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بسم اهلل الرحمن الرحيم

أمراض نقص اليود
مقدمة:

اليود عنصر طبيعي وجد عمى سطح األرض مف قديـ الزماف  ،ويحتوى جسـ اإلنساف عمى  31 - 21ممغ مف اليود

 %75منيا تقريبا يوجد في الغدة الدرقية والباقي منو منتشر في أعضاء جسـ اإلنساف المختمفة كالغدد المبنية
واألغشية المخاط ية المبطنة لمقناة اليضمية والدـ ،ويحتاجو اإلنساف يومياً وبكميات صغيرة جدا ( 151مايكرو

جراـ في المتوسط) لالسياـ فى النمو الجسمانى والعقمى كما أنو ضرورى لنشاط الغدة الدرقية وانتاج ىرموناتيا
الضرورية لمن مو وال يتـ تخزينو بجسـ اإلنساف ،بؿ يمتص الجسـ ما يحتاجو فقط ويقوـ بإخراج الفائض مع البوؿ.

يتواجد عنصر اليود طبيعي ًا في البحار والمحيطات وتعتبر الحيوانات البحرية (األ سماؾ) مف أغنى مصادر اليود و
يوجد ايضاً فى النباتات التى تنبت في تربة غنية باليود كما انو يوجد في األجزاء الورقية والزىرية أكثر مف الجذور .

دورة اليود فى الطبيعة:

اليود يرجع باألمطار

اليود يتبخر

الى األرض

في الغالؼ الجوي

يعود الى البحار
أىمية اليود:

دليل أمراض نقص اليود

) يكتسب اليود أىميتو ألن و يدخؿ في تكويف ىرموف الثيروكسيف الذى تفرزه الغدة الدرقية (الموجودة في مقدمة الرقبة
ووظيفتو تنظيـ سرعة عمميات التمثيؿ الغذائي في خاليا الجسـ كما أنو الزـ لتنظيـ النمو وأنشطة الجيازيف

. العصبي والتناسمي

:االحتياج اليومي لميود

: ) يوضح معدؿ االحتياج اليومي لميود حسب العمر1( جدوؿ رقـ

The Recommended Dietary Allowance (RDA)
The RDA for iodine was reevaluated by the Food and Nutrition Board (FNB) of the
Institute of Medicine in 2001. The recommended amounts were calculated using
several methods, including the measurement of iodine accumulation in the thyroid
glands of individuals with normal thyroid function (5). These recommendations are in
agreement with those of the International Council for Control of Iodine Deficiency
Disorders, the World Health Organization, and UNICEF (2).
Recommended Dietary Allowance (RDA) for Iodine
االحتيا ج اليومى بالميكروجرام
Males (mcg/day)

Females
(mcg/day)

0-6 months

110 (AI)

110 (AI)

Infants

7-12 months

130 (AI)

130 (AI)

Children

1-3 years

90

90

Children

4-8 years

90

90

Children

9-13 years

120

120

Adolescents

14-18 years

150

150

Adults

19 years and older

150

150

Pregnancy

all ages

-

220

Breastfeeding

all ages

-

290

Life Stage

Age

Infants

:نقص عنصر اليود

 مميوف يعانوف مف تضخـ311- 211  منيـ،عالميا يوجد أكثر مف بميوف مف السكاف يعانوف مف خطر عوز اليود

 تنتشر أمراض نقص اليود في المناطؽ الجبمية و في أواسط. مميوف يعانوف مف التقزـ6  و حوالي،الغدة الدرقية
.  مف سكاف العالـ في مناطؽ فقيرة لميود%12  و يعيش,أفريقيا و آسيا و أوروبا حيث تفتقر التربة لعن صر لميود
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ينتشر نقص عنصر اليود في كؿ السوداف وخاصة منطقة جبؿ مرة ،جباؿ النوبة ،كردفاف ،دارفور ،النيؿ األبيض
وأعالي النيؿ وفي الواليات األخرى بنسب أقؿ .

أسباب نقص عنصر اليود:

يحدث عوز اليود لسببين أساسين :

 .1فقد اف التربة ليذا العنصر نتيجة استنزافيا بعوامؿ تعرية البيئة مثؿ الجفاؼ والتصحر وقطع الغابات
الجائر وجرؼ التربة المتواصؿ الناتج عف األمطار الغزيرة والفيضانات والرياح والرعى غير المقنف الذي

يقضى عمى الغطاء النباتي .

 .2اغمب السكاف ال يتاح ليـ استيالؾ األغذية الغ نية بعنصر اليود وىي المنتجات البحرية ومنتجات
الحيوانات التي تتغذي عمي نباتات أو أطعمة بيا عنصر اليود

الغدة الدرقية
موقعيا

تقع الغدة الد رقية في المنطقة األمامية مف الرقبة  ،أماـ القصبة اليوائية  ،وىي تشبو في شكميا الفراشة التي تفرد

جناحييا  ،وىي ذات لوف بني محمر  .وتتكوف مف فصيف  ،وتحتوي عمى خاليا خاصة تقع في بطانتيا تدعى

الخاليا الكيسية  ، Follicles cellsوىذه الخاليا ىي المسؤولة عف إفراز ىرموف الثايرويد Thyroid hormone .
وتعتبر ىذه الغدة مف الغدد الصماء ( التي تدخؿ إف ارزاتيا مباشرة إلى الدـ مف دوف الحاجة إلى قنوات خاصة لنقميا
).

الغده الد رقيو ) (Thyriodىي غده صغيره تزف حوالي رطؿ واحد ،توجد أماـ العنؽ عمى القصبو اليوائي ة )
 (tracheaتحت تفاحة آدـ.

وظائف وأىمية الغده الرقيو:
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وظيفة الغدة الدرقية ) (Thyroid glandىي تحويؿ اليود الموجود فى الطعاـ إ لى ىرمونات ( الثيروكسيف  ،T4و
التراي أيودو ثيرونيف  .)T3خاليا الغده الدرقية ىي الخاليا الوحيده التي تمتص اليود فيي تعمؿ عمى اتحاد اليود و

الحامض األمنيوني لصنع  T3و  T4ثـ بعد ذلؾ يذىب الى الدـ و منو لباقي أجزاء الجسـ لمتحكـ في التمثيؿ
الغذائي ) ( (metabolismتحويؿ األكسجيف و السعرات الح اررية الى طاقة).

الغدة الد رقية تتحكـ فييا الغده النخامية ) (pituitary glandوىي غده صغيره بحجـ الفاصوليا في قاعدة المخ .

عندما يقؿ معدؿ ىرمونات الثيرويد (  T3و  )T4في الدـ تقوـ ال غدة النخامية  Pituitaryبانتاج ال ػ Thyroid

 (TSH) Stimulating Hormonesالذي يحفز الغدة الدرقية بانتاج المزيد مف اليرمونات .و بتحكـ مف ا لػ

 TSHتقوـ ال غدة الدرقية بتصنيع واف راز T3و  T4و بالنالي يزيد معدليـ في الدـ ،تتحسس الغده  pitبيذه

الزياده فتستجيب بنقصان انتاج  .TSHالغده النخامية يتـ تنظيميا بواسطة غده أخرى تسمى
) (Hypothalamusوىي جزء مف المخ و تنتج (Thyroid Stimulating Hormone Releasing TRH

) Hormoneالذي يحسس الغدة النخامية لتحفيز الغدة الدرقية بانتاج .TSH

مسببات نقص عنصر اليود:
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 .1التخمؼ العقمى.
 .2التبمد الذىنى ( قمة نسبة الذكاء وضعؼ التحصيؿ الدراسى لدى االطفاؿ).
 .3نقص أو انعداـ حاسة السمع
 .4التقزـ ( شديد القصر).

 .5موت االجنة داخؿ الرحـ .
 .6االجياض.

 .7تدنى الخصوبة (العقـ ).
 .8تضخـ الغدة الدرقية .

عالقة اليود بتضخم الغدة الدرقية

اليود يوجد بكثرة في الغدة الدرقية  ،وقد تصؿ نسبتو داخميا إلى خمسة وعشريف ضعفا عف بقية أنسجة الجسـ
 .ويؤدي النقص في اليود إلى نقص في كمية ىرموف الثايرويد المنتجة  ،ويؤدي ىذا النقص إلى تحفيز الغدة

النخامية  pituitary glandعمى إفراز اليرموف المحفز لمثايرويد  ، TSHوالذي يؤدي إلى تضخـ الغدة

الدرقية  ،وزيادة التروية الدموية إلييا مف خال ؿ زيادة األوعية الدموية  ،والذي يؤدي إلى زيادة إنتاج ىرموف

الثايرويد .

أنواع اختالل عمل الغدة:

ىناؾ شكميف رئيسييف لحدوث ىذا الخمؿ:

النوع األول  :و يتمثؿ في قمة إف ارزات الغدة

النوع الثاني  :و يتمثؿ في زيادة إف ارزات الغدة

أعراض قمة إفرازات الغدة:
ترىؿ في الجسـ

الميؿ إلى النعاس
الشعور بالكسؿ

اإلحساس بالبرودة

زيادة إفرازات الغدة:

زيادة إف ارزات الغدة عادة ما يكوف ناتجا عف عدة عوامؿ ولكف ىناؾ مسبباف رئيسياف:
 .1مرض غريف .

ويعرؼ مرض غريؼ بأنو عبارة عف زيادة أولية في وظائؼ الغدة وال أحد يعرؼ بالتحديد المسبب الرئيسي

ليذا المرض ،ولكف ىناؾ اعتقاد بأف السبب الجوىري ليذا المرض ىو وجود اختالؿ لمنظاـ المناعي في

الجسـ ينتج عنو قياـ الغدة بإفراز كمية كبيرة جدا مف ىرموف الثيروكسيف اليرموف األساسي الذي تفرزه الغدة

والمحصمة النيائية ليذا الخمؿ ىو قياـ المصنع بحرؽ الطاقة وىذا المرض يؤثر بشكؿ واضح عمى العيف حيث
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يالحظ جحوظ في العينيف  exophthamosعند المصابيف بيذا المرض.
 .2حدوث تكيسات أو أو رام الغدة الدرقية
وىناؾ نوع آخر مف أمراض زيادة حجـ الغدة الدرقية يحدث كنتيجة لوجود تكيسات وىذا النوع مف المرض ال
يستجيب عادة لمعالج التحفظي ،والعالج اإلشعاعي ال ينجح دائما ويكوف التدخؿ الجراحي ىو األفضؿ في

عالج مثؿ ىذه الحاالت ،وىذا المرض موجود بكثرة في السوداف  ،الف ىذا المرض عادة ينتشر في المناطؽ
التي ال يتوفر فييا اليود أو يوجد بقمة مثؿ المناطؽ الصحراوية ومناطؽ الجباؿ في سويس ار أو في وسط إفريقيا
ويقؿ انتشار المرض في المناطؽ الساحمية  ،ولكف مع وجود الممح المزود باليود وكذلؾ تناوؿ المأكوالت

البحرية كاألسماؾ قد ساعد عمى اإلقالؿ مف ىذه المشكالت نسبيا .

ولكف في أحياف كثيرة نجد أف ىذا المرض منتشر خاصة عند السيدات ألف الجسـ قد يشكؿ ضغطاً عمى ىذه

الغ دة وبالتالي قد يحدث تحوصؿ أو تكيس في الغدة وعادة ال نتدخؿ جراحيا في مثؿ ىذه الحاالت إال إذا

حدث تضخـ في الغدة وأحدثت ضغطا عمى القصبة اليوائية أو البمعوـ أو دخمت إلى الخمؼ وبالتالي تضغط

عمى األوعية الدموية في القفص الصدري أو إذا أصبحت متضخمة عند الرقبة فنقوـ بإجراء الجراحة إلزالة

جزء كبير جدا مف الغدة ونترؾ ثُمنيا وفي اغمب األحواؿ فإننا نعطي ىؤالء المرضى عالجا بديال لمغدة وىو

ىرموف الثيروكسيف  ،وفي بعض األحياف يحدث نوع مف السرطاف محدود في الغدة  ،مما قد يثير القمؽ لدى

بعض الناس ولذلؾ فعند وجود شؾ فإننا ننصح بالتدخؿ الجراحي ،وىناؾ مجموعة مف األوراـ التي تصيب

الغدة الدرقية وفي الغالب تكوف حميدة وىذا النوع شائع إلى حد كبير وىو عدة أنواع وعالجو يعتمد أساسا عمى
عدة أشياء أوالً استئصاؿ لمغدة إما كميا أو جزئيا وبعد االستئصاؿ يعطى اليود المشع وفي النياية يجب عمى

المريض تناوؿ دواء ليحؿ محؿ الغدة .

أعراض زيادة إفرازات الغدة:

تأثيرات زيادة إفراز ىرموف الثايرويد
زيادة درجة الح اررة
زيادة ضغط الدـ

خفقاف وزيادة عدد دقات القمب
نقصاف الوزف مع زيادة الشيية

اإلسياؿ وزيادة حركة الجياز اليضمي

فقداف في كتمة العضالت
الييجاف

تغيير في الشخصية

التأثير في النمو
عدـ الراحة واألرؽ

يخفض مف عمؿ المبيض عند النساء  ،وربما يؤدي إلى العجز الجنسي عند الرجاؿ

خفة في الشعر وقوة األظافر مع وجود لمعاف في الجمد.
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التشخيص :

يتـ التشخيص عف طريؽ :
 .1الفحص السريرى .
 .2الفحص المعممي .

الفحص السريرى


المريض يعيش في بيئة معروفة بفقرىا الشديد لعنصر اليود (التربة ,الماء وبالتالي الطعاـ ).



نجد الغدة الدرقية متضخمة (حجـ الفص الواحد لمغدة اكبر مف إبياـ الطفؿ المريض) وسائحة عند الصغار



درجة ح اررة المريض اقؿ مف المعدؿ الطبيعي  37دس .

ومتضخمة ومتعددة الفصوص عند الكبار .

الفحص المعممي


نجد أف تركيز ىرموف الغدة الدرقية رباعي يود الثيرونيف منخفض أو في المعدؿ الطبيعي في المصؿ.



نجد أف تركيز ىرموف الغدة الدرقية ثالثي يود الثيرونيف مرتفع أو في المعدؿ الطبيعي في المصؿ.



نجد أف مستوى اليرموف المنبو لمد رقية مرتفع أو في المعدؿ الطبيعي .



نجد أف معدؿ إفراغ اليود في البوؿ<  11مايكروجراـ  /دس لتر .



ارتفاع اخذ الغدة الد رقية لميود المشع .

وعالج ىذه الحالة بسيط جدا وىو تناوؿ حبوب بديمة لميرموف الذي تنتجو الغدة الدرقية وبعدىا يستعيد نشاطو مرة

أخرى  .وىذه الحاالت يتـ عالجيا عادة عف طريؽ أخصائي أمراض الغدد الصماء وقمما تحتاج ىذه الحاالت إلى
أي تدخؿ جراحي .
وتأثير اليود معقد ويعتمد عمى الكمية المعطاة مف اليود وحالة الغدة الد رقية  .ويمكف تجنب اإلصابة بتضخـ الغدة
الدرقية عف طريؽ تناوؿ الممح المدعـ باليود  ،وعف طريؽ تناوؿ األسماؾ التي تحتوي لحوميا عمى كميات جيدة

مف اليود الالزـ لمجسـ والذي يمتصو الجسـ بسيولو .

واألوراـ الحميدة موجود بكثرة وتشخيصيا يعتمد أساسا عمى معرفة الطبيب واخذ خزعة مف المريض وتحميميا
ومعرفة نوع الورـ وبالتالي وضع خطة لمعالج الجراحي .

والمريض يحتاج دائماً إلى المتابعة بعد جراحة االستئصاؿ وتكوف ىذه المرحمة أىـ مف العالج ألنو في بعض

الحاالت قد ينتشر الورـ في بعض الغدد الميمفاوية المجاورة وفي ىذه الحالة يحتاج المريض إلى جراحة أخرى
الستئصاؿ ىذه الغدة وبعد ذلؾ يتـ عالجيا إشعاعيا لتنظيؼ المنطقة تماما  ،وىناؾ نوع آخر وىو األوراـ

الخبيثة اال انو قميؿ الحدوث نسبيا .
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في السودان :معظم األطعمة النباتية والحيوانية بما فييا مياه وأسماك األنيار ينعدم فييا عنصر اليود
وبعض المواد المسببة لمغدة مثل الكسافا.

أعراض وعالمات نقص عنصر اليود:
 .1الفتور الشديد و الكسؿ .

 .2إزدياد في ضربات القمب .
 .3الرجفة أو الرعشة في اليديف .

 .4نقص او إنعداـ حاسة السمع .

تقييم أمراض نقص اليود:

 .1قياس معدؿ تضخـ الغدة الدرقية الكمي .
 .2متوسط استخراج اليود في البوؿ .

 .3قياس تركيز ىرمونات الغدة الدرقية بالدـ.
 .4قياس مستوى اليرموف المنبو لمدرقية .

تقاس كميات اليود فى البوؿ ب مايكروجراـ /دسمتر والمعدؿ القياسى الذى يحدد نقص اليود ىو <  11مايكروجراـ

 /دسمتر .

نقص اليود وتصنيف المجتمعات:

جدول رقم () 2
التصنيف

درجة تضخم الغدة

النسبة بالمجتمع

اليود المخرج بالبول

بسيط

A1أو 1 B

% 31- 11

5.1 – 3.5

ميـ

متوسط

2

%51- 21

3.5- 2.1

يجب األصحاح

شديد

3

%111 - 31

أقؿ مف 2

محرج و يجب األصحاح

( ميكروجرام /دسيمتر )

حساسية الوضع و األصحاح

المستمر

ىرم أمراض نقص اليود
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اليرـ أعاله يوضح حقيقة أف العواقب الناتجة عف عوز اليود  %91منيا تظؿ خفية وفقط الظاىر لمعيف ىو التقزـ
الذي ال يمثؿ اكثر مف  %11مف العواقب الناتجة عف عوز اليود.

كيف نتعرف عمى نقص اليود في المواليد
 .1خموؿ الوليد .

 .2يكوف أجش الصوت عند البكاء .
 .3اإلصابة باإلمساؾ ,
 .4قتؽ السرة .

 .5استمرار اليرقاف الطبيعي الكثر مف المدة المعيودة .

أال بطاء في العالج يؤدى إلى فقداف حاسة السمع كميا والتخمؼ العقمي الدائـ .

كيف نتعرف عمى نقص اليود في األطفال
 .1تدنى النمو الجسماني والعقمي .
 .2قمة الذكاء .

 .3عدـ الرغبة في التحصيؿ الدراسي .
 .4تدنى النمو العضمي والوظيفي .
 .5فقداف حاسة السمع .
 .6التقزـ .
 .7تأخر عالمات البموغ .

كيف نتعرف عمى نقص اليود في البالغين
 .1البطء في الحركة والخموؿ .
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 .2سرعة اإلجياد والنعاس أثناء ساعات النيار بالرغـ مف النوـ الكافي ليال .
 .3الحساسية الذائدة لمبرد .

 .4التوتر وتقمب المزاج والميؿ لالكتئاب .
 .5خشونة الجمد والشعر واألظافر تكوف جافة وىشة .

كيف نتعرف عمى نقص اليود عند النساء
 .1غ ازرة الدورة الشيرية واستمرارىا أكثر مف المدة العادية .
 .2عدـ انتظاـ الدورة الشيرية وتدنى الخصوبة .

 .3نوبات قمبية نسبة الرتفاع الدىوف في الدـ المسبب لضيؽ الشراييف .

فى حالة نقص اليود الشديد
 .1يحدث انتفاخ وتورـ الوجو خاصة حوؿ العينيف .
 .2ضعؼ النبض .
 .3اإلمساؾ .

 .4تيدج الصوت .
 .5احتباس السوائؿ داخؿ الجسـ مما يؤدى الى زيادة الوزف .ضعؼ الذاكرة .
 .6تخشب وتقمص العضالت .

أمراض نقص اليود فى السودان :

تـ التعرؼ عمي أمراض نقص اليود منذ خمسينات القرف الماضي .وتعتب ر تربة السوداف فقيرة لميود و بالتالي المياه
والمنتجات الحيوانية في معظـ مناطؽ تفتقر لميود ولقد صنؼ السوداف مف قبؿ منظمة الصحة العالمية مف األقطار

ذات الدرجة المتوسطة التي تعانى مف أمراض نقص اليود السوداف .
تشير النسب الناتجة عف المسح الشامؿ لتحديد مستويات ام راض نقص اليود عاـ  1997الي إرتفاع نسبة اإلصابة
بتضخـ الغدة الد رقية وأف كميات اليود المخرجة في البوؿ اقؿ مف المعدؿ القياسي.

العالج:
ييدؼ العالج إلى تقميؿ تصنيع أو تقميؿ إفراز اليرموف اإلضافي  ،وىذا يتـ بطريقتيف ]:
دوائيا اوجراحيا

دوائيا

منع تصنيع ىرموف الثايرويد  Inhibition of thyroid hormone synthesisوذلؾ عف طريؽ أحد األدوية
التالية :
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الثايواميدز Thioamides
بروبيؿ ثيويوراسيؿ Propylthiouracil
ميثيمازوؿ Methimazole
كاربيمازوؿ Carbimazole
وىذه األدوية تقوـ بالتجمع في الغدة الدرقية  ،وتمنع تصنيع بعض المواد الميمة التي تدخؿ في تصنيع الثايرويد
 Thyroid .ال تظير تأثيرات سريعة ليذا النوع مف العالج  ،لكونو ال يؤثر عمى مخزوف الثايرويد  ،و يظير تأثير

ىذا النوع مف العالج عند انتياء كمية الثايرويد الموجودة في الجسـ .

بروبرانولوؿ (  Propranololحاصرات بيتا  ) :تستعمؿ إلزالة سريعة ألعراض المرض السيئة مف جراء زيادة
الثايرويد  ،وقد تستعمؿ كعالج مساعد مع األنواع األخرى مف العالج.
حصر إفراز اليرموف  Blockade of hormone Release :نوع قميؿ االستعماؿ حاليا  ،ويعتمد عمى إعطاء
اليود لممريض حسب جرعة موصوفة  ،والتي تقوـ بمنع تحرر إحدى المواد اليامة في إفراز اليرموف مما يؤدي
بدوره إلى قطع اليرموف ( الجدوؿ ادناه ) .
جراحيا - :
إزالة جزء أو كؿ الغدة الدرقية  :ويتـ ىذا عف طريؽ الجراحة او عف طريؽ تدمير الغدة بواسطة اليود المشع I131
والذي يتميز بصفة التجمع في الخاليا الكيسية لمغدة الدرقية Thyroid follicular cells .
الجراحة :مف الممكف إزالة جزء أو كؿ الغدة الدرقية عف طريؽ الجراحة  ،ولكف ىناؾ دائما خطر أف تؤثر العممية

عمى الصوت عف طريؽ تأثيرىا عمى الحباؿ الصوتية  ،لكوف ىذه الغدة تقع بالقرب مف الحباؿ الصوتية  .وفي

الجراحة يبقي ا لجراح عمى  1/8مف الغدة  ،ويعتبر ىذا الجزء كافيا إلنتاج الثايرويد  Thyroidالالزـ لمجسـ  .ويتـ
عادة المجوء إلى الجراحة لألسباب التالية :

عدـ وجود استجابة لمعالج الدوائى مف قبؿ المريض
وجود موانع لتعريض المريض لمعالج اإلشعاعي

العالج عف طريؽ اليود المشع  I131 :ويستخدـ اليود المشع  I131في مجاؿ العالج والتشخيص  ،حيث يتجمع
اليود في الغدة الدرقية  ،ويشع (يقذؼ اشعة بيتا) التي تخترؽ  1.5ممـ فقط في نسيج الغدة الد رقية  ،والذي يوفر

تأثي ار عالجيا في الغدة فقط مف دوف التأثير عمى األنسجة المجاورة مثؿ البا ار ثايرويد  Parathyroid .باإلضافة

إلى أف  I131يشع بعض أشعة جاما  ،والتي ليا قابمية أكبر عمى االختراؽ  .ونصؼ العمر لميود المشع  I131ىو
 8أياـ  .ويستعمؿ اليود المشع  I131في عالج تضخـ الغدة لجميع األعمار  ،ويعتبر كعالج مساعد مع الج راحة

في حالة سرطاف الغدة الد رقية  .وأثناء العالج باليود المشع  I131يجب اخذ جرعة كبيرة مف أمالح يود الصوديوـ

أو يود البوتاسيوـ لممساعدة في تحسيف عممية التخمص واخراج اليود مف الجسـ  .ىناؾ احتماؿ أف يصاب مف – 6
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 % 11مف المرضى الذيف يعالجوف باليود المشع  I131بنقص إفراز الثايرويد  ، Hypothyroidبسبب عدـ قدرة
خاليا الغدة الدرقية عمى االنقساـ مف جديد مما يؤدي إلى إصابتيـ بنقص الثايرويد  ،مما يتطمب معالجة المريض

في ىذه الحالة بعالجات نقص الثايرويد

الجرعات العالجية ال تتـ إال بإستشارة إختصاصى الغدد الصماء أو الباطنية
جدول رقم ( )3يوضح جرعات اليود العالجية:
المستيدف
اؿ النساء فى سف األنجاب

عدد المرات

الجرعات العالجية
كابسولة ( 211ممجراـ )

 4مرات فى العاـ

الرضع (أقؿ مف عاـ )

نصؼ كابسولة ( 111ممجراـ )

 4مرات فى العاـ

أطفاؿ مف عاـ –  5أعواـ

كابسولة ( 211ممجراـ )

 4مرات فى العاـ

أطفاؿ مف  6أعواـ –  15عاـ

كابسولة ( 211ممجراـ )

 4مرات فى العاـ

في حاالت تضخـ الغدة الدرقية الشديد يكوف العالج باليود غير مثمر وال يؤدى إلى نتائج طيبة .

األفضؿ - :


تعويض ىرمونات الغدة الدرقية لتثبيط عمؿ اليرموف المنبو لمد رقية النتاج الثيروكسيف .



الغدة الدرقية كبيرة الحجـ والتي ال تستجيب إلى العالج وتعوؽ التنفس و عممية البمع تتطمب ندخؿ جراحيا

إلزالة جزء منيا أو استئصاليا كميا .

مكافحة نقص اليود عالميا:

ُعقػد االجتمػػاع الت شػػاوري لخبػراء األمػػـ المتحػػدة فػي مػػايو  1111و لقػػد اتفػؽ كػػؿ مػػف منظمػة ال صػػحة العالميػػة و صػػندوؽ
األمػـ المتحػدة لألطفػػاؿ والمجمػس ال عػػالمي لمكافحػة ام ػراض نقػص اليػود وأوصػػي الجميػع بتعمػػيـ يودنػة ممػػح الطعػاـ لمسػػكاف
واختير مؤشر نسبة المنازؿ التي تستعمؿ الممح الميودف لمتابعة مواقؼ البمداف.

كمػا انػػو فػي معظػػـ البمػػداف اإلقميميػة تبنػػي منتجػػو الممػح مػػع ال سػػمطات ال صػحية اإلعػػالف وااللت ػزاـ با سػتراتيجية تعمػػيـ يودنػػة

الممح ( ( universal salt iodization

إستراتيجية يودنة الممح في السودان:

تبنػت و ازرة ال صػحة االتحاديػة إ ضػػافة مػادة اليػود الػي ممػػح الطعػاـ إ سػتنادا عمػي الق ػ اررات الو ازريػة ال صػادرة منػذ عػػاـ 1115

وحتى عاـ  2115عمي التوالي لتأكيد الدعـ السياسي لتعميـ يودنة الممح

الوقاية نقص عنصر اليود:


تناوؿ ا ألغذية الغنية باليود كاألسماؾ والمأكوالت البحرية.
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ا سػػتعماؿ ممػػح الطعػػاـ الم ضػػاؼ إليػػو اليػػود بالكميػػات المعتػػادة ( .الميػػودف ) يػػوفر لمف ػػرد
إحتياجػو اليػومي مػف عن صػر اليػود وال ي سػػبب أي ضػرر فػي األمػاكف التػي ال يوجػد فييػػا
نقص اليود.

طرق الوقاية من نقص اليود:

تستخدـ كابسوالت اليود الزيتية لمكافحة نقص اليود فى الفترة ما قبؿ تعميـ الممح الميودف.

موجيات إستعمال كابسوالت اليود الزيتية:

يتـ إشراؾ إختصاصى الغدد الصماء أو الباطنية فى ىذا البرنامج

تعمـ الجرعات الوقائية ( حسب الجدوؿ أدناه) إذا كاف نسب ة األصابة بتضخـ الغدة الدرقية فى المنطقة مف %41

فما فوؽ و يشمؿ جميع درجات التضخـ مقترف بنسبة إخراج لميود أقؿ  5ميكروجراـ  /دسيمتر .
فى حالة أنتشار الممح الميودف وارتفاع نسبة إستخدامو الى أكثر مف  % 01فى المنطقة يتـ إيقاؼ الجرعات
الوقائية وعالج الحاالت الخ اصة بواسطة األختصاصى
جدول رقم ( )4يوضح جرعات اليود الوقائية:
المستيدف

الجرعات الوقائية

عدد المرات

اؿ النساء فى سف األنجاب

 2كابسولة ( 411ممجراـ )

مرة فى العاـ

اا الحامؿ

كابسولة ( 211ممجراـ )

مرة فى العاـ

الرضع (أقؿ مف عاـ )

نصؼ كابسولة ( 111ممجراـ )

مرة فى العاـ

أطفاؿ مف عاـ –  5أعواـ

كابسولة ( 211ممجراـ )

مرة فى العاـ

أطفاؿ مف  6أعواـ –  15عاـ

 2كابسولة ( 411ممجراـ )

مرة فى العاـ
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5. Myxedematous endemic cretinism in the Democratic Republic of
Congo. Four inhabitants aged 15-20 years : a normal male and three
females with severe longstanding hypothyroidism with dwarfism,
retarded sexual development, puffy features, dry skin and hair and
severe mental retardation. From Delange (216).
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الغدة الدرقٌة
موقعها
تقع الغدة الدرقٌة فً المنطقة األمامٌة من الرقبة  ،أمام القصبة الهوائٌة  ،وهً تشبه فً شكلها
الفراشة التً تفرد جناحٌها  ،وهً ذات لون بنً محمر  .وتتكون من فصٌن  ،وتحتوي على خالٌا
خاصة تقع فً بطانتها تدعى الخالٌا الكٌسٌة  ، Follicles cellsوهذه الخالٌا هً المسؤولة عن
إفراز هرمون الثاٌروٌد  Thyroid hormone .وتعتبر هذه الغدة من الغدد الصماء ( التً تدخل
إفرازاتها مباشرة إلى الدم من دون الحاجة إلى قنوات خاصة لنقلها) .
http://sehha.com/diseases/endocrine/Thyr-gland1.gif
http://sehha.com/diseases/endocrine/Thyr-gland2.jpg
صورتٌن توضحان موقع الغدة الدرقٌة بالنسبة للرقبة وشكلها الذي ٌشبه الفراشة
وظٌفتها
وظٌفة الغدة الدرقٌة هو إفراز هرمون الثاٌروٌد  ، Thyroid hormoneوهو على نوعٌن:
الثاٌروكسٌن (الثٌروكسٌن ) Thyroxineأو رابع ٌود الثٌرونٌن  Tetraiodothyronineأو T4
وٌعتبر الهرمون الرئٌسً الذي ٌفرز
وهرمون ثالث ٌود الثٌرونٌن  Triiodothyronineأو ، T3والذي ٌتحول إلى ثاٌروكسٌن
 Thyroxineعند النسٌج المطلوب .
التأثٌرات الفسٌولوجٌة للهرمون الدرقً
تمتلك الهرمونات الدرقٌة تأثٌرٌن فسٌولوجٌٌن رئٌسٌٌن:
زٌادة تركٌب البروتٌن فً جمٌع أنسجة الجسم تقرٌبا.
زٌادة استهالك األكسجٌن بشكل رئٌسً فً األنسجة المسؤولة عن االستهالك األساسً لألكسجٌن (الكبد
 ،الكلى  ،القلب والعضالت الهٌكلٌة).
الغدة الدرقٌة
فراشة صغٌرة  ،لونها بنً مائل لالحمرار تفرد جناحٌها فً المنطقة األمامٌة من الرقبة أمام القصبة
الهوائٌة ،ورغم صغر حجمه ا إال أنها تمثل محطة تولٌد الطاقة بل ٌمكن القول إنها تسٌطر على وظائف
الجسم كله ،إنها بالطبع لٌست فراشة حقٌقٌة ولكنها تشبه الفراشة فً الشكل إلى حد كبٌر ،أما اسمها
فهو الغدة الدرقٌة وهً صماء إفرازاتها تدخل فً الدم مباشرة وتعتبر ترمومتر الجسم الفعلً ،فلو زاد
نشاطها عن المنسوب العادي تصبح كالنار تأكل الهشٌم ،تحرق كل ما ٌصل إلٌها من وقود ،ولو قل
نشاطها عن معدله فإن الجسم ٌفقد نشاطه وحٌوٌته وٌركن إلى الكسل و الخمول والنعاس وٌشعر
بالبرودة باستمرار  ،عن هذه الغدة وأمراضها وأعراضها وطرق عالجها ٌحدثنا الدكتور سامً
البغدادلً ،استشاري الجراحة العامة بمستشفى الملك فهد للحرس الوطنً ،فٌقول :
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الغدة الدرقٌة من أهم الغدد الموجودة فً الجسم وٌمكن تشبٌهها بمحطة لتولٌد الطاقة فً الجسم
البشري ،توجد فً الجهة األمامٌة من منطقة الرقبة وتعمل أساسا على إفراز الهرمونات التً تتحكم فً
عم لٌات أٌض الخالٌا وبالتالً فعند حدوث أي اضطراب فً وظٌفة الغدة الدرقٌة ٌحدث  -كنتٌجة لذلك -
خلل فً جمٌع وظائف الجسم. ،
وتتكون الغدة الدرقٌة أساسا فً مرحلة الجنٌن من نتوء بسٌط ٌظهر فٌما بٌن الجزء األمامً والخلفً
من اللسان وتنزل من منطقة اللسان إلى المنطقة األ مامٌة من الرقبة ولذلك ٌحدث نو من المشاكل
حٌث ٌكون جزء منها فً اللسان عند األطفال أو فً أي مكان آخر فٌما بٌن اللسان والرقبة ،وفً بعض
األحٌان ٌحدث نو من التكٌس فً مكان نزول الغدة وٌؤدي إلى التهابات عند األطفال وٌحتاج الطفل فً
هذه الحالة إلى عملٌة جراحٌة الستئصالها. ،
أما عن موقعها من الناحٌة التشرٌحٌة فٌوضح د ،البغدادلً أنها تقع أمام القصبة الهوائٌة وتكمن
صعوبتها  -خاصة أثناء إجراء الجراحة  -فً وجود عالقة حرجة جدا بٌنها وبٌن األحبال الصوتٌة حٌث
ٌوجد على جانبً الغدة عصبان ٌتحكمان فً حركة األحبال الصوتٌة وبالتالً تظهر أهمٌة الناحٌة
التشرٌحٌة للغدة الدرقٌة وخاصة فً الحاالت الجراحٌة ألن ذلك ٌمكن أن ٌؤدي إلى تغٌر صوت المرٌض
بل من الممكن أن ٌفقده تماما عند حدوث أي خطأ جراحً .
ومن ناحٌة الدورة الدموٌة  ،فلو أخذنا جراما واحدا من أنسجة الغدة الدرقٌة فسنجد أن نسبة مرور الدم
فٌها تعتبر من أعلى النسب فً الجسم  -بالنسبة لجرام واحد من الغدة  -وبالتالً فكمٌة الدم التً تمر
فٌها تكون كبٌرة جدا .ولذلك فهً عملٌة تحتاج إلى خبرة كبٌرة وحرص شدٌد من الجراح لما ٌمكن أن
تؤدي إلٌه من مضاعفات كثٌرة كالنزٌف مثال .
أما عن اختالل عمل الغدة فٌقول د ،البغدادلً إن هناك شكلٌن رئٌسٌٌن لحدوث هذا الخلل:
األول ٌتمثل فً زٌادة إفرازات الغدة
والثانً فً قلة إفرازاتها
وبالنسبة للشكل الثانً فأعراضه تظهر على المرٌض على هٌئة:
زٌادة فً الوزن
ترهل فً الجسم
المٌل إلى النعاس
الشعور بالكسل
اإلحساس بالبرودة
وعالج هذه الحالة بسٌط جدا وهو تناول حبوب بدٌلة للهرمون الذي تنتجه الغدة الدرقٌة وبعدها ٌستعٌد
نشاطه مرة أخرى وهذه الحاالت ٌتم عالجها عادة عن طرٌق أخصائً أمراض الغدد الصماء وقلما
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