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Bone Marrow Failure قصور نقي العظم

 Congenitalخلقي

Acquiredمكتسب 

و يشمل فقر الدم الالتنسجي و خلل تنسج النقي

:فقر الدم الالتنسجي يشمل❑



Congenital Marrow Failure

قصور النقي الخلقي

 Dyskeratosis Congenitaخلل التقرن الخلقي•

Pearson’s syndromeمتالزمة بيرسون •

 Seckel’s syndromeمتالزمة سيكل•

 Amegakaryocyticقلة الصفيحات بغياب النواء•

Thrombocytopenia.

Noonan’s syndromeمتالزمة نونان •

Fanconi Anemia (FA)فقر دم فانكوني •



Acquired Aplastic Anemia

فقر الدم الالتنسجي

 Secondaryثانوي•

 Idiopathicبدئي•



:Definitionالتعريف •

نقص خلوية محيطي مع نقص خلوية مركزي–

وجود خاليا سرطانيةبدون (.نقي العظم)

.رىأكثر من األخأويمكن أن تتأثر سلسلة خلوية•





Etiology السَّبَبِيَّات

Inheritedوراثي •

Fanconi’s Anemiaفقر دم فانكوني –

Acquiredمكتسب •

.و يشكل ثلثي الحاالت,  Idiopathicمجهول السبب–

 Acetazolamide, Carbamazepine, Gold ;Drugاألدوية–
Hydantoin, Penicillin, Phenylbutazone, 

Chemicalمركبات كيميائية –

Radiation exposureالتعرض للتشعيع –

 Viral illnessاألمرض الحموية الراشحة–



:الفيزيولوجيا اإلمراضية

:  هاهناك آليات عديدة مسؤولة عن فقر الدم الالتنسجي من❑

المتواسط) الخلطي , لتكون الدمالكبت المناعي 

اللمفية،بالخاليا المتواسطوالخلوي ( باألضداد

المنشأ في الخاليا الجذعية أو اضطراب داخلي أو ❑

.مشتركة معا  

-NKنقص الخاليا القاتلة الطبيعية ❑ T

زيادة الخاليا التائية القاتلة المفعلة❑



اإلمراضية

Pathogenesis

مسؤولة  Immune mechanismاآللية  المناعية •

.دئيعن معظم حاالت فقر الدم الالتنسجي المكتسب الب

 Activated &الخاليا التائية السامة المفعلة في الدم•

Cytotoxic T cells CD8+  تفرز االنترفرونγ

التالي و بتفعيل االستماتة الخلويةاألمر الذي يؤدي إلى

marrow failure,قصور نقي العظم 



Suppress proliferation

with ligand, signals 

apoptosis





Clinical Features المظاهر السريرية

Signs & symptomsاألعراض و العالمات •

.………:Anemiaفقر الدم –

 ,Bleeding ::Ecchymoses , gumsالنزف–

Epistaxis

.قرحات الفم, الحمى:  Infectionsاألخماج–



Diagnosisالتشخيص 

 Blood peripheral smearاللطاخة المحيطية•
و نقص   , Pancytopeniaنقص كريات شامل 

reticulocytopeniaالشبكيات 

;خزعة و بزل نقي العظم•

زيادة المسافات  , نقص خلوية مختلف الدرجة
.الشحمية

 Tests for( األصلية) اختبارات األسباب الدفينة ▪
underlying cause                    

.كالحمات الراشحة



 Other causesاألسباب األخرى لنقص الكريات الشامل•

of Pancytopenia

–Drugs األدوية

Megaloblastic anemiaفقر الدم ضخم األرومات –

 ,Lymphoma,  Myeloma:ارتشاح نقي العظم أو استبداله–

Acute Leukemia, Secondaries

Hypersplenismفرط الطحالية –

SLEالذئبة الحمامية الجهازية –

Disseminated TBالتدرن المنتشر –

PNHالبيلة الخضابية االشتدادية الليلية –

Sepsisالخمج –



BM Aspiration BM Biopsy





BM biopsy

hypocellular ,increased fat spaces



التشخيص التفريقي

.الخلويةخلل تنسج النقي و خاصة المنخفض •

االبيضاض الحاد•

.أو التليفبالنقائلاستبدال النقي •

فقر الدم التغذوي ضخم األرومات•

اإلنتانات الفيروسية •



االنذار

هناك نسبة من المرض تشفى عفويا•

شديد, متوسط, له ثالثة أنماط خفيف•

و الشبكيات , الصفيحات, العدالتيتعلق ذلك بعدد •

• A bad prognosis (i.e. severe aplastic anaemia) 

Neutrophil count of <0.5 × 109/L

• Platelet count of <20 × 109/L 

• Reticulocyte count of <40 × 109/L



 Treatmentالمعالجة

 underlyingمعالجة األسباب المستبطنة•

Removal of causeإزالة السبب •

 Supportive careالعناية الداعمة •

نقل الدم و الصفيحات–

 infectionBroadاألخماج الصادات للوقاية من –
spectrum antibiotics

Asepsisالعقامة –

 Bone Marrow Transplant (SCT)زرع نقي العظم•

متبرع متوافق الزمر النسيجية,سنة40عمر أقل من –

–(HLA-identical sibling marrow donor)



:Immunosuppressionكبت المناعة •

Cyclosporineالسيكلوسبورين –

Glucocorticoidsالكورتيكوئيدات السكرية –

 Antilymphocyte orأضداد الخاليا اللمفاوية –

Antithymocyte globulin (ALG / ATG)

 Cyclophosphamideالسيكلوفوسفاميد–

Androgensاألندروجينات •

في التنسجية الكريات  Thymectomy;استئصال التيموس•

Pure Red Cell Aplasiaالحمر عند البالغين 





 Agranulocytosisندرة المحببات

:Leucopeniaقلة الكريات البيض •

Leukocyte Countنقص عدد الكريات البيض الكلي 

نقص عدد العدالت أقل من Neutropenia;قلة العدالت •
1500 / micro L    

نقص عدالت شديد أقل         Agranulocytosis;ندرة المحببات •
neutrophils / micro L 500من 



Causes األسباب

Congenitalخلقي •

 Chloramphenicol ;Drugمحدث باألدوية •
induced CBZ, Carbimazole, Co-

trimoxazole, Gold, Phenytoin, Sulfa drugs

Infections:األخماج •

 Hepatitis, Influenza, HIV  Viralحمات راشحة–

 Typhoid, Miliary TB ;Bacterialجرثومي–

Benign( familial/ racial)سليم•

Cyclicalدوري•

 AI, SLE, Felty’s, :Immuneمناعي•



Clinical Features المظاهر السريرية

Mouth infection, Sore throat ( Mucositis)إنتان الفم •

.الشرج و الجلد, البلعوم, الفم: كل من Ulcersقرحات•

:  Features of Sepsisمظاهر اإلنتان•
–( Gm + ve & - ve )
–Fever +/-

–Hypotension,

–MODS

ممكنة الحدوث في قلة  Fungal infectionsتكون األخماج الفطرية •
( Candida (Oral), Aspergillus  Pulm)العدالت طويلة األمد



Investigations and Treatment

االستقصاءات و المعالجة
The peripheral blood smearلطاخة الدم المحيطية 

تظهر انخفاض العدالت أو انعدامها

The bone marrow;نقي العظم

.يظهر نقص أو انعدام تنسج السلسلة البيضاء

رحلة تكون الخلوية جيدة مع توقف النضج في م: في حاالت عديدة

.السليفات

.تكون خلوية النقي منخفضة: في بعض الحاالت





تنسج النقيخلل 
MYLODISPLASTIC SYNDROMS

مع اضطراب دموي وحيد النسيلة يتميز بنقص خلوية محيطي ❑
يتظاهر , الثالثفرط خلوية النقي املترافق مع عسر تنسج السالسل 

 
ً
 و وظيفيا

ً
.شكليا

.و الوراثي, متعلق باألدوية, بدئي: له ثالثة أنماط❑

Apoptosisتتسم بإنتاج دم غير فعال بسبب زيادة❑



:الحدوث

يصيب بشكل مسيطر كبار السن▪
. لكنه ممكن الحدوث في أي عمر▪
.  سنة69العمر الوسطي لإلصابة ▪
100000\4: الوقوع السنوي ▪



:عوامل الخطورة
العمر •

(املؤلكلةالعوامل ,العالج الشعاعي)سابقة معالجة سرطانية •

ات مشابه, التدخين, مشتقات البترول, البنزن ) سموم بيئية •
(أغبرة الحجارة , املعادن

• 
ً
في األطفال MDSبعض املتالزمات العائلية حيث يزداد ال : وراثيا

– SCHWACHMAN, مع متالزمة فانكوني

DIAMOND SYNDROM.



التظاهرات السريرية

األعراض والعالمات في مرض ى الMDS  العديد ,نوعيةتكون غير
.من املرض ى يكونون غير عرضيين

 الكريات فقر دم خفيف إلى نقص بين ن يالعرضيعندعراضاأل تتراوح

Pancytopenia.الشامل

 (.80-60) يكون فقر الدم عادة سوي أو كبير املناسب%

 (.60-50)نقص عدالت %

غير شائع عادةنقص الصفيحات املعزول.



خناق صدر, عدم تحمل الجهد, التعب: أعراض فقر الدم

 
 
:  بشكل أقل شيوعا

اإلنتانات : 
ً
.  الجرثومية هي املسيطرة والجلدية هي األكثر حدوثا

الخ..فرفريات, تكدمسهولة : أعراض نقص الصفيحات.

و من أهمها, غير شائعة: التظاهرات املناعية الذاتية

. التهابات املفاصل, التهابات األوعية الجلدية

تقرحات ,  انصبابات الجنب, تشمل التهاب الشغاف:التظاهرات األخرى ▪
. اعتالل أعصاب محيطية, جلدية



املوجودات السريرية

 من املرض ى% عند 60شحوبالنجد.

فرفريات, نمشات.

 ضخامة الكبد و الطحال واعتالل العقد اللمفية شائعة

.وماعدا ذلك فهي غير شائعة. CMMLفي ال 

 انصباب الجنب و الحبن كذلك شائعة في الCMML.



املوجودات املخبرية

:قد يشاهد في لطاخة الدم املحيطية-4

basophillic stippling,Howell-Jolly bodies  ,

,  psudoreticulocytosis. كريات حمر منواة
ovalomacrocytosis

.شذوذات في أنزيمات الكريات الحمر-5

:األرومات الحديدية املرضية-6

الحديدية األرومات .حبيبات حديد في كل خلية5تتضمن أكثر من 

ةأكثر من ثلث الخليحبيبات حديد والتي تشغل 10التي تتضمن أكثر من 
.تسمى األرمات الحديدية الحلقية





Ringed sideroblasts



السلسلة املحببة:
.من الحاالت عند التشخيص% 50نقص الكريات البيض يشاهد في ❑

 يشاهد نقص في تفصص ااملحببات ما يسمى

(pseudo-Pelger-Huet (Pelgeroid) abnormality  )
.باإلضافة إلى نقص أو انعدام التحبب

بعض وفي  , تكون في نقي العظم سوية أو زائدة العدد:النواءات
.الحاالت تحدث تجمعات

نقص الصفيحات  غير شائع وجوده منذ البداية: الصفيحات  .

.فرط الصفيحات أقل شيوعا من نقصها



Pelger-Huet anomaly



 عصيات أور:

AMLوجودها يدل على حصول تحول إلى 



MDSتصنيف ال 

 تصنيفFAB

 تصنيفWHO



FABتصنيف 

Ringed 

sidero-
blasts

Monoc

ytes 

>1000/
µL

Aur
Rods

PB

blasts 
percent

BM

blasts 
percent

type

nono_-1≥5>RA

yesno_1≥5>RARA

_
+

no_5>5-20RAEB

_
+

_
+

_
+

5≤21-30RAEB-T

_
+

yes_5>20≥CMML



WHOتصنيف 
Cytogenetic 

abnormalities
Clinical 

presentation
Marrow 
blasts

Disease 

25 percentAnemia<5 percentRefractory 

anemia 
(RA)

5 to 20 percentAnemia,  ≤15 

percent ringed 

sideroblasts in 

erythroid 
precursors

<5 percent(RARS)



50 percentBicytopenia 

or 

pancytopenia

±15 ring 
sideroblasts

<5 percentRefractory 

cytopenia 

with 

multilineage 

dysplasia 
(RCMD)

Bicytopenia 

or 

pancytopenia

≤15 ring 

sideroblasts

<5 percentRCMD-RS



30 to 50 
percent

Cytopenias 

+/-

peripheral 

blood blasts 
(<5 percent

5-9 %RAEB-1

50 to 
70 percent

Cytopenias, 

peripheral 

blood blasts 
present

10-19%RAEB-2

100 percentAnemia, 

normal 
platelets

<5 percentMDS with 

isolated 
(del (5q

50 percentNeutropenia 

or 

thrombocyto
penia

<5 percentMyelodysplas

tic syndrome, 
unclassified



 تصنيف الWHO حول الCMMLلى مجموعة جديدة إ
\MDSهي  MPO



 الكريات زيادة في الخلوية على الرغم من نقص يظهر النقي
للسلسلة النقي خلل تنسج الشامل املحيطي، ويكون 

، كما تبدي سالسل 
ً
املحببات و النواءات الحمراء واضحا

.شكليةشذوذات 

 الحديدية الحلقية في كل فقر الدم باألرومات يوجد
عظم في في نقي الويرتفع تعداد األرومات النقوية األنماط، 

، ويكون إنذارهما RAEB-Tو RAEBالنمطين 
أسوأ مقارنة مع األنماط التي يكون فيها تعداد 

 األرومات
ً
(.٪ 5أقل من )طبيعيا



Cytogenetic analysis

 نماذج3هناك:

َوِوّي -1  النَّ
ُ
َمط .طبيعيالkaryotypesالنَّ

.fusion oncogeneشذوذات متوازنة -2
َوِوّي -3  النَّ

ُ
َمط .شذوذات3عقد أكثر من املالنَّ

 70-40الشذوذات الصبغية في بزل النقي في تكتشف  %
.الثانوي  MDSمن ال % 90-80البدئي و  MDSمن 

 تضمن الصبغيات التاليةتأكثر الشذوذات شيوعا:
5,7,8,11,12,13,17,20



ات ْبِغيَّ ْحليل الّصِ
َ
ت

Cytogenetic analysis



الشذوذات األكثر نموذجية هي:

8                           + ,7-,7q- ,5- ,5q –

 خطر منخفض:favorablenormal karyotype ,-
q20 ,5q-

خطر مرتفعUnfavorable :

,complex karyotypes. -7 ,7q-



عايير التشخيصية الدنيا لخلل تنسج النقي
َ
امل

Minimal diagnostic criteria in MDS

عايير املطلوبة-أ
َ
: Prerequisite criteriaامل

الدمعناصر واحد من ≤ مستمرفي  cytopeniaنقص الخاليا-1
املحيطي

مفسرة نفي كل االضطرابات الدموية وغير الدموية التي قد تكون -2
cytopeniaامليطينقص عناصر الدم ل

عايير ذات العالقة باملرض-ب
َ
 MDS –relatedامل

سالسل من كل الخاليا في واحد أو أكثر من  % 10≤تنسج في خلل-1
.من األرومات الحديدية% 15≤ , النقي

.  في بزل النقي% 19-5أرومات -2

.شذوذات صبغية نموذجية-3



اٌم الحرز اإلنذاري العاملي
َ
 Internationalِنظ

prognostic scoring system IPSS

scoreVariable

21.510.50

21-30%11-20%_5-10%5%>BM blasts

poorintermediategoodkaryotype

2/30/1Cytopenias



IPSS scoreRisk group

0Low

0.5 – 1Intermediate-1

1.5 - 2Intermediate -2

2.5-3high



MDSتدبير وعالج ال 

اقبة لديه مستقر طاملا أن املريض ال عرض ي و تعداد الدم الكامل : املر

.فيترك املريض للمراقبة

الخيارات العالجية تتضمن:

1-نقل دم و صفيحات, صادات: العالج الداعم.

2- العالج املركز الخفيفLow intensity therapies
,  مثبطات املناعة, تتضمن عوامل النمو املكونة للدم

hypomethalation agents     DNA,.lenalidomide

ولكنها غير لتحسين األعراض ونوعية الحياة تهدف هذه املعالجة -

.شافية



 املرتفع العالج املركزhigh intensity therapy

HCTتتضمن مشاركة العالج الكيماوي مع 



معالجة مرض ى الخطر املنخفض

Treatment of intermediate-1 or low risk 

myelodysplastic syndromes

اصر الهدف األساس ي من العالج هنا هو السيطرة على نقص عن
.  الدم وتحسين نوعية الحياة

 االختيار ضمن هذه املجموعات يعتمد على وجود

cytopenia  ريثرووويتينو مستوى االEPO في املصل و
احتمالية االستجابة على مثبطات املناعة



 DNA hypomethalation agents :
azacitidin, decitabine            

 Thalidomide, lenalidomide

مثبطات املناعة:

Cyclosporine , ATG , ALG               



املرتفعومعالجة مرض ى الخطر املتوسط 
Treatment of intermediate-2 or high 

risk myelodysplastic syndromes

الخيارات العالجية تتضمن:

1-Hematopoietic cell transplantation

2-High intensity chemotherapy  :

AMLمثل عالج ال 

3-DNA hypomethylating agents 





:فقر الدم الناجم عن فقد الدم الحاد

-تعتمد القدرة الطبيعية لتعويض فقر الدم الحاد على:

1-اآلليات القلبية الوعائية

2-  تعديل ألفة الخضاب لألكسجين



:والعالماتاألعراض 

- ترجع إلى نسبة حجم فقد الدم و الزمن الذي حدث خالله
.الضياع

 تدفق بسبب إعادة توزيع ٪ من الدم 20تحمل فقد حتى إذ يمكن
.الوعائيالتقبضالدم بواسطة منعكس 

 املعاوضة،يتدخالن في هذه الحرارة واأللم

 فإن إعادة توزيع الدم غير كاف 20وعند فقد أكثر من ٪

.الطبيعيللمحافظة على ضغط الدم 



-أكبر يشاهد فقط عند الوقوف ولكن تصبح املشاكل : هبوط التوتر
في الجلوس أو عند فقد الدم بشكل أكبر في املحافظة على ضغط الدم 

االضطجاع 
-فإن حجم البالزما يزداد 

ً
تركيز لكن , إذا أصبح فقد الدم كبيرا

ينخفض ألن إنتاجه يحتاج إلى ثالثة أيام حتى األلبومين 
.الدممن مل1500يتمكن الكبد من تجديد ما فقده في 

- هو الزيادة في تحرير األكسجين إلى التكيف الدموي األسرع
-2.3ثم بعد عدة ساعات تزيد الكريات الحمر من إنتاج , األنسجة

Bisphosphoglycerate األكسجين إلى التي تعزز زيادة حمل
.األنسجة



-في الكلية ن تتعلق استجابة نقي العظم للنزيف بإنتاج االريثروووتي
,األنسجةفي األكسجةكاستجابة لنقص 

 في مدة باالزدياد في غضون اليومين األوليين معتالشبكياتتبدأ
أيام 6-3إلى بينما يحتاج الشبكياتالبداية على محتوى النقي من 
,النقوي كاستجابة لفرط تنسج الحمر 

 في األيام 
ً
-20الزيادة ، وقد تصل 10-7بينما يكون الجواب أعظميا

30٪.



:التشخيص

-كالرعاف أو اإلقياء أو البراز : النزف الواضح 
ً
.النزفييكون خارجيا

-املصلية األجواف نزف داخل , إلخ..طحال تمزق , معدي معوي : نزف داخلي
مع 3ملم/20.000الكريات البيض ألكثر من قد يزداد عدد , (البريتوان, الجنب)

.ذلكاأليسر و يساهم األدرينالين في انحراف إلى 
 املحيطيفي الدم املنواةقد تظهر الكريات الحمر.
واضحوالسبب غير 3ملم/ قد يتجاوز عدد الصفيحات املليونين.
 الالمباشرالبيلرووينيترافق النزف داخل األجواف الداخلية عادة مع زيادة

.LDHونقص الهابتوغلووين وروما زيادة 



:املعالجة

1- األصليمعالجة املرض.

2-النزفوذلك حسب شدة ودرجة : نقل الكريات الحمر املركزة

3- تكفي آليات التعويض الطبيعية 
ً
وإعطاء إذا كان النزف قليال

.الحديد



العالماتاألعراضمل/الحجم نسبة فقر الدم

تفاعل وعائي مبهمي+مهملة1000> (الخمس)٪ 20>

20-30٪
هبوط التوتر االنتصابيقلق1500-1000(الربع)

تسرع نبض القلب بالجهد

30-40٪

(الثلث)
هبوط التوتر االنتصابيإغماء عند الجلوس أو القيام1500-2000

تسرع القلب بالراحة

ضعيفإرواء ,صدمةةزلة تنفسي,الوعياضطراب 2000<40٪



 إلصغائكم
 
شكرا


