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 التشوھات اللمفاویة

 ما ھي التشوھات اللمفاویة؟
أو المشوھة والتي ال تؤدي دورھا بشكل صحیح. یتكون الجھاز اللمفاوي من أعضاء \التشوھات اللمفاویة ھي عناقید من القنوات اللمفاویة المتضخمة و

الرفیعة (القنوات اللمفاویة) التي تحمل السائل اللمفاوي. ویُشكل الجھاز (الطحال والغدة الزعتریة واللوزتین واللحمیة)، والغدد اللمفاویة واألنابیب 

اوي السائل اللمفاللمفاوي جزًءا مھًما من الجھاز المناعي. كما یعمل على إزالة السوائل الزائدة من أنسجة الجسم. وفي التشوھات اللمفاویة، تكون حركة 

ع سوائل إضافیة وتضخم القنوات اللمفاویة.  مما یؤدي إلى التورم وأكیاس (جیوب مملوءة إلى األوردة بطیئة أو منخفضة. ویتسبب ھذا في تجم

 بالسوائل) في المنطقة المصابة.

قار أو دواء ي عتنشأ التشوھات اللمفاویة قبل الوالدة. وتنجم عن مشاكل في عملیة تكوین األوعیة اللمفاویة ونموھا. وال تنجم التشوھات اللمفاویة عن أ

مكن یامل بیئي قد یكون الجنین تعرض لھ أثناء الحمل. یتم تشخیص أغلب التشوھات اللمفاویة عند الوالدة أو خالل الطفولة المبكرة. بعضھا ال أو ع

 مالحظتھ حتى بلوغ سنوات المراھقة أو سن بلوغ الشباب إذا كانت صغیرة أو موجودة داخل الجسم.

الجسم.  وھي أكثر شیوًعا في الرأس والرقبة. وقد تؤثر أیًضا على مناطق متعددة من الجسم. تختلف قد تُصیب التشوھات اللمفاویة أي جزء من 

 األعراض والمضاعفات وتعتمد على حجم التشوه وموقعھ (أو مواقعھ). 

 وكانت التشوھات اللمفاویة تُسمى سابقًا أورام األوعیة اللمفاویة أو األورام الرْطبة الكیسیة.

 شوھات اللمفاویة؟كیف تبدو الت
سات أو دقیقة تتسم التشوھات اللمفاویة بأن لھا عدة صور متفاوتة. واعتماًدا على حجم القنوات اللمفاویة غیر الطبیعیة، فیتم اعتبارھا كبیرة التَكیُّ 

 ملوءة بسائل والذي یظھر على ھیئة كتل رخوةالتَكیُّسات أو مزیًجا من االثنین معًا. والتشوھات اللمفاویة كبیرة التَكیُّسات تتكون من أكیاس كبیرة م

 وملساء تحت جلد طبیعي أو أزرق اللون. ویشبھ النوع دقیق التكیُّسات اإلسفنج ویبدو وكأنھ منطقة تورم. 

اللمفاویة ھي آفات  اعاتقد تحتوي التشوھات اللمفاویة دقیقة التكیسات كذلك على حویصالت مملوءة بالسوائل (الفقاعات اللمفاویة) فوق اآلفة. وتلك الفق

سود عندما أصغیرة وبارزة بالجلد تحتوي على سائل لمفاوي شفاف. قد تبدو الفقاعات مثل البثور أو بثور دمویة. كما قد یصبح لونھا أرجواني داكن أو 

 ینز الدم إلى داخل الفقاعات. 

أو األذن أو اللسان أو األطراف أو أصابع الید أو أصابع القدم) قد یُصیب فرط النمو أو تضخم جزء من الجسم (على سبیل المثال، الشفاه أو الوجنة 

 أیًضا األفراد المصابین بالتشوھات اللمفاویة.

بعض التشوھات اللمفاویة تكون داخل الجسم وال یمكن رؤیتھا بدون إجراء تصویر باألشعة المتخصصة. 

https://www.cincinnatichildrens.org/health/l/lymphatic
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 ؟ةيوافمللا تاهوشتلا صيخشت متي فيك
البدني  لتشخیص التشوه اللمفاوي. وقد تكون ھناك حاجة إلجراء التصویر بالموجات فوق الصوتیة والتصویر بالرنین  والفحصیُستخدم التاریخ الطبي 

 )) لتأكید التشخیصCAT) أو فحص األشعة المقطعیة المحوسبة (CT) أو التصویر المقطعي المحوسب (فحص األشعة المقطعیة (MRIالمغناطیسي (

 أو لتحدید مدى شدة التشوه. 

 

 ما ھي المضاعفات المحتملة للتشوه اللمفاوي؟
قاعات الفقد تحدث عدوى الجلد أو األنسجة الرخوة (التھاب النسیج الخلوي) حول التشوه. وھذا یحدث عادةً عندما تدخل البكتریا في الجسم عن طریق 

وى أكثر خطورة أو حتى ُمھددة للحیاة. یتطلب األمر العالج الفوري بالمضاد الحیوي لمعالجة اللمفاویة. وقد یؤدي االلتھاب الخلوي إلى اإلصابة بعد

ى متكررة وتلك العدوى. واألشخاص الذین یُعانون من التشوھات اللمفاویة في منطقة الرأس والرقبة، وخاصة تلك التي تشمل الفم، یمكن أن یصابوا بعد

من الفم إلى منطقة التشوه. وااللتزام بممارسات العنایة الصحیة الجیدة بالفم یحد من اإلصابة بھذه العدوى.  وخطیرة. ویحدث ذلك عند انتقال بكتیریا

 وینصح بتنظیف األسنان وزیارة طبیب األسنان بشكل ُمنتظم.

 

فقاعات لقد یؤدي النزیف داخل منطقة التشوه إلى الشعور باأللم واالنتفاخ. وقد یحدث ھذا النزیف بسبب رضح في المنطقة أو بدون سبب. وقد تنزف ا

 على الجلد أو یحدث تسرب للسائل اللمفاوي. 

 

 وقد یحدث ألم وتشوه ُمزمن أیًضا.

 

 وقد تكون ھناك مضاعفات إضافیة محتملة، مثل: 

 الشرب والتحدث\التشوھات التي تؤثر على القصبة الھوائیة أو اللسان أو الصدر یمكن أن تسبب مشكالت متعلقة بالتنفس واألكل. 

 .التشوھات التي تصیب المعدة واألمعاء قد تسبب إسھاًال مزمنًا وفقدان البروتینات المھمة 

 الرتشاح البلوري) أو حول القلب (انصباب تأموري). ھذا قد یسبب التشوھات في الصدر قد تؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتین (ا

 مضاعفات في القلب والتنفس.

  التشوھات في البطن یمكن أن تسبب تراكم السوائل في البطن (االستسقاء). یمكن أیًضا أن تسبب التشوھات في البطن مشكالت في المسالك

 البولیة أو األمعاء. 

 

 التشوھات اللمفاویة المعقدة
) ھما حالتان Gorham-Stout( )GSD) ومرض جورھام ستاوت (Generalized lymphatic anomaly( )GLAالشذوذ اللمفاوي المعمم (

بد. في والك نادرتان ومعقدتان للتشوھات اللمفاویة تؤثران على أجزاء متعددة من الجسم. المناطق األكثر تأثًرا تشمل العظام والصدر والجلد والطحال

الشذوذ اللمفاوي المعمم ومرض جورھام ستاوت تشمل التشوھات اللمفاویة العظام ولكنھا تبدو مختلفة في التصویر. ففي حالة مرض جورھام  كِل من

شوھات تسبب الستاوت تدمر التشوھات اللمفاویة الطبقة الخارجیة من العظام (القشرة) وتؤدي إلى فقدان العظام. أما في حالة الشذوذ اللمفاوي المعمم ت

) ومرض جورھام GLAاللمفاویة آفات أو ثقوبًا "مفتوحة" في العظام. قد تؤدي تلك اآلفات العظمیة إلى كسور في حالتي الشذوذ اللمفاوي المعمم (

 ) على حٍد سواء. وإذا أصیب بھا العمود الفقري، فإن ھناك خطر اإلصابة بمشكالت عصبیة. المرضى المصابون بحالة الشذوذGSDستاوت (

(االنصباب الجنبي)، البطن (االستسقاء) أو حول  نيتئرلااللمفاوي المعمم ومرض جورھام ستاوت أكثر ُعرضة لخطر تسرب السائل اللمفاوي إلى 

 القلب (االنصباب التأموري). قد تحدث مضاعفات أخرى للمرضى المصابین بحالة الشذوذ اللمفاوي المعمم ومرض جورھام ستاوت. 

) ھو اضطراب نادر الحدوث جًدا ویكون عدواني Kaposiform lymphangiomatosis( )KLAللمفي بشكل ورم كابوزي (الورم الوعائي ا

ي عائي اللمفویمكن أن یكون مھدًدا للحیاة. مثلھ مثل الشذوذ اللمفاوي المعمم نؤثر التشوھات اللمفاویة على مواقع متعددة من الجسم ولكن الورم الو
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) KLA) بھ ُعقد لمفاویة غیر طبیعیة "بشكل ورم كابوزي". األفراد المصابون بالورم الوعائي اللمفي بشكل ورم كابوزي (KLAبشكل ورم كابوزي (

االستسقاء وتقرحات العظام وتأثر عضو واحد أو أكثر. كما یكون مصحوبًا باالعتالل الخثري (مشاكل التخثر والنزیف). \غالبًا ما یعانون من االنصباب

 ضاعفات بمدى تأثر األعضاء وشدة اضطرابات الدم. وترتبط الم

 

 ھل یجب أن یتلقى طفلي عالًجا للتشوه اللمفاوي؟
ف توصیات لال بد من تقییم حالة األفراد المصابین بالتشوھات اللمفاویة من قبل الطبیب أو فریق األخصائیین ذوي الخبرة في عالج ھذه الحاالت. تخت

 العالج حسب حالة كل مریض.

 

 یتم التعامل مع التشوھات اللمفاویة؟ كیف
وقعھا تشوھات ومال یوجد "عالج" للتشوھات اللمفاویة. ال یمكن إزالة أغلب التشوھات اللمفاویة تماًما بالجراحة. ویعتمد التعامل مع الحالة على عمق ال 

 وكمیتھا. توجد عالجات مختلفة. 

 

 تتضمن خیارات العالج ما یلي:

 

 .المراقبة  
  وھو ینطوي على ارتداء أربطة ضاغطة ضیقة على الجزء الُمصاب في الجسم لمنع األلم أو تضخم التشوه. بالضغط.العالج 

 .أو لتقلیص المناطق المتضخمة. \ینطوي ھذا اإلجراء على حقن الدواء في التشوه لتقلیل األلم و العالج بالتصلیب 

 .یمكن استخدام العالج الدوائي لعالج مختلف أعراض التشوھات اللمفاویة ومضاعفاتھا. العالج الدوائي 

o ) عقار سیرولیموسSirolimusھذا الدواء عبارة عن مرھم، كریم، أو چیل. یتم دھنھ على الفقاعات اللمفاویة. -) الموضعي 

o یرولیموس الفموي عموًما للُمساعدة في التعامل مع یؤخذ ھذا الدواء عن طریق الفم. ویُستخدم عقار س - عقار سیرولیموس الفموي

 التشوھات الكبیرة أو المعقدة.

o ) حمض زولیدرونیكZoledronic acid) زومیتا) (Zometa(( - ) یُعطى ھذا الدواء بالحقن داخل الوریدIV یُستخدم زومیتا .(

 لعالج اآلفات العظمیة الصعبة. 

o  األبحاث.ویجري اآلن دراسة أدویة بحثیة في تجارب 

 .بعض اآلفات الصغیرة قد تتم إزالتھا جراحیًا بالكامل. یمكن إجراء الجراحة إلزالة األنسجة الزائدة أو المتضخمة. االستئصال الجراحي 

 .یستخدم ھذا اإلجراء حزم ضوئیة خاصة لعالج النزیف أو تسریب الفقاعات اللمفاویة. العالج باللیزر 

 قد یتطلب األمر إجراء جراحة لمعالجة مشكالت النمو المفرط للعظام.  .ماظعلا ميوقت تاءارجإ 

 

 ھل یوجد أي مخاطر متعلقة بالعالج؟
 وكل خیارات العالج ھذه لھا آثار جانبیة ُمحتملة:

 

 .راتقد تحدث تقرحات نفطیة، تندب، عدوى، تنمیل أو فقدان األنسجة. قد تتطلب بعض التشوھات العالج عدة م العالج بالتصلیب. 
 .العالج الدوائي 

o قد یتسبب سیرولیموس الموضعي في تھیج الجلد. -سیرولیموس الموضعي 

o قبل البدء سیقوم الطبیب المعالج بمراجعة اآلثار الجانبیة لھذا الدواء. -سیرولیموس عن طریق الفم 

o (زومیتا) لھذا الدواء.قبل البدء سیقوم الطبیب المعالج بمراجعة اآلثار الجانبیة  -حمض زولیدرونیك 
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 .من المتوقع حدوث بعض الندبات عند اإلزالة الجراحیة للتشوه. قد تتسبب الجراحة في تلف التكوینات القریبة مثل  االستئصال الجراحي

 األعصاب واألوعیة الدمویة الطبیعیة والعضالت. التشوھات التي لم تتم إزالتھا یمكن أن تتضخم مع الوقت. 

 .قد یُحدث ندبات أو تغیُّرات في تصبغ الجلد.  العالج باللیزر 
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