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 الغدة الدرقية ضرورية للنمو الطبيعي والتطور  هرموناتتعد
 .في الجسم االستقالبيةوالعمليات 

 
 محور بشكل دقيق من خالل  الهرموناتيتم تنظيم إنتاج هذه

  –hypothalamic الغدة الدرقية-الغدة النخامية-الوطاء

pituitary–thyroid axis. 

 
 ،خاصة لدى النساءتعد أمراض الغدة الدرقية شائعة الحدوث ،

بحيث يكون حوالي التقدم بالعمر ويزداد معدل الحدوث مع 
عاًما يعانون من  65٪ من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 10

 .خلل في وظائف الغدة الدرقية
 
 بمجرد تشخيص أمراض الغدة الدرقية، يتم عالجها بسهولة، مع

 .نتائج ممتازة على المدى البعيد لمعظم المرضى
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Regulation of thyroid 

hormone synthesis and 

metabolism. 

Synthesis and secretion  
of each hormone is 
under continuous 

feedback  control  in 
normal physiologic 

conditions. 
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 التيروكسينالغدة الدرقية هرموني  بهرموناتيقصد  
Thyroxine (T4)  , التيرونينوثالثي يود tri-iodothyronine  

(T3). 

 ودمج  يودنةيتم اصطناعهما في الغدة الدرقية من خالل عملية
يود في حين يملك  ذرات 4 التيروكسينيملك ) تيروزين لجزيئتي

 (.يود ذرات 3 التيرونينثالثي يود 

 تفرز الغدة الدرقية بشكل أساسيT4  حيث يبلغ تركيزه في

 .ل/نانومول 100حوالي  البالسما

بإزالة يود من , وخاصًة الكبد والكلى, تقوم األنسجة المحيطية
T4  لتشكل حوالي ثلثي كميةT3  البالسماالجائلة في  

الشكل األكثر فعالية  T3يعتبر )ل /نانومول 2والتي تبلغ حوالي 
 (.T4بيولوجية من 
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 يرتبطT3  الغدة  هرموناتبمستقبالته الخلوية ليحرض تأثيرات

 .الدرقية كما سنرى الحقاً 

 يستطيعT4  ب  مايسمىالمتبقي أن يتحول إلىT3  العكسي
reverse T3 (rT3) , يعتبر غير فعال بيولوجيا  الذي. 

 تقوم االنسجة بتنظيم
حالة هرمونات الغدة 

 الدرقية بحسب
احتياجاتها من خالل 

التحكم بالكميات 
النسبية المصنعة من 

 .rT3أو  T3كل من 
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 بالدراقيقصد Goitre  الدرقيةتضخم الغدة.   

 مع قصور في الغدة الدرقية قد يترافق تضخم الغدة الدرقية
أو مع فرط نشاط الغدة الدرقية أو مع بقاء وظائفها 

   .طبيعية

 ا يعتبر عالمياً لمرض نقص اليود هو السبب األكثر شيوع 
حيث تشير تقديرات منظمة الصحة , تضخم الغدة الدرقية

العالمية إلى أن ما يقارب ملياري شخص ال يتناولون كمية كافية 
 .من اليود

 
 في العديد من البلدان المتقدمة تم

التغلب على هذه المشكلة عن 
طريق إضافة اليود إلى األغذية 

 .األساسية مثل الملح المعالج باليود
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 من % 99.95 مانسبتهينتقلT4  الدم بشكل مرتبط  بالسمافي
الرابط  الغلوبولينمع  T4من % 70حيث يتم ارتباط   .بالبروتينات

%  25ونسبة , Thyroxine binding globulin (TBG) للثيروكسين

 الترانسثيريتينمع بروتين % 5ونسبة  االلبومينمنه مع 
Transthyretin (formerly called prealbumin).  يتم نقل

 .أيضا بواسطة نفس البروتينات T3من % 99.5 مانسيته

 من ( غير المرتبط)الحر التأثير البيولوجي إلى الجزء يعود
والتي  (Free or unbound fraction) الغدة الدرقية هرمونات

نظرا لكونها الوحيدة  Free T4 (FT4), Free T3 (FT3)تدعى 

القادرة على االرتباط بمستقبالتها الغشائية والتأثير على 
 المسؤولةهي  FT3و FT4 كما أن. االستقالب داخل الخلوي

 .TSHالسلبي الراجع ل  التلقيمعن 
8 Dr. Rama IBRAHIM 



 ترتبط هرمونات الغدة الدرقية بمستقبالت نوعية خاصة على
غشاء الخلية تقوم بنقل الهرمونات لداخل الخلية بشكل معتمد 

 .على الطاقة

يتحول , ضمن الخليةT4  إلىT3  الذي يمتلك مستقبالت نووية
Nuclear receptors  المورثات  وتفعيلتقوم بدورها باالرتباط

 .T3 responsive genes الدرق لهرموناتالمستجيبة 

 الغدة الدرقية مجموعة واسعة  لهرموناتتعدل النواتج الجينية
 االستقالبمعدالت من وظائف الخلية بما في ذلك 

الدهون  واسقالب,  Basal metabolic rateاألساسي  

  .والبروتينات والكربوهيدرات

 الغدة الدرقية تزيد من  هرموناتالعالية من  التراكيزوبالتالي فإن
 .والدهوناألساسي وتحفز تقويض البروتينات  االستقالبمعدل 

المنخفضة من هرمون الغدة الدرقية تؤدي  التراكيزفي حين أن 
وزيادة الوزن وضعف النمو البدني  االستقالبإلى انخفاض معدل 

 .والعقلي لدى األطفال
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  الغدة الدرقية ضرورية  هرموناتتعد , كما ذكرنا سابقا
 .الطبيعي في جميع أنسجة الجسم واالستقالبللنمو 

 

 الغدة الدرقية على النمو الطبيعي  لهرموناتيظهر الدور المهم
قصور الغدة الدرقية الخلقي  وتطور األنسجة في مرض 

Congenital hypothyroidism،  وهي حالة تؤدي إلى تلف

أشهر األولى  3دائم في المخ، ما لم يتم عالجها في غضون 
 .من الوالدة

 قصور الغدة الدرقية عند األطفالكذلك فإن Children 

Hypothyroidism  تؤدي إلى تأخر نضوج الهيكل العظمي، قصر

 .البلوغالقامة وتأخر 
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 الغدة -الغدة النخامية-الوطاءكما ذكرنا سابقا أن مكونات محور
حيث , الوطاءمن   TRHيتم إفراز  . TRH-TSH – T3/T4الدرقية هي 

بدوره  TSHيؤثر  .األماميةمن الغدة النخامية  TSHيحرض على إفراز
 .T3و T4 هرموناتعلى الغدة الدرقية محرضا إياها على إفراز 

 يتم تنظيم إنتاج هرمونTSH راجع سلبي من  تلقيممن خالل آلية
 .FT4 and FT3 (غير المرتبطة)الحرة الغدة الدرقية  هرموناتقبل 

 تعد معرفة هذه األساسيات ضرورية للتفسير الصحيح للنتائج لدى
 :الدرقيةالتحقق من أمراض الغدة 

 هرموناتفإذا كانت الغدة الدرقية للمريض تنتج الكثير من  
T3  وT4 فسيتم كبح إفراز ،TSH. 

 فستكون الهرموناتإذا لم تفرز الغدة الدرقية ما يكفي من ،
مرتفعة للغاية في محاولة لتحفيز الغدة  TSHمستويات

 .الدرقية إلفراز المزيد
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 يعتبر قياس مستوياتTSH  في عينة دم من خالل الطرق المناعية
االختبار األكثر حساسية ونوعية  assay immunometricاللونية 

لمعرفة حالة الغدة الدرقية سواء في اضطرابات الغدة  وموثوقية
التي يكون  (Overt hypo- or hyperthyroidism)الدرقية الواضحة 

 T3 (TSH و T4ومستويات  TSHفيها عالقة عكسية بين مستويات 
  السريريةأو الحاالت تحت , (منخفضة أو العكس T3وT4مرتفعة و

(Subclinical hypo- or hyperthyroidism)  وهي حاالت أخف تتميز
 .طبيعية T4مع بقاء مستويات  TSHباضطراب بسيط في مستويات 

 ترتفع قيمTSH بينما , في حالة انخفاض نشاط الدرق األولي

 .تنخفض قيمه في حالة فرط نشاط الدرق األولي

استخدام  قيم  اليمكنTSH  الدرقلتشخيص اضطرابات 
 Hypophysectomyاالولية في حالة استئصال الغدة النخامية 

1. TSH: 

TSH reference range 0.2 – 4.5 mU/L 
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Interpretation of 
thyroid function 
tests in patients 

being investigated 
for suspected 

thyroid disease. 
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 الغدة الدرقية الحرة هرموناتتعتبر مستوياتFT4 and FT3  

 لهرموناتوألفة البروتينات الرابطة  تراكيزمستقلة عن تغيرات 
ولذلك , Thyroid hormones-binding proteinsالغدة الدرقية 

الكلية في  الهرموناتمن قياس مستويات  موثوقيةتعتبر أكثر 
 .تشخيص اضطرابات الغدة الدرقية

2. Free T4 and Free T3: 

Free T4 (reference range 10–21 pmol/L) 
Free T3 (reference range 2.6–6.2 pmol/L) 
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 الغدة الدرقية مرتبطة مع  هرموناتمن % 99نظراً لكون
هذه البروتينات الرابطة  تراكيزفإن أي تغير في , البروتينات
سيؤدي إلى , TBG للثيروكسينالرابط  الغلوبولينوخاصة 

ومع ذلك قد تبقى مستويات  .الكلية T3و T4تغير مستويات 
FT4 وFT3  الغدة -الغدة النخامية-الوطاءطبيعية إذا كان محور

 .الدرقية يعمل بشكل طبيعي

 

 In practice [FT4] and [FT3] are more widely used 

than [total T4] and [total T3]. 

3. Total T4 and Total T3: 

Total T4 (reference range 70–150 nmol/L);  

total T3 (reference range 1.2–2.8 nmol/L) 
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 يتم التحري عن األجسام المضادة ألنسجة الغدة الدرقية
Anti-thyroid antibodies  من أجل تشخيص ومراقبة أمراض

 .ذات المنشأ المناعي الذاتيالغدة الدرقية 

 ًيستخدم , مثالAnti-thyroid peroxidase (Anti-TPO)  

ذات المنشأ المناعي  الدرقلتشخيص انخفاض وظائف 
 .Hashimoto’s thyroiditis هاشيموتوداء الذاتي مثل 

  تستخدم الغلوبولينات المناعية المحفزة لمستقبالت الدرق
Thyroid-stimulating immunoglobulins (TSIs)  وتسمى

من  TSH (TSH-receptor antibodies)أيضاً أضداد مستقبلة 
وهي حالة , Graves’ diseaseداء غريفز  أجل تشخيص

تحريض للغدة  بفرطتتميز  thyrotoxicosisدرقي  انسمام

 .هرموناتهاالدرقية على إنتاج 

4. Antibodies: 
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 Various drugs affect thyroid function tests. 

:  الدرقأهم األدوية التي تؤثر على نتائج اختبارات 
ومضادات االختالج , االسبرين, الهيبارين, الليثيوم, األميودارون

والفينوباربيتال الكاربامازيبين, الفينيتوئينمثل   
18 



Hyperthyroidism Hypothyroidism 

Total T3 & T4 in serum Increased Decreased 

Free T3 & T4 in serum Increased Decreased 

Serum TSH Decreased Increased 
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Primary Primary 



.A الدرققصور Hypothyroidism: 

  انخفاض قدرة الغدة الدرقية على إفراز , الدرقيقصد بقصور

 .هرموناتها
 السريريةولذلك فإن األعراض , ببطء الدرققصور  مايتطورعادة 
ويعتمد التشخيص , واضحة في بداية تطور المرض التكونقد 

 .السريريةبشكل رئيسي على الكيمياء الحيوية 

A patient before and 

after successful 

treatment of primary 

hypothyroidism 
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  السريريةالخواص features Clinical: 

 

 الخمول والتعبlethargy and tiredness 

 عدم القدرة على تحمل البردcold intolerance 

 زيادة الوزنweight gain 

 جفاف وخشونة الجلد والشعرdryness of skin and hair 

 بحة في الصوتhoarseness 

 االسترخاء البطيء للعضالت وتوتر األوتارslow relaxation of 

muscles and tendon reflexes 

تباطؤ :باإلضافة إلى مجموعة واسعة من العالمات األخرى مثل
,  dementiaالخرف, anemiaفقر الدم , bradycardiaضربات القلب 

,   muscle stiffness تصلب العضالت, constipationاإلمساك 
انخفاض ,carpal tunnel syndromeمتالزمة النفق الرسغي 

 تدفق الحليب من الثدي, subfertilityالخصوبة 

galactorrhoea . 
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 األسبابCauses : 

 :ب( من الحاالت% 90)شيوعا تتمثل األسباب األكثر 
(a  هاشيموتومرض )الدرقية تدمير المناعة الذاتية للغدة  

Hashimoto’s disease) 
(b  استخدام اليود المشع أو العالج الجراحي لفرط نشاط الغدة

 .الدرقية
 

 :مايليتتضمن األسباب النادرة 
(a  قصور الغدة الدرقية المؤقت نتيجة المعالجة باألدوية مثل كربونات

 .الليثيوم
(b  نقص هرمونTSH نتيجة عدم قدرة الغدة النخامية على إفراز ،

 panhypopituitarismهرموناتها 

(c  العيوب الخلقية مثل تلك التي تصيب عملية االصطناع الحيوي لـ
T4  وT3 ، أو مقاومة العضو الهدف لعملهم. 

(d نقص اليود الشديد. 
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 التشخيص Diagnosis: 

 
  قصور الغدة الدرقية األولي يعدPrimary 

hypothyroidism  الناتج عن خلل في الغدة الدرقية ذاتها

 .من بين أمراض الغدد الصم االكثر شيوعا
  وجود ارتفاع في مستويات  مايكونعادةTSH  ًمشخصا

 .الدرقلقصور 
 
  بقصور الغدة الدرقية الثانوي يقصدSecondary 

hypothyroidism , عجز الغدة النخامية عن إفراز هرمون
TSH,  نادرا )األولي ويعد أقل شيوعا من قصور الغدة الدرقية

إال , TSHعجز فردي في قدرة الغدة النخامية على إفراز  مايحدث

قد تؤدي إلى  أذياتهاأن العديد من أمراض الغدة النخامية أو 
مترافقاً مع , الغدة الدرقية-الغدة النخامية-الوطاءاضطراب محور 

 (.اضطرابات هرمونية أخرى
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Strategy for the biochemical investigation of suspected 
hypothyroidism. 
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 Treatment: 

   تعد المعالجة التعويضية بT4 (التيروكسين ) العالج المفضل

,  لقصور الدرق نظرا لتوفر الهرمون صيدالنياً بشكل نقي وثابت
 .ولكونه غير غالي الثمن

  تراكيزاللجوء إلى مراقبة  مايتمعادةTSH   من أجل تقييم كفاية

   .العالج
  بمجرد تحديد الجرعة، سيكون على المريض مواصلة العالج

 .مدى الحياة
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  يحدث قصور الدرق الخلقي لدى
ويؤدي , طفل من حديثي الوالدة 1/4000

في حال عدم المعالجة إلى اإلصابة 
الذي يترافق ) cretinismبمرض القماءة 

ن إ(. مع تلف في المخ كما ذكرنا سابقاً 
التشخيص المبكر والمعالجة التعويضية 

السريعة تؤديان إلى تالفي المرض 
 .وحدوث نمو طبيعي للطفل

https://www.dailyfitnesstips4u.com/cretinism-causes-symptoms-effect-treatment-prevention.html


.B الدرقفرط نشاط Hyperthyroidism: 

  يحدث التسمم الدرقيThyrotoxicosis  عندما تتعرض

   .الدرقيةالغدة  هرموناتاألنسجة لمستويات عالية من 

  الدرقفرط نشاط "مصطلح  مايشيرعادة hyperthyroidism  "

، إال أن التسمم لهرموناتهاإلى زيادة نشاط الغدة الدرقية في إفرازها 
أو بشكل أكثر   T4الدرقي يمكن أن يحدث أيًضا عند تناول الكثير من

 .ندرة بسبب زيادة التحفيز النخامي للغدة الدرقية

Lid retraction and 

exophthalmos in a 

patient with Graves’ 

disease. 
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  السريريةالخواص features Clinical: 
 
 فقدان الوزن على الرغم من الشهية الطبيعيةweight loss 

despite normal appetite 
وعدم تحمل الحرارة  التعرقsweating and heat intolerance 
 التعبfatigue 
 خفقانpalpitation–  تسرع القلب الجيبي sinus 

tachycardia األذيني  الرجفانأوatrial fibrillation 
  الرعاشTremors  والهزةagitation 

؛ اعتالل generalized muscle weaknessضعف العضالت المعمم 
 proximal myopathyعضلي داني 

  الذبحة الصدريةangina  وفشل القلبheart failure  
  اإلسهالdiarrhoea  
 قلة الطمثoligomenorrhoea  والعقمsubfertility  
  تضخم الغدة الدرقيةgoitre  
  تراجع الجفنeyelid retraction (جحوظ العينين.) 
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 األسبابCauses : 
 
 غريفزداء Graves’ disease. 

 السام  العقيداتتضخم الغدة الدرقية متعددtoxic 

multinodular goitre 

 

 

 

 الورم الحميد المنعزل السامsolitary toxic adenoma. 

 التهاب الغدة الدرقيةthyroiditis. 

 إعطاء كميات كبيرة من اليود أو األدوية الحاوية على يود مثل
 .األميودارون

 الدرق لهرموناتالتناول المفرط T4 و T3. 
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Goitre 

https://www.thyroid.com.au/thyroid-disorders/multinodular-goitre/


 :  ’diseaseGraves غريفزداء 

  هو السبب األكثر شيوًعا لفرط نشاط الغدة  غريفزيعد مرض
يتم , Autoimmune diseaseمرض مناعي ذاتي الدرقية، وهو 

,  على سطح خاليا الغدة الدرقية  TSHأضداد لمستقبالتفيه إنتاج 

 تفعيلحيث تحاكي هذه األضداد عمل هرمون الغدة النخامية في 
 .الغدة الدرقية

  يتم تثبيط إفرازTSH  بنتيجة النخامية بشكل كامل من الغدة
 .T4و  T3االرتفاع الكبير في المستويات البالزمية ل 

  على الرغم من أن تراجع الجفن الذي يظهر عادة لدى المريض
يعود إلى ارتفاع تركيز هرمون الغدة الدرقية، إال  غريفزالمصاب بمرض 

فمثال، قد  .أخرىأن بعض العالمات التي تصيب العين قد تحدث بطرق 
مشترك يتم  مستضديكون للعضلة الدرقية والعضلة الدائرية للعين 

   .المرضالتعرف عليه بواسطة األضداد المتشكلة في هذا 

  قد تؤدي العملية االلتهابية في العين إلى جحوظ وبروز شديد في
 .exophthalmosالعين 

 
29 Dr. Rama IBRAHIM 



 التشخيص Diagnosis: 

  يعد وجود انخفاض في مستوياتTSH  مع ارتفاع في

مشخصا لفرط نشاط الغدة الغدة الدرقية  هرموناتمستويات 
إال أنه في بعض , primary hyperthyroidismالدرقية األولي 

 .أكثر تعقيدا المخبريةالحاالت قد تكون النتائج 

  إن تركيزT4   الكلي في عينة المصل ال يعكس دائًما حالة الغدة

الدرقية، نظرا لكونه يتأثر بالتغيرات الحاصلة في تركيز البروتين 
 .(TBG)الغدة الدرقية  لهرموناتالرابط 

  في تحفيز  األستروجيناتفمثال أثناء الحمل، يتسبب ارتفاع تركيز
الكلي أعلى   T4وبالتالي سيكون تركيز .الكبدفي   (TBG)اصطناع

 .طبيعيا FT4من الحد الطبيعي على الرغم من بقاء 

  وكذلك فإن عوزTBG  الخلقي أيًضا سيؤدي إلى قيم غير طبيعية
 .بالرغم من وجود قيم طبيعية للهرمون الحر, الكلي  T4ل 
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The interpretation of thyroid hormone results when TBG 

concentration changes. 

Dr. Rama IBRAHIM 
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Strategy for the biochemical investigation of suspected 

hyperthyroidism. 
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 المعالجة Treatment: 

 غريفزيوجد ثالث طرق منهجية لعالج داء: 

Antithyroid drugs (such as carbimazole and 

propylthiouracil): are of most use in the younger patient. 

Radioiodine: Therapy with sodium iodide 131I is commonly 

used in older patients. Most will eventually require 

replacement thyroxine. Thus ‘thyroid function tests’ should 

be checked regularly to detect developing hypothyroidism. 

Surgery: Many patients who have subtotal thyroidectomy 

may later require thyroxine replacement. Occasionally the 

parathyroids may be damaged and the patient may become 

hypocalcaemic postoperatively due to lack of PTH. 
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C. Nonthyroidal illness (NTI) and the 
sick euthyroid syndrome 

  متالزمة اإلعياء غير المرضى الذين يعانون من  ماُيظهرغالبا
 .الدرقاضطرابات في اختبارات وظائف , الحادة أو المزمنة  NTIالدرقي

  المرض لحدةتختلف شدة هذه االضطرابات تبعا. 

  ًهناك انخفاض في قيم هرمون الغدة الدرقية  مايكونغالباT3  ,

لذلك يطلق , الدرقالضطراب  سريريةبالرغم من عدم وجود أعراض 
euthyroid Sick بمتالزمة الدرقية غير السوية  على هذه الحالة 

syndrome. 

 هناك مجموعة من اآلليات التي يعتقد أنها تتدخل في هذه
 :الحالة

(a مركزي  درقتحريض حالة قصورcentral hypothyroidism  نتيجة
 .الوطائي TRHالنخفاض مستويات 

(b كبح إفراز هرمونTSH  السيتوكيناتمن خالل ارتفاع مستويات  ,

 .والسوماتوستاتين الكورتيزول, الدوبامين
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(cالغدة  لهرموناتأو ألفة البروتينات الرابطة  تراكيزفي  تبدالت
في ( قد تكون زيادة أو نقصان) تبدالتمما يؤدي إلى , الدرقية
 .الغدة الدرقية الحرة والكلية هرمونات تراكيز

(d الغدة الدرقية من قبل األنسجة هرموناتخلل في قبط. 
(e خلل في تحولT4  إلىT3 في األنسجة المحيطية. 
(f خلل في وظيفة مستقبالتT3  أو في ربطها لT3. 

 
  قد تختلف مساهمة كل آلية من اآلليات المذكورة أعاله بحسب

شدة ومرحلة المرض، وبالتالي فإن نتائج اختبارات وظائف الغدة 
الدرقية قد يكون مختلفا للغاية حسب الحالة وقد تشابه نتائج هذه 

االختبارات تلك التي ُتشاهد في أمراض الغدة الدرقية األولية أو 
   .الثانوية

 
 
 

The effects of illness 

on the concentration 

of thyroid hormones 

and thyrotrophin. 
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(aالتستستيرون Testosterone : التيستستيرونيعد 

 الخصىويصنع من قبل , الرئيسي األندروجينيالهرمون 
 .في الذكور

(bاالستراديول Oestradiol : قبل من  االستراديوليفرز

ويختلف تركيزه كثيراً خالل مراحل , لدى اإلناثالمبايض 
 االستروجيناتيطلق اسم )الشهرية  الطمثيةالدورة 

oestrogens  التي لها تأثير مشابه  الستيروئيداتعلى

 (.لالستراديول

(cالبروجسترون Progesterone : أيضاً  البروجسترونينتج

وذلك بعد تشكل الجسم األصفر , قبل المبيضمن 
corpus luteum   اإلباضةعقب. 
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 التستستيرونمنخفضة من  تراكيزتجدر اإلشارة إلى وجود 
حيث يفرز نصفه من قبل المبايض )اإلناث  بالسمافي 

من  المفرزة الهرموناتونصفه اآلخر ينتج عن تحول بعض 
و , androstenedione األندروستينيديونمثل  الكظرقشر 

ديهيدروإيبي أندروستيرون سلفات 
dehydroepiandrosterone (DHA) sulphate.)   

 منخفضة من  تراكيزالدم لدى الذكور  بالسماكما تحتوي
 .االستراديوالتبعض 

 مرتبطين مع بروتينات  واالستراديول التستستيرونيكون
الرابط  الغلوبولينبشكل خاص , الدم بالسمافي 

 Sex hormone-binding globulinالجنسية  للهرمونات

(SHBG). 
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 ًيحر ِّض اإلفراز الدوري للهرمون المطلق , كما ذكرنا سابقا
اصطناع وإفراز  الوطاءمن  (GnRH)لموجهة الغدد التناسلية 

: وهي gonadotrophinsموجهة الغدد التناسلية  الهرمونات
والهرمون  LH (luteinizing hormone) الملوتنالهرمون 
 FSH (follicle-stimulating hormone) للجريبالمحفز 

   .األماميةمن الغدة النخامية 

 

 يعمل هرموني موجهة الغدد التناسليةLH  وFSH 

بشكل تعاوني متبادل على المبايض في المرأة 
 الهرموناتوعلى الخصيتين في الرجل لتحفيز إفراز 

والعمليات اإلنجابية  sex hormonesالجنسية 
reproductive processes. 
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ليديغمن قبل خاليا  التستستيرونبإفراز  الخصيتين تقوم  
Leydig ,وإنتاج الحيوانات المنوية. 

 موجهة الغدد للهرمونات البالسمية التراكيزقبل البلوغ، تكون 

   .للغايةمنخفضة  والتستستيرون (LH and FSH)التناسلية 

 ليديغيتأثر تطور خالياLeydig   وقدرتها على إفراز
  سيرتوليبينما تتأثر وظيفة خاليا  ، LHبهرمون  التستستيرون

Sertoli بFSH .  

 خاليا الخصية األخرى بالعناصر المغذية سيرتوليتزود خاليا ،
 :أهمها, البروتينات التنظيميةوتنتج أيًضا العديد من 

 inhibin, activin,Estradiol, Anti-Mullerian Hormone (AMH) 

and androgen- binding protein (ABP) 

 عن تطور الخصائص الجنسية  مسؤوال التستستيرونيعد
 .مثل نمو الشعر، الصوت العميق والعضالت المميزةالثانوية للذكور 
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Control of testicular function by the gonadotrophins. 

Dr. Rama IBRAHIM 

Leydig Sertoli 
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 :الجنسية الذكرية الهرموناتاضطراب 

 يؤدي قصور الغدد التناسلية الذكريةHypogonadism  إلى نقص في

   .التستستيرونإنتاج الحيوانات المنوية وانخفاض في إفراز هرمون 

 اضطرابات )ذاتها قد يعود السبب إلى وجود اضطراب في الخصية
النخامية أو الغدة  الوطاءأو إلى خلل في (  Primary disordersأولية

 (.Secondary disordersاضطرابات ثانوية )

 األوليتشمل أسباب قصور الغدد التناسلية: 

 كالينفلترمتالزمة : مثلالعيوب الخلقية Klinefelter’s 

syndrome  أو غياب الخصىtesticular agenesis. 

  نتيجة اإلصابة )بالعدوى إصابة الخصية : مثلالعيوب المكتسبة

، التعرض لألشعة، أو األدوية السامة الرضوض، (مثال بالنكاف
 .للخاليا

 الثانوية تتضمن أسباب قصور الغدد التناسلية: 
 أورام الغدة النخامية التي تثبط إفرازLH وFSH . 
 كولمانمثل متالزمة  الوطاءاالضطرابات في منطقة Kallmann’s 

syndrome. 
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اضطراب التمايز الجنسي للذكور 
Disorders of male sexual differentiation: 

اضطرابات التمايز الجنسي للذكور نادرة الحدوث نوعاً ما تعد. 

 

التستستيرونيعود السبب إلى الفشل في إفراز  قد ,
النسيجية غير  األندروجينأو قد تكون مستقبالت 

الجائل  التستستيروناالستجابة لهرمون  والتستطيعفعالة 
مما يؤدي إلى نمط ظاهري أنثوي لدى , في الدوران الدموي

متالزمة تأنيث الخصى الشخص المصاب كما في 
testicular feminization syndrome. 
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 االستراديوليعد الهرمون األنثويOestradiol  المفرز 

 :عن مسؤوالالمتطورة في المبايض  الجريباتمن قبل 

إعطاء الخصائص الجنسية الثانوية لإلناث. 

 في المبيض الجريباتتحفيز نمو. 

 الرحمتطور بطانة. 

 منخفضة قبل البلوغ، ولكن ترتفع  االستراديول تراكيزتكون
 الطمثيةبسرعة بعد البلوغ وتتقلب بشكل دوري خالل الدورة 

   .اإلنجابيةأثناء الحياة 

 البالزمي  االستراديول تراكيزبعد انقطاع الطمث، تنخفض
 و LHالنخامية  للهرموناتالعالية  التراكيزعلى الرغم من 

FSH. 
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 األنثوية الهرموناتتخضع الدورة الشهرية األنثوية لتحكم: 

 يتم إطالقالطمثيةفي بداية الدورة ،FSH   ويبدأ عمله في تحفيز نمو

المتطورة إفراز  الجريباتحيث تستطيع , في المبيض الجريبات
 .االستراديول

 (يوم 28من الدورة المنتظمة كل  14حوالي اليوم )الدورة في منتصف ،
من خالل )النخامية بشكل مفاجئ من الغدة   LHيتم إطالق هرمون

 .اإلباضةمؤدياً إلى إحداث ( االستراديولإيجابي من قبل  تلقيمآلية 

Plasma hormone concentrations 

throughout the female menstrual cycle. 45 Dr. Rama IBRAHIM 

 إلى  اإلباضةالمتمزق بعد  الجريبيتطور
 corpusالجسم األصفر  مايسمى

luteum , الذي سيفرز هرمون

باإلضافة إلى االستمرار  البروجيستيرون
حيث يعمل هذين , االستراديولفي إفراز 
على تهيئة بطانة الرحم  الهرمونين
 .البويضة الملقحة النغراس
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 :الجنسية األنثوية الهرموناتاضطراب 

 حدوثالجنسية إلى  الهرموناتقد تؤدي اضطرابات: 

(a انخفاض الخصوبةSubfertility , انقطاع الطمث
amenorrhoea  أو قلة الطمثoligomenorrhoea. 

(b الشعرانيةHirsutism : زيادة أشعار الجسم مع توزع  بهاويقصد

إال أن , قد تكون مجهولة السبب .الذكورمشابه لتوزعها لدى 
في داء المبيض السبب األكثر شيوعا هو البدانه المشاهدة 

ومايرافقها من , polycystic ovarian diseaseمتعدد الكيسات 

 .األنسولينمقاومة 

(cالذكرانية Virilism : بالرغم من أنها حالة نادرة الحدوث إال أنها قد

 (.الكظرمثل سرطان المبيض أو غدة )خطير تكون مؤشر لمرض 
لدى مرتفعة بشكل ملحوظ  التستستيرونمستويات تكون 

مع وجود مؤشرات لفرط النشاط , الذكرانيةالالتي يعانين من 
الشعرانية الزائدة مع توزع مشابه , البظرضخامة , مثل األندروجيني

 .ضخامة الصوت وضمور األثداء, للذكور
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 لدى النساء األندروجيناتالتحقق من ارتفاع 
womenin  screen androgenThe : 

  لدى اإلناث يجب أن يؤخذ  التستستيرونإن أي ارتفاع في تركيز
 .بعين االعتبار ويجب تحري مسبباته

  للهرموناتالرابط  الغلوبولينإن انخفاض تركيز 
حيث أن ، االندروجينإلى ارتفاع  مايشيرعادة   SHBGالجنسية

 .يثبط اصطناع هذا البروتين في الكبد التستستيرونهرمون 
 لدى اإلناث قادم  التستيستيرونإن نصف كمية , كما ذكرنا سابقا

األخرى القادمة من  االندروجيناتمن المبيض والنصف اآلخر من تحول 
األخرى  األندروجيناتوبالتالي فإنه من خالل قياس تركيز , الكظرقشر 
، يمكن تحديد مصدر  androstenedione and DHA sulphateمثل 

 :المريضةالمرتفع لدى  التستستيرونهرمون 
  تراكيزمثالً يشير ارتفاع DHA sulphate  وandrostenedione  إلى

 (.كظريقد يكون ورم ) كظري التستستيرونأن سبب ارتفاع 
  يفرزandrostenedione  الكظرأيضاً من المبيض باإلضافة لقشر  ,

يشير إلى أن ( DHA sulphateدون )لوحده وبالتالي فإن ارتفاعه 

 .مبيضي التستستيرونسبب ارتفاع 
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Investigation of an elevated testosterone 

concentration in a woman. 

Dr. Rama IBRAHIM 



تعريفها: 

 .فشل الزوجين في إحداث حمل بعد سنة كاملة من الجماع المنتظم

Failure of a couple to conceive after 1 year of regular, 

unprotected intercourse. 

 للتحري عن ضعف الخصوبة يتم أوال السؤال عن التاريخ السريري
,  تناول أدوية مانعة للحمل, وجود حمل سابق: للزوجين من حيث

التعرض , وجود امراض خطيرة لدى الثنائي أو أمراض منتقلة جنسيا
,  وجود اضطرابات خلقية, لعالج كيماوي او إشعاعي سابق

 ...الجماعمعدالت , تناول أدوية معينة بشكل مزمن, التدخين

يتم إجراء فحص فيزيائي ويشمل البحث , بعد أخذ القصة المرضية
عالمات , نخامية أو درقية-عن وجود عالمات الضطرابات وطائية

 .الشعرانية وغيرها, وجود ثر لحليب الثدي, كوشينغلمتالزمة 

 حيث يتم التحري , إجراء تحليل سائل منوي للذكور مايطلبعادة
نسبة , عيوشيتها, حركتها, النطافتعداد , عن حجم السائل المنوي
 Dr. Rama IBRAHIM 49 .األشكال الشاذة وغيرها



 واحدة من كل )النساء تعد اضطرابات الغدد الصم شائعة جدا لدى
 .بينما تعتبر نادرة في الذكور, (ثالثة نساء

 لدى النساء بحسب طور الدورة الشهرية الهرموناتيتغير تركيز. 

 المصلية في  البروجسترونيتم عادة قياس مستويات
من  21حوالي اليوم ) Luteal phase اللوتيئينيمنتصف الطور 

إذا كان مستوى  (.بداية الطمث في حال كانت الدورة منتظمة
ا  البروجسترونهرمون  فهذا  (لتر/  نانومول 30< )مرتفع 

طبيعية لدى المرأة وال حاجة لمزيد من  إباضةيشير إلى حدوث 
وإنما يجب البحث عن , التحقيقات في اضطرابات الغدد الصماء

إذا كان مستوى هرمون  .الخصوبةأسباب أخرى لضعف 
، فهذا دليل ( لتر/  نانومول 10أقل من )منخفًضا  البروجسترون

 .إباضةعلى عدم حدوث 

مستويات إذا كانت , لدى كل من الذكور واإلناثFSH  أعلى من

فإن ذكر يشير إلى فشل في الغدد التناسلية  ليتر/وحدة 25
primary gonadal failure (انخفاض الخصوبة لدى اإلناث.) 

 

 التحقق من وظيفة الغدد الصم لدى اإلناث
 femalesEndocrine investigations in : 
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 يتم عادة طلب إجراء تحليل هرموني لدى النساء في حال
 .وجود عدم انتظام أو انقطاع في الطمث
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 من قبل المبايض كاستجابة  األندروجيناتفرط إفراز
تشاهد خاصة في حالة السمنة , لمقاومة الخاليا لألنسولين

obesity وفي داء المبيض متعدد الكيسات. 

 فشل المبيض األوليfailure ovarian Primary : يتم
 FSHو  LHالغدة النخامية  هرموناتتشخيصه من خالل ارتفاع 

في هذه  (.نموذج سن اليأس) االستراديولوانخفاض مستويات 
الحالة تعطى معالجة هرمونية تعويضية من أجل استعادة الرغبة 

 .في استعادة الخصوبة التفيدولكنها , الجنسية ومنع ترقق العظام

 البروالكتينارتفاع مستويات هرمون  
Hyperprolactinaemia. 

 داء المبيض متعدد الكيساتdisease ovarian Polycystic  :
 LHيتم تشخيصها من خالل وجود مستويات مرتفعة من 

 .FSHومستويات طبيعية من 

أسباب ضعف الخصوبة الناتج عن اضطرابات الغدد 
 الصم لدى النساء

Endocrine causes of subfertility in women 
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 الشعرانيةHirsutism : من مميزات هذه الحالة وجود مستويات
 .SHBGومستويات منخفضة من , التستستيرونمرتفعة من 

 

 كوشينغمتالزمة syndrome Cushing’s. 

 

 الغدة  هرموناتقصور الغدد التناسلية الناتج عن انخفاض
Hypogonadotrophic النخامية الموجهه للغدد التناسلية 

hypogonadism.  يشير انخفاض مستوياتGonadotrophins 

كما في حالة الورم , نخامية-إلى وجود أذية وطائية واالستراديول
 .pituitary tumourالنخامي 
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إلجراء تحليل  الحاجة, عندما يكون تحليل السائل المنوي طبيعيا
 .هرموني لتحري وظيفة الغدد الصم

يطلب عادة تحليل , في حال وجود خلل في تحليل السائل المنوي
موجهة الغدد التناسلية  الهرموناتو  التستستيرونمستويات 

Gonadotrophins. 

 التحقق من وظيفة الغدد الصم لدى الذكور
Endocrine investigations in males : 
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أسباب ضعف الخصوبة الناتج عن اضطرابات الغدد 
 الصم لدى الذكور

Endocrine causes of subfertility in males 

 فشل الخصى األوليfailure testicular Primary : عند وجود

,  واألنابيب المنوية( الخاليا البينية) ليديغأذية في كل من خاليا 
وانخفاض في , LHو FSHسيحدث ارتفاع في كل من 

عندما يكون الخلل فقط في االنابيب المنوية عندها  .التستستيرون
في حين يبقى , بشكل انتقائي FSHسيحدث ارتفاع في مستويات 

 .طبيعيا التستستيرون

 والغدة النخامية  الوطاءأمراض pituitary–Hypothalamic

disease.  مع  التستستيرونإن وجود مستويات منخفضة من

الموجهة للغدد  الهرموناتمستويات منخفضة أو طبيعية من 
التناسلية يشير إلى حالة انخفاض وظائف الغدد التناسلية الناتج 

 hypogonadotrophic الغدة النخامية   هرموناتعن انخفاض 

hypogonadism. 

 البروالكتينارتفاع مستويات Hyperprolactinaemia.  يعد

 .سببا نادرا من أسباب ضعف الخصوبة عند الذكور
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