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  של המעייםראשונית  קטזיהגיאאנלימפ

Primary intestinal lymphangiectasia)) 

 ORPHAcode90362: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

אשר גורמת לדליפה של נוזל  ,הרחבה של כלי הלימפה השומנית במעייםמחלת מעיים נדירה המאופיינת על ידי 

כוללים בצקת הקשורה לרמות נמוכות של אלבומין בדם )פתולוגיה  . הביטויים הקלינייםהמעי הדקחלל הלימפה אל 

המעיים הקשורה באובדן חלבון(, חולשה, שלשול בדרגת חומרה בינונית, בצקת לימפתית, תפליט ושל הקיבה 

 בסרום וכשל בצמיחה אצל ילדים. 

 

 אפידמיולוגיה

 מקרים דווחו ברחבי העולם.  500-השכיחות אינה ידועה. פחות מ

 

 תיאור קליני

, אך עלולה להיות מאובחנת אצל מטופלים 3גיל ( מאובחנת לרוב לפני PIL)של המעיים  ראשונית לימפאנגיאקטזיה

בגפיים התחתונות הקשורה  צדדית-דו מבוגרים יותר עם תסמינים מעטים מאוד. התסמין העיקרי הוא בעיקר בצקת

ומקושרת לרמות נמוכות של אלבומין בדם. הבצקת עשויה  אובדן חלבוןתורה בלפתולוגיה של המעיים הקשורה ב

עד חמורה עם מיימת ויכולה  (בשריר הסובך ]"התאומים"[)בכפות הרגליים, בקרסול,  ניתבינובדרגת חומרה להיות 

. תשישות, כאב בטן, ירידה הריאקרום הלהיות קשורה לדלקת קרום הלב, מיימת )חלבית או לא( או תפליט 

 םוסריבמשקל, חוסר יכולת להעלות במשקל, כשל בצמיחה אצל ילדים, שלשול בדרגת חומרה בינונית, ח

בוויטמינים מסיסים בשומן עקב ליקוי בספיגה של חוסר בברזל עם אנמיה בדרגת חומרה בינונית, עלולים להופיע 

וקשה להבחין בינה לבין בצקת. סימן סטמר  PIL-גם הם. אצל חלק מהמטופלים, בצקת לימפתית בגפיים קשורה ל

לבין בצקת: בלתי אפשרי להרים ולצבוט את  הוא גורם חשוב לאישור האבחון וגם כדי להבדיל בין בצקת לימפתית

 העור בבסיס האצבע השנייה בכף הרגל בשל התעבות העור כתוצאה מפיברוזיס. 

 

 אטיולוגיה

 . PILהאטיולוגיה אינה ידועה עדיין. דווחו מקרים משפחתיים נדירים מאוד של 

 

 טכניקות אבחון

 1-שעות של אלפא 24פתולוגיה של המעיים המערבת תפליט מאושרת באמצעות בדיקת פינוי מוגבר במשך 

מאושר באמצעות תצפית אנדוסקופית של כלי לימפה שומנית מורחבים  PILאנטיטריפסין בצואה. אבחון של 

קפסולת וידאו עשויה  במעיים עם ההיסטולוגיה המתאימה של דגימות ביופסיה של המעיים. אנדוסקופיה באמצעות

אינם חד )מיקום, היקף( כאשר הממצאים האנדוסקופיים  לימפאנגיאקטזיה של המעייםלשמש כדי לצפות ב

לימפה לתוך חלל המעי כוללים ירידה במספר נוזל ה משמעיים. ממצאים ביוכימיים אופייניים הקשורים לדליפת

גלובולינים בדם, רמות נמוכות של סידן -מוכות של גמאהלימפוציטים בדם, רמות נמוכות של אלבומין בדם, רמות נ

 בדם ורמות נמוכות של כולסטרול בדם. 
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 אבחנה מבדלת

הקשורה לפתולוגיה במעיים, מחלת ויפל, מחלת קרוהן,  Tהמבדלת העיקרית כוללת לימפומה של תאי האבחנה 

  .הלב מיצרה של כפורתדלקת ו, טרשת מערכתית ריאתית(-סרקואידוזיס, שחפת )עם מעורבות חוץ

 

 ניהול וטיפול

של הניהול אבן היסוד  שרשרת היאחומצות שומן בינוניות תזונה דלת שומן באופן קפדני המלווה בתוספת של 

היעדר השומן בתזונה מונע את הדחיסות החלבית של כלי הלימפה במעיים, בכך מונע את . PILהרפואי של 

קריעתם ולאחר מכן אובדן של נוזל הלימפה. חומצות שומן בינוניות שרשרת נספגות ישירות לתוך מחזור וריד 

מסוימים.  PILהייתה יעילה בטיפול במטופלי  (Octreotideומונעות את עומס היתר החלבי. אוקטראוטיד )השער 

כאשר היא מצויה  לימפאנגיאקטזיה של המעייםהדק יעילה במקרים הנדירים של  מעיהשל כירורגית  הכרית

נראה כי הצורך בבקרת התזונה הוא תמידי, כי הממצאים הקליניים הביוכימיים בחלקים מסוימים או ממוקדת. 

מופיעים מחדש לאחר הפסקת התזונה דלת השומן. עירוי אלבומין הוא טיפול סימפטומטי המוצע למטופלים עם 

תת תפליט משמעותי בסרום או בצקת לא נוחה בגפיים התחתונות. עירויי אלבומין חוזרים עשויים להועיל בהפח

מומלץ . Dהבצקת, אך יעילותם חולפת. נדרשת תוספת חוזרת ונשנית של ויטמינים מסיסים בשומן, במיוחד ויטמין 

 מעקב קליני וביולוגי ממושך. 

 

 פרוגנוזה

עשויה להיות ללא תסמינים או עם תסמינים בדרגת חומרה קלה בצורות בינוניות של  PILהפרוגנוזה משתנה. 

עלולה להיות גרועה או אפילו מסכנת חיים  PILתזונה דלת שומן. תוצאת  מקפידים עלש מטופליםהמחלה או אצל 

הלב( באופן ספונטני, לאחר הפסקת התזונה  /כפורתקרום הריאה, קרוםכאשר נוצרים תפליט/ים גדולים בסרום )

המתוחמים לדרכי  Bדלת השומן, או במקרים של סיבוכי ממאירות. אם כך, דווחו גם מספר מקרי לימפומה של תאי 

 .PILהעיכול )קיבה, המעי הריק, המעי האמצעי או המעי העקום( או במיקומים מחוץ למעיים, אצל מטופלי 

 

 :מומחהמבקר 

  ןד"ר סטפן וי

 

  01-06-2019 עדכון אחרון:

 03-11-2020תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי"
 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN

