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:من يتألف الجهاز اللمفي

األوعية اللمفية المحيطية . 1.

العقد اللمفية. 2.

األقنية الرئيسية . 3.

األوعية اللمفية مثل األوردة مزودة 

بدسامات، وتشكل عادة شبكتين  

.سطحية وعميقة 

:وظائف الجملة اللمفية 

نقل وإعادة السوائل المجمعة من . 1

.خارج الخاليا الى الدم 

حماية اإلنسان من انتشار األخماج . 2

واآلورام عن طريق تجهيزها بآلية 

.فعالة للترشيح والتصفية 





يجة  وعية اللمفية باآللتهاب نتتصاب األ

ر دخول جراثيم الى النسج تحت الجلد عب

.جروح جلدية ، خصوصاً باليد أو القدم

:لة عن هذه اآلفة هي ووأهم الجراثيم المسؤ

.A المكورات العقدية الحالة للدم

Streptococcus أو

.B المكورات العنقودية المذهبة

Staphylococcus Aureus.



:  الفيزيولوجيا المرضية 

ثم منها تتكائر ضوتدخل الجرائيم األوعية اللمفية  

.األلتهابيةبالخالياهاأنسدادها ثم لتهابمسببة آتنتقل

لتهاب خارج جدران األوعية فيصاب ينتشر اآل

ولصفي حال و. بالتوذم واألحمرار النسيج حولها 

فيها وسائل الدفاعن إفة محيطيةالجرائيم إلى عقد

ل أما أن توقف الجراثيم وتتغلب عليها أو تفش

نتشروهكذا ي.. أخرى تالية ةلعقدها زتجتاوبالتالي 

.الجهازي قد يصل أخيراً للدورانالذي الخمج و



: رية يتظاهرات سر

ارتسام خيوط حمراء مؤلمة تحت. إلى الجلد تنتشر1

لى أو السفلي حتى تصل إأعلى الطرف العلوي

. العقد اللمفية 

تضخم وإيالم العقد اللمفية . 2 .

أعراض عامة . . (تعب ودعث، رتفاع حرارة ا) 3

وذمة لمفية . مفية لتهاب األقنية اللآتطور في حال 4

.هاوأنسدادهاوتخرب



:المعالجة 

 رفع الطرف فوق مستوى الجسم.

فية انتشار الجراثيم ضمن األوعية اللمعدم الراحة وعدم الحركة على تساعد.

 ًفي تخفيف األعراض ةساعدللمباردة ضمادات دافئه وأحيانا .

 صادات واسعة الطيف ويفضل أخذ زرع جرثومي مكان الجرح إذا كان

.ظاهراً 



أهمها : الجملة اللمفية رضوض

:أذية القناة الصدرية 

:األسباب 

 جروح الصدر المفتوحة.

 رضوض الصدر المغلقة.

ينتج ينجم عنها خروج اللمف وحدوث إنصباب جنب أيمن أو أيسر واإلنصباب األيمن

سر فينتج عنن عن أصابة وتمزق القسم السفلي للقناة الصدرية  ، أما إنصباب القسم األي

.أصابة  القسم  العلوي 

:األعراض والعالمات 

تسنرع قلنب عالمات جنبية رئوية ، مع زلة تنفسية ،أذية القناة الصدرية تعطي

.، سعال وزرقة 

ف عام قد يهبط الضغط الشرياني وتظهر عالمات نقص تغذية مع هزال وضع

.( في بعض الحاالت ) 



:التشخيص 

ل الجنبيتم باالعتماد على العالئم السريرية والتصوير الشعاعي وبز

:تتلخص :المعالجة 

.إفراغ الجنب بواسطة البزل •

.تكرار البزل كلما تجمع اللمف •

(.في حال عدم توقف اإلنصباب اللمفاوي) مداخلة جراحية •



Elephantiasis–داء الفيل 

:ف بصتومتالزمة  .lymphatic filariasis( داء الخيطيات )الليمفاويةالفيالريا وداء الفيل أ

تشبه واألعضاء التناسلية بصورة واضحة إلى أحجامعلوية والطراف السفلية تضخم األ

.األحجام في الفيل

 ( ةكتابات فارسية وهندية قديموفق)المرض موجود منذ قرون عديدة.

دولة83مليون شخص فى أكثر من 120العالم نحو فيقدر عدد اإلصابات ت.

حدثبالرغم من األبحاث التي استغرقت قرون من الزمان إال أن العدوى بالمرض مازالت ت  .

يرجع .) سكان مناطق أخرى عندعند سكان المناطق االستوائية عنه ةالمرض أقل شد

( .العلماء ذلك إلى أسباب مناعية

فتكون أما في الحاالت الشديدة, مع استخدام الدواء وخاصة المبكرتتحسن الحاالت المعتدلة

.النتائج أقل
يسبب المرض مجموعة من الديدان الخيطية أو االسطوانيةnematodes تسمى الفيالريا ,

والذي يعمل كجزء من الجهاز المناعي الذي يحمى الجسم من :تصيب الجهاز الليمفاوي
 .كما يعمل على سحب السوائل الزائدة من أنسجة الجسم,العدوى

. 



الفيالريا-ب داء الفيل اسبأ

أنواع مختلفة من الديدان سببهت
 :هيالطفيلية و

واشيريريا بانكروفتى. 1

Wuchereria bancrofti, 

Brugiaبروجيا مالى2. malayi

بروجيا تيمورى. 3Brugia timori

هذه الديدان موجودة في المناطق 

و تحت االستوائية و, االستوائية

ى حوالي تسبب الواشيريريا بانكروفت
.من الحاالت% 90

الرياالفي-الحشرة الناقلة لداء الفيل 

 :الفيالريا–داء الفيل أنتشار مناطق 

 .والكاريبيأمريكا الجنوبية, وسط أفريقيا, آسيا, جزر المحيط الهادي



Lymphedema: الوذمة اللمفية 

ي ، ضخامة كبيرة في الطرف أو المنطقة المصابة، تنتج عن عجز الجهاز اللمفاو

.والسبل الرادفة ، واآلليات المساعدة في نقل اللمف الى الدوران الوريدي 



: اآللية األمراضية 

 طاقَننةَ ( لتننر 4-2) تتشننكل الوذمننة اللمفيننة عننندما يفننوق حجننمخ السننوائل الخالليننة

.تصريف األقنية اللمفية في المنطقة المصابة من الجسم 

 تنجم االختالطات من تراكم هذه السوائل ومحتوياتها في األنسجة.

 تتطور عدة آليات معاوضة عن انسداد القنوات اللمفية وتشمل:

الدوران اللمفي الوحشي . 1  .

النواسير اللمفية الوريدية التلقائية . 2  .

زيادة نشاط الخاليا البالعة في النسيج . 3.

ل الوذمة إال تعمل هذه السبل االضافية عدة سنوات بصورة فعالة، ولذلك قد ال تتشك

.بعد أشهر أو سنوات من تجريف العقد اإلبطية أو المغبنية



 يسبب ترقي الوذمة اللمفية الى:

.A تليف العقد اللمفية والقنوات الناقلة الرئيسية وانسدادها

.Bلمخرج مع الزمن تنسد القنوات الرادفة وتصبح قنوات األدمة الجلدية هي ا

(.  في الطور المتقدم من هذه الوذمة)الوحيد لتصريف اللمف 

.C جراثيم مما تضطرب وظيفة تصفية الجزئيات والالوذمة اللمفية المزمنة في

لقنوات والذي يؤهب بدوره لتعطيل ا. يؤهب الطرف النتانات النسج الرخوة

.السليمة الباقية وترقي اإلصابة األساسية

 يسبب تراكم السوائل الغنية بالبروتين في االنسجة الى:

.Aندبية تشكل وذمة مزمنة وارتكاس تليفي تحت الجلد والذي يسبب حدثية

قلص تؤدي لتخريب باقي األقنية السليمة وفقدان خاصتي النفوذية وت

.العضالت الذاتية

.Bلتهاب ثم قصور الدسامات التالي لتوسع القنوات اللمفية وتخريبها باال

.  والتليف المزمن 

.C بالنتيجة تتناقص قدرة الجهاز اللمفي على نقل السائل اللمفي.



:التصنيف

:يمكن تصنيف الوذمة اللمفية على الشكل التالي

.ثانوية–ب .            بدئية–أ : حسب السبب

.   فردية-ب .          عائلية –أ : حسب الوراثة

:  حسب زمن الظهور

.متأخرة –ج .             باكرة –ب .     مع الوالدة –أ 



:تنتج عن:البدئيةالوذمة 

ة عدم تصنيع والدي لألوعية والعقد اللمفي.

ةضمور وقلة والدية لألوعية والعقد اللمفي.

 فرط تصنيع لألوعية والعقد اللمفية.



ممنا ، خاليناتؤدي هذه الحناالت إلنى تجمنع السنوائل الغنينة بنالبروتين فني الحينز بنين ال
طباعينة، وقند لتترقنى النى رينر ان، في البداية تبدأ وذمة انطباعينة . يسبب توذم الساق 

.تؤدي الى تليف الجلد وتشوه

:تصنف إلى: الوذمة اللمفية البدئية

من الحناالت ، ويمكنن إن تكنون موروثنة% ( 15-10) نسبتها : ةيالوالدالوذمة
.أو رير موروثة(  Milroy's disease)داء ميلروي-

من الحاالت تشناهد عنند اإلنناث فني  % ( 80-70) نسبتها :الوذمة اللمفية الباكرة
(. المراهقة)من الحاالت وتحدث خالل مرحلة اليفاعة % ( 80-90) 

من الحاالت% ( 15-10) تشكل :الوذمة اللمفية المتأخرة .

.سنة35وتشاهد في اإلناث والذكور بالتساوي وتظهر بعد عمر 



: تنجم عن :  الوذمة اللمفية الثانوية 

 القطع الجراحي لألوعية اللمفية.

 اإلصابات الرضية.

 اآلورام.

 االنتان.

 الخثار الوريدي.

بعد المعالجات الشعاعية.

 فيليار )اإلصابة بالطفيليات الخيطية
(.  بانكروفت

لى حسب الدراسات العالمية فإن توضع اإلصابة يكون ع
:  الشكل التالي 

95 % من الحاالت تصاب األطراف السفلية.

3 % منننن الحننناالت تصننناب األعضننناء التناسنننلية
.  الظاهرية 

2 % من الحاالت تصاب األطراف العلوية

.وجدار البطن 



:الشكوى 

 ًضخامة في أحد األطراف أو في الطرفين معا.

التعب واألرهاق عند استخدام الطرف المصاب  .

 فقدان الطرف لوظيفته بالتدريج  .

ة تقرحات وإفرازات جلدية ذات رائحة رير محبب

 (.اكتئاب)آثار نفسية



:  العالمات السريرية

وذمة رير مؤلمة في الطرف المصاب تبدأ في ب. عيند 1

.  الطرف

سماكة كبيرة في الجلد . 2 .

رياب الشبكة الوريدية على الطرف المصاب. 3  .

تقرنننات جلديننة فننني الطننرف المصننناب مننع الفطنننار. 4

. الظفري 

سننام الجناموس . 5Buffalo Hump(علنى القندم ) ويمثنل

. توذم رأس مشط القدم

أباخس عريضة أو عالمة سيتمر . 6(Squared Toes).



:يمكن إن تمر بعدة مراحل :مراحل الوذمة اللمفية

.I وذمنننة طرينننة ، (كنننف –قننندم ) تصنننيب نهاينننة األطنننراف

الصنباح ورير ثابتنة تظهنر فقنط أثنناء التعنب وتغينب فني

. بعد االستراحة 

.IIر انتشار الوذمة إلى الساق أو السناعد وتكنون الوذمنة أكثن

.يصالبة تخف بعد الراحة ولكن ال تزول بشكل نهائ

.IIIة تنتشنننر الوذمنننة إلنننى الفخنننذ أو العضننند وتكنننون متصنننلب

رة منن وثابتة، ويصل الفرق بين محيط األطراف المتنناظ

.سم 5-10

.IVى داء الفيل وهي مرحلة التشوه الكبير في الطرف إل

.درجة فقدان الوظيفة



:  الدراسات التصويرية 

:تصوير األوعية اللمفية الظليل 

حظة قلة يمكن مال. تجرى بوضع قثطرة وحقن مادة ظليلية مباشرة في قناة لمفية

حاالت ما ويمكن أن يحدد موقع التسريب اللمفي في. القنوات اللمفية أو تشوهاتها

ومن اختالطات هذا اإلجراء التهاب األوعية اللمفية . بعد الجراحة أو الرض

.واالرتكاسات مفرطة الحساسية للمادة الظليلة

:تصوير األوعية اللمفية الملون 

انتشنار ويجرى بحقن زرقنة المتيلنين فني األحيناز بنين األبناخس ومراقبنة نمنوذج

.الصبغة 



:التفرس اللمفي 

يعتبر اآلن اإلجراء المشخص األول وهو رير 
قة باضع ومريح عموماً للمريض، وتشمل الطري

ة حقن كميات صغيرة من مواد مشعة ضمن المساف
ألبخس الخاللية بين األصابع أوفي الفاصل بين ا
اد راما الثاني والثالث ثم يتم تصوير الطرف بعد

ة مزدوج الرأس، و يتم تقييم توزع المادة المشع
.بحثاً عن االنسداد أو االضطراب اللمفي



:الطبقي المحوري 

.  يجرى لنفي وجود كتل أو أورام ضارطة تعيق الجريان اللمفي

:MRIالمرنان 

. ، الشذوذات الوعائية وأورام النسج الرخوةCTيبين باإلضافة لمعلومات ال 

لعقد والقنوات كما يستطيع المرنان أن يحدد تشريح ا. ويبين زيادة السوائل الخاللية

.اللمفية الواقعة قبل االنسداد والتي قد ال يكشفها التفرس المشع



:التشخيص التفريقي 

يشمل جميع الحاالت المسببة لتورم الطرف بما فيها الرض، االنتان، الداء

ية، الشرياني، الداء الوريدي، الوذمة الشحمية، التنشؤات ، التأثيرات الشعاع

نقص واألمراض الجهازية مثل قصور القلب األيمن والقصورالكلوي أوالكبدي، و

.بروتينات الدم، وفرط نشاط الدرق، واالضطرابات التحسسية



:  المعالجة 

ومنننع ، ومنننع ترقنني الننداء، تهنندف جميننع المعالجننات الننى تصننغير حجننم الطننرف

.تكرار نوبات التهاب األوعية اللمفية والتهاب الهلل

ان يجننب أن تبنندأ المعالجننة بنناكراً ، كمننا يجننب عننالج اإلنتنن:المعالجةةة الوئاةيةةة 

.الثانوي باألعتناء بالصحة العامة 

ب إن اسننتخدام المنندرات إلزالننة السننوائل ريننر فعننال بسننب:المعالجةةة المفاة ةةة 

و ، دوداً وال يننزال دور العقنناقير األخننرى محنن، للبننروتين الخاللننيالتركيننز العننالي

.متقطعيمكن تخفيف الوذمة برفع الطرف و باستخدام أجهزة الضغط الهوائي ال



:المعالجة الجراحية 

ى من مرضى الوذمة اللمفية البدئية إلى الجراحة التي تهدف إل% 15يحتاج 

:      إنقاص حجم الطرف 

 بيناستئصال كامل الجلد وما تحته من الحدبة الظنبوبية وحتى الكع:عملية تشارلز  .

مع االحتفناظ و تشمل االستئصال الموضع للنسيج المتليف تحت الجلد: عملية هومان المعدلة

.  بالجلد المغطي له

ى المنطقنة و تشمل هذه العملينة نقنل نسنيج لمفني سنليم منن منطقنة سنليمة الن: عملية تومبسون

(.مع استمرارية اتصاله بالنسيج األم)المصابة و زرعه تحت الجلد



 مفية تجرى في المرحلة األولى من الوذمة الل: المفاررات اللمفية الوريدية

د، ويعتبر قبل حدوث التبدالت الدائمة باألقنية اللمفية والنسيج تحت الجل

قنية ارتفاع الضغط الوريدي المزمن مضاد استطباب للجراحة، تستعمل ت

ملم تحت تكبير 2-1المفاررات المجهرية التي تسمح بخياطة أوعية أقطارها 

قطب متفرقة 8-6ضعفاً، تجرى المفاررة المجهرية بـ 40-5مجهري 

.  دوتجري أربع مفاررات وسطياً في المريض الواح، 11/0بخيوط برولين 

طار يجري تقييم النتائج بقياس أق، من الحاالت% 70لوحظ تحسن عند 

.الطرف والتصريف اللمفي



:نصائح

المسننناجات الصننناعدة منننن أسنننفل الطنننرف نحنننو . 1

.األعلى

ارتداء األربطة أو الجوارب الطبية الضارطة. 2.

ممارسة الرياضة وخاصة السباحة. 3  .

اتبننناع نظنننام رنننذائي يقنننل فينننه تنننناول األمنننالح . 4

د السننوائل ب)والسننكريات والسننوائل  حننوالي تخحنند 

(.ليتر يومياً فقط1.5




