
 

 

  

سرطان الغدة 

 الدرقية

Thyroid Cancer 



ة؟ سباب اإلصابة بسرطان الغدة الدرقيأماهي   

العوامل التي ربما تزيد من مخاطر اإلصابة بسرطان الغدة   من 

 :الدرقية ما يلي

ورام الغدة  كثر عرضة من الرجال ألأاإلناث ) •

 الدرقية( 

 

 التاريخ العائلي  •

 

   

 الوراثية المتالزمات  •

 

 التعرض لإلشعاعات العالجية  •

 

 

 التعرض لإلشعاعات النووية    •

  



   ؟نواع سرطان الغدة الدرقية أماهي 

لتحديد  معرفة نوع المرض السرطاني للغدة الدرقية مهم 

. خطوات العالج  

 منها مايلي:  ،نواعأ هنالك عدة 

 ي: سرطان الغدة الدرقية الحليم .1

كثر  أقد ُيصيب أي مرحلة عمرية إال أن  أكثرها إنتشارا  هو 

سنة   50- 30الفئات العمرية المصابة هي الواقعة بين  

 .  وهو أقلها شراسة ويتم عالجه جراحيا 

 

 : سرطان الغدة الدرقية الجريبي .2

  تجاوزوا الخمسين عاما   األشخاص الذينيصيب   ا  غالب 

 . ويتم عالجه جراحيا  

  



 الدرقية؟ ماهي أنواع سرطان الغدة 

   :)خاليا هرثل(سرطان الغدة الدرقية   .3

هو أحد أنواع سرطان الغدة الدرقية الجريبي ويعتبر  

 . األنواع النادرةمن 

 

 : سرطان الغدة الدرقية النخاعي .4

بزيادة    ويتسبب من األنواع السرطانية النادرة يعتبر  

في الدم وتعتبر إحدى   الكالسيتونينفي نسبة 

الدالالت على وجود الورم السرطاني النخاعي كما  

ويتم عالجه    يدل على مدى استجابة المريض للعالج 

 .  جراحيا 

 

  : سرطان الغدة الدرقية الكشمي .5

يصيب كبار  ما   وغالبا    وسريع النمو  ا  نادرهذا النوع  يعتبر 

  غالبا  و شراسةأشد األورام السرطانية  من ُيعتبر  ذ  إالسن 

  تكون الحالة متقدمة عند الكشف عنها. 



 ماهي أنواع سرطان الغدة الدرقية؟ 

 ي: سرطان الغدة الدرقية اللمفاو .6

  يبدأ من خالياهو نوع نادرمن سرطان الغدة الدرقية و

 وليس من خاليا الغدة الدرقية.  الجهاز المناعي

  



 الدرقية ؟ الوسائل العالجية لسرطان الغدة ماهي 

وفق نوع  الخطة العالجية من قبل الطاقم الطبي المعالج ُتبنى 

 وتكون الخيارات كاآلتي:    ودرجة سرطان الغدة الدرقية

 

 :  العالج الجراحي  أوال 

لسرطان الغدة الدرقية  األساسي  العالج  يعتبر 

ويتراوح مابين استئصال الغدة الدرقية بشكل كامل  

بغرض الفحص   الغدد اللمفاوية المجاورة أو فص واحد مع إزالة  

والتشخيص أو العالج كما يتم إزالة الغدد اللمفاوية بمستويات  

  إلى نتشار الورم السرطاني لهذا المستوى أو اذا ثبت إأخرى 

 :د وفق مايلي حد  يُ كل هذا ،  الغدد اللمفاوية

   الورم السرطاني  نوع .1

 

 

 الورم السرطاني حجم  .2

 



 العالجية لسرطان الغدة الدرقية ؟ الوسائل ماهي 

 :  العالج الجراحي  أوال 

امتداد الورم السرطاني لألنسجة   .3

   المجاورة 

 

انتشار الورم السرطاني للغدد   .4

   اللمفاوية 

 

الورم السرطاني لألعضاء   إنتشار .5

   كالرئتين والدماغ وغيرهما األخرى  

 

عالجي أو    الهدف من اإلجراء الجراحي .6

 تلطيفي 

 

  



 الوسائل العالجية لسرطان الغدة الدرقية؟ ماهي 

 اليود المشع  : ثانيا  

جرعة  يتم عمل مسح اليود المشع بواسطة 

)جرعة صغيرة من اليود المشع(  تشخيصية  

في حالة وجود ورم سرطاني حليمي أو  

ذ يهدف هذا اإلجراء  ، إ بعد ازالة الغدة الدرقيةكذلك جريبي و 

فحص أي جزء متبقي أو ُمنتشر لهذا النوع من األورام  إلى 

وعلى ضوءه تتم الخطوة التالية إما بعملية جراحية  السرطانية 

هذه   أخرى أو بواسطة ُجرعات عالجية أعلى بهدف تدمير 

 الخاليا السرطانية.  

  



 الوسائل العالجية لسرطان الغدة الدرقية؟ ماهي 

 : الدرقية بعد العملية الجراحيةبدائل هرمونات الغدة : ثالثا  

يجب تناول أقراص هرمون الغدة الدرقية  حيث  

المزالة   لتعويض وظيفة الغدة الدرقية  وذلك

على أن يتم إجراء فحوصات للدم بشكل مجدول  

لتحديد مستوى الجرعة المناسبه وقد تكون  

الجرعة أعلى من حاجة المريض وفق مايراه الطاقم الطبي  

 . المعالج مناسبا  

  



 الوسائل العالجية لسرطان الغدة الدرقية؟ ماهي 

 :  العالج بواسطة اإلشعاع الخارجي  رابعا 

هذا النوع من العالج نادر اإلستخدام في  يعتبر 

ذ يستخدم في بعض  إحاالت سرطان الغدة الدرقية 

حاالت سرطان الغدة الدرقية الخشمي وبعض من حاالت  

 لألنواع األخرى.سرطان الغدة الدرقية المتقدم 

 

 العالج الكيميائي   : خامسا  

من النادر استخدام العالج الكيميائي في حاالت  

 سرطان الغدة الدرقية. 

 

 

 

  



العوامل الرئيسية المحددة لمضاعفات  ماهي 

 إستئصال الغدة الدرقية؟ 

العوامل التي قد تحدد مضاعفات استئصال  هناك الكثير من 

 منها: ،  الغدة الدرقية

 :تخصص الطبيب الجراح .1

يجب أن يكون الطبيب من أصحاب اإلختصاص في هذا  

المجال وأخص بهذا أن يكون جراح غدد صماء أوجراح عنق  

ورأس لكي تحصل المريضة على أفضل النتائج وأقل  

 . نسبة للمضاعفات

 

 خبرة الطبيب الجراح   .2

وذلك باإلعتماد على عدد العمليات الجراحية التي  

 . سنويا  ُيجريها 

 

 . نوعية الورم .3



ماهي العوامل الرئيسية المحددة لمضاعفات  

 إستئصال الغدة الدرقية؟ 

 . إمتداد الورم .4

 

 . نوع اإلجراء الجراحي .5

 

إذا كان هذا االجراء الجراحي للغدة الدرقية قد   .6

 تبع إجراء جراحي للغدة الدرقية ُمسبق.  

 

 تنويه: 

فوائد اإلجراء الجراحي مع معرفة  معرفة   يحق للمريض 

لهذا اإلجراء ويفضل معرفة المضاعفات    المضاعفات المحتملة

المحتملة لدى الطبيب الجراح نفسه الذي ُسيجري العملية  

 حتى تكون النسب أدق وأوضح للمريض. الجراحية 

 



كيف يتم متابعة المصاب بسرطان الغدة الدرقية بعد  

 إستكمال العالج؟ 

شهر   12  -  6  وبصفة دورية كلتتم من خالل متابعة مجدولة  

على أن يتم تقييم التاريخ المرضي والفحص الطبي وإجراء  

شاملة  على أن تكون عند كل زيارة والفحوصات الطبية الالزمة  

 اآلتي: 

و  الهرمون الدرقي فحص مستوى محفز  •

 . مستوى هرمون الغدة الدرقية

 

)لحاالت سرطان    الثايروجلوبيولينمستوى  •

 . (الحليمي والجريبيالغدة الدرقية 

 

 

)لحاالت   مضادات الثايروجلوبيولين مستوى   •

 . (الحليمي والجريبي سرطان الغدة الدرقية  

  



كيف يتم متابعة المصاب بسرطان الغدة الدرقية بعد  

 إستكمال العالج؟ 

)لحاالت سرطان الغدة   الكالسيتونين مستوى  •

 . (النخاعي الدرقية 

 

 . للرقبة جراء فحص باألشعة التلفزيونية إ •

 

 

)لبعض   ي باليود الُمشعتصوير اجراء مسح  •

من حاالت سرطان الغدة الحليمي أو  

 . الجريبي(

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع:

 freepik and flaticon تم استخدام جميع الصور من 

 المراجعة والتدقيق: 

بمستشفى   توى هذا الكتيب من قبل استشاريين قسم الجراحهتمت مراجعة مح

 الملك فهد الجامعي. 
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