
 قصــور الغــدة الدرقیــة هــو الحالــة املعاکســة لفــرط
 نشــاط الغدة الدرقیة - وهو االســم الذي یطلق یلع الغدة

الدرقیة الخاملة.١
 وهــذا یعنــي أن الغــدة الدرقیــة ال تنتــج مــا یکفــي مــن
ــض يف ــة األی ــؤ عملی ــی تباط ــودي إل ــا ی ــات مم  الهرمون
 الجســم، لهــذا املــرض  مســببات عــدة منهــا مــا یعــرف
 باســم مــرض هاشــیموتو، والــذي یــؤدي إلــی تلــف الغــدة

الدرقیة.١
 قصــور الغــدة الدرقیــة یمکــن أن یکــون أیًضــا أحــد اآلثــار
 الجانبیــة لعــالج الغــدة الدرقیــة ، مثــل االســتئصال
ــود يف النظــام ــة الی ــادة او نقصــان کمی  الجراحــي ، أوزی
تشــمل املــرض  لهــذا  الشــائعة  األعــراض   الغذائــي. 
ــاب ، ــوزن ، االکتئ ــادة ال ــرد ، زی ــل الب ــدم تحم ــب ، ع  التع
 اإلمســاك ، مشــاکل عــدم انتظــام الــدورة الشــهریة /
 مشــاکل الخصوبــة ، مشــاکل العضــالت ، البشــرة الجافــة

والشاحبة وتراجع الرغبة الجنسیة.٢

قصور الغدة
الدرقية

�. American Thyroid Association. Hypothyroidism. Available at: http://www. thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Hypo_brochure.pdf Last accessed February 2019.

�. Endocrine web. Hypothyroidism: Overview, Causes, and Symptoms. Available at: www.endocrineweb.com/conditions/thyroid/ hypothyroidism-too-little-thyroid-hormone Last accessed February 2019.
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 الغدة الدرقیة هي الغدة التي لها شکل الفراشة وتقع يف
 الجهة االمامیة السفلی من الرقبة، أسفل تفاحة آدم.١

 دور الغدة الدرقیة هو صنع الهرمونات التي تفرز يف الدم
وتنتقل إلی األنسجة يف جمیع أنحاء الجسم.١

 بحیث تلعب دوراً حیویًا يف حیاتنا الصحیة، مما یساعد یلع
عمل األنسجة واألعضاء بشکل صحي.١.٢

 تساعد هرمونات الغدة الدرقیة الجسم یلع استخدام الطاقة
 والبقاء دافًئا والحفاظ یلع عمل املخ والقلب والعضالت

 واألعضاء األخرى کما ینبغي. إذا لم تعمل الغدة الدرقیة بشکل
 صحیح.٢ فمن  املمکن ظهور عالمات وأعراض یجب البحث عنها

وستناقش لك من خالل هذا البوستر

الغدة الدرقية

�. American Thyroid Association. Hyperthyroidism. Available at: www. thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/ata-hyperthyroidism- brochure.pdf Last accessed February 2019.

�. American Thyroid Association. Clinical thyroidology for the public. Thyroid blood tests and general well-being, mood and brain function. Available at: www.thyroid.org/patient-thyroid-information/ct-for-patients/

august-2016/vol-9-issue-8-p-8-9 Last accessed February 2019.
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بعض املرضی لدیهم تورم يف الجزء األمامي من الرقبة
 بسبب تضخم الغدة الدرقیة ، واملعروفة باسم "تضخم

الغدة الدرقیة" .١
 یختلف حجم تضخم الغدة الدرقیة من شخص آلخر ويف

معظم الحاالت ال یسبب أي أعراض یلع اإلطالق. ١
 يف الحاالت الشدیدة ، یمکن أن تشمل األعراض السعال

 واالحساس بضیق يف الحنجرة وبحة يف الصوت
وصعوبة يف البلع أو التنفس .١

 تضخم الغدة الدرقیة عادة ما یکون غیر سرطاني ، ولکن
 يف حوالي ١ من کل ٢٠ حالة ، قد یکون عالمة یلع

سرطان الغدة الدرقیة

تضخم الغدة الدرقية

�. NHS. Goitre. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/goitre/ Last accessed February 2019.
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 Graves
 مرض غریفس               هو السبب األکثر شیوًعا لفرط نشاط الغدة الدرقیة، 

 ویمثل أکثر من ٧٠ ٪ من مرضی فرط نشاط الغدة الدرقیة - ونسبة اصابة
 اإلناث إلی الذکورهي ٨ اإلناث الی ١ ذکر.٢،٥

 وهو مرض مناعة ذاتیة حیث یقوم الجهاز املناعي بالخطأ باستهداف الغدة
  الدرقیة ، مما یؤدي إلی زیادة حجمها وفرط افرازها. ٢،٦

 األشخاص املصابون بمرض غریفس قد یعانون من عینین بارزتین أو 
  منتفختین(جحوظ العینین) .٢

 سنّعلم الکثیر عن هذا املرض يف املستقبل، لکننا غیر قادرین یلع معرفة
املسببات لهذا املرض.٢

Graves

www.thyroidaware.com/ar/home.html ملعرفة املزید من التفاصیل, قم بزیارة

الغدة الدرقية الصحية
نمط حياة صحي

 یلع الرغــم مــن مخاطــر اضطرابــات الغــدة الدرقیــة , فانهــا قابلــة للکشــف
والعالج املبکر هنا تکمن اهمیة تشخیصها .٥

 النــه اذا لــم یتــم تشــخیصها أو ترکــت دون عــالج ، فــإن التأثیــر یمکــن ان
یکون ضارًا  بالصحة.٥

 إذا کنــت تعانــي مــن اضطــراب الغــدة الدرقیــة وتــم تشــخیصك ، فیمکنــك
العیش بسعادة وصحة مع تناول العالج املناسب.١١،١٢

5. Taylor PN, Albrecht D, Scholz A, et al. Global epidemiology of hyperthyroidism. Nat Rev Endocrinol. 2018. 5; 301-316. Available at: www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29569622 Last accessed February 2019.

11. NHS Choices. Overactive thyroid. Available at: www.nhs.uk/conditions/ Thyroid-over-active/Pages/Introduction.aspx Last accessed February 2019.

12. NHS Choices. Underactive thyroid (hypothyroidism). Available at: www. nhs.uk/conditions/underactive-thyroid-hypothyroidism Last accessed February 2019.
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قصور الغدة الدرقية الخلقي
 یعزى قصور الغدة الدرقیة الخلقي إلی نقص هرمون الغدة الدرقیةمنذ الوالدة، و هو

عادةً نتیجة قلة نشاط أو عدم وجود الغدة الدرقیة.٢
  هذا یحدث عند ١ يف کل ٣٥٠٠ - ٤٠٠٠ طفل ، ویمکن ان یؤدي إلی مشاکل خطیرة
للتطور العقلي للطفل. ال تظهر عالمات أو اعراض هذا املرض عند معظم األطفال
 یلع الرغم من تواجد برامج کشف مبکر عند الوالدة لهذا املرض ،فانه فقط ٢٩٪ 

من املوالید الجدد عاملیًا قد تم فحصهم.١
 قد تتضمن األعراض الشائعة وجًها منتفًخا ، بکاء اجش، مشاکل التغذیة ، لسان

کبیر أو سمیك، بقع ناعمة یلع الجمجمة أو اإلمساك. ٢

�. Taylor PN, Albrecht D, Scholz A, et al. Global epidemiology of hyperthyroidism. Nat Rev Endocrinol. 2018. 5; 301-316. Available at: www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29569622 Last accessed February 2019.

�. American Thyroid Association. Congenital Hypothyroidism.

Available at: www.thyroid.org/congenital-hypothyroidism Last accessed February 2019.
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�. American Thyroid Association. Hyperthyroidism. Available at: www. thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/ata-hyperthyroidism- brochure.pdf Last accessed February 2019.

فرط نشاط الغدة الدرقية
 یحدث فرط نشاط الغدة الدرقیة عندما یتم تحریر الکثیر من هرمون الغدة

 الدرقیة يف مجرى الدم ، مما یجعل عملیة التمثیل الغذائي يف الجسم
 تعمل بسرعة کبیرة. کما یشار إلیها أحیاًنا باسم التسمم الدرقي. فرط
 نشاط الغدة الدرقیة یمیل إلی الحدوث يف األسر ویحدث بشکل شائع

عند النساء الشابات .١
 قد تشمل األعراض الشائعة ازیاد معدل ضربات القلب ، زیادة التعرق،

 العصبیة، القلق ، فقدان الوزن املفاجئ ، ارتعاش الیدین ، ضعف
 العضالت (خاصة يف الذراعین والساقین العلویین) ، اضطراب حرکة

 االمعاء ،اضطرابات الدورة الشهریة،تکسر و تساقط الشعر, ضعف البشرة
ودفئها.١

 من املهم أال تترك أعراض فرط نشاط الغدة الدرقیة دون عالج حیث  
یمکن أن تحدث مضاعفات خطیرة
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Graves  مرض
 مرض غریفس               هو السبب األکثر شیوًعا لفرط نشاط الغدة الدرقیة، 

 ویمثل أکثر من ٧٠ ٪ من مرضی فرط نشاط الغدة الدرقیة - ونسبة اصابة
 اإلناث إلی الذکورهي ٨ اإلناث الی ١ ذکر.١،٢

 وهو مرض مناعة ذاتیة حیث یقوم الجهاز املناعي بالخطأ باستهداف الغدة
  الدرقیة ، مما یؤدي إلی زیادة حجمها وفرط افرازها. ٢،٣

 األشخاص املصابون بمرض غریفس قد یعانون من عینین بارزتین أو 
  منتفختین(جحوظ العینین) .١

 سنّعلم الکثیر عن هذا املرض يف املستقبل، لکننا غیر قادرین یلع معرفة
املسببات لهذا املرض.١

Graves

�. American Thyroid Association. Hyperthyroidism. Available at: www. thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/ata-hyperthyroidism- brochure.pdf Last accessed February 2019.

�. Taylor PN, Albrecht D, Scholz A, et al. Global epidemiology of hyperthyroidism. Nat Rev Endocrinol. 2018. 5; 301-316. Available at: www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29569622 Last accessed February 2019.

�. NHS Choices. Overactive thyroid (hyperthyroidism). Available at: www.nhs. uk/conditions/overactive-thyroid-hyperthyroidism/causes Last accessed February 2019.
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