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Myeloproliferative Disorder

اضطرابات النقي التكاثرية



اضطرابات النقي التكاثرية

اضطراب دموي وحيد النسيلة و هو يتضمن تكاثر واحد أو•

أكثر من  السالالت النقوية التالية

Granulocyticالمحببة–

Erythroidالحمراء –

Megakaryocyticالنواء –

Relatively normal maturationنضج طبيعي نسبياً •



WHO Classification of CMPD

تصنيف منظمة الصحة العالمية

Ch Myeloid leukemiaاالبيضاض النقوي المزمن •

Ch Neutrophillic leukemiaابيضاض العدالت المزمن•

Ch Eosinophillic leukemiaابيضاض الحمضات المزمن •

 Polycythemia Veraَكثَْرةُ الُحْمِر الَحقيِقيَّة•

 Essentialَكثَْرةُ الُصفَيحاِت َمْجهولةُ السَّبَب•
Thrombocythemia

Myelofibrosisتَلَيٌُّف النِْقّي •

CMPDunclassifiableاضطراب نقوي تكاثري غير مصنف•



Haemopoiesis تكون الدم



Introduction مقدمة
 Normal maturation (effective)نضج طبيعي•

:عدد زائد من•
 Red cellsالكريات الحمر«

 Granulocytesالمحببات«

 Plateletsالصفيحات«
(Note: myeloproliferation in myelodysplastic syndrome is ineffective)

المخبرية و الشكلية, تداخل متواتر للموجودات السريرية•
•Leucocytosis, thrombocytosis, increased megakaeryocytes 

fibrosis & organomegaly blurs the boundaries

 Hepatosplenomegalyضخامة كبدية طحالية•
  Sequestration of excess bloodاحتجاز دم زائد•

  Extramedullary haematopoiesisتكون الدم خارج النقي•

Leukaemic infiltrationارتشاح ابيضاضي•



Clonal evolution التنشؤ أو التحول النسيلي
Clonal evolution & stepwise progression to fibrosis, marrow failure or acute blast 

phase

سالئف الحمر التليف االرتكاسي
سالئف النواء سالئف المحببات 

الخلية الجذعية 



Myeloproliferative disorders

اضطرابات النقي التكاثرية

MPD

•PRV

•ET

•MF

AML

MDS

•RA

•RARS

•RAEB I

•RAEB II

CMML

CML



Incidence and epidemiology

الوقوع و الوبائيات

 Disease of adultمرض البالغين•

 peak incidence inفي العقد السابعذروة الوقوع •

7th decade

 9/100,000-6نسبة الوقوع•
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Common features المظاهر

المشتركة 

 .تكاثر و تمايز واحد أكثر من الخاليا الجذعية•

.الصفيحات, الخضاب, ارتفاع الكريات البيض•

Organomegalyضخامة األعضاء•

Extramedullary Haematopoiesisتكون الدم خارج النقي•

.و شكلي,مخبري, تداخل سريري•



Myeloproliferative disorders

االضطرابات النقوية التكاثرية

 Ch Myeloid leukemia (BCR-ABLاالبيضاض النقوي المزمن•

positive)

Polycythemia Veraكثرة الكريات الحقيقي •

Essential Thrombocythemiaكثرة الصفيحات األساسي •

Myelofibrosisتليف النقي •

لك مظاهر تمت, معايير تشخيصية و سريرية مرضية نوعية لتمييز األمراض–

مشتركة

زيادة عدد واحد أو أكثر من الخاليا النقوية–

Hepatosplenomegalyضخامة كبدية طحالية –

Hypercatabolismفرط التقويض االستقالبي –

فرط تنسج نقي العظم النسيلي بدون خلل تنسج النقي–

Predisposition to evolveاألهبة للتحول –
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 Essentialَكثَْرةُ الُصفَيحاِت الَمْجهولةُ السَّبَب

Thrombocythaemia (ET)

.اضطراب نقوي وحيد النسيلة•

بدون سببPlt > 450 x109/lاستمرار ارتفاع الصفيحات ألكثر من شهرين •

.حرىسلبية المعايير التشخيصية الخاصة باضطرابات النقي التكاثرية األ•

 cases/100000 2.5نسبة الوقوع•

M:F 2:1الذكور إلى اإلناث •

من الحاالت تحت سن % 20مع العلم أن , سنة60متوسط العمر عند التشخيص •

.سنة40
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 Primaryَكثَْرةُ الُصفَيحاِت البَْدئِيَّة

Thrombocythaemia

Pathogenesisاإِلْمراضية 

–السببية ❖ Aetiologyالسببمجهولة

Megakaryocytic hyperplasiaفرط تنسج النواء ❖

 Functionally abnormalصفيحات شاذة وظيفيا  ❖

platelets
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. Platelets  > 450 X 109/Lالصفيحات▪

. Megakaryocytesالنواء في نقي العظم▪

عددة لخلية الجذعية متيصيب ااضطراب وحيد النسيلة ▪

.القدرات

 PRIMARYَكثَْرةُ الُصفَيحاِت البَْدئِيَّة 

THROMBOCYTHAEMIA
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المظاهر السريرية

Clinical Features

Asymptomaticغير عرضي•

-Vasomotorالمحرك الوعائي • 40%

– Haemorrhageالنزف• 25% 

–الخثار • 20% Thrombosis

 Splenomegalyضخامة الطحال•

Recurrent Miscarriageاإلجهاض المتكرر•



Clinical Features المظاهر السريرية

Vasomotorالمحركة الوعائية•

 Headacheصداع–

 Light headednessخفة الرأس–

 Syncopeالغشي–

Erythromelalgiaاحمرار األطراف المؤلم–

,  scotomataعتماتamaurosis,كمنة:اضطرابات الرؤية العابرة–

ocular migraineالشقيقة العينيةscintillating,ومضان 

 Thrombosis and Haemorrhageالنزوف و الخثار•

Transformation: التحول•



Normal الطبيعي



Essential Thrombocythemia لسَّبَب َكثَْرةُ الُصفَيحاِت الَمْجهولةُ ا

note giant platelets
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PRIMARY THOMBOCYTOSIS

كثرة الصفيحات البدئية
:DIAGNOSISالتفريقيالتشخيص

 REACTIVEاستبعاد األسباب الخاصة بكثرة الصفيحات االرتكاسية
THROMBOCYTOSISو هي:

Acute Haemorrhageالنزف الحاد•

, Malignant Diseaseأمراض الخباثة

Chronic Inflameدواء االلتهابية المزمنة األ• Disorder

Acute and Infectionاألخماج الحادة و المزمنة •

 Post-OP Splenectomyبعد استئصال الطحال•

Eexerciseالتمارين المجهدة•

Iron Deficiencyعوز الحديد •
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450
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TREATMENTالمعالجة 

Myelosupressive Drugsاألدوية المثبطة للنقي▪

*Hydroxuuria.  *Anagrelide

-Anti*العوامل المضادة للصفيحات • Platelet Agents

 INTERFERON*األنترقرون▪
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POLYCYTHAEMIA ر َكْثَرُة الُحمْ 

Absolute  Polycythemiaَكثَْرةُ الُحْمر المطلق •

Relative  polycythaemiaَكثَْرةُ الُحْمر النسبي •



كثرة الكريات الحقيقي
Polycythemia (Rubra) Vera(PV, PRV)

 JAK-2اضطراب الخلية الجذعية التنشؤي مع طفرة ▪

mutation, األمر الذي يؤدي إلى تكاثر السالسل النقوية

.و خاصة السلسلة الحمراء بشكل مسيطر, الثالث

األمر الذي يؤدي لالنسداد , و هذا يؤدي لزيادة لزوجة الدم▪

.الوعائي و نقص التروية و يفاقمه زيادة الصفيحات



POLYCYTHEMIA VERA يَّة َكْثَرُة الُحْمِر الَحقيقِ 

مطلق اضطراب نقوي تكاثري وحيد النسيلة مزمن يتميز بزيادة العدد ال•

.للكريات الحمر

100000 / 3-2نسبة الوقوع •

60-55العمر متوسط العمر عند التشخيص •

 M/F: 0.8:1.2نسبة الذكور إلى اإلناث•



المعايير التشخيصية المعتمدة لدى منظمة 

  WHOالصحة العالمية 

:المعايير الكبرى▪

A1- للذكور 49.5<دل و الهيماتوكريت /غ16.5< خضاب الدم  .

لإلناث، أو  48<دل  و الهيماتوكريت / غ16وخضاب أكثر من 

أي دليل على ازدياد كتلة الكريات الحمر 

A2-الخلوية مع نقي مفرط : المظهر الشكلي للنقي: خزعة العظم

.فرط تنسج السالسل الثالثة

A3-وجود طفرةJAK2 V617F    أو طفرةJAK2 exon 12
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ة الطبيعية مستوى اإلريثروبيوتين المصلي أقل من القيم المرجعي-

يعتبر معيارا صغيرا

ن األول و نحتاج للتشخيص للمعايير الكبرى الثالث أو للمعياري-

الثالث مع االريثروبويتين

absolute erythrocytosisإذا كان لدينا كثرة الحمر المطلق -

(Hb >18.5 g/dL in men (Hct, 55.5%). or Hb >16.5

g/dL in women (Hct, 49.5%) فإنه ال ضرورة

(خزعة العظم) للمعيار الكبير الثاني 
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الموجودات المرضية

A1 Raised red cell mass ارتفاع كتلة الكريات الحمر

A2 Normal O2 sats and EPO االريثروبويتين ,إشباع األكسيجيني

سويان 

A3 Palpable spleen طحال مجسوس

A4 No BCR-ABL fusion سلبية المورثة  الورمية

B1 Thrombocytosis >400 x 109/L كثرة الصفيحات

B2 Neutrophilia >10 x 109/L كثرة العدالت

B3 Radiological Splenomegaly ضخامة طحال بالتصوير

الشعاعي 

B4 Endogenous erythroid colonies مستعمرات السلسلة

الحمراء  داخلية المنشأ 
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َكثَْرةُ الُحْمر المطلق

PRIMARY POLYCYTHAEMIAَكثَْرةُ الُحْمر البدئي .1

POLYCYTHAEMIA RUBRA VERAَكثَْرةُ الُحْمر الحقيقي -

 ERYTHROPOIETIC RECEPTOR GENEطفرة مورثة مستقبل االريثروبويتين-
MUTATION.

SECONDARY POLYCYTHAEMIAَكثَْرةُ الُحْمر الثانوي  .2

HYPOXAEMIA  POO < 92%نقص األكسجة -

 RENAL DISEASEالمرض الكلوي-

- TISSUE HYPOXIAنقص األكسجة النسيجي - HIGH AFFINITY HB

TUMOURS - HEPATOMAS, FIBROIDS,    CEREBELLAR

HAEMANGIOBLASTOMASاألورام الوعائية المخيخية 

HIGH ERYTHROPOIET PRODUCTIONإنتاج االريثروبويتين المرتفع -

IDIOPATHIC ERYTHROCYTOSISَكثَْرةُ الُحْمر مجهول السبب   3



Clinical features المظاهر السريرية

Plethoraتَفَشُّغ   •

Persistent Leukocytosisكثرة البيض المستمر •

Persistent thrombocytosisكثرة الصفيحات المستمر•

بسبب عوز الحديدو نقص صباغ صغر كريات •

Splenomegalyضخامة طحال •

Generalized pruritus (after bathing)حكة معممة •

syndrome)(e.g., Budd-Chiariخثار غير طبيعي  •

 Erythromelalgia (acral dysesthesia andاْحِمراُر األَْطراِف الُمْؤِلم •

erythema)



االختالط

Hypertensionارتفاع التوتر الشرياني•

Goutالنقرس •

Acute  Leukemia%10-2االبيضاض الحاد •

%20-15بنسبة Myelofibrosisتليف النقي •
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يةضالتظاهرات المر

GOUTالنقرس- URIC ACID.ارتفاع حمض البول▪

BP ^ارتفاع الضغط▪

- SPLENOMEGALYضخامة الطحال▪ 50%

G/L 16.5زيادة الهيماتوكريت و الهيموغلوبين  *مخبرياً ▪ ≤ HB

- FEMALE HB ≥16 G/L, 

WCC ^ارتفاع البيض •

- PLATELETS 50%^ارتفاع الصفيحات▪ 400 - 800X 109/L

B12 ^ارتفاع الفيتامين ▪

▪Lleukocyte Alkaline Phosphatase.

فرط خلوية نقي العظم ▪



Polycythaemia vera

كثرة الكريات الحمر الحقيقي 
(Polycythaemia rubra vera)

جع معظم المرضى بسبب االختالطات الوعائيةاير•
(.يشمل الوريد البابي و الطحالي )  Thrombosisالخثار «

 DVTالتهاب الوريد الخثري«

Hypertensionفرط التوتر الوريدي«

,  , poor visionالرؤية السيئة ,Headache,الصداع«
 dizzinessالدوخة

(pruritus, erythromelalgia)االختالطات الجلدية «

و , و خاصة في السبيل المعدي المعوي Haemorrhageالنزوف «
.يعود ذلك لخلل في وظيفة الصفيحات



Polycythaemia vera
(Polycythaemia rubra vera)

• Hepatosplenomegaly

• Erythromelalgia

– Increased skin temp

– Burning sensation

– Redness

Liver

40%

Spleen

70%

Erythromelalgia
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االستقصاءات

دراسة الكتلة الكريوية الحمراء•

 Clinical Evaluationالتقييم السريري•

 Pulse Oximetryمقياس األكسجين النبضي•

تصوير الكلية باألمواج + Urinalysisفحص البول–االستقصاءات الكلوية•
Renal Uultrasoundفوق الصدوية 

تصوير البطن باألمواج فوق الصدوية+•

Platelet Countتعداد الصفيحات •

Marrow CytogeneticsBoneالدراسة المورثية على النقي•

 Marrow Cultureزرع النقي•

.Serum Erythropoietin Assaysمعايرة االريثروبويتين في المصل•
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RCM: الكتلة الكريوية الحمراء▪ > 36 ML/ KG In Male- 32ML/ 
KG In Female 

غياب بين لوجود كثرة الكريات الثانوي بما فيها إشباع األكسجين ▪
%92< الشرياني

SPLENOMEGALY (PALPABLE)ضخامة الطحال ▪

Platelets > 400الصفيحات -•

WCC  >  12الكريات البيض -•

 /LAP ^ارتفاع الفوسفاتاز القلوية داخل  الكريات البيض-•

B12^ارتفاع الفيتامين -•

الموجهة التشخيصيةالموجودات 
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:المعالجة

Venesectionفصد الدم المنتظم ❑ Regulatory

:Chemotherapyالمعالجة الكيميائية ❑

 35pالفوسفور المشع-

.Hydroxyuriaالهدروكسي يوريا-

Antiplatelet Therapyالمعالجة المضادة للصفيحات-

Ruxolitinibمثبطات التيروزين كيناز ❑
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MYELOFIBROSIS تليف النقي

(agnogenic myeloid metaplasia)

الحؤول النقوي مجهول السبب

مترق في تليفهو اضطراب نقوي تكاثري وحيذ النسيلة يتميز ب•

النقي و زيادة عناصر النسيج الضام

:مما يؤدي غلىح النقي متليفا  بصي•

 extramedullary hematopoiesisخارج النقيالدم تكون –

 dry tapنقي جاف بالبزل–

Tear drop RBCكريات حمر دمعية باللطاخة •
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PATHOLOGY ةضيامراال

Connective tissueزيادة النسيج الضام ضمن نقي العظم^

 Collagenزيادة الكوالجين ^

 New bone formationتشكل عظمي جديد^

تخرب البيئة المجهرية الطبيعية لنقي العظم➢

 Dysplastic Featureمظهر عسر تنسج➢

.تكون الدم خارج النقي➢

 Abnormal Megakaryocytesشاذةنواءات•

 Platelet derived growthالمشتقالصفيحيعامل النمو –
factor (PDGF)



Myelofibrosis تليف النقي
Chronic idiopathic myelofibrosis

بداية مخاتلة عند كبار السن•

ضخامة الطحال و قد تكون •
– Splenomegalyعرطلة massive 

 Hypermetabolicأعراض فرط االستقالب•
symptoms

– Loss of weight, fever and night 
sweats Myelofibrosis
Chronic idiopathic myelofibrosisc

Bleeding problemsمشاكل نزفية •

Bone painألم عظمي •

 Goutنقرص•

 of cases %20-10تحول ابيضاضي بنسبة•



Myelofibrosis تليف النقي
Chronic idiopathic myelofibrosis

 Anaemiaفقر الدم•

 Highارتفاع الكريات البيض عند التشخيص•
WBC at presentation

فيما بعد قلة الكريات البيض و الصفيحات•

وجود األرومات الحمر و البيض في الدم المحيطي •
Leucoerythroblastic blood film

Tear drops red cellsالكريات الدمعية •

بزل نقي جاف بسبب التليف•

بزل نقي مفرط الخلوية و متليف في خزعة •
-Trephine biopsyالعظم fibrotic 

hypercellular marrow

 Increase in NAPزيادة نقاط•



Tear Drop Cells (or Tear 

Drop Poikilocytes)



normal marrow trephine

cells

bone

fat



myelofibrosis

fibrosis

new bone (arrows)



Pathological Features of Peripheral Blood and Bone Marrow in Patients 
with Myelofibrosis with Myeloid Metaplasia



diagnosisالتشخيص 

 typical blood pictureصورة الدم النموذجية•

 Splenomegalyضخامة الطحال•

dry aspirateبزل النقي الجاف •

 fibrosis on biopsyتليف في خزعة العظم•

absence of other causeغياب السبب •

JAK 2طفرة ايجابية •



– MFالمعالجة  treatment

supportive careالرعاية الداعمة •

Splenectomyاستئصال الطحال•

Hydroxyuriaهيدروكسي يوريا •

 allo-BMTزرع النقي الخيفي•


