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خهفٍت انذراست :مستضدات بٕرَمسٕد الغدد الدريٕدت يمٕدست بنُوٍدا الدست ز ٔتجدس مده غشدات الغددي ممدا ٔحهدس ٌٕمدُبرَيٕه
للمقداش َمدكلل ايتدران انىدٕه دْ-إُٔدَيٕرَسدٕىٓ المللهدات دٓ الدسْت يٕرَغلُبدُلٕه علدّ يشدنٕ ٌرمدُن الغدد الدريٕددت.
اوتشدار الغددد الدريٕددت بٕرَمسددأد اخالسدداي يلتلددم ددٓ وددُاا ملتلهدت مدده مددراإ الغددد الدريٕددت ٌَددٓ إٔجابٕددت ددٓ %15-5
شلاص اخصحات علّ لدِ المسىٕهَ ،لنه ٓ الغالب ٓ المستُٔات مىلهضت.
انهذف مه انذراست :لتقٕدٕ العقيدت بدٕه اخالسداي المضداد -الغدد الدريٕدت بٕرَمسدأد َ َ T4 ،T3الٍرمدُن ممعلمدات الدالدت
الغد الدريٕت ٓ مرضّ مراإ الغد الدريٕت.
انمزضى وطزائق انعمم :تم جمع  635في األفراد المشتبه في إصابتهم بمرض الغدة الدرقية ،من كانون الثاني  3122إلى
تشرين االول  3122في مستشفى اليرموك التعليمي ،قيست جستم الغتدة الدرقيتة مكافيتة بيروكستايد  ،T4 ،T3والهرمتون
(ريا) باستخدام اختبار ارتباط الخميرة لالمتزاز المناعي (اليزا).
انىتاائ ::شددن المرضدّ لهددرد الغددي الدريٕددً حددُالٓ  )٪ 54.56( 282مده مجمددُا العٕىدت بٕىمددا مرضدّ ضددرالً ازا ددراز
للدريًٕ  )%33.46( 126دريٕت َبقٕت اخ راد  ٓ 11.18( 63المائت) ماوت الغدًٔ غٕر مرضًٕ .مان  24.52( 312دٓ
المائً) مه اإلواث بٕىما  25.48( 134دٓ المائدت) مده الدكمُر .الىتدائي التدٓ يُصدلىا إلٍٕدا يؤمدد ن  )٪ 26.65( 132مده
المرضّ لدٍٔ بٕرَمسٕد الغد الدريٕت إٔجابٕت 166 .مرٔض ( )٪ 22.11مده اإلوداث َالدكمُر َ .)%22.61( 32ماودت
الهرَيات ٓ مستُٔات  ٓ TSH َ T4 َ T3اخ راد مع السلبٕت َاإلٔجابٕت المضاد الدريٕت بٕرَمسأد ضرٕلت بشدن نابدت
َغٕر معتد بٍا احصائٕا.
االستىتاجاث  :ل ٔثبت َالُد يرابط بٕه مستُٔات َ T4 andT3اخالساي المضداد بٕرَمسدأد غٕدر دبٕعدٓ لمنا حدت--الغدد
الدريٕت.
انكهماث انمفتاحٍت :مستضدات بٕرَمسٕد الغد الدريٕتَ ،اللل ٓ الغد الدريٕت َ ،مراإ المىاعت الكايٕت.
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