
 ورام الغده الدرقيهالناس كتير طلبوا مني اني اعمل حلقه مخصصه  بيكم أهال الحلقة وااليمانسلسله العلم 

مون الغده الدرقيه المسئول عن اسراع عمليات التمثيل الغذائي الغده الدرقيه هيا غده اعلي الرقبه بتفرز هر

علشاااان كده لما ازرازها بي يد بفعل ال  لل زيبا بيبقي زيه سااارعه زي لقات القلز ونرز ه ورعشاااه زي اليد 

والعكي بالعكي لو نشاااطبا قل او حصاال زيبا كساال بيبقي زيه  والنسااان بيحرد لهون بساارعه ويخي اول

 زي الوزن  مول وتعز وزياله

اورام الغده الدرقيه لبا  اصاااايه ممي ه اول انبا بتحز اليول وله بيكون العامل المساااااعد زي تشااااخيصاااابا 

 حاالتلل زمان كانوا بيدوا ا اشااعاع للرقبه زي  األوراممن اساابااح حدو   با بواساا ه اليول المشاا عالجاو

غده ومنعرضاااباج لهرعه اشاااعه مالباج بقينا نحمي ال االشاااعةفاويه بي م  ت ور اجب ه اللماورام الغدل 

 .للي زيبا تتحور وتتقلز الي ورم الخالياه ممكن اول م  الوقت تخلي الزم

تتشال علشان ال ج ء  الزمان الغده كلبا  منه األولال ورم زي الغده الدرقيه بعد التاكد انه ورم بعينه  عالج

رتهاع الورم ثانيا بيسااحز اليول المشاا  ه الولو بساايي يتساااح منبا ممكن اول يتحور زي ال وقت ويبقي نوا

الخبيثه اللي انا قاصد اموتبا ببذه الهرعات من  خالياوبالتالي ما يروحش لل يهعالجلما اليه للعيان كهرعه 

بعد ( الثيروكسين)العيان بعد كده يا د جرعات مدل الحياه من هرمون الغده الدرقيه  الزمطبعا  اليول المش 

  اليامسااذ يرل باليول بهرعه صااغيره علي الهساام كله اللي بيبا اشااوط ال نشاااط لي  اعمل الزم العملية

 مهمعه اليول لنبا احتمال تكون ثانويات

اللي بنحز تبعت ثانويات  صاااااوصاااااا للغدل الليمفاويه اللي زي الرقبه والصااااادر  األوراموالغده الدرقيه من 

ل هذه الثانويات ممكن العيان يا د جرعات وعلي حسااااااز وجو والعضاااااام والرئه والمد والغده الفود كلويه

 الزمملي كيورل  30ال جرعه لو زالت عن . الخاليايه من اليول المشااا  علشاااان نتخلل من كل هذه عالج

العيان يتع ل زي اوضاااه لوحده لغايه ما تعدل زتره عمر النصاااد لليول المشااا  وبتكون علي حساااز الهرعه 

 أيام. 6الي  3يه عاله العيان بيتحه  من الكل

اسااامبا ثايروجلوبيلين بنقيسااابا بصاااوره  األورام لالالته من اللكمان اورام الغده الدرقيه حسااااساااه اول لد

 نواع المشبوره من اورام الغده الدرقيهلوريه وبتيدينا برضه زكره عن مدل نشاط الغده زي اغلز اال

باليول  عالجيسااااااتهيز للزي نوع متحور اول منبا وله بيبقي عنيد شااااااويه وشاااااارس واهم حاجه انه مش ب

الكيماول وحديثا لقينا انواع معينه من  العالجوانواع من  االشااااعاعالمشاااا  وله بنعالهه بهرعات عاليه من 

 .المناعي بيستهيز لبا العالج

وكمان بننصاااااحبم بتاجيل الحمل والخلفه الي ما  األورامبيتعالهوا من هذه  اللىالمتابعه مبمه اول للعيانين 

مه البويضااااات ساااانين حرصااااا علي سااااال 3تقل عن ساااانتين الي  الا باليول المشاااا  بمده لعالجابعد انتباء 



 الزملل الي حد ما مش اورام شااارساااه اول باساااتثناء النوع المتحور له واللي  األورام والحيوانات المنويه

  لصت حلقه النبارله اتمني انبا تعهبكم. األوليتم التعامل معاه بح م من 

 


