
 أمراض الكرٌات البٌضاء

 

 

 سوسن حرفوش.د

 رابعةالسنة ال

 كلٌة الصٌدلة

 الشام الخاصةجامعة 



 :  ينجن عن الخليت الجذعيت األم 

  األرومة النقوية(myeloid progenitors: )  

 :ينحذر عنهب الكزيبث البيضبء

 :و تتضونعذيذاث النىي الوحببت  •

   Neutrophileالعذالث 

 eosinophilعذيذاث النىي الحبهضت 

 (  mast cells)و الخاليب البذينت basophil عذيذاث النىي األسست 

أروهت الكزيبث  (Monocytes/Macrophages)وحيذاث النىي و الببلعبث الكبيزة  •

   erythroblastالحوزاء 

  

 نشوء الدم ـ السالالت الخلوٌة 



 نشوء الدم ـ السالالت الخلوٌة 

 :  ينجن عن الخليت الجذعيت األم 

  األرومة النقوية(myeloid progenitors: )  

   erythroblastأروهت الكزيبث الحوزاء 

 megakaryoblastأروهت الصفيحبث  

 تتويز الخاليب في هذه الوزحلت ببكتسببهب لعذد هن الوستقبالث لعىاهل النوى •

 (cluster of differetiation)لجزيئبث خبصت علً سطحهب اكتسببهب  •

 تفقذ قذرتهب علً التجذد الذاتي في حين تكتسب قذرة أكبز علً التوبيز •



  األرومة اللمفاوية(common lymphoid progenitors : ) 

 :ينجن عنهب الخاليب اللوفبويت

 (  T & B Lymphocyte)التبئيت و الببئيت 

 (Natural killer cells NK)الخاليب القبتلت الطبيعيت 

هن نقي العظن إلً التىتت حيث تتوبيز إلً خاليب تىتيت طليعت الخاليب اللوفبويت التبئيت تهبجز 

thymocytes و هن ثن إلً الخاليب اللوفبويت النبضجت. 

  

 نشوء الدم ـ السالالت الخلوٌة 

 التعداد و الصٌغة

  3آالف كرٌة فً مم 8ـ6

 ٌمكن أن ٌتغٌر العدد بعد الجهد، فً الحمل

 اإلنتانات و األورام



 نشوء الدم ـ السالالت الخلوٌة 



 :تحرٌض و جذب البالعات •

 اصطناع جزٌئات االلتصاق فً الخالٌا البطانٌةتموم السٌتوكٌنات و الشٌمٌوكٌنات بتحرٌض 

 (الخلٌة الدفاعٌة األولى فً رد الفعل االلتهابً) neutrophilsٌنجم عن هذه التبدالت جذب العدالت 

 ٌتم ارتشاحها إلى النسٌج المصاب فً الست ساعات األولى و ٌتضاعف عددها بشكل كبٌر

تصك العدالت بالخالٌا البطانٌة و تعبر من الدم إلى داخل األنسجة حٌث تموم ببلعمة العوامل الممرضة و تحرر تل

 الوسائط االلتهابٌة

 التبدالت األساسٌة المترافمة مع االرتكاس االلتهابً



 : Phagocytosisالبلعمة 

 :تتضمن خطوتٌن أساسٌتٌن

 ًٌتم جذب البالعات إلى النسٌج المصاب تحت تأثٌر جزٌئات تنتجها العوامل : الجذب الكٌمٌائ

 :جزٌئات ٌنتجها المضٌف إثر األذٌة النسٌجٌةأو ( الذٌفانات الجرثومٌة)الممرضة 

عدٌدات ببتٌد تتشابه كثٌرا من حٌث تعالب : الشٌمٌوكٌنات التً ٌتم إنتاجها من لبل الخالٌا البالعة •

 أحماضها األمٌنٌة، كل منها ٌساعد على هجرة نوع من الخالٌا الدفاعٌة إلى النسٌج المصاب

 (C3a  ،C5a)تنتج من المتممة بعد تفعٌلها بواسطة بعض الخمائر الجرثومٌة : التألٌنات •

 ٌتحد غشاء البالعات البالسمً مع سطح العامل الممرض أو الجسم الغرٌب،  :االلتصاق 

 تموم الكرٌات البٌضاء بتشكٌل استطاالت تحٌط بالخلٌة المخموجة أو الجزٌئات الفٌروسٌة الكبٌرة

   Phagosomeتسمى االستطالة التً تم انغاللها حول العامل الممرض 

 phagolyzozomeو ٌشكل   مع اللٌزوزومات الموجودة داخل الخلٌة Phagosomeٌتحد ال 

 تحرر اللٌزوزومات محتواها من األنزٌمات التً تموم بهضم العامل الممرض و من ثم التخلص منه





 :ٌتم لتل الجراثٌم بواسطة

 تشكل وسائط أوكسجٌنٌة ذات تأثٌرسام :آلٌات معتمدة على األوكسجٌن 

 :تتم بواسطة خمائر رئٌسٌة

 تتوسط التفاعالت المنتجة لشوارد األوكسجٌن السالبة: أوكسٌداز NADPHال 

 

 

تسمح بتشكل وسائط سمٌة مشتمة من األوكسجٌن مثل حمض تحت الكلور : البٌروكسٌداز النموٌة

OCL- 

 سمٌة هامة تجاه الجراثٌم و الخالٌا الورمٌة: صانعة أول أوكسٌد اآلزوت

 

 آلٌات غٌر معتمدة على األوكسجٌن: 

 خمٌرة تموم بالتناص الحدٌد و تثبٌط نمو الجراثٌم المعتمد على الحدٌد: الالكتوفٌرٌن

 ٌفكن الروابط الغلوكوزٌدٌة فً جدار الجراثٌم: اللٌزوزٌم

 لها فعل الصادات الحٌوٌة: الخمائر الحالة للبروتٌن

 Defensineالبروتٌنات الدفاعٌة مثل الدٌفنسٌن 

 آلٌات لتل الجراثٌم



 :نمٌز نوعٌن من أمراض الكرٌات البٌضاء

 ـ األمراض غٌر الخبٌثة1

 ـ ابٌضاضات الدم الحادة و المزمنة2

 

 :ـ األمراض غٌر الخبٌثة1

 Leukocytopeniaأو نمصان  Leukocytosisزٌادة : ـ االضطرابات فً العدد

 ضعف فً المدرة الدفاعٌة: ـ االضطرابات فً الوظٌفة

 

 اضطرابات الكرٌات البٌض



نواع كرٌات الدم أو فً النسبة المئوٌة ألي نوع من أارتفاع فً مجمل الكرٌات البٌضاء   

 البٌضاء

 تعتبر زٌادة العدالت هً األكثر شٌوعا

 

 :Neutrophiliaكثرة العدالت •

 هً زٌادة فً العدد الكلً لعدالت الدم

 انحراف نحو التجمٌعة الدورانٌة

 : األسباب

 تحدث الزٌادة فً عدالت الدوران نتٌجة

 اضطراب التوازن السوي الذي ٌشمل إنتاج عدالت نمً العظم -

 التحرن خارج حٌز النمً إلى الدوران -

 

 زٌادة عدد الكرٌات البٌض

Neutrophila 
Greater than 7700/ml 

Normal NC is 1500-7700/ml 

 



 :التصنٌف

 :  ـ كثرة العدالت المكتسبة الحادة

إن كثرة العدالت هً اضطراب مكتسب، تكون شائعة فً االلتهاب والعدوى الجرثومٌة، و 

 .فً بعض الحاالت الجراحٌة

 لحروقوا تترافك مع فالات الدم االنحاللٌة المزمنة

تالحظ زٌادتها عند استخدام الستٌروئٌدات المشرٌة حٌث أنها تسرع إطالق العدالت من 

 نسجةالنمً، وتسبب خلال فً هجرة العدالت من الدوران إلى األ

استخدام االبٌنفرٌن ٌسبب تحرر العدالت التً تسٌر بشكل سوي على هامش طول البطانة 

 الوعائٌة إلى الدوران 

 استخدام عوامل النمو المأشوبة

 باإلضافة لحاالت الشدة التً تحدث فً النوب المرضٌة أو عند حدوث نمص فً األكسجة  

 

 زٌادة عدد الكرٌات البٌض



 :التصنٌف

 : ـ كثرة العدالت المكتسبة المزمنة

تحت تأثٌر  تترافك مع التنبٌه المتواصل إلنتاج العدالت نتٌجة التفاعالت االلتهابٌة المستمرة

 السٌتوكٌنات المفرزة

 ضطرابات التكاثرٌة النموٌة المزمنة مثل االبٌضاض النموي المزمن اال

 االستخدام المدٌد للستٌروئٌدات

 

 زٌادة عدد الكرٌات البٌض



 : Monocytosisكثرة الوحٌدات  •

 ٌزداد عدد وحٌدات الدم بشكل طبٌعً مع العمر

 الداء الحبٌبً المزمن

 الحاالت االلتهابٌة المزمنة

 اللٌشمانٌا –السل  -المالرٌا :  غالبا ما تكون عالمة للعدوى الفٌروسٌة أو الجرثومٌة

 

 : Lymphocytosisكثرة اللمفاوٌات  •

 تزداد فً األمراض الفٌروسٌة الحادة وٌمثل ذلن االستجابة السوٌة للعدوى

 توحً كثرة اللمفاوٌات المثابرة باالبٌضاض اللمفاوي الحاد

EBV, HTLV, HCV 

 

 اضطرابات الكرٌات البٌض

Chemoattractant 

Phagocytosis 



 : Eosinophiliaكثرة الخالٌا الحامضة  •

 ، الربوـ تترافك مع األمراض التحسسٌة، التهاب الجلد التأتبً، اإلكزٌما، الشري

 ـ عدوى الطفٌلٌالت الدودٌة

التهاب شغاف : لد تكون هامة اتكون مجهولة السبب ومضاعفاته: ـ متالزمة فرط الٌوزٌنات

 .، إصابة الدماغ أو السبٌل الهضمًوعضلة الملب مع تلٌف

وٌستخدم الهٌدروكسً ٌورٌا واالنترفٌرون ألفا عند عدم  تتم معالجتها بالستٌروئٌدات المشرٌة

 االستجابة للستٌروئٌدات

 

 اضطرابات الكرٌات البٌض

> 5000/µl requires treatment with immunosuppressives and 

antihistamines 
 



 االضطرابات الوظٌفٌة: 

  ًمتالزمة شدٌاق هٌكاشChediak-Higashi Syndrome 

 اضطراب فً وظٌفة العدالت

 ستعداد كبٌر للعدوى نتٌجة زوال التحبب فً العدالت ا

 عٌوب االنجذاب الكٌماوي 

 عٌوب النشاط الماتل للجراثٌم، 

 تأهب خفٌف للنزف، 

 . المٌل لتطوٌر متالزمة شبٌهة باللمفوما مهددة للحٌاة

 اضطرابات الكرٌات البٌض



 االضطرابات الوظٌفٌة: 

  ًمتالزمة شدٌاق هٌكاشChediak-Higashi 

Syndrome 

 :اإلمراضٌة

وجود حبٌبات عرطلة فً سٌتوبالسما العدالت واللمفاوٌات   •

 مما ٌؤثر على لدرة الخالٌا على المرور إلى األنسجة   والوحٌدات

الخالٌا المٌالنٌة مفرطة الحجم وغٌر لادرة على الوصول إلى  •

 الخالٌا المرنٌة وجرٌبات الشعر

اللٌزوزومات نالصة المحتوى من االنزٌمات الحالة للبروتٌنات  •

 مما ٌؤدي إلى المتل النالص للعوامل الممرضة 

 اضطرابات الكرٌات البٌض

 المهك

 الحساسٌة للضوء

 ضخامة فً الكبد والطحال



 االضطرابات الوظٌفٌة: 

  ًمتالزمة شدٌاق هٌكاشChediak-Higashi 

Syndrome 

 :العالج

 Cفٌتامٌن 

 زرع نمً العظم من معطً متوافك الهال

ٌساعد فً استعادة بناء الوظٌفة المكونة للدم والمناعة السوٌة 

 .وتصحٌح عوز الخلٌة الماتلة الطبٌعٌة

 اضطرابات الكرٌات البٌض

 المهك

 الحساسٌة للضوء

 ضخامة فً الكبد والطحال



Chemoattractant 

Bacteria are engulfed and contained in a phagosome. 

 Contents of the granules are released.   

Oxygen metabolites (superoxide and H2O2) kill bacteria 

CGD: The cells failed to produce NADPH oxidase 

Cannot produce active oxygen species 

 بالبلعمةالمٌام  البالعمتستطٌع 

ولكن لٌس المتل للكائنات الدلٌمة 

  الكاتاالزالممرضة الموجبة 

العنمودٌة الذهبٌة، المبٌضات )

 (السالمونٌالالبٌض، 

 االضطرابات الوظٌفٌة: 

  الداء الحبٌبً المزمنChronic granulomatous disease (CGD) 

 

 

 

 اضطرابات الكرٌات البٌض



 اضطرابات الكرٌات البٌض

 االضطرابات الوظٌفٌة: 

  الداء الحبٌبً المزمن Chronic granulomatous disease (CGD) 

 كبدٌة، التهاب العظم والنمً خراجات، لمفٌةبالتهاب عمد  سرٌرٌاٌتظاهر 

 المزمن المٌحً، التهاب الجلد لمفٌةفمر دم، اعتالل عمد : المزمنة العداوى عمابٌل

 

 :المعالجة

 زرع نمً العظم 

 غاما االنترفٌرونالدعم المناعً باستخدام 

 فموٌا للولاٌة من العدوى سلفامٌتوكسازول – الترٌمٌتوبرٌم

 



 االضطرابات الوظٌفٌة: 

 عوز التصاق الكرٌة البٌضاء: 

 اضطرابات صبغٌة فً وظٌفة الكرٌات البٌضاء 

 عداوى جرثومٌة وفطرٌة متكررة واستجابة التهابٌة منخفضة

ٌؤدي إلى العجز فً االلتصاق إلى السطوح بشكل ثابت 

 والخضوع للهجرة البطانٌة

العالج بزرع النمً الباكر، الصادات واسعة الطٌف عند 

 حدوث العدوى

 اضطرابات الكرٌات البٌض



Chemoattractant 

Attachment/rolling Activation Adhesion 

Migration 

Function of the Circulating Neutrophil 



Chemoattractant 

Adhesion 

Integrins on the surface of 

neutrophils mediate tight adhesion 

to the endothelial cell wall.  

Cells then migrate. 

Migration 

Integrin 

LAD-1 results from a defect  in leukocyte integrins.  

Decreased to absent expression on the cell surface.  

 Cells can not adhere and subsequently cannot migrate. 

Defect in Adhesion 
االلتصاق الموي للعدالت مع سطح  •

 الخلٌة البطانٌة

الخروج من الدوران وااللتصاق مع  •

 IC3bالعوامل الممرضة المغلفة بـ 

Integrin 

فشل إزالة التحبب واالستمالب  •

 التأكسدي



Attachment/rolling 

Sialyl Lewis X 

Selectins 

Cell surface molecules expressing Sialyl Lewis X 

interact with selectin proteins on the cell  

surface of endothelial cells 

LAD-2  Impaired expression of sialyl LewisX - 

Neutrophils do not attach and are not recruited to the site of  inflammation 

Chemoattractant 

Defect in Attachment/Rolling 
 غولجًالنوعً لجهاز  GDP-L-fucoseعٌب فً نالل : العوز األولً

فً  الفوكوزشذوذ تضمٌن 

البروتٌنات السكرٌة المختلفة المعبر 

 عنها على أغشٌة سطح الخلٌة

الكرٌات الحمر زمرة 

 بومباي

 LAD-2عدالت مرضى  •

-معوزة فً بناء سكر سٌالٌل

 Xلوٌس 

العدالت غٌر لادرة على  •

االلتصاق بالخالٌا البطانٌة 

 المنشطة



  للة الكرٌات البٌضاءLeukopenia: 

 هبوط فً عدد الكرٌات البٌضاء عن الحد الطبٌعً

  للة العدالتNeutropenia: 

 نمص فً تعداد العدالت عن الحد الطبٌعً

 :األسباب

 نتاج تثبٌط اإلاستهالن سرٌع للعدالت و : الحاالت الحادة

 نمص اإلنتاج، االحتجاز الطحالً المفرط للعدالت: الحاالت المزمنة

تترافك مع العدوى الفٌروسٌة، خاصة فٌروس عوز المناعة المكتسب نتٌجة تخرب العدالت 

 المتسارع بواسطة األضداد المضادة للعدلة

 اضطرابات الكرٌات البٌض

Definition: ANC < 1500/µl 

 



  للة الكرٌات البٌضاءLeukopenia: 

 لد تسبب المعالجة الكٌماوٌة أحٌانا أذٌة الخالٌا النموٌة : بعض اآللٌات الدوائٌة

نتٌجة تناول  تتشارن الحمى و الطفح و التهاب الكبد مع للة العدالت المحرضة بفرط الحساسٌة

 بعض األدوٌة

ٌمكن أن نمٌز للة العدالت المناعٌة و تترافك مع ظهور أضداد دورانٌة مضادة للعدالت مثل 

 للة العدالت بالمناعة الذاتٌة

التهاب الفم و اللثة و التهاب المولون و التهاب األذن الوسطى، و لد تظهر التهابات : األعراض

 الرئة و إنتان الدم

 الصادات الحٌوٌة المالئمة واسعة الطٌف : العالج 

 اضطرابات الكرٌات البٌض



Acquired Causes of 

Neutropenia 

Decreased 

Production 

Increased 

Destruction 

Shift to 

Marginating Pool 

Bone marrow 

 

Peripheral circulation Move from the 

circulating pool to 

attach along the 

vessel wall 

Medication: 

Chemotherapy 

Antibiotics, etc 

 

 

Autoimmune 

diseases 

(Rheumatoid 

arthritis, SLE, etc) 

Severe infection 

Endotoxin release 

Hemodialysis 



 

 ـ ابٌضاضات الدم الحادة و المزمنة2

 

 : Leukemiaابٌضاض الدم 

 الدم فً نمً العظم خالٌا عٌصنتمرض ورمً ٌصٌب أنسجة 

 تتسرطن الخالٌا األولٌة لبل أن تكمل تماٌزها حٌث تتولف عن التطور فً مرحلة معٌنة

تتكدس و تعٌك تشكل كرٌات الدم الجدٌدة )تظهر الخالٌا السرطانٌة بأعداد كبٌرة فً النمً 

 و فً الدم ( الطبٌعٌة

 لادرة على االنتمال

األولٌات لإلشارة إلى كرٌات الدم البٌضاء الشاذة حٌث أن هذه الخالٌا ال  blastٌستخدم كلمة 

 %5ٌجب ان تتواجد فً الحالة الطبٌعٌة فً الدم بأكثر من 

 

 اضطرابات الكرٌات البٌض



 ـ ابٌضاضات الدم الحادة و المزمنة2

 : Leukemiaابٌضاض الدم 

 :تصنٌف ابٌضاض الدم

اعتبارا من الخالٌا الجذعٌة نتٌجة لتغٌرات جٌنٌة، و ٌكون من الصعب  اللوكٌمٌالد تتطور ـ 

 تصنٌف هذا النمط

 :و نمٌز نوعٌن أساسٌٌن بحسب األرومة المؤدٌة لنشوء اللوكٌمٌا

 Myeloblastsتنشأ اعتبارا من األرومة النموٌة : اللوكٌمٌا النموٌة •

   Lymphoblastsتنشأ من األرومة اللمفاوٌة : اللوكٌمٌا اللمفاوٌة •

 

 اضطرابات الكرٌات البٌض



 :تصنٌف ابٌضاض الدم

لٌاسا إلى مدى نضج أغلب  chronicو مزمنة  Acuteإلى حادة كما ٌمكن تصنٌفها إلى 

خالٌا اللوكٌمٌا فً الجسم و تماثلها مع الخالٌا الطبٌعٌة، إضافة إلى سرعة تكاثرها وتطورها 

 ( عدوانٌتها)

تكون الخالٌا الشاذة لاصرة عن النضج و تبمى غٌر بالغة و تستمر فً : اللوكٌمٌا الحادة  •

 التكاثر و اإلحتشاد فً النمً و تتطور بسرعة متزاٌدة دون أن تفنى وفك دورة الخالٌا الطبٌعٌة

ٌمكن لهذه الخالٌا أن تنضج، إال أنها رغم تماثل مظهرها مع مظهر  :اللوكٌمٌا المزمنة  •

 الخالٌا الطبٌعٌة فهً عاجزة عن أداء وظٌفتها المناعٌة

بناء على ذلن ٌمكن تمٌٌز اللوكٌمٌا النموٌة و اللمفاوٌة الحادة و اللوكٌمٌا النموٌة و اللمفاوٌة 

 المزمنة

 اضطرابات الكرٌات البٌض



 :تصنٌف ابٌضاض الدم

 :اللوكٌمٌا النموٌة الحادة

 من الحاالت% 20تمثل 

 نادرة الحدوث عند األطفال، و تشاهد عند البالغٌن

 تتظاهر بفمر الدم، االنتانات المتكررة، الحوادث النزفٌة

اعتمادا على المعٌار الشكلً و تمنٌات ( M0 to M7ترمز )ألسام فرعٌة  8إلى ٌتم تصنٌفها 

 التلوٌن الكٌمٌائٌة الخلوٌة 

 اضطرابات الكرٌات البٌض



 :اللوكٌمٌا اللمفاوٌة الحادة

 :ٌتم تصنٌفها بحسب الخالٌا اللمفاوٌة المتسرطنة

 من الحاالت% 85: لوكٌمٌا الخالٌا البائٌة •

و ٌتصف بتعبٌر المستضد  proB, preBغٌر الناضجة  Bاالبٌضاض الدموي لخالٌا 

 (.احتمال شفاء مرتفع)الذي ٌعطً إنذارا جٌدا للمرض  CD10السطحً 

الناضجة، ٌتمٌز بوجود تعبٌر للغلوبولٌنات المناعٌة وحٌدة النسٌلة  Bاالبٌضاض الدموي لخالٌا 

 .على سطح الخالٌا، إمكانٌة الشفاء هنا ضعٌفة و تجب المعالجة بشكل هجومً IgMمن نوع 

 :لوكٌمٌا الخالٌا التائٌة •

، ٌتم التعبٌر عنها  T Leukemias of T lineageاالبٌضاضات الدموٌة لسلسلة الخالٌا 

 سواء فً السٌتوبالسما أو على سطح الخلٌة CD3بالمستضد السطحً 

 

 اضطرابات الكرٌات البٌض





 

 : اللوكٌمٌا المزمنة

 تنضج الخالٌا لدرجة أكبر وتكون أشبه بالخالٌا الناضجة

 إال أنها عاجزة عن أداء وظٌفتها المناعٌة 

 أن هذه الخالٌا تعٌش فترة أطول من الخالٌا العادٌة بتتمثل الخطورة 

 ٌحدث تراكم للخالٌا البالغة فً الدم المحٌطً 

 فً حٌن ٌستمر النمً بإنتاج عدد من الخالٌا الطبٌعٌة ولفترة طوٌلة

 اضطرابات الكرٌات البٌض



 :اللوكٌمٌاآلٌة حدوث 

 االضطرابات الوراثٌة الخلوٌة مثل 

   chromosome translocation للكروموزوماتاالنتمال المكانً 

 خطأ أثناء انمسام الخلٌة ٌؤدي إلى خلل فً التعبٌر عن أحد المورثات 

   Mutations chromosome deletion الصبغٌاتحدوث طفرات أو حذف لبعض 

 

 

 اضطرابات الكرٌات البٌض



 :آلٌة حدوث اللوكٌمٌا

 (. prognosticالتكهن بنتٌجة العالج )تلعب هذه العوامل دورا هاما فً تحدٌد مؤشر المرض 

ٌوجد مورثات معٌنة مسؤولة عن حث وتعدٌل عملٌات االنمسام تسمى طلٌعة المورثات الورمٌة 

proto-oncogenes 

ٌوجد مورثات تكبح االنمسام و التكاثر و تعطً األمر لإلفناء الذاتً للخلٌة عند الحاجة تسمى 

 Tumor Suppressor genesالمورثات الكابحة للورم 

 

 

 اضطرابات الكرٌات البٌض



 :آلٌة حدوث اللوكٌمٌا

تتسرطن الخالٌا الطبٌعٌة عند حدوث خلل فً بنٌة الحمض النووي مما ٌؤدي إلى تشغٌل طلٌعة 

 المورث الورمً دون ضوابط و تحوله إلى مورث ورمً نشط

و فً حالة اللوكٌمٌا ٌمكن المول أنها تنشأ نتٌجة خلل مكتسب و عارض ٌصٌب الحمض 

 النووي لخلٌة معٌنة فً النمً

 :أمثلة

مع كثرة الحامضات  16تترافك االبٌضاضات التً ٌحصل فٌها حذف للصبغً 

Eosinophilia ، 

 .  21و  8ٌحدث نتٌجة لتبدل موالع الصبغٌٌن  M2االبٌضاض النموي 

 .تملن هذه األنواع إمكانٌة شفاء أكثر من األنواع التً ٌحدث فٌها شذوذات جٌنٌة معمدة

 

 اضطرابات الكرٌات البٌض



 :األعراض

 :الحٌوٌةاالنتانات المتكررة دون استجابة للمضادات  •

رغم التعداد المرتفع للكرٌات البٌضاء إال أن الخالٌا المتسرطنة عاجزة عن مكافحة 

 العدوى

   نتٌجة العجز فً إنتاج الصفٌحات سهولة النزف و الكدمات  •

   نتٌجة فمر الدم اإلعٌاء و شحوب البشرة  •

 .آالم عظمٌة و ٌنجم ذلن عن تراكم خالٌا اللوكٌمٌا تحت سطح العظام•

 .تضخم الكبد و الطحال و ضخامة العمد اللمفٌة  •

مما ٌسبب ضغطا على الورٌد األجوف العلوي الذي   Thymusتضخم الغدة التوتٌة   •

ٌحمل الدم من الرأس و الذراعٌن إلى الملب مما ٌسبب انتفاخا فً الرأس و الذراعٌن و 

 .الملب و ٌشكل خطرا حمٌمٌا على حٌاة المصاب

 اضطرابات الكرٌات البٌض





 :عوامل الخطورة 

 

 التدخٌن•

مثل مرضى ) األشخاص الذٌن لدٌهم شذوذات صبغٌة •

 (متالزمة داون 



 :األعراض والعالمات 

 اضطرابات فً عملٌة التخثر ومٌل للنزف وظهور كدمات•

 

 

 صعوبة تنفس وشحوب وشعور بالتعب •

 

 

 ازدٌاد خطورة اإلصابة باالنتانات•

 

 

 الصفيحاتبسبب نقص 

 بسبب نقص الكريات 

 الحمراء

 بسبب نقص الكريات

 البيضاء



 

 :العالجات التملٌدٌة تتضمن

• chemotherapy الكٌمٌائً العالج 

•Radiation therapy  العالج اإلشعاعي 

•Steroids الستٌروئٌدات 

 عوامل النمو•

 زراعة نمً العظم•
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 : CAR T cellsالمعالجة بالخالٌا المستجلبة : أوال

 
لٌة عمل ال آCAR T cells      : 

 

 .هً خالٌا لمفاوٌة تائٌة مهندسة وراثٌا لربط مستضد محدد على الخالٌا الخبٌثة •

 

 :ارتباط هذه الخالٌا التائٌة الناللة مع الخالٌا الخبٌثة       •

                           

 تؤدي لالنحالل الخلوي, ارسال اشارات

 وافراز السٌتوكٌنات          

Chimeric Antigen Receptor CAR_T Cells 
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 CAR T cellكٌفٌة الحصول على ال 



- This technique depends on isolation millions of T cells from the patient's 

own body and sent them to the lab 

- These removed cells were incubated with the modified viral vector (HIV), 

which contains the required genetic instructions .  

- As a phase of life cycle of the virus, it will infect the host cell and integrate 

with its genome and thus have transferred the therapeutic gene to the T 

cell,  

- which makes it express to the Chimeric Antigen Receptor on its surface.  

These CAR T-cells are multiplied in the lab and now re-injected into the 

patient’s veins. 

- Chimeric Antigen Receptor directs the T cells to target leukemia B cells 

Which carries on its surface a type of markers called CD19. 
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 العالج باألجسام المضادة : ثانٌا  

 :كٌفٌة الحصول علٌها    
 

 



47 

آلٌة عمل األضداد وحٌدة النسٌلة: 
تمتل الخلٌة  الورمٌةاألضداد التً تستهدف المستضدات الموجودة على سطح الخالٌا 

 من خالل تفعٌل المتممة وتحرٌض موت الخالٌا المبرمج الورمٌة
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 :مثبطات نمطة المرالبة المناعٌة: ثالثا  

الخالٌا السرطانٌة تعطل الجهاز المناعً عن طرٌك استراتٌجٌة محاكٌة 

تستخدم فً الجهاز المناعً وهً التعبٌر عن  مستمبالت الموت 

   CTLA-4و بروتٌن   PDL-1المبرمج 
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وبالتالً التملٌل  PD-1و  CTLA-4مثبطات نمطة المرالبة المناعٌة تستهدف 

 من انخفاض استجابة الخالٌا التائٌة ضد الخالٌا السرطانٌة


