورهم ال�صكوك حول ترافق المعدل الطبيعي 

بيكومول في   10 المرتبط مع، مثاًل،  T غير 
4
الـ  المنخف�ض لهرمون 

الليتر ومع المعدل الطبيعي المرتفع من الهرمون المنّبه للدرق الذي 

 3.5 هو  الطبيعي  )المعدل  الليتر  في  وحدة  ميلي   3.2 مثاًل  ي�صاوي 

المناعة  بمر�ض  اإ�صابتك  اإلى  ي�صير  قد  ما  الليتر(،  في  وحدة  ميلي 

في  موجودة  الّدرقيَّة  االأ�صداد  كانت  اإن  �صيما  وال  الّدرقيَّة،  الذاتية 

الدم. وقد يلجاأ معظم االأطباء اإلى العالج بعقار الثيروك�صين بهدف 

تجنب االإ�صابة بحالة مزمنة من ق�صور الّدرِقيَّة م�صتقباًل، لكن من 

دون روؤية االآثار الجانبية. 

دم  فحو�شات  لديهم  ممن  �لمر�شى  بع�ص  ي�شعر  »لماذ� 

طبيعية بالتح�شن بعد تناول �لهرمونات �لّدرقيَّة«؟

باأنه  المر�صى دواء وهمي، يوهمهم  % من   20 يو�صف لحوالى 

منه.   ي�صكون  الذي  المر�ض  كان  اأيًا  بتح�صن  في�صعرون  دواء حقيقي 

اأن  اأ�صهر قبل  اأو حتى  اأ�صابيع،  الدواء الوهمي لعدة  تاأثير  وقد يبقى 

الّدرِقيَّة على  بق�صور  باأنك م�صاب  تعتقد  فاإن كنت  انتهاء مفعوله. 

الرغم من اأن فحو�صات الدم لديك جاءت طبيعية، فاإن اأي تح�صن 

ت�صعر به اأثناء تناولك عقار الثيروك�صين �صيكون ناجمًا عن »تعاطف« 

الطبيب الذي و�صف لك ما تريد. وعندما ُو�صف لمر�صى م�صابهين 

تناول دواء وهمي اأو عقار الثيروك�صين لعدة اأ�صابيع من دون اأن يعرف 

اأّي منهما ما تناوله، لم ي�صتطيعا تحديد الفرق. بمعنى اآخر، لم يتمتع 

عقار الثيروك�صين باأي فائدة اأكثر من الدواء الوهمي  لدى المري�ض  

الذي اعتقد اأنه م�صاب بفرط الّدرِقيَّة، على الرغم من اأن فحو�صات 

وزيادة  التعب  مثل  اأعرا�ض  ب�صبب  فقط  طبيعية،  كانت  لديه  الدم 

الوزن. 
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»ما �ل�شرر في تناول �لهرمونات �لّدرقيَّة �إن كانت ت�شعرني 

بالتح�شن«؟

من  جرعة  المر�صى  معظم  تناول  من  �صرر  اأي  يوجد  ال 

بعد  ولكن  يوميًا.  ميكروغرام  و75   50 بين  ما  تتراوح  الثيروك�صين 

تناول جرعة  في  �صترغب  الوهمي  الدواء  تاأثير  فيها  ينتهي  مرة  كل 

الّدرِقيَّة. ومن المرجح حدوث  اأعرا�ض فرط  اأكبر، ما ي�صبب ظهور 

يودوثيرونين،  الثيروك�صين وثالثي  تركيبة من  يتناول  ذلك لدى من 

ة المدرعة(.  على المدى  كالم�صتخرج الّدرقّي الحيواني )مثل الّدرقيَّ

القريب، قد ت�صعد بخ�صارة بع�ض الوزن وح�صولك على زيادة وا�صحة 

ة الذي  من الطاقة، لكن على المدى البعيد �صيوؤدي هذا فرط الّدرِقيَّ

اإلى تعّر�صك لتخلخل العظام والك�صور، عدم انتظام  �صّببته لنف�صك 

دقات قلبك )الرجفان االأذيني(، نوبة قلبية، �صكتة دماغية، اأو حتى 

الموت.

»�أعرف بع�ص �لمر�شى �لذين يتناولون �لهرمونات �لّدرقيَّة 

و�ل�شتيرويد لأنهم يعانون من �أعر��ص مثل �أعر��شي«

فوق  الموجودة  الَكظرية  الغدد  تف�صل  اأدي�صون عندما  داء  يظهر 

)هيدروكورتيزون(.  الكورتيزول  من  كافية  كمية  باإنتاج  الكليتين 

وقد ي�صيب هذا الداء، من وقٍت اإلى اآخر، الم�صابين فعاًل بق�صور 

الّدرِقيَّة الناجم عن مر�ض في المناعة الذاتية. ولكن ال يوجد تبرير 

لمن  الّدرقيَّة  الهرمونات  مع  ال�صتيرويد  ي�صفون  الذين  لالأطباء 

ة، والذين جاءت نتائج فحو�صات  يعانون من  اأعرا�ض ق�صور الّدرِقيَّ

الدم لديهم طبيعية، اأو لم يجروا الفح�ض اأ�صاًل.

كما يجب عدم و�صف ال�صتيرويد قط لمجّرد اأننا �صككنا بعدم عمل 

الغدد الَكظرية ب�صكل طبيعي من دون اإجرء الفح�ض المنا�صب.
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�لنقاط �لأ�شا�شّية

T والهرمون المنّبه للدرق،  �
4
الـ  يمكن الوثوق بمقيا�ض هرمون 

كنت  اإن  تحديد  الطبيب  ي�صتطيع  معًا  تناولهما  يتم  وعندما 

ة اأو ال م�صابًا بق�صور الّدرِقيَّ

ة اإن كانت معدالت هرمون الـ  � ال يمكن االإ�صابة بق�صور الّدرِقيَّ

T والهرمون المنّبه للدرق طبيعية في الدم
4

يجب عدم البدء بالعالج بالهرمونات الّدرقيَّة من دون اإجراء  �

فح�ض دم 
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هل علّي تغيير نظامي �لغذ�ئي؟

وبالفعل   الّدرقيَّة.  بالغّدة  �صلة  لليود  باأن  �صمعت  قد  تكون  ربما 

وثالثي   )T
4
( الثيروك�صين  جزيئات  من  يتجزاأ  ال  جزء  اليود  فاإن 

T(. وقد يوؤدي النق�ض في اليود اإلى الدراق اأو ق�صور 
3
يودوثيرونين )

المناطق  في  يعي�صون  الذين  لدى  �صائعان  مر�صان  وهما  ة.  الّدرِقيَّ

ولكن  الهماليا،  جبال  منطقة  مثل  البحر،  عن  البعيدة  الجبلية 

االأطعمة في المملكة المتحدة تحتوي على ما يكفي من اليود، لذلك 

ال حاجة اإلى تناول المكمالت الغذائية. ولمن ال ي�صدق يمكنه �صراء 

باإفراط  اليود  تناول  ولكن  المتاجر.  من  اليود  على  المحتوي  الملح 

الّدرِقيَّة وق�صور  ة واالإ�صابة بفرط  الّدرقيَّ اأمرا�ض في  اإلى  يوؤدي  قد 

الّدرِقيَّة على ال�صواء.

هل �لتدخين م�شر؟

�صيوعًا  اأكثر  هي  جريفز  داء  مع  تترافق  التي  العين  اأمرا�ض  اإن 

ة الناجم  واأكثر حدة لدى المدخنين. فعلى الم�صابين بفرط الّدرِقيَّ

عن داء جريفز التوقف عن التدخين.

هل �لتوتر م�شوؤول عن �لإ�شابة بفرط �لّدرِقيَّة؟

على الرغم من �صعوبة اإثبات هذا االأمر، اإال اأن معظم اخت�صا�صيي 
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ة الناجم عن داء  الّدرِقيَّ باأنه غالبًا ما يظهر فرط  ة يذهلهم  الّدرقيَّ

وفاة  اأو  الطالق  مثل  كبير  وقوع حدث  اأ�صهر من  ب�صعة  بعد  جريفز 

يوؤثر  اأن  يمكن  التوتر  اأن  على  اإثبات  فثمة  االآن  واأما  االأقرباء.  اأحد 

في الجهاز المناعي، وهو ما ال يحدث في حالة داء جريفز. ولذلك 

مثل  مهمة  اأخرى  عوامل  ثمة  لكن  »نعم«،  هو  الجواب  اأن  فالمرجح 

عامل الوراثة. 

هل �شي�شاب طفلي �لجديد با�شطر�بات �لّدرقيَّة؟

�صيبت به في ال�صابق، فقد 
ُ
اإن كانت االأم م�صابة بداء جريفز، اأو اأ

يولد طفلها وهو م�صاب  بفرط الّدرِقيَّة. وي�صمى هذا بالت�صمم الّدرقّي 

الوليدي، ويدوم لب�صعة اأ�صابيع فقط. و�صير�صد الطبيب الن�صائي وطبيب 

االأطفال هذه الم�صاعفات النادرة ويكونان م�صتعدان لمعالجتها. وفي 

بع�ض حاالت الن�صاء الم�صابات بق�صور الّدرِقيَّة، يولد الطفل م�صابًا 

به كذلك. ولكنه ال يدوم طوياًل، ويمكن الك�صف عنه باإجراء فح�ض دم 

روتيني ُيجرى لجميع االأطفال بعد والدتهم بب�صعة اأيام.

هل �شتنتقل �لعدوى �إلى �أطفالي؟

لي�ض بال�صرورة. في الواقع الخطر �صئيل جدًا، لكنه يبقى اأكبر 

اأمرا�ض  تاريخ من  لديهم  يوجد  ال  الذين  االأطفال  اإ�صابة  من خطر 

المناعة الذاتية في العائلة. ولي�ض بال�صرورة اأن يكون المر�ض نف�صه 

متوارثًا في العائلة. فعلى �صبيل المثال، قد ت�صاب االأم بداء جريفز، 

بينما ت�صاب ابنتها بداء ال�صكري من النوع 1.

هل يمكن لال�شطر�ب �لّدرقّي لدي �أن يت�شبب في �إخفاقي 

في �إجر�ء �لمتحانات؟

ة في التالمذة. وفي حال لم تتم  من المرجح اأن يوؤثر فرط الّدرِقيَّ

معالجته ب�صكل منا�صب، ف�صتقل قدرة التلميذ على التركيز، ما �صيوؤدي 

اأداوؤه دون الم�صتوى، ولن يمانع االخت�صا�صي  اأن يكون  اإلى  بالتاأكيد 

بكتابة ر�صالة اإلى المدير اأو االأ�صتاذ ي�صرح فيها الم�صكلة.



91

اأ�صئلة واأجوبة

هل يمكن �أن يكون �ل�شطر�ب �لّدرقّي لدي هو ما ي�شبب 

لي حالت �لقلق/�لكتئاب؟

ة  الّدرِقيَّ فرط  اأن  من  الرغم  على  »ال«،  هو  المرجح  الجواب 

وق�صور الّدرِقيَّة قد يجعالن العلل النف�صية اأ�صوء. ولالأ�صف فحتى لو 

ال�صيطرة،  المر�ض تحت  واأ�صبح  الّدرِقيَّة،  المري�ض من فرط  �ُصفي 

فلن تختفي االأعرا�ض النف�صية لديه دفعًة واحدة، اإال اأنها قد تتح�صن. 

هل �شيظهر لدي د�ء جريفز ثانيًة؟

ة لديك تمامًا بوا�صطة اليود-131  اإن تمت معالجة فرط الّدرِقيَّ

جولة  اأول  بعد  ة  الّدرِقيَّ فرط  دام  اإن  واأما  ثانيًة.  المر�ض  يعود  فلن 

 % 30 و50  من العالج بالَكربيمازول، فثمة احتمال يتراوح ما بين 

تناول  عن  التوقف  بعد  �صنتين  اأو  �صنة  غ�صون  في  المر�ض  يعود  اأن 

ة بعد اإجراء الجراحة عادًة في غ�صون  الدواء. كما يعود فرط الّدرِقيَّ

ال�صفاء  من  عامًا   40 بعد  ولو  الرجوع،  يمكنه  ولكن  اأ�صابيع،  ب�صعة 

التام بالجراحة.

هل يهم �إن ن�شيت تناول �لدو�ء؟

اإن ن�صيت تناول الدواء ب�صكٍل عر�صي فهذه لي�صت نهاية العالم. 

نق�ض  عن  الناجم  ة  الّدرِقيَّ ق�صور  باأعرا�ض  ي�صعر  فالمري�ض 

التوقف  بعد  اأ�صابيع  ثالثة  اإلى  اأ�صبوعين  غ�صون  في  الثيروك�صين 

عن تناول الدواء، لذا فمن الممكن التمتع ب�صبعة اأو ع�صرة اأيام  من 

العطلة، اإن حدث ون�صيت الدواء في المنزل.

يكون  قد  كذلك  الدواء.  تناول  عن  بالتغافل  ُين�صح  ال  ولكن 

المناعة  في  اأخرى  اأمرا�ض  من  يعاني  ة  الّدرِقيَّ بفرط  الم�صاب 

الذاتية مثل داء ال�صكري. كما يوؤثر عدم تناول الثيروك�صين بانتظام 

على التجاوب مع االإن�صولين، وقد يوؤدي اإلى الدخول بغيبوبة فجائية 

نتيجة انخفا�ض ال�صكر في الدم. ونكرر اأن ن�صيان جرعة الَكربيمازول 

عر�صيًا، لن يت�صبب بحدوث متاعب كبيرة، ولكن قد يوؤدي اإلى ظهور 

اأعرا�ض فرط الّدرِقيَّة في حال لم تتناول الدواء لفترة تتراوح ما بين 
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24 و 48 �صاعة، وال �صيما في االأ�صابيع االأولى من بدء العالج.

�أكبر  �أتناول جرعة من �لثيروك�شين  �أ�شعر بتح�شن عندما 

من تلك �لتي و�شفها لي �لطبيب. هل هذ� �آمن؟

ثمة جدل كبير حول جرعة عقار الثيروك�صين المنا�صبة. ولكن ثمة 

اإجماع كذلك على اأن الكمية الكافية يجب اأن توؤمن معداًل طبيعيًا من 

T في الدم، ومعداًل منخف�صًا من الهرمون المنّبه للدرق، 
4
هرمون الـ 

اأو معداًل يكاد ال ُيقا�ض في حالة بع�ض المر�صى.  وعلى الرغم من اأن 

والطاقة  بالتح�صن  �صعورًا  يولد  الثيروك�صين  زائدة من  تناول جرعة 

وخ�صارة الوزن على المدى الق�صير، اإال اأن لذلك على المدى البعيد 

خطر على القلب واحتمال اأكبر لالإ�صابة به�صا�صة العظام، وبالتالي 

زيادة احتمال االإ�صابة بتخلخل العظام.

في  �لإ�شعاعات  تت�شمن  �لتي  �لفحو�شات  توؤثر  هل 

�لخ�شوبة لدي؟

بالتاأكيد ال. فكمية االإ�صعاعات قليلة جدًا، واأقل من تلك الموجودة 

في �صور االأ�صعة ال�صينية، لذا فال داعي للقلق.

هل يمكن لعالج د�ء جريفز �أن ي�شبب لي زيادًة في �لوزن؟

قبل  خ�صرته  الذي  الوزن  ت�صتعيد  قد  اأنك  من  الرغم  على  كال، 

اأنه ال يوجد �صبب يبرر زيادة وزنك  اإال  ت�صخي�ض حالتك وعالجك. 

اأكثر من الوزن الذي ك�صبته قبل االإ�صابة بداء جريفز. 

كانت  لأنها  �لولدة  عند  �لثيروك�شين  عقار  �بنتي  تناولت 

م�شابة بق�شور �لّدرِقيَّة. هل عليها تناول عقار �لثيروك�شين 

طيلة حياتها؟

لي�ض بال�صرورة. �صتتوقف عن تناول الثيروك�صين، و�صُيجرى لها 

تزال  ال  كانت  اإذا  ما  لمعرفة  تقريبًا  ال�صنة  بلوغها  عند  دم  فح�ض 

بحاجة اإلى تناوله.
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هل من �لمهم �لأخذ بعين �لعتبار �ل�شاعة �لتي يجب �أن 

�أتناول بها عقار �لثيروك�شين؟

عندما  النوم،  قبل  هو  الثيروك�صين  عقار  لتناول  االأف�صل  الوقت 

اأن ما هو  اإال  له.  اأخرى  اأدوية  اأي  اأو  يقل احتمال امت�صا�ض الطعام 

اأكثر اأهمية عند تناول الثيروك�صين هو االنتظام في تناوله، حتى لو 

كان ذلك في �صاعات مختلفة من النهار.

هل علّي �لتوقف عن �لتدخين؟

الرئة  الطبية مثل �صرطان  المخاطر  النظر عن  بالتاأكيد! بغ�ض 

ومر�ض القلب، يقلل التدخين من فعالية االأدوية الم�صادة للدرقّيّة، 

اأي  ويزيد من خطر التعر�ض النتكا�صة في نهاية العالج، وقد يجعل 

مر�ض درقّيّ ي�صيب العين اأ�صواأ.
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ي�صرح هذا الم�صرد معنى الم�صطلحات الطبية االأكثر ا�صتخدامًا 

والمتعلقة بت�صخي�ض ا�صطرابات الّدرقيَّة وعالجها.

بانخفا�ض  يتميز  الدم،  في  نادر  ا�صطراب  هو  �لمحَببات:  ندرة 

به  الم�صاب  يجعل  ما  الدم.  في  البي�صاء  الدم  كريات  لعدد  �صديد 

البكتيريا واالإ�صابة بالتهاب الحلق وحرقة الفم  اأكثر عر�صة لعدوى 

وارتفاع الحرارة.

للدفاع  كاآلية  الج�صم  المناعة في  ينتجها جهاز  �لم�شادة:  �لأج�شام 

�صد »االأج�صام الغريبة« التي تحتوي على البروتين، مثل البكتيريا. وال 

تهاجم االأج�صام الم�صادة البروتين الذي ي�صكل جزءًا من الج�صم.

خاطئ،  ب�صكل  الم�صادة  االأج�صام  ُتنتج  �لذ�تية:  �لمناعة  مر�ص 

االأج�صام  ت�صارك  المثال  �صبيل  فعلى  الج�صم.  من  اأجزاًء  فتهاجم 

بق�صور  الم�صابين  معظم  لدى  الّدرقيَّة  الغّدة  بتدمير  الم�صادة 

نحو  الم�صادة  االأج�صام  تتوجه  داء جريفز  في حالة  بينما  الّدرِقيَّة، 

ة ب�صكل مفرط. الخلية الّدرقيَّة لحثها على اإنتاج الهرمونات الّدرقيَّ

لعالج  المتحدة  المملكة  في  ا�صتخدامًا  االأدوية  اأكثر  �لَكربيمازول: 

اإنتاج  في  الفرط  من  للحد  التدخل  عمله  ويقت�صي  الّدرِقيَّة.  فرط 

الهرمونات الّدرقيَّة.



95

الم�صرد

ة الفيرو�صي الذي  �لتهاب �لّدرقيَّة �لفيرو�شي: نوع من التهاب الّدرقيَّ

يمكن اأن يتبع عدوى فيرو�صية للدرقّيّة. 

�شوّي �لّدرقيَّة: م�صطلح يدل على العمل الطبيعي للدرقّيّة.

بفرط  الم�صابين  بين  وجوده  ُي�صاع  الذي  العينين  بروز  �لجحوظ: 

كلتا  في  الجحوظ  يوؤثر  اأن  ويمكن  داء جريفز.  الناجم عن  ة  الّدرِقيَّ

للمرة  يظهر  اأو  ة،  الّدرِقيَّ بفرط  االإ�صابة  قبل  يظهر  وقد  العينين، 

االأولى بعد العالج الناجح للفرط الّدرقّي.

اإلى  �صغيرة  اإبرة  اإدخال  يقت�صي  فح�ض  �لرفيعة:  بالإبرة  �ل�شفط 

الن�صيج  من  �صغيرة  عينة  ال�صفط(  )عبر  و�صحب  الّدرقيَّة  الغّدة 

اإجراء  التقنية  هذه  تجنب  ما  وغالبًا  المجهر.  تحت  لمعاينتها 

الجراحة لدى الم�صابين بنوع محدد من الدراق.

�لجينات: جزء من خاليا الج�صم، تحتوي على المعلومات البيولوجية 

حول الخ�صائ�ض التي ينقلها االأهل اإلى اأوالدهم عند التنا�صل. وهي 

تتحكم بنمو الخاليا وتطورها.

�لدر�ق: غّدة درقّيّة مت�صخمة.

ما  وغالبًا  �صيوعًا.  الّدرِقيَّة  فرط  اأنواع  اأكثر  ا�صم  اإنه  جريفز:  د�ء 

يعاني المر�صى من الجحوظ والدراق، واأحيانًا من ظهور بقع حمراء 

على االأقدام اأمام الظنبوب ت�صمى الوذمة المخاطية.

�لتهاب �لّدرقيَّة �لليمفاوي �لمزمن: اإنه ا�صم نوع محدد من الدراق 

المري�ض  يكون  ما  وغالبًا  الذاتية.  المناعة  في  مر�ض  عن  الناجم 

م�صابًا بق�صور الّدرِقيَّة رغم ت�صخم الغّدة الّدرقيَّة.

�لهرمونات: مر�صالت كيميائية تغير عمل خاليا محددة. يتم اإنتاجها 

في غدد اأو اأع�صاء خا�صة، ثم تنقل اإلى اأماكنها عبر مجرى الدم.
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فرط �لّدرِقيَّة: حالة ناتجة عن فرط في ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة.

ق�شور �لّدرِقيَّة: حالة ناتجة عن ق�صور في ن�صاط الغّدة الّدرقيَّة.

�لوذمة �لمخاطية: اأي للق�صور الّدرقّي، لكن هذا الم�صطلح غالبًا 

فترة  منذ  الحاد  ة  الّدرِقيَّ بق�صور  الم�صابين  لو�صف  ي�صتخدم  ما 

طويلة.

عمل  توازن  في  موؤقت  ا�صطراب  �لو�شع:  بعد  ما  �لّدرقيَّة  �لتهاب 

تلي  التي  االأولى  ال�صنة  في  يحدث  اأن   يمكن  والذي  الّدرقيَّة،  الغّدة 

اأعرا�ض  ثمة  يكون  قد  لكن  اأعرا�صًا،  ُيظهر  ال  وعادًة  الطفل.  والدة 

ة والعالج لي�ض �صروريًا. ة اأو ق�صور الّدرِقيَّ فرط الّدرِقيَّ

�لپروپر�نولول)�إندير�ل(: دواء ينتمي اإلى مجموعة حا�صرات بيتا 

التي تخفف من بع�ض االأعرا�ض، مثل الرجفة لدى بع�ض الم�صابين 

اإلى المجموعة نف�صها مثل  اأدوية اأخرى تنتمي  بفرط الّدرِقيَّة. وثمة 

النادولول )كورغارد( وال�صوتالول )�صوتاكور(.

�ندلق: م�صطلح اآخر لجحوظ العينين.

لدى  التي  نف�صها  الفعالية  لديه  دواء  ثيور��شيل:  �لبروبيل 

اأعرا�صًا جانبية  ُي�صتخدم في حال �صّبب الَكربيمازول  الَكربيمازول. 

للمر�صى، ويو�صف للن�صاء المر�صعات الم�صابات بفرط الّدرِقيَّة.

فحو�صات  في  الم�صتخدم  لليود  نظير   :)131  - )يود  �لم�شّع  �ليود 

وعالج فرط الّدرِقيَّة.

�لتكزز: وهو نتيجة انخفا�ض م�صتوى الكال�صيوم في الدم، ما ي�صبب 

الع�صالت  في  موؤلم  وت�صنج  الفم،  وحول  واالأقدام  االأيدي  في  وخزًا 

واالأيدي واالأقدام.

�لغلوبولين �لّدرقّي: وهو بروتين تفرزه الغّدة الّدرقيَّة. يعتبر قيا�ض 

من  تّم عالجه  الذي  المري�ض  لدى  المراجعة  فترة  في  مهم  معدله 
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�صرطان الّدرقيَّة. وُيعرف بـ »موؤ�صر الورم« الأن وجوده دليل اأكيد على  

اأنه في بع�ض الحاالت قد ي�صير اإلى عودة ال�صرطان اإلى اأجزاء اأخرى 

من الج�صم.

�لت�شمم �لّدرقّي: م�صطلح اآخر للفرط الّدرقّي.

�لثيروتروفين )�لهرمون �لمنّبه للدرق(: هو هرمون تفرزه الغّدة 

ة للهرمونات  النخامية، وهو م�صوؤول عن التحكم باإنتاج الغّدة الّدرقيَّ

الّدرقيَّة. في حالة ق�صور الّدرِقيَّة الناجم عن داء في الغّدة الّدرقيَّة، 

ة  يرتفع تركز الهرمون المنّبه للدرق في الدم، وفي حالة فرط الّدرِقيَّ

ينخف�ض تركز الهرمون المنّبه للدرق.

الوقت  في  الّدرقيَّة  الغّدة  تفرزه  هرمون  هو   :)T4( �لثيروك�شين 

ثالثي  اإلى  يتحول  اأن  عليه  يودوثيرونين.  ثالثي  هرمون  مع  عينه 

يودوثيرونين في الج�صم قبل اأن يبداأ عمله. يتوفر عقار الثيروك�صين 

على �صكل حبوب من اأجل عالج ق�صور الّدرِقيَّة.

في  الّدرقيَّة  الغّدة  تفرزه  هرمون  هو   :)T3( يودوثيرونين  ثالثي 

التحكم  عن  م�صوؤول  وهو  الثيروك�صين.  هرمون  مع  عينه  الوقت 

ال  اأنه  اإال  �صكل حبوب،  توفره في  الج�صم. رغم  االأي�ض في  بعمليات 

بخالف  بالفعالية  يتمتع  ال  الأنه  ة  الّدرِقيَّ بق�صور  للم�صابين  يو�صف 

الثيروك�صين.
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على  ت�صاعدك  قد  الأنها  التالية  ال�صفحات  يحتوي  الكتاب  هذا 

اإدارة مر�صك اأو حالتك وعالجها.

الئحة  كتابة  الطبيب،  عند  موعد  اأخذ  قبل  مفيدًا،  يكون  وقد 

اأنك لن  لتتاأكد من  باأمور تريد فهمها  المتعلقة  االأ�صئلة  ق�صيرة من 

تن�صى �صيئًا.

يمكن اأن ال تكون بع�ض ال�صفحات مرتبطة بحالتك.

و�صكرًا لكم.
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التاريخ: 

الوقت: 

الهاتف: 



115

�صفحاتك

�لعالج )�لعالجات( �لحالية �لمو�شوفة من قبل طبيبك

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 
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ا�ضطرابات الغّدة الدرقّية

�لعالج )�لعالجات( �لحالية �لمو�شوفة من قبل طبيبك

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 
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�صفحاتك

�لعالج )�لعالجات( �لحالية �لمو�شوفة من قبل طبيبك

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

ا�صم الدواء: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 
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ا�ضطرابات الغّدة الدرقّية

�أدوية �أخرى/ متممات غذ�ئية تتناولها من دون و�شفة طبّية

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 



119

�صفحاتك

�أدوية �أخرى/ متممات غذ�ئية تتناولها من دون و�شفة طبّية

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 
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ا�ضطرابات الغّدة الدرقّية

�أدوية �أخرى/ متممات غذ�ئية تتناولها من دون و�شفة طبّية

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 

الدواء/العالج: 

الغاية: 

الوقت والجرعة: 

تاريخ البدء: 

تاريخ االنتهاء: 
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�لأ�شئلة �لتي �شتطرحها خالل موعدك مع �لطبيب

وبالتالي  الوقت،  لناحية  كبير  يعمل تحت �صغط  الطبيب  اأن  )تذّكر 

فاإن اللوائح الطويلة لن ت�صاعدكما كليكما(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�صفحاتك
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ا�ضطرابات الغّدة الدرقّية

�لأ�شئلة �لتي �شتطرحها خالل موعدك مع �لطبيب

وبالتالي  الوقت،  لناحية  كبير  يعمل تحت �صغط  الطبيب  اأن  )تذّكر 

فاإن اللوائح الطويلة لن ت�صاعدكما كليكما(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123

�لأ�شئلة �لتي �شتطرحها خالل موعدك مع �لطبيب

وبالتالي  الوقت،  لناحية  كبير  يعمل تحت �صغط  الطبيب  اأن  )تذّكر 

فاإن اللوائح الطويلة لن ت�صاعدكما كليكما(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�صفحاتك
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ا�ضطرابات الغّدة الدرقّية

مالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125

مالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�صفحاتك



معلومات وخيار�ت و�شحة �أف�شل

�لكتب �لمتوفرة من هذه �ل�شل�شلة:

القراءة  خلل  الحركة،  فرط  التوّحد،  •	
واالأداء 

الكحول وم�صاكل ال�صرب •	
الح�صا�صية •	

األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف •	
الذبحة ال�صدرية والنوبات القلبية •	

القلق ونوبات الذعر •	
داء المفا�صل والروماتيزم •	

الربو •	
اآالم الظهر •	
�صغط الّدم •	

االأمعاء •	
�صرطان الثدي •	
�صلوك االأطفال •	

اأمرا�ض االأطفال •	
الكول�صتيرول •	

داء االن�صداد الرئوي المزمن •	
االكتئاب •	

مر�ض ال�صكري •	
االإكزيما •	

رع داء ال�صّ •	

البي�صاء  الــمــيــاه  الــعــيــون،  اأمـــرا�ـــض  •	
رق والزَّ

والتغذية الغذاء  •	
ق�صور القلب •	

ـــورك  ال مف�صلي  ــتــهــاب  ال جـــراحـــة  •	
والّركبة

ع�صر اله�صم والقرحة •	
متالزمة القولون الع�صبي •	

�صن الياأ�ض والعالج الهرموني البديل •	
ال�صداع  ــــواع  واأن الن�صفي  الــ�ــصــداع  •	

االأخرى

ه�صا�صة العظام •	
مر�ض باركن�صون •	

الحمل •	
ا�صطرابات البرو�صتاتا •	

النف�صي ال�صغط  •	
ال�صكتة الدماغية •	

المبي�صات  داء  الن�صائية،  االأمرا�ض  •	
والتهابات المثانة

ا�صطرابات الغدة الدرقية •	
دوالي ال�صاقين •	

�أكثر من خم�شة ماليين ن�شخة �أجنبية مباعة في بريطانيا!

كتب طبيب العائلة




