ورم جذع الدماغ الدبقي الضمني المنتشر

معلومات عامة:
¦إن أورام اجلهــاز العصبــي (أورام الدمــاغ واحلبــل الشــوكي) تأتــي يف املرتبــة الثانيــة شــيوعيا بعــد
أورام الــدم عنــد االطفــال.
¦مــا زال ســبب معظــم أورام الدمــاغ عنــد األطفــال مجهــوالً ،ولكــن بعــض األورام قــد تنتــج عــن
اســتعداد وراثــي يف العائلــة حلــدوث األورام واخــرى قــد تنتــج عــن التعــرض الشــعاعات قويــة.
¦ورم جــذع الدمــاغ الدبقــي الضمنــي املنتشــر هــو ورم غيــر شــائع احلــدوث وموجــود يف وســط
جــذع الدمــاغ .جــذع الدمــاغ هــو اجلــزء الســفلي مــن الدمــاغ الــذي يربــط املخيــخ باحلبــل الشــوكي
ويحتــوي جــذع الدمــاغ علــى جميــع اخلاليــا العصبيــة الــواردة إلــى احلبــل الشــوكي ،باإلضافــة إلــى
دورة يف حــركات العــن ويف الســيطرة علــى عضــات الوجــة واحللــق واإلحســاس.
¦ان ورم جــذع الدمــاغ الدبقــي الضمنــي املنتشــر ينمــو ويتغلغــل وســط األعصــاب يف جــذع الدمــاغ
وبالتالــي ال ميكــن إزالتــه جراحيــا .وهــو نــادرا جــدا مــا ينتشــر يف الدمــاغ أو احلبــل الشــوكي يف
بدايــة التشــخيص.
¦يحــدث ورم جــذع الدمــاغ الدبقــي الضمنــي املنتشــر أكثــر عنــد األطفــال بــن  8-5ســنوات مــن
العمــر ،ولكــن ميكــن أن يصيــب األطفــال األصغــر ســنا أو البالغــن

األعراض:
غالبــا مــا حتــدث األعــراض يف مــدة زمنيــة قصيــرة وبوتيــرة متســارعة خــال بضعــة أســابيع وقــد حتــدث كل
أو بعــض األعــراض التاليــة:

¦فقدان التوازن أو صعوبة املشي
¦مشاكل بالنظر كضعف الرؤية أو احلول
¦رداءة النطق وعدم وضوحه
¦صعوبة البلع أو «الشردقة»
¦الصداع املتكرر
¦الغثيان أوالتقيؤ
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الفحوصات الالزمة للتشخيص:
بعــد مراجعــة الطبيــب للســيرة املرضيــة وتسلســل حــدوث األعــراض واملــدة الزمنيــة لهــا واجــراء الفحــص
الســريري الــذي يظهــر عالمــات تاثــر االعصــاب بوجــود ورم يف جــذع الدمــاغ يتــم اتخــاذ بعــض االجــراءات:
1.تصويــر اجلهــاز العصبــي :قــد يتــم اجــراء تصويــر مقطعــي ( )CT Scanللدمــاغ للتاكــد مــن وجــود
الــورم ابتــداء وملعرفــة ان وجــد استســقاء دماغــي مصاحــب لــه ،ولكــن التصويــر بالرنــن املغناطيســي
( )MRIللدمــاغ هــو االكثــر دقــة ملعرفــة تفاصيــل الــورم الضروريــة للتشــخيص.
2.العمليــة اجلراحيــة :عنــد التأكــد مــن وجــود ورم جــذع الدمــاغ الدبقــي الضمنــي املنتشــر
وباملواصفــات املطلوبــة بالصــور الشــعاعية وبوجــود الفحــص الســريري املعــزز لهــذا التشــخيص فانــه
عــاد ًة مــا تكــون اجلراحــة حملاولــة إزالــة الــورم غيــر ممكنــة أو مستحســنة ألنهــا تســبب أضــرا ًرا جســيمة

للهيــاكل العصبيــة األساســية حلركــة الــذراع والســاق ،حركــة العــن ،عمليــة البلــع ،والتنفــس ،وحتــى
الوعــي .ولهــذا يعتمــد تشــخيص هــذا النــوع مــن األورام متامــا علــى الفحــص الســريري وصــور الرنــن
املغناطيســي دون وجــود أنســجة مــن الــورم.
3.ترتيبــات العــاج :ان عــاج ورم جــذع الدمــاغ الدبقــي الضمنــي املنتشــر

(Diffuse Intrinsic

 )Pontine Gliomaهــو بالعــاج االشــعاعي املوضعــي علــى مــكان الــورم .وهــذا العــاج قــد يســاعد
بتحســن األعــراض بشــكل كبيــر .ومــع ذلــك ،تتكــرر األعــراض عــاد ًة بعــد  9-6أشــهر وتتطــور بســرعة.
إن دورالعــاج الكيمــاوي يف عــاج هــذا الــورم غيــر واضــح وغالبــا ال يســاعد كثيــرا يف حتســن فــرص
الشــفاء ولذلــك ال يتــم اســتعماله .يتــم وضــع خطــة العــاج املتكاملــة مــن قبــل أطبــاء متمرســن يف
معاجلــة أورام الدمــاغ عنــد األطفــال خــال العيــادات املشــتركة (.)Multidisciplinary team clinic
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سيشــرف علــى معاجلــة طفلــك اختصاصــي أورام دمــاغ أطفــال .ويشــترك يف العــاج ايضــا مختصــون يف

مجــاالت طبيــة معينــة مثــل:

¦اختصاصي تصوير باألشعة.
¦اختصاصي معاجلة أورام باألشعة.
¦اختصاصي أمراض عصبية.
¦اختصاصي عيون ونظر.
¦اختصاصي إعادة تأهيل.
¦اختصاصي نطق وبلع.
¦ممرض مختص.
¦اختصاصي العالج التلطيفي.
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ورم جذع الدماغ الدبقي الضمني المنتشر العائد عند األطفال
ورم جــذع الدمــاغ الدبقــي الضمنــي املنتشــر العائــد عنــد األطفــال يكــون عنــد عــودة الــورم خــال أو بعــد

معاجلتــه يف املــكان نفســه أو يف مــكان مختلــف يف الدمــاغ أو احلبــل الشــوكي .إن عــاج الــورم يف هــذه احلالــة
أصعــب وقــد يشــمل اعــادة العــاج االشــعاعي التلطيفــي للمســاعدة بالســيطرة املؤقتــة علــى األعــراض.

متى تتصل؟
الرجاء االتصال مع أحد أعضاء الفريق الطبي يف حالة حدوث أي مما يلي:

¦ارتفــاع درجــة احلــرارة فــوق  38م○ لقــراءة واحــدة ســوا ًء أخــذت مــن الفــم أو مــن حتــت اإلبــط (ال
تأخــذ احلــرارة مــن الشــرج أبــداً).
¦يف حالــة تعــرض الطفــل الــى جــدري املــاء .احلــزام النــاري .احلصبــة .احلصبــة األملانيــة أو التهــاب
الكبد.
¦طفح جلدي أو حكة.
¦زيادة يف عدد الكدمات .الشحوب أو النزيف.
¦تقرحات يف الفم.
¦ضيق أو صعوبة يف التنفس.
¦ألم يف األذن .التهاب يف احللق .رشح أو أنفلونزا.
¦غثيان .تقيؤ .نقص يف الوزن.
¦ألم يف الرأس متواصل .غياب عن الوعي .أو صعوبة يف إفاقة املريض.
¦أي تغير واضح يف حالة املريض.
¦سوف يناقش الطبيب أو املمرض هذه األعراض الهامة معك.
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