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Diseases of White Blood Cells 

(WBC’s) أمراض الكريات البيض 
الكرٌات البٌض هً خالٌا تشكل جهاز الدفاع الرئٌسً ضد •

 .اإلنتان فً الجسم

  :تتضمن اضطرابات الكرٌات البٌض ما ٌلً•

 ندرة البٌضLeucopenia  /للة العدالتneutropenia   

 كثرة البٌضLeukocytosis 
 زٌادة عدد الكرٌات البٌض الجائلة.

 ,bacterial infection, rheumatoid arthritis :تحدث فً حاالت مثل.

DKA, leukemia, pain, excercise 

 االبٌضاضLeukemia  

اللمفوماLymphomas  



Leukemia االبيضاض  

 هو سرطان خبٌث للنسٌج الدموي•

   Classificationsالتصنٌف•

االبيضاض اللمفي الحادAcute lymphocytic leukemia 

(ALL) ,ٌصٌب األطفال خاصة و البالغٌن الشباب . 

 االبيضاض النقوي الحادAcute myelogenous leukemia 

.(AML) و خاصة فً العمد السابع, ٌصٌب خاصة كبار السن. 

 االبيضاض اللمفي المزمنChronic lymphocytic 

leukemia (CLL) و خاصة بعد الستٌن , ٌصٌب خاصة كبار السن

 .  من العمر

االبيضاض النقوي المزمنChronic myelogenous 

leukemia (CML) .ٌحدث خاصة عند البالغٌن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Acute Leukemia 

 االبيضاض الحاد



Overview خطوط عريضة 

   biology بٌولوجٌا,  Conceptsمفاهٌم•

 Epidemiologyالوبائٌات •

 Clinical andالتظاهرات السرٌرٌة و المخبرٌة •

laboratory manifestations 

  Diagnosisالتشخٌص•

 Management and prognosisاإلنذار و المماربة •



Classification of leukemias 

 تصنٌف االبٌضاضات

Acute حاد Chronic مزمن 

Myeloid 

origin

 نموي المنشأ

Lymphoid 

origin     

 لمفً المنشأ

Acute Myeloid 

Leukemia (AML) 

 االبٌضاض النموي الحاد

Acute Lymphoblastic 

Leukemia (ALL) 

 االبٌضاض اللمفً الحاد   

Chronic Myeloid Leukemia 

(CML)  االبٌضاض النموي المزمن 

Chronic Lymphocytic Leukemia 

(CLL) االبٌضاض اللمفً المزمن              

         

 



Leukemia االبيضاض 

 وحٌد النسٌلة تكاثر تنشؤي للكرٌات البٌض فً الدم و نمً العظم•

 bleedingالنزف  infection,اإلنتان Anemia, فمر الدم–

 Acute Leukemiasاالبٌضاض الحاد •

 Blast (precursor) cellsالخالٌا األرومة –

 Rapidly fatal if not treatedعة إذا لم ٌعالج رممٌت بس–

 Chronic Leukemiasاالبٌضاض المزمن •

 More mature cellsخالٌا ناضجة غالباً –

  Longer life expectancyالحٌاة المأمولة أطول –



Hematopoietic stem cell 

 ا لخلٌة الجذعٌة المكونة للدم 

 

Neutrophils 

Eosinophils 

Basophils 

Monocytes 

Platelets 

Red cells 

Myeloid 

progenitor 

Lymphoid 

progenitor 

B-lymphocytes 

T-lymphocytes 

Plasma 

cells 

naïve 

ALL االبٌضاض اللمفً الحاد 

AML االبٌضاض النموي الحاد    



Myeloid maturation 

 النضج النقوي

Myeloblast 

 أرومة نموٌة

Promyelocyt 

 السلٌفات

 

Myelocyte 

 النمٌات

 

Metamyelocyte 

 خلٌفات النمً

Band 

 المأطورة

Neutrophil 

 العدالت

MATURATION النضج 

Adapted and modified from U Va website 



 أنوع الخاليا في الدم المحيطي



Acute Leukemia 

 االبيضاض الحاد

 تجمع أرومات فً نمً العظم•



 التمييز بين االبيضاض النقوي الحاد 

 و اللمفي الجاد من خالل اللطاخة المحيطية 

Myeloid cell       CML       AML     normal 

Blasts األرومات    q   q   

Promyelocyte  السلٌفات q     

Myelocytes النمٌات       q 

Metamyelocyte خلٌفات q 

bandsالمأطورة    q 

Neutrophils العدالت      q  #     q 

 



 تصنيف االبيضاضات الحادة

  ALLاالبٌضاض اللمفً الحاد

 ٌصٌب األطفال بشكل رئٌسً•

 < Mالذكور أكثر إصابة من اإلناث•

 F 

لابل للشفاء عند األطفال بنسبة  •

70%  

لابل للشفاء بنسبة ضئٌلة عند •

 .البالغٌن

 AMLاالبٌضاض النموي الحاد

 ٌصٌب الذكور بشكل رئٌسً•

•M > F 

 

 

لابل للشفاء بنسبة ضئٌلة عند •

 .البالغٌن



differentiation  

block 

enhanced 

proliferation 

Acute 

Leukemia + 

Gain of function mutations of 

tyrosine kinases 

 

eg. FLT3, c-KIT mutations 

      N- and K-RAS mutations 

      BCR-ABL 

      TEL-PDGFbR 

Loss of function of 

transcription factors 

needed for differentiation 

 

eg. AML1-ETO 

      CBFb-SMMHC 

      PML-RARa 

Two-hit model of آلية التسرطن الورمية 
leukemogenesis 

 االبيضاض الحاد وقف التمايز تعزيز التكاثر



 أسباب االبيضاض الحاد            

    Causes of acute leukemias 

ً   idiopathicمجهول السبب•  غالبا

  underlyingاالضطرابات الدموٌة الدفٌنة•

  chemicals المواد الكٌمٌائٌة  drugs,األدوٌة•

    ionizing radiation األشعة المؤٌنة•

 viruses (HTLV I)الحمات الراشحة •

 hereditary/geneticمورثٌة, حاالت وراثٌة•

conditions. 

 



Clinical manifestations 

 التظاهرات السرٌرٌة
 :تعود األعراض لما ٌلً•

   marrow failureلصور النمً–

  tissue infiltrationاالرتشاح النسٌجً –

 Leukostasisركودة الكرٌات البٌض –

 constitutional symptomsاألَعَراض البِْنٌَِوٌّة –

 other (DIC)التخثر المنتثر داخل األوعٌة –

 عادة ما تكون فترة األعراض لصٌرة•

 



Marrow failure قصور النقي 

  neutropeniaندرة العدالت •

   infections , sepsisإنتان            

    anaemiaفقر الدم•

 pallorتعب , fatigueشحوب          

    thrombocytopeniaقلة الصفيحات •

 Bleedingنزف           

   



 ارتشاح األنسجة و األعضاء

 الطحال العمد اللمفاوٌة, ضخامة الكبد•

   gum hypertrophyضخامة اللثة •

 bone painاأللم العظمً •

 الجلد,   CNSالجملة العصبٌة المركزٌة: األعضاء األخرى•

     ,skin الخصٌةtestis  ,أي عضو آخر 



Gum hypertrophy ضخامة اللثة    



A 

B 

C 

Chloromas األورام الخضر 

NEJM 1998 



 Leukocytosisكثرة البيض

(hyperleukocytosis) 
فً السرٌر الوعائً الصغٌر مع اضطراب   تراكم األرومات •

 التروٌة 

ارتشاحات        hypoxemia ,نمص أكسجة : lungsالرئة•

   pulmonary infiltratesرئوٌة 

 strokeالسَّْكتَة    CNS:صبٌة المركزٌةعالجملة ال•

 WBC >> 50 x 109/Lتحصل فمط مع كرٌات بٌض        

 ٌمارب  mortalityإذا لم يعالج فإن معدل الوفيات  •

       %40 -20 

 



Constitutional symptoms 

 األعراض البنيوية

  fever and sweatsالحمى و التعرق شائعان•

• ً   weight lossنمص الوزن ألل شٌوعا

 الممه•

 الوهن العام•



Laboratory features 

 المظاهر المخبرية

و لكن ٌمكن أن تكون سوٌة أو , الكرٌات البٌض مرتفعة•

 منخفضة

 األرومات فً الدم المحٌطً•

 فمر دم سوي المناسب•

 Thrombocytopeniaللة الصفٌحات •

      Neutropenia للة العدالت•

   DIC التخثر المنتثر داخل األوعٌة •



Acute Myelogenous Leukemia 

 االبٌضاض النموي الحاد
 Proliferation of myeloblastsتكاثر األرومات •

 .فمر الدم, زٌادة الكرٌات البٌض ,للة الصفٌحات–

 Myeloid, monocytic, RBC, or:أنواع األرومات•

megakaryocytic 

–flow cytometry 

–myeloperoxidase +, TdT- (terminal 

deoxytransferase)  

 Auer rodجسيمات آور•

 سنة 20فوق  العمر•



Bone marrow in acute 
leukaemia بزل النمً فً االبٌضاض الحاد 

 ضروري للتشخٌص•

 مفٌد فً تحدٌد النمط•

 prognosisمفٌد فً تحدٌد اإلنذار•

 %20بأكثر من ٌعرف االبٌضاض الحاد بارتشاح النمً •

presence of > 20% blasts in bone marrow 

(% of nucleated marrow cells) 

 



AML 



AML 



Auer rods in AML 



Acute Myelogenous Leukemia 



• FAB classification = French – American – 
British التصنيف الدولي  

 

• M0 – without maturation – myeloblastic 

• M1 – without maturation 

• M2 – with maturation 

• M3 – promyelocytic – now categorised 
rather according to the genetics – t(15; 17) 

• M4 – myelomonocytic 

• M5 – a – monoblastic, b- monocytic 

• M6 – erythroid 

• M7 – megakaryoblastic 

Acute myeloid leukaemia 



- FAB classification                                                          

 
        - Mo -غٌر متماٌز 

 )Myeloblasts < 3%   (ابٌضاض نموي حاد بدون نضج- M1 -          

)Myeloblasts  > 3%   (      ابٌضاض نموي حاد مع نـضج- M2 -  

 Promyelocyte   -M3ابٌضاض حاد بالسلٌفات النموٌة                            

  - M4 -     ابٌضاض نموي وحٌدي حــــاد                                      

                                    M4      +    زٌادة الحمضات-M4eos   

     -M5 -ابٌضـاض وحـٌدي حــاد                    

      - M6-ابٌضاض حاد باألرومات الحمر                                      

       -M7- ابٌضـــــاض حــاد بالنــــواءات                                  



Myeloid sarcoma 

 الساركوما النقوية
كتلة ورمية من الخاليا النقوية غير الناضجة خارج النقي  

 :المشاركة مع أو قبل ما يلي

 AMLاالبيضاض النقوي الحاد    1-

   CMLاالبيضاض النقوي المزمن   2-

 other myeloproliferative disorders 

 MDSخلل تنسج النقي    3-

 

Extramedullary myeloid tumour, granulocytic sarcoma, chloroma 



     WHO CLASSIFICATION OF ACUTE LEUKAEMIA 

 تصنيف منطمة الصحة العالمية لالبيضاض الحاد              
 

 

 

o   Acute myeloid leukaemia with recurrent genetic abnormalities 

 

o   AML with t(8;21) gene product AML/ETO 

 

o   AML with eosinophilia inv (16) or t(16;16), gene product CBFß      

 /MYH11 

 

o   Acute promyelocytic leukaemia t(15;17), gene product 

 PML/RARA 

 

o   AML with 11q23 abnormalities (MLL) 
 
 

 

 



 AML - الهدأةإحداث  –الهجومي العالج 

Induction Therapy              

 
إن الهدف من العــالج  الهجومً هو إدخال المرٌض فً •

)  CR)Complete Remissionطور الهدأة الكاملة 

- Cytarabineوذلن بتطبٌك برامج عالجــٌة تتضمن الــ

ٔٓٓ- ٕٓٓ mg/m 2   أٌام   ٘-7تسرٌباً مستمراً لمدة

-ٕورٌدٌاً   Anthnracyclineباالضافة إلى مركبات الــ  

 .7+ٖأو النظام  ٘+ٕأٌام وفك النظام    ٖ

 تعطى مركبات السٌتارابٌن بجرعات عالٌة: طور التصلٌد•



 



Acute Lymphoblastic Leukemia 

 االبٌضاض اللمفاوي الحاد

على حساب أرومات السلسلة تكاثر خبيث وحيد النسيلة •

 التً تغزو نمً العظام  Tأو  Bاللمفاوٌة 

 .فمر الدم, زٌادة الكرٌات البٌض ,للة الصفٌحات–

 ضخامة العمد اللمفاوٌة, ضخامة الطحال–

 B- or T-cellخالٌا تائٌة أو بائٌة •

   flow cytometryممٌاس الخالٌا بالتدفك –

 أكثر شٌوعاً عند األطفال•



Acute Lymphoblastic Leukemia 

 االبٌضاض اللمفاوي الحاد



ALL 



Distinguishing AML from ALL 

 التمٌٌز االبٌضاض اللمفً و النمً الحاد

    light microscopyالمجهر الضوئً•

–AML: Auer rods, cytoplasmic granules 

–ALL: no Auer rods or granules. 

 +flow cytometry :TdTممٌاس الخالٌا بالتدفك •

       )Terminal deoxynucleotidase   ( 

  ; special stains (cytochemistry)تلوٌنات خاصة•



 AML                             ALL 
 ناعم  كروماتٌن                    clumpedكروماتٌن متكتل 

 much cytoplasm              scanty cytoplasm 
fine granules/Auer rods          no granules 



 االبيضاض اللمفي الحاد

 هو األشٌع Bالنمط •

و لكنه ٌحدث  ,%80أشٌع عند األطفال بنسبة  B-ALLالنمط •
   good prognosis عند البالغٌن إنذاره جٌد  

و هو أسوأ عند , عند األطفال %95بنسبة تحدث الهدأة الكاملة  •
 البالغٌن 

  لمفوما األرومات اللمفيةLymphoblastoma (LBL)   

 More common Tهو األشٌعالنمط التائي    

  B-LBL – rareنادرالنمط البائي   

ٌطور كتلة منصفٌة فً المنصف عند الٌفعان النمط التائي  
 الذكور 

 



  االبيضاض اللمفي الحاد األعراض

 BM failureلصور النمً  •

 ضخامة العمد اللمفٌة, ضخامة الطحال, ضخامة الكبد•

 Antigenic profile TdT, CD10المجموعة المستضدية •

(CALLA) various degree of differentiation, B-

antigens (CD79a, CD20) 

 Genetic abnormalitiesالشذوذات المورثية •

 هامة لإلنذار        

 Good :hyperdiploidy; t (12, 21)جيدة اإلنذار –

 Poor :t(9, 22), hypodiploidyسيئة اإلنذار –



Prognosis اإلنذار 

Age CR DFS
< 60 75% ~ 30%

> 60 50% 5-15%

Adult AML االبيضاض النقوي الحاد 

Adult ALL االبيضاض اللمفي الحاد    

similar to or worse than AML 



Treatment of acute leukemias 

 معالجة االبٌضاضات الحادة

 رات العالج بما يلياتتأثر خي

 )لمفً أو نموي ( نمط االبٌضاض •

 العمر•

  curative vs palliativeملطف أو شاف•



Principles of treatment 

 مبادئ المعالجة
 combination chemotherapyالمعالجة التولٌفٌة •

 complete remissionالهدف األول الهدأة الكاملة –

    relapseو الهدف األبعد تجنب النكس–

  supportive medical careالعناٌة الطبٌة الداعمة•

 antibiotics,الصادات الحٌوٌة transfusions,  نمل الدم–

 . nutritionالتغذٌة

  psychosocial supportالدعم النفسً االجتماعً•

 patient and familyللمرٌض و العائلة  



Chemotherapy for acute 

leukemias المعالجة الكٌمٌائٌة 
 Phases of ALLأطوار معالجة االبٌضاض اللمفً الحاد•

treatment 

  inductionطور الهجوم–

  intensification طور التشدٌد –

  CNS prophylaxisولاٌة الجملة العصبٌة –

    maintenanceطور الصٌانة–

 Phases of AMLأطوار معالجة االبٌضاض النموي الحاد •
treatment 

 inductionطور الهجوم –

  consolidation (post-remission therapy) طور التصلٌد–

post-

remission 

therapy 

المعالجة ما بعد 

 الهدأة



 ALL Inductionالعالج الهجـــومي في 

therapy 

 
 الهدف منه تحمٌك الهدأة الكاملة ولد عرفت سابماً فً بحث الـ

AML       وذلن عبر تطبٌك عالج كٌمٌائً مكثف مكّون عادة

مع الستٌرونٌدات ) ذو سمٌة عصبٌة ( Vincristinمن  

 المشرٌة مضافاً له عند البالغٌن أو األطفال سٌئً االنذار الــ 

antracycline   مثل الـDaunorubicin   ) ذو سمٌة

 .L – asparaginaseمع أو بدون الـ ) للبٌة 

  كما ولد ٌضاف إلٌهم الـCyclophosphamid  ( 

endoxan) 



 - ALL  CNSوقاية الجملة العصبية في 

prophylaxis  

  ALLنظراً الحتمال إصابة الجملة العصبٌة عند مرضى الـ • 

ونظراً ألن األدوٌة الكٌماوٌة الورٌدٌة التعبر الحاجز 

الدماغً الوعائً الطبٌعً فإنه من الضروري إجراء الولاٌة 

بحمن األدوٌة الكٌماوٌة ضمن السٌساء مع أو بدون تشعٌع 

 .المحف

مع   MTX   (Methotrexat( ٌمكن أن ٌستخدم فمط حمن •

 Cytosineمع الـ  MTXتشعٌع المحف أو ٌستخدم الـ 

arabinoside  والــHydrocortisone  )ٗ-8  مرات

حٌث حممت هذه الولاٌة , )حمن بحسب  درجة االنذار 

 .ٕ%انخفاضاً بمعدل اصابة الجملة العصبٌة حتى 

 



 زرع الخاليا الجذعية المكونة للدم 
Haematopoietic stem cell transplantation 

 ٌسمح للمرٌض بتجنب المعالجات السمٌة الشدٌدة•

 

تأثٌر الطعم ضد االبٌضاض فً بلها فائدة إضافٌة تتمثل •

 graft- vs- leukemia effectالزرع الخٌفً  

, لكن التأثٌر المضاد لالبٌضاض فً زرع النمً الخٌفً أشد•

 .و السمٌة أكبر 


