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ما هي الغدة الدرقية وما هو عملها؟

ما هو قصور الغدة الدرقية؟
ويعني  الدرقية,  الغدة  ن�شاط  يف  ك�شل  هو  الدرقية  ق�شورالغدة  اإن 

اأن الغدة الدرقية ال تقوم باإنتاج كميات كافية من هرمونات الغدة 

الدرقية لقيام اجل�شم بوظائفه الطبيعية.

تقع الغدة الدرقية يف و�سط قاعدة العنق حتت تفاحة 

جناح  كل  الفرا�سة  �سكل  ي�سبه  و�سكلها  مبا�سرة،  اآدم 

ميثل جزءاً ممتداً نحو اليمني والي�سار فوق الق�سبة 

ال��ه��وائ��ي��ة، وي��ت��م��ّث��ل ع��م��ل ال���غ���دة ال��درق��ي��ة يف اإن��ت��اج 

وتخزين هرمونات الغدة الدرقية ومن ثم �سخ هذه 

الهرمونات اإىل الدم،  وهذه الهرمونات مهمة يف عمل 

القلب،  �سربات  م��ع��دل  مثل  اجل�سم  يف  اأع�����س��اء  ع��دة 

ال��دم، وزن اجل�سم، قوة الع�سالت،  معدل الدهون يف 

خمزون اجل�سم من الن�ساط والطاقة والذاكرة و اأمور 

اأخرى عديدة.
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االستئصال الجراحي للغدة الدرقية أو أجزاء منها:. 2
يف  ب��اأورام  امل�شابني  املر�شى  بع�ض  لدى  الدرقية  الغدة  ا�شتئ�شال  يتم 

لهذا  ونتيجة  العالج,  الدرقية كجزء من  الغدة  ن�شاط  اأو  الدرقية  الغدة 

اال�شتئ�شال يحدث ك�شل يف ن�شاط الغدة الدرقية, واإذا مت فقط ا�شتئ�شال 

جزء واحد فقط فاإن اجلزء املتبقي ميكن اأن يكون قادرًا على اإنتاج كمية 

كافية من هرمونات الغدة الدرقية ليقوم اجل�شم بوظائفه كاملة.

التهاب الغدة الدرقية:. 1
 

ً

ً اأو العك�ض(.

التهاب الغدة الدرقية ب�شبب قيام االأج�شام امل�شادة مبهاجمة  ينتج 

الغدة  خاليا  وتلف  التهاب  اإىل  الهجوم  هذا  وي��وؤدي  الدرقية  الغدة 

ًزيادة  اأو  نق�شا  ي�شبب  اأن   الدرقية  الغدة  اللتهاب  وميكن  الدرقية, 

يف ن�شاط الغدة اأو واحدة بعد االأخرى )اأي اأن ي�شبب زيادة يف ن�شاط 

الغدة الدرقية ثم نق�شا

ما هي أسباب قصور الغدة الدرقية؟
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استخدام بعض االدوية:. 5
اإن��ت��رف��رون,  األ��ف��ا  ليثيوم,  اأم���ي���ودارون,  مثل  االأدوي����ة  بع�ض 

كمية  تكوين  من  الدرقية  الغدة  متنع  اأن  ميكن  اأنرتلوكني-2 

كافية من الهرمونات لقيام اجل�شم بوظائفه كاملة.

العالج االشعاعي:. 3
ن�شاط   اأو  الدرقية  الغدة  يف  ب��اأورام  امل�شابني  املر�شى  بع�ض  عالج  يتم 

الغدة الدرقية باليود امل�شع, ويهدف هذا العالج اإىل الق�شاء على الغدة 

الدرقية اأو اأجزاء منها كجزء من خطوات العالج.

�شرطان  اأو  الليمفاوية  االأورام  اأو  هودجكن  مبر�ض  امل�شابون  املر�شى 

باالإ�شعاع جميعهم يكونون معر�شني   الراأ�ض والرقبة والذين مت عالجهم 

لق�شور يف وظائف الغدة الدرقية.

ضعف الغدة الدرقية الخلقي:. 4
�شعف الغدة الدرقية اخللقي هو داء ي�شيب الغدة الدرقية منذ الوالدة 

اأ�شباب �شعف الغدة الدرقية ومنها  اأو يف مراحل النمو االأوىل, وتتعدد 

اأو  الدرقية  الغدة  تكوين  ت�شوه يف  اأو  الدرقية اخللقي  الغدة  عدم وجود 

�شغر يف حجم الغدة الدرقية اأو خلل يف اإنتاج هرمون الثروك�شني ب�شبب 

نق�ض يف اأحد االإنزميات امل�شوؤولة عن تكوين الهرمونات.



خلل في الغدة النخامية:. 7
التي  وهي  اجل�شم  يف  الرئي�شية  الغدة  هي  النخامية  الغدة 

تتحكم مب�شتوى اإفراز هرمونات الغدة الدرقية واإذا حدث تلف 

لهذه الغدة ب�شبب وجود ورم اأو عالج باالإ�شعاع اأو اال�شتئ�شال 

اجلراحي لها فت�شبح غر قادرة على اإعطاء اإ�شارات للغدة 

تكوين  عن  الدرقية  الغدة  تتوقف  �شوف  وبالتايل  الدرقية 

واإنتاج كمية كافية من الهرمونات.

زيادة أو نقص اليود:. 6
حتتاج الغدة الدرقية لليود للقيام بوظائفها, ويتم احل�شول على 

اليود من الطعام وينتقل عرب جمرى الدم لي�شل للغدة الدرقية 

وي�شاعدها على تكوين واإنتاج كمية كافية من الهرمونات لقيام 

من  منا�شب  م�شتوى  على  وللحفاظ  كاملة,  بوظائفه  اجل�شم 

الهرمونات يجب اأخذ كمية منا�شبة وكافية من اليود, ولكن اأخذ 

كميات زائدة منه قد ي�شبب ق�شورًا يف الغدة الدرقية.
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 ما هي أعراض المرض؟ 
منخف�شًا  الدرقية  الغدة  هرمونات  م�شتوى  يكون  عندما 

هذه  من  كافية  كمية  على  حت�شل  ال  اجل�شم  خاليا  ف��اإن 

الهرمونات وتبداأو�شائف اجل�شم بالتباطوؤ.

حتليل  ف�إن  لآخر  مري�ض  من  الأعرا�ض  هذه  تف�وت  ب�سبب 

املثلى  الطريقة  ه��و   (TSH( ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  ه��رم��ون���ت 

لت�سخي�ض املر�ض

ما هي أعراض نقص هرمون الغدة الدرقية؟
• خ�شونة وت�شاقط ال�شعر.	

• انتفاخ الوجه والعينني.	

• جفاف البلعوم و�شعوبة البلع.	

• اإحباط و�شعور بالتعب.	

• الن�شيان.	

• جفاف يف اجللد.	

• �شعوبة التاأقلم مع الطق�ض البارد.	

• زيادة الوزن.	

• اإم�شاك.	

• �شعف عام واأمل يف الع�شالت.	

• كرثة الن�شيان وقّلة يف الرتكيز.	
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ما هي طرق تشخيص المرض؟
الت�سخي�ض ال�سحيح لق�سر ن�س�ط الغدة الدرقية يعتمد على:

1- التاريخ الطبي والعائلي:
يجب اأن تبلغ طبيبك عن االتي:

• اأعرا�ض تدل على  	 اإذا ظهرت  العامة وخ�شو�شًا  اأي تغّر يف ال�شحة 

ك�شل الغدة الدرقية.

• اإذا خ�شعت لعملية اإ�شتئ�شال للغدة الدرقية.	

• اإذا خ�شعت للعالج االإ�شعاعي لعالج ورم.	

• اإذا كنت تتناول اأي عالج قد يوؤثر على ن�شاط الغدة الدرقية.	

• اإذا كان اأي فرد من العائلة ُم�شاب باأمرا�ض الغدة الدرقية.	
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:)T4( 43- فحص الدم لـ ت
يدل هذا الفح�ض على معدالت ال��� ت 4 يف الدم  واجلاهزة لال�شتخدام 

من قبل اخلاليا.

الغدة  المحّفز إلفراز  للهرمون  المخبري  الدم  2- فحص 
:(Thyroid Stimulating Hormone - TSH( الدرقية

• يعترب هذا الفح�ض من اأدق الفحو�شات لت�شخي�ض ق�شور الغدة 	

الدرقيةاملطلوب  ال��غ��دة  هرمونات  معدل  يقي�ض  ه��و  و  الدرقية 

الهرمون يعني ق�شور يف  واإنتاجها, وارتفاع م�شتوى هذا  تكوينها 

ن�شاط الغدة الدرقية.
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ما هي طرق العالج؟
ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  امل��ع��ّو���ض لنق�ض ه��رم��ون��ات  ال��ع��الج  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

هرمونات  لتعوي�ض  العالج  هذا  وُيعطى   ,)Thyroxine(الثروك�شني

الغدة الدرقية و للحفاظ على معدالت  T4 و TSH يف احلدود الطبيعية.

زائ��دة,  اجلرعة  كانت  اإذا  ع��ادة  للثروك�شني  اجلانبية  االآث��ار  حت��دث 

فيت�شبب ذلك باأعرا�ض م�شابهة لزيادة  ن�شاط الغدة الدرقية, اأما اإذا 

كانت اجلرعة ناق�شة فقد تظهر اأعرا�ض م�شابهة لنق�ض ن�شاط الغدة 

الدرقية.
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ما هي أعراض زيادة جرعة الثيروكسين؟

ه��ذه االأع��را���ض م�سابهة الأع��را���ض ف��رط اأو زي��ادة اإف���راز الغدة 

الدرقية:

ll.جحوظ العينني

ll.خ�شونة ال�شوت

ll.جفاف البلعوم و�شعوبة البلع

ll.ت�شارع يف �شربات القلب

ll.اأرق ليلي و�شعوبة النوم

ll.شعوبة التاأقلم مع الطق�ض احلار�

ll.نق�ض الوزن

ll.ال�شعور بالتعب

ll.زيادة ال�شهية 

ll.عدم انتظام الدورة ال�شهرية اأو وجود طمث خفيف

ll.التعرق الزائد

ll.اإ�شهال

ll.القلق والتوتر الع�شبي

ll.شعف الع�شالت وخا�شة االأكتاف واحلو�ض�
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ß  اإذا ظهرت اأعرا�ض زيادة اجلرعة خالل فرتة العالج

يجب عمل حتليل T4 و TSH لقيا�ض م�شتوى الهرمونات يف 

الدم و اإذا كان معدل TSH منخف�ض فهذا يدلك على اأن 

تاخذ كمية مرتفعة من العالج ولكن عليك مراجعة الطبيب 

لتحديد اجلرعة املنا�شبة.

ß  يجب عمل حتاليل دورية كل 6 - 8 اأ�شابيع لهرمونات

الغدة الدرقية يف الدم بعد تغير جرعة الثروك�شني واأثناء 

احلمل و�شنويًا بعد الو�شول للمعدل املنا�شب.
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كل التمنيات 
للجميع بالصحة 

والعافية


