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الخصائص النووية للمادة  يعتبر الطب النووي فرع من الطب والتصوير الطبي اللذان يستعمالن
 في التشخيص وعالج العديد من األمراض كفرط الغدة الدرقية وسرطاناتها.

إن مركز الطب النووي في مستشفى الثورة )صنعاء( يعتبر المركز الحكومي األول في اليمن وبدأ 
 .7002بتقديم خدماته حديثًا في 

 الهدف:
ين أدخلوا إلى مركز الطب ذالدراسة الحالية أجريت لدراسة الشرطان الدرقي المتمايز في المرضى ال

بريل/ نيسيان  7002النووي في مستشفى الثورة )صنعاء( أثناء الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني  وا 
 م.7000

 منهجية البحث:
مريض بسرطان الغدة الدرقية المتمايز، الذين أدخلوا إلى  22ر رجعي لـ دراسة وصفية ذات أث

بريل/  7002مركز الطب النووي مستشفى الثورة )صنعاء( أثناء الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني  وا 
وكل البيانات جمعت بين بيانات ملفات المرضى ستكون مجدولة وملخصة  م7000نيسيان 

 .(SPSSلرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )ومجمعة وحللت بشكل صحيح با
 النتائج:

( 72)عدد= %22( مريض تضمنوا في هذه الدراسة، بلغت نسبة اإلناث 22من ما مجموعة )
، وتترواح أعمار المرضى 00202( ونسبة اإلناث:الذكور= 70)عدد= %72 وبلغت نسبة الذكور

. 2(  سنة54 - 20 . )7(،  سنة20>= . )0فئات  2سنة، قسموا إلى  27إلى  00بين 
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( األكثر تأثرًا 54-20سنة. الفئة العمرية بين ) 23، وكان العمر المتوسط للمرضى سنة(54<)
(5007%.) 

، تليها محافظة (%2203فيما يتعلق بمحل اإلقامة: تمثل محافظة صنعاء النسبة المئوية األعلى )
ب )%0205تعز )  (.%307( وا 

 07( في follicular( والسرطان البصيلي )%2007مريض ) 20صودف السرطان الحليمي في 
( كان %307مرضى ) 2( كان عندهم انتشار محلي و%7207مريض ) 75، (%0205مريض )

 .(%7207عندهم انتشار بعيد وبقية المرضى بدون انتشار )
 2-5بعد  ( تبعتtotal thyroidectomyكل المرضى أجري لهم استئصال كلي للغدة الدرقية )

الستئصال الورم المتبقي، واالنتشار  radioiodine 131يع، بجرعة عالجية من اليود المشع أساب
 (%4703مريض ) 57العقد اللمفي أو االنتشار البعيد. كمية الجرعة تتراوح بين الكلي للجسم على 

 (.%25مريض ) 25وكانت نتائج المسح سليمة في 
 التوصيات:

 حاالت السرطان لتقييم المشكلة على المستوى  اليمن في حاجة ماسة إلى مركز لتسجيل
 الوطني.

  نشاء مراكز جديدة في الدعم مركز طب النووي الحالي في مستشفى الثورة )صنعاء( وا 
 المحافظات األخرى.

 .هناك حاجة لدراسات سكانية شاملة، للتحري عن وبائية سرطان الغدة الدرقية في اليمن 

 طب النووي.إجراء بحوث ودراسات أكثر في مجال ال 


