فحص الرقبة والغدة الدرقية

 .۱عرف بنفسك و استأذن كي تفحص المريض.

 .۲تفحص  -من األمام والجنب.

تحقق من:
الحالة العامة للمريض – هل يعاني من زيادة أو نقص في الوزن؟
هل يرتدي مالبس مالئمة للطقس الحالي؟
الكتل العنقية الواضحة /الدراق
ندبات الرقبة

 .۳اطلب من المريض أن يبتلع كمية من الماء في حين مشاهدتك لرقبته من الجنب.

هل تتحرك الكتلة لألعلى أثناء البلع؟
إذا كانت اإلجابة بنعم فمن المرجح أن تكون من أصل الغدة الدرقية.

 .٤اطلب المريض أن يبرز لسانه في حين مشاهدتك للرقبة من الجنب.

هل تتحرك الكتلة لألعلى أثناء بروز اللسان؟
إذا كانت اإلجابة بنعم فمن المرجح أن تكون كيسة القناة الدرقية اللسانية.

 .٥افحص بلمس الرقبة من الخلف.

اسأل عن الشعور باأللم أوال!

أ) تحسس من وجود كتل في الرقبة و علق على مايلي:
الحجم
حركة الكتل وعالقتها باألنسجة الموجودة تحتها
المنسوج ( منتشر أو عقيدي  ,مفرد أو متعدد )
األلم

ب) اطلب من المريض أن يبتلع كمية من الماء أثناء تحسسك لرقبته.

ج) تحسس العقد اللمفاوية المتضخمة في الرقبة.
ابتدئ من ذروة الذقن وتحسس المجموعات الفردية للعقد اللمفاوية وهي:
العقد اللمفاوية تحت الذقن
العقد اللمفاوية تحت الفك السفلي
السلسة الرقبية األمامية
العقد اللمفاوية فوق الترقوة
السلسة الرقبية الخلفية
العقد اللمفاوية أمام وخلف األذن
العقد القذالية
علق على األلم و المنسوج (صلب/شبه صلب/مطاطي) و الحركة.

د) اقرع عظمة القص للتأكد من تمدد الدراق خلف القص.

شكل  :۲ .٧القرع فوق عظمة القص لتقييم تمدد الدراق خلف القص.

 .٦افحص الرقبة من األمام.

أ) تحسس الموضع الرغامي.

ب) افحص الغدة الدرقية بالسمع (بشكل ثنائي).
يشير سماع لغط في الغدة الدرقية إلى مرض جريفز.

ج) اختبر وظيفة العضلة القصية الترقوية الخشائية .
قد تتأثر العضالت في حالة اإلصابة بمرض خبيث في الغدة الدرقية.

 .٧افحص للتحقق من سمات مرض الغدة الدرقية.

أ) اليدين:
درجة الحرارة
التعجز  /ثخن النهايات  /انفكاك الظفر
حمامى راحية
الرعاش (اطلب المريض أن يمد يديه و يغلق عينيه)

ب) النبض الكعبري:
رجفان أذيني أو تسرع نبض القلب

ج) الوجه:
البشرة الجافة
فقدان أو خشونة الشعر
فقدان الشعر في الثلث األخير من الحاجبين
الوذمة

د) العينان:
ال يعد تلكؤ أو انكماش الجفن من العالمات المحددة لفرط نشاط الغدة الدرقية.
حرك إصبعك لألسفل واطلب المريض أن يتبعه بعينيه.

شكل  :۳ .٧تلكؤ الجفن  :اطلب المريض أن يتبع إصبعك بعينيه دون تحريك رأسه .ضع إصبعك فوق رأس المريض ثم
حركها لألسفل بسرعة.

يعد شلل العين و الجحوظ و وذمة الملتحمة من األعراض الواصمة لمرض جريفز.

هـ) القوة العضلية :اختبار للتحقق من االعتالل العضلي الداني.
اختبار تبعيد الكتف:
اطلب المريض أثناء جلوسه على الكرسي بأن يقف من دون أن يستخدم ذراعيه.

و) تحقق من ردة الفعل (خاصة العضلة الباسطة و نفضات الكاحل).

ي) انظر للساقين من األمام لتتحقق من الوذمة المخاطية أمام الظنبوب.

 .۸أشكر المريض.
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