
مر�ض جريفز
 Graves’ Disease

اليود امل�س���ع امل�س���تخدم يف ه���ذا العالج ُيعطى ع���ن طريق الفم 

وعادة يكون على �س���كل كب�س���ول  وملرة واح���دة، و مبجرد ابتالع 

الكب�سولة يتم امت�سا�سها من قبل خاليا الغدة الدرقية الن�سطة 

واليود الذي مل يتم امت�سا�سه يختفي من اجل�سم خالل اأيام.

اليود امل�س���ع يدمر اخلاليا التي متت�س���ه و يق�سي عليها ونتيجة 

لهذا التاأثري ي�س���غر حج���م العقد ويقل م�س���توى الهرمونات يف 

الدم والتي رمبا تعود لطبيعتها فيما بعد.

يف بع����ض احلاالت يبقى ن�س���اط الغ���دة الدرقية موج���ودًا ولكن 

بدرجة اأقل من قبل العالج ويف هذه احلالة يتم اإعطاء املر�س���ى 

جرعة ثانية من اليود امل�سع ح�سب احلالة.

عادة ما يحدث ك�سل يف ن�ساط الغدة الدرقية بعد العالج باليود 

امل�س���ع باأ�س���هر و ي�س���تمر مدى احلي���اة، وُيعالج باأخ���ذ الهرمون 

املعو�ض لن�ساط الغدة الدرقية والذي ُيوؤخذ يوميًا مدى احلياة.

الدرقية  الغدة  ن�ساط  فرط  ُيعالج  اأن  ُيكن  3-اجلراحة: 
با�ستئ�سال الغدة الدرقية وبعدها يحدث ك�سل يف ن�ساط الغدة 

املعو�ض  الهرمون  باأخذ  وُيعالج  احلياة،  مدى  وي�ستمر  الدرقية 

لن�ساط الغدة الدرقية والذي ُيوؤخذ يوميًا مدى احلياة.

4- اأدوية حا�صرات البيتا: وُت�ستخدم هذه االأدوية خلف�ض 
الغدة  ن�ساط  لفرط  املرافقة  والع�سبية  القلب  �سربات  معدل 

الدرقية حتى يتم العالج باأحد الطرق املذكوة اأعاله.

ماذا �صتكون نتائج العالج؟

جريفز   مر�ض  ع��الج  يف  املختارة  العالج  طريقة  كانت  مهما 

مدى  وي�ستمر  الدرقية  ال��غ��دة  ن�ساط  يف  ك�سل  يحدث  �سوف 

احلياة، ولهذا ال�سبب يجب عمل حتليل مل�ستوى هرمونات الغدة 

الدرقية على االأقل مرة �سنويًا واإذا حدث ك�سل يف ن�ساط الغدة 

الغدة  لن�ساط  املعو�ض  الهرمون  باأخذ  ُيعالج  اأن  يجب  الدرقية 

الدرقية والذي ُيوؤخذ يوميًا مدى احلياة.



ما هي الغدة الدرقية

 وما هو عملها؟
 تق���ع الغ���دة الدرقية يف و�س���ط قاع���دة العنق حت���ت تفاحة اآدم 

مبا�س���رة، �س���كلها ي�س���به �س���كل الفرا�س���ة كل جناح يثل جزءًا 

ممتدًا نحو اليمني والي�سار فوق الق�سبة الهوائية.

يتمّث���ل عم���ل الغدة الدرقي���ة يف عمل واإف���راز هرمون���ات الغدة 

الدرقية يف الدم، وهذه الهرمونات مهمة يف عمل ووظائف عدة 

اأع�س���اء يف اجل�سم مثل معدل �سربات القلب، معدل الدهون يف 

الدم، وزن اجل�سم، قوة الع�سالت، خمزون اجل�سم من الن�ساط 

والطاقة والذاكرة وعدة اأمور اأخرى.

ما هو مر�ض جريفز؟
مر�ض جريفز هو فرط يف ن�ساط الغدة الدرقية باأكملها.

ما الذي ي�صبب مر�ض جريفز؟ 
مر����ض جريفز ينت���ج من ِقبل نظ���ام املناعة يف اجل�س���م والذي 

يف العادة يحمي اجل�س���م من العوام���ل  اخلارجية مثل البكترييا 

والفريو�س���ات عن طريق مواد ت�س���مى االأج�س���ام امل�سادة والتي 

تنتجها خاليا الدم املعروفة با�سم اخلاليا اللميفاوية.

يف مر�ض جريفز، ترتبط االأج�سام امل�سادة ب�سطح خاليا الغدة 

الدرقية وتعمل على تن�س���يط تل���ك اخلاليا لتحفيزها على اإنتاج 

هرمون���ات الغ���دة الدرقية وهذا ي���وؤدي اإىل فرط ن�س���اط الغدة 

الدرقية.

ما هي اأعرا�ض املر�ض؟ 
الغ���دة  هرمون���ات  اإنت���اج  يف  الف���رط 

الدرقية  هو ما ي�س���بب معظم اأعرا�ض 

مر�ض جريفز.

اأعرا�ض فرط اإفراز الغدة الدرقية:
• ت�ضارع يف �ضربات  القلب.	

• ارق ليلي و�ضعوبة النوم.	

• عدم املقدرة على التاأقلم مع الطق�س احلار.	

• نق�س الوزن.	

• �ضعور بالتعب.	

• القلق والتوتر الع�ضبي.	

• زيادة ال�ضهية.	

• التعرق الزائد.	

• عدم انتظام اأو وجود طمث خفيف )الدورة ال�سهرية(.	

• �ضعف الع�ضالت وخا�ضة االكتاف واحلو�س.	

• اأمرا�ييض العيين: اإن اأمرا����ض الع���ني املرتبط���ة مبر�ض 	

جريف���ز لي�س���ت مرتبط���ة ببداي���ة ن�س���اط الغ���دة الدرقية 

وحدته���ا غري مرتبطة اأي�س���ًا مع م�س���توى هرمونات الغدة 

الدرقية يف الدم ومن اأعرا�ض اأمرا�ض العني:

تهّيج والتهاب و احمرار يف العينني. �

توّرم االأن�سجة حول العينني وانتفاخ يف العينني. �

�س���عف يف النظر اأو الروؤية املزدوجة هي م�س���اكل نادرة  �

والت���ي ع���ادة م���ا حت���دث يف وق���ت الح���ق اإذا مل ُيعالج 

املري�ض.

اجلل��د: اإن اأمرا����ض اجلل���د  	•اأمرا���ض 
املرتبط���ة مبر����ض جريفز لي�س���ت مرتبطة 

ببداي���ة ن�س���اط الغ���دة الدرقي���ة وحدته���ا 

غ���ري مرتبطة  مع م�س���توى هرمونات الغدة 

الدرقية يف الدم.

	•نادرًا ما يعاين املر�س���ى امل�س���ابون مبر�ض 
ة يف منطقة  جريفز من ظهور بق���ع غليظة و حْممرَّ

مقدمة ال�س���اق، وهذه البقع يف العادة غري موؤملة وخفيفة 

ولكنها  من املمكن اأن تكون موؤملة.

كيف يتم عالج مر�ض جريفز؟
هناك عدة عوامل تتحكم يف طريقة العالج املختارة ومنها:

1- عمر املري�ض.

2- نوع مر�ض ن�ساط الغدة الدرقية.

3- حدة مر�ض ن�ساط الغدة الدرقية.

4- اختيار املري�ض لطريقة العالج.

 ما هي طرق عالج مر�ض جريفز؟

امل�سادة  كاالأدوية  الدرقية:  للغدة  امل�ضادة  1-الأدوية 
تكوين  ق��درة  لوقف  وت�ستخدم  ميثامازول  مثل  الدرقية  للغدة 

هرمونات الغدة الدرقية.

2-العالج باليود امل�صع: وُي�ستخدم اليود امل�سع للق�ساء على 
خاليا الغدة الدرقية الت���ي تكّون الهرمونات، والأن هذه اخلاليا 

حتتاج اليود للقيام بوظائفها ف�سوف تقوم بامت�سا�ض اليود من 

الدم �سواًء كان م�سعًا اأو غري م�سع.




