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Definition التعريف

تكاثر خاليا لمفية وحيدة النسيلة•

تراكم مترق للخاليا اللمفاوية طويلة العمر•

 anti-apoptoticزيادة البروتين المضاد لالستماتة•

protein bcl-2.

تكاثربقيا خلوية طويلة على الرغم من انخفاض منسب ال•

.نقص الغلوبولينات المناعية مع زيادة وقوع األخماج•



Epidemiology الوبائيات

أكثر انتشاراُ في العالم الغربي•

.2:1نسبة الذكور إلى اإلناث هي•

.years 70-65.العمر الوسطي عند التشخيص سنة•



الخطورةعواملواإلمراضية

factors&Etiology Risk

أمثال7-2الخطر العائلي المرتفع •

.ال يوجد مشاركة موثقة للعوامل البيئية•

.ال توجد امراضية مؤكدة•



Blood 1996; 87: 4990 

 Diagnosticالمعايير التشخيصية 

Criteria                     

أسابيع 4كثرة اللمفاويات المستمر ألكثر من •

Persistent lymphocytosis.

ملم/ فأكثر.5000العدد المطلق للمفاويات•

من السليفات % 10خاليا لمفاوية ناضجة مع أقل من •

اللمفاويات



Flow Cytometry مقياس الخاليا بالتدفق

مع   CD 19 and/or CD 20تعبير ايجابي لكل من •

CD 5.تعبير شبه دائم ل 

 & sIgM)تعبير ضعيف للمستضدات المناعية السطحية•

sIgD ).

CD 21, CD 23, CD 24يمكن مصادفة ايجابية •



Bone Marrow نقي العظم

ليس مطلوباً للتشخيص•

يوصى به لتحديد حجم االمتداد من أجل مقتضيات •

.التشخيص

 Diffuse infiltration .إنذار سيئ لالرتشاح المنتشر•

على % 30هو ارنشاح النقي بنسبة حدوثا المظهر األكثر •

, دياألقل من الخاليا اللمفاوية بنموذج نسيجي عقي

منتشر أو مختلط



J Mol Med 1999; 77:266

Cytogenetics الدراسات الخلوية

المورثية 
جيد االنذار, Deletions chromosome 13 at q 14خبن•

 Chromosome 11 at q22 or q23وفي الصبغي في•

سيئ االنذار, .Trisomy-12تثلث الصبغيو 

سيئ اإلنذار, .chromosome 17 & 6غيينبخبن في الص•

االنقسام التفيد الطريقة التقليدية بالنمط التقليدية بسبب•

50ساهمت باكتشاف FISHبينما طريقة . الضعيف

من الشذوذات% 



Other Labs فحوص مخبرية

 Hypogammaglobulinemiaنقص الغلوبولينات •

%50المشاهد في أكثر من 

 small peak monoclonalذروة وحيدة النسيلة •

% 10-5بنسبة 

بنسبة  Positive Coombs’ testايجابية اختبار كومبس•

 %30تصل

ن فقر دم مناعي ذاتي و نقص صفيحات بنسبة أقل م•

10%



The Rai Staging System

مراحل المرض
Stage 0 Lymphocytosis only (> 15,000/mm3)

Stage 1 Lymphocytosis and lymphadenopathy

Stage 2 Lymphocytosis and splenomegaly with
or without lymphadenopathy

Stage 3 Lymphocytosis  and anemia (Hgb <11 g/dL) 
with or without lymphadenopathy or
hepatosplenomegaly

Stage 4 Lymphocytosis and thrombocytopenia (Plt < 
100,000/UL) with or without anemia, 
lymphadenopathy  or hepatosplenomegaly



Common symptoms األعراض الشائعة

بسبب قلة     recurrent infectionاإلنتان المتكرر•

اعي نقص الغلوبولين المن) العدالت و قصور المناعة 

.)

أو haemolysisبسبب انحالل الدم Anaemiaفقر الدم •

 marrow infiltrationقصور النقي

 lymphadenopathyاعتالل عقد بلغمية غير مؤلم•

splenic discomfort .عدم ارتياح طحالي •



الموجودات السريرية األشيع

.A فقر دمanaemia 

.Bحمى تعود لإلنتانFever 

.Cاعتالل عقد لمفية معممlymphadenopathy 

.D ضخامة كبدية طحاليةhepatosplenomegaly ,  وقد

 ً تكون ضخمة أحينا



Other Prognostic Features

المظاهر اإلنذارية

نموذج االرتشاح اللمفاوي في نقي العظممنتشر أو عقيدي•

شهراً سيئ اإلنذار12ألقل من : زمن تضاعف اللمفاويات•

في  beta-2-microglobulinبيتا مكروغلوبولين2مقدار •

المصل

المورثة غير ) CD 38و التعبير االيجابي Ig Vطفرة المورثة•

.CD 38الطافرة مع البديل السلبي 

140-120مع بقيا , 13إنذار جيد مع خبن و تثلث الصبغي •

شهراً 32مع بقيا 17بينما اإلنذار سيئ مع خبن الصبغي , شهراُ 



و , يشير إلنذار جيدZAP-70مستويات منخفضة من❑

لكنه من الناحية العملية صعب . اليحتاج لمعالجةغالباً 

.التطبيق

يشير إلنذار  unmutated IgVHالمورثة غير الطافرة❑

(ZAP-70) مستويات مرتفعة من . سيئ



; Abnormalities include deletions at 13q14 

(60%), long arms of 6, 11 and 13 and 

abnormalities in the p53 gene. trisomy 12 (40%) 

There are mutations of IgVH (on B cells) which 

help in assessing prognosis.

IgVH is difficult to measure. However, 

intracellular ZAP-70 (zeta-associated protein) .

Cytogenetics الدراسات المورثية



%    30ن أفي حين . نتانمن المرضى بسبب اإل%50يموت 

.منهم يموتون بسبب ال عالقة له بالمرض

تستطب فقط في حال وجود     Treatment:المعالجة

لية ضخامة طحالية أو عقدية كت, دليل على قصور نقي

, يتعرق ليل, نقص وزن) أعراض جهازيه , أو  مترقية

( ة زيادة سريعة في عدد اللمفاويات الناضج a ,(الخ .. 

شامل أو جزئي ةية محيطيوخلقلة أو تطور 

autoimmune Cytopenias



Treatment المعالجة

مثل Nucleoside analogsمضاهئات النيوكليزيد •

Fludarabine      الذي يعتبر العالج المفضل.

ل  و للبقيا طويلة األمد من العوام, أكثر إحداثا للهدأة الكاملة•

  alkylating agentsالمؤلكلة

.ال توجد ميزة في البقيا•

 & Cytoxanمع أدوية أخرى مثلFludarabineيستخدم •

Rituxan , (FC)



Monoclonal antibodies

األضداد وحيدة النسيلة

• Campath (anti-CD 52) is recently approved 

for refractory CLL.

• Results in profound lympocytopenia, both B 

and T cells are destroyed.

• Rituxan (anti CD 20) is widely used both as 

single agent and in combination.
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CHRONIC MYELOID 

LEUKAEMIA االبيضاض النقوي المزمن

ونة اضطراب وحيد نسيلة يصيب الخلية الجذعية المكهو
للدم

.الذكور أكثر من اإلناثإصابة ▪

ي يحدث في العقدين الخامس و السادس و لكن يمكن أن يحدث ف▪
.أي عمر

-صبغي فيالدلفيا ▪ PH CHROMOCOSME إزفاء متبادل
.22و 9بين الصيغيين 



Epidemiology of CML

وبائيات االبيضاض النقوي المزمن

 سنة55-45متوسط العمر عند التشخيص.

 ُ .  حوالي ربع الحاالت فوق الستين عاما

تزداد نسبة الوقوع مع العمر.

 عند التشخيصAt presentation

نيةمن المرضى يشخصون بفحوص مخبربة روتي% 50⚫

.شخصين هم في الطور المزمنممن ال% 85⚫



Ionizing radiation Latent Period

Atomic bomb survivors 11 years  ( 2-25)

Ankylosing spondylitis pts 3.6 years (1-6)

No evidence of  other genetic factors

Chemical have not been associated with CML

 Incidence 1.5/100,000-1نسبة الوقوع

الوبائياتاإلمراضية و 
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CLINICAL FEATURESالمظاهر السريرية 

oيوجد ثالثة أطوار للمرض:

Accelerating,متسارع  ,  Chronicمزمن

.Transformationمتحول 

o20% غير عرضيAsymptomatic.

oشكاوى غير وصفية

oو أحياناً اعتالل العقد البلغمية, ضخامة الطحال.



Chronic Myelogenous Leukemia

CML االبيضاض النقوي المزمن

• ً تكاثر محببات أكثر نضجا

صفيحات سوية العدد إلى مرتفعة–

فقر دم–

Splenomegalyضخامة طحال •

 t(9;22) (bcr-abl)االزفاء•

•(Philadelphia chromosome)



Presentation التظاهرات

Insidious onsetالبدء المخاتل 

Anorexia and weight lossنقص الشهية و نقص الوزن 

Symptoms of anaemiaأعراض فقر الدم 

و قد تكون ضخمة Splenomegalyحال طضخامة ال

.و يمكن أن تكون ال عرضية
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LAB  FEATURES:المظاهر المخبرية  

-LEUCOCYTOSISارتفاع الكريات البيض• 100 -300 x 

109/L.

BASOPHILIAكثرة األسسات 

 THROMBOCYTOSISكثرة الصفيحات

HYPERCELLULAR  MARROWفرط خلوية النقي•

PH  POSITIVE  95%ايجابية صبغي فيالدلفيا •

  INCREASED  MARROWتليف النقي المرتفع•

FIBROSIS.





Chronic Myelogenous Leukemia



The Philadelphia Chromosome

2 3 4 51

7 8 9 10 11 126

13 14 15 16 17 18

20 21 22 X Y19



The Philadelphia Chromosome:  t(9;22) 

Translocation

bcr-abl

Fusion protein

with tyrosine

kinase activity

22

bcr

abl

Ph

9 9+

Philadelphia

chromosome



Clinical Courseالسير السريري 

 CMLو أطوار

Chronic phase

طور مزمن

6-4متوسط العمر 
سنوات

Accelerated phase

طور متسارع

البقيا حتى سنة

Blastic phase (blast crisis)

الطور األرومي

أشهر6-3متوسط البقيا 

Advanced phases طور متقدم



معالجة االبيضاض النقوي المزمن

Treatment of CML

- Chemotherapy;المعالجة الكيميائية• Hydroxyurea

.Interferonالمعالجة باألنترفرون•

Allogenic bone marrow transplantزرع النقي الخيفي •

Imatinibاإلماتينيب: Molecular therapyالمعالجة الجزيئية •


