
 

 ما هو فرط نشاط الغده الدرقيه؟

من الغدة الدرقية. يتم سرد العالمات  فرط نشاط الغدة الدرقية يشير إلى وجود كميات كييرة من هرمون الغدة الدرقية في الدم مفرزة

وتحدث في الفتيات أكثر من األوالد. قد يكون  10واألعراض أدناه. يمكن أن تحدث في أي عمر ولكن في كثير من األحيان فوق سن 

 لدى األطفال والمراهقين بعض ، ولكن ليس كل العالمات واألعراض الرئيسية لفرط نشاط الغدة الدرقية.

 

مات واألعراض المحتملة لفرط نشاط الغدة الدرقية؟ما هي العال  

تضخم الغدة الدرقية ؛ عادة غير مؤلم -  

فقدان الوزن ، على الرغم من االكل العادي أو حتى زيادة االكل -  

التعرق المفرط -  

الشعور بحرارة شديدة عندما يشعر اآلخرون بالراحة -  

معدل ضربات القلب السريع أو خفقان القلب -  

األداء المدرسي ضعف -  

تقلب المزاج -  

صعوبة النوم -  

انتفاخ أو بروز العيون -  

الرعشة في اليدين -  

فرط النشاط أو األرق -  

زيادة وتيرة حركات األمعاء أو اإلسهال -  

 

 ما الذي يسبب فرط نشاط الدرقية؟

لمسببة لفرط نشاط الغدة الدرقية )المعروف أيضا باسم في األطفال ، السبب األكثر شيوعا لفرط نشاط الغدة الدرقية هو المناعة الذاتية ا

 مرض جريفز(. جهاز المناعة في الجسم النظام ينتج اجسام مضادة تحفز الغدة الدرقية افراز كميات اكبر من هرمون الغدة الدرقية. 

 

:االسباب االقل شيوعا تشمل   

 

مرض هاشيموتو(. يولد جسم المرء رد فعل مناعي تجاه الغدة الدرقية و  التهاب الغدة الدرقية المزمن الليمفاوي )المعروف أيضا باسم -

 بالتالي تسبب التهاب وإفراز هرمون الغدة الدرقية. 

 

التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد. تسبب العدوى الفيروسية التهاب الغدة الدرقية وإفراز هرمون الغدة الدرقية. على عكس األسباب  -

دة الدرقية ، يؤدي التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد إلى ألم في الغدة الدرقية .األخرى لفرط نشاط الغ  

 

بعض النموات في الدرقية.هذه هي الغدة الدرقية التي يمكن أن تنتج كميات اكبر من هرمون الغدة الدرقية. -  

 كيف يتم تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية؟

ق إلى فرط  نشاط الغدة الدرقية. يتم التأكد من التشخيص عن طريق فحوصات الدمقد يشير التاريخ المفصل والفحص البدني الدقي  

لغدة الدرقية ل الثالثي( و مستوى الهرمون  الخافز و الغير المرتبطالكلي أو الرباعي ) التي تظهر ارتفاع مستويات هرمون الغدة الدرقية

في تحديد بنية  الغدة الدرقية وانتاجها  اختبارات إضافية لمساعدة الطبيب. في بعض األحيان ، يتم إجراء منخفض جًدا )يسمى ت س ه( 

 )امتصاص اليود المشع( من الغدة الدرقية. 

 

؟كيف يتم عالج فرط نشاط الغدة الدرقية  

لجراحة. في طرق رئيسية لعالج فرط نشاط الغدة الدرقية: أدوية ضد الغدة الدرقية ، اتالف الغدة عن طريق اليود المشع ، وا 3هناك 

 لوحة المعلومات لعلم الغدد الصماء لدى االطفال

 فرط نشاط الغدة الدرقية:  دليل العائالت



بعض األحيان ، تستخدم أدوية تسمى مضادات بيتا في البداية للمساعدة في تخفيف أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ، ولكنها ال تقلل من 

 مستويات هرمون الغدة الدرقية. يعتمد العالج األمثل على السبب الكامن وراء فرط نشاط الغدة الدرقية.

 أدوية ضد الغدة الدرقية.
الجلد, ارتفاع انزيمات  يةساحس بثور مازول هو العالج الطبي األول في األطفال. عموما جيد التحمل. اآلثار الجانبية المحتملة تشملميثي

آالم المفاصل .  بروبيلثيو يوراسيل وهو دواء مشابه نوعا ما  بالميثيمازول ، ويستخدم  اض خاليا  الدم األبيض ، ونادرا الكبد ، وانخف
ناولون أطفال أو مراهقين يت 3األطفال بسبب ارتفاع خطر اآلثار الجانبية الخطيرة في الكبد. سيتمكن حوالي واحد من كل أقل بكثير في 

بعد سنتين. البعض قد ال يحتاج إلى إعادة العالج ؛ بينما قد يعاني اآلخرون من فرط نشاط  العالج توقفميثيمازول لمرض جريفز من 
.الغدة الدرقية مرة أخرى  

  
الغدة عن طريق اليود المشع.اتالف    

الغدة الدرقية هرمون الغدة بحيث ال تنتج يبتلع اليود المشع ككبسولة أو شراب. إنه يدمر الغدة الدرقية بشكل بطيء على مدى عدة أشهر ، 
ل حبة تحتوي على هرمون الغدة الدرقية( ويجب تناوقلة مستوى الدرقية. في نهاية المطاف يكون لدى الفرد قصور في الغدة الدرقية )

 هرمون الغدة الدرقية كل يوم. هذا العالج جيد التحمل وآمن عند األطفال. ال ينبغي أن تعطى للنساء في سن اإلنجاب دون التأكد أوال من
 انهن لسن حوامال.

 

 العملية الجراحية.

درقية. بعد ذلك ، يعاني الفرد من قصور الغدة االستئصال الجراحي للغدة الدرقية يؤدي إلى انخفاض سريع في مستويات هرمون الغدة ال

الدرقية ويجب أن يتناول هرمون الغدة الدرقية عن طريق تناول حبوب الدواء كل يوم. تعتبر جراحة الغدة الدرقية أكثر خطورة من اليود 

ي تتحكم في مستويات الكالسيوم المشع ، ويجب أن يقوم بها جراح متمرس. المخاطر المحتملة تشمل ضرر الغدد المجاورة للدرقية )الت

 في الدم( و العصب الحنجري )الذي يتحكم في الصوت(.  

 

 مضادات بيتا.

في المرحلة المبكرة من المرض تستخدم أدوية مضادات بيتا للعالج ، مثل بروبرانولول أو أتينولول ، في بعض األحيان لزيادة الراحة 

ريق تقليل شدة األعراض الناجمة عن فرط نشاط الغده الدرقيه. على الرغم من أن هذه عند الصغار المعانون من فرط نشاط الغده عن ط

األدوية التؤثر على مستويات الدم من هرمونات الغدة الدرقية ، فإنها يمكن أن تساعد المريض على الشعور  بالتحسن عن طريق خفض 

لق. األعراض مثل الخفقان ، سرعة معدل ضربات القلب ، والرجفات ، والق  

 

 اطلب من أطباء الغدد الصماء في األطفال شرح هذه األنواع من العالجات. سيساعدك األطباء على اختيار العالج األنسب لطفلك.

 

 
 

 

 

 

 


