أمــراض

الغدة الدرقية

الغدة الدرقية Thyroid Gland

هي غدة صغيرة وزنها الطبيعي حوالي  40جم ،تقع في القســم
األمامــي مــن الرقبة ،وتتكون من جزئني (فصني) أمين وأيســر،
وتقــوم بتصنيــع وإفــراز هرمونــا الغــدة الدرقيــة (الثيروكســن
وثالث يود الثيرونني  )T3, T4الضروريان للمحافظة على توازن
وعمل كل خلية من خاليا اجلســم بشــكل جيــد ،وهناك ارتباط
وتناســق بــن عمل الغدة الدرقية والغــدة النخامية املوجودة في
قاعدة الرأس خلف العينني ،والتي تقوم بإفراز الهرمون املنشط
للدرقيــة ( )TSHولهــذا الهرمون دور هام في ضبط عمل الغدة
الدرقية والسيطرة عليها.

والغــدة الدرقيــة أيضاً هــي العضو الذي يصنــع الهرمونات من
اليــود ،وهــذا اليود ضروري ،وهو موجود فــي األطعمة البحرية
وبعــض اخلضراوات وملح الطعــام ،ويؤدي نقصه إلى انخفاض
إفــراز الهرمونــات الدرقيــة ،وبالتالــي زيــادة حتريــض الغــدة
النخاميــة لتفــرز  TSHالــذي يســبب تضخــم الغــدة الدرقيــة،

وحملاولــة تعويض النقص بالغدة الدرقية نحتاج لكمية مناســبة
مــن ا ليــود ،فــأي نقــص أو زيادة ميكــن أن يحــدث تضخماً في
حجمها ،أو خل ً
ال في وظيفتها ومعه تظهر أعراضها املرضية.

أهم أسباب تضخم الغدة الدرقية Goiter

هــو نقــص اإلنتاج الدرقــي للهرمون نتيجة نقــص اليود أو حتى
زيادته نتيجة استعمال األدوية.
وقــد يكــون التضخم ألســباب وراثيــة أو عائليــة ،أو نتيجة خلل
فــي املناعة واألجســام املضادة (داء هاشــموتو )Hashimoto’s
والتهاب الرقبة املزمن.
التهاب الغدة احلادة وحتت احلادة يسببان أملاً بالغدة عند ملسها
أو عند البلع.
ولتضخــم الغــدة الدرقية العقــدي نوعــان :األول :تتواجــد فيه
عــدة عقــد فــي نفــس الوقــت بالفصــن ،والنــوع الثانــي :عقــدة
وحيدة ،وعادة املتعددة العقد ليســت ســرطانية ،إذ أن ســرطان
الغــدة الدرقية أكثر ما يظهر بشــكل عقدة وحيــدة صلبة .علماً
بأن تضخم الغدة الدرقية واملســتقرة قد ال يحتاج عالجاً بينما
التضخــم املتوســط واملتغيــر يُعالَــج دوائيــاً ويُرا َقــب ،واحلاالت
الشــديدة وحدها حتتاج إلــى جراحة ،مع التأكيد على أن ظهور
أي عقــدة يســتدعي التعرف علــى نوعها والتأكد من ســامتها
بأخــذ عينة منها باســتخدام اإلبــرة الرفيعة ملعرفــة العقد التي
حتتاج إلى جراحة أو معاجلة دوائية ومراقبة دورية.

زيادة إفراز الدرقية Thyrotoxicosis

ســببه زيــادة إنتــاج هرمونــات الغــدة الدرقيــة ( .)T3, T4وأهــم
أشــكاله داء جريفيــز  Grave’s Diseaseوالــذي يتميز بأعراض
زيــادة اإلنتاج (العصبية ،القلق ،اإلرهاق ،نقص الوزن بالرغم من
زيادة الشــهية ،العرق ،وقد يرافقه البهــاق وخفقان القلب وزيادة
ســرعة ضرباتــه ،رجفــة باليدين والضعــف العضلــي) وجحوظ
العينــن مع زيادة حجم الغدة الدرقية وقد يكون ظهور األعراض
نتيجة التهاب الغدة أو تناول كميات زائدة من الهرمونات الدرقية.

العــالج:

هنــاك ثــاث طــرق لعالج زيــادة إفراز الغــدة الدرقيــة واختلف
األطبــاء علــى اختيار أي طريقة مناســبة جلميع املرضى ،حيث
أن لكل طريقة مزاياها وأعراضها اجلانبية ،وهذه الطرق هي:
الطريقة األولىMedical Therapy :
العالج بالعقاقير الطبية (النيومير كازول) والتي تتدخل بإفراز
الغــدة الدرقيــة نفســها ،ومــدة العــاج ال تقل عن  18شــهراً مع
البــدء بجرعــات كبيــرة وإنقاصهــا تدريجياً ،مع احتمــال رجوع
زيــادة اإلفراز بنســبة  ،%40وبعض املضاعفــات الدوائية .وهذه
الطريقة متفق عليها عالجياً في الدول األوروبية.

الطريقة الثانيةRadiotherapy :

العــاج باإلشــعاع (األشــعة العميقــة) حيــث تعطى مــادة توقف
(اليــود املشــع) الــذي يوقف إفــراز الغــدة الدرقية ،وأهــم تأثير
سلبي لليود املشع حدوث نقص في إفراز الغدة ،ويجب تعويضه
بالدواء طوال العمر ،وال ننصح بإعطائه للحامل أو املرضع.
الطريقة الثالثةSurgical :
هي اجلراحة بعــد حتضير املريض ،وأهم مضاعفات اجلراحة

هــي حــدوث نقص بإفــراز الغدة ،وعــودة املرض أحيانــاً وزيادة
اإلفــراز مرة أخرى ،بحة الصوت أو فقدان الصوت نتيجة قطع
احلبــل الصوتــي ،ونقص الكالســيوم نتيجة إزالــة الغدد جارات
الدرقية .Parathyroid

خمول أو قصور الغدة الدرقية
Hypothyroidism
يحدث بســبب التهاب أو استئصال الغدة أو بسبب خلل إنزميي
بالغــدة أو عــدم تكــون الغــدة عنــد الــوالدة (عيب خلقــي) وأهم
أعراضه التعب واخلمول ،الشعور بالبرودة واضطراب الذاكرة،
النعاس ،جفاف اجللد ،زيادة الوزن مع فقدان الشهية وتساقط
الشعر.
ويتم تشخيص املرض عند انخفاض مستوى الهرمونات الدرقية
وزيادة هرمون ( ،)TSHومن الضروري تشخيص وعالج األطفال
بعــد الوالدة مباشــرة؛ لكــي ال يؤثر نقص الهرمونــات على ذكاء
الطفــل ومنــوه ،ويُعالَج األطفــال والكبار بعقار (الثايروكيســن)
(الهرمون املصنع) بجرعات مختلفة.

الخ ْلقــي Congenital
القصــور الدرقــي
َ
Hypothyroidism
تظهر األعراض في هذه احلالة خالل األشــهر األولى من عمر
الطفــل .وفــي حــاالت معينــة قــد تتأخر األعــراض إلى الســنة
الثانية أو الثالثة من العمر.
أما أسباب القصور الدرقي ا َ
خل ْلقي فهي:
٭ ٭ضمور الغدة الدرقية Aplastic or hypoplastic thyroid
.gland
٭ ٭وجــود الغــدة في غير مكانهــا الطبيعــي Ectopic thyroid
.gland
٭ ٭اعتــال فــي أحــد اإلنزميات املســاعدة في تكويــن هرمون
الغدة .Dyshormonogenesis
٭ ٭خلل في مستقبالت هرمونات الغدة .Receptor defect
٭ ٭نقص هرمون  TSHأو .TRH
أما أعراض القصور الدرقي ا َ
خل ْلقي فهي:
٭ ٭قد تكون األعراض واضحة عند الوالدة ،فنرى في املصاب
تضخــم وبروز اللســان ،أو تــورم اجلفون ،أو قصــر الرقبة،
جفاف اجللد وتورمه ،وعادة ما يكون الشعر خشناً ومجعداً.
٭ ٭وتوجــد أعــراض أخــرى قد تظهر خــال األيــام األولى من
عمــر الطفل ،مثل اإلمســاك ،صعوبة فــي الرضاعة وطول
تواجد الصفراء لعدة أسابيع.

٭ ٭وفي حاالت أخرى والتي ال تُكتشــف خالل األسابيع األولى
من عمر الطفل ،تظهر األعراض كالتالي:
تأخــر في قدرات الطفل العقليــة مما يؤدي إلى التأخر في
اجللوس ،املشــي ،احلبو ،الكالم واملهارات اخملتلفة ،وأيضاً
صر القامة.
بطء النمو ،وهذا يؤدي إلى ِق َ
ما هي خطورة القصور الدرقي ا َ
خللْقي؟
يحــدث ذلــك إذا لــم يُؤخذ العالج مبكــراً ألنه يــؤدي إلى تخلف
عقلــي دائــم .وهــذا يبــن أهميــة اكتشــاف مثــل هــذه احلاالت
بأســرع وقــت ممكــن عنــد أو بعد فتــرة قصيرة من الــوالدة ملنع
حدوث مثل هذه الكارثة.
كيفية تشخيص القصور الدرقي ا َ
خللْقي:
٭ ٭عمــل اختبــار  ،Neonatal screening FT4 & TSHفــي
اليوم الثالث من عمر الطفل.
٭ ٭التشــخيص اإلكلينيكــي أي بواســطة األعــراض املذكــورة
سابقاً.
العــالج:
هرمون الغدة الدرقية ( )Eltroxinامل َُص َّنع.
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