
 ادةـــحــدم الــات الــاضــضــٌــاب

Acute leukemias 

 ادــحــوي الـــقــنــاض الـــضــٌـــاالب

Acute  Myeloblastic leukemia 



هو تكاثر خبٌث وحٌد النسٌلة ٌنشأ على حساب األرومات النقوٌة التً 

 س فً النقً لتحل مكان إنتاج السالسلدتتك

الخلوٌة الطبٌعٌة مما ٌنتج عن ذلك قصور فً النقً الذي ٌؤدي إلى 

 فقر دم،نقص عدالت،نقص صفٌحات





 : Incidenceالحدوث  

 
 عند %15-20من االبٌضاضات الحادة عند الكبار و  AML %80ٌشكل الــ 

 .األطفال 

ٌصٌب الذكور أكثر من األناث , شخص سنوٌاً  100,000لكل  2,3معدل الحدوث 

لألعمار أقل من  1,3كما وأن حدوثه ٌزداد مع العمر بمعدل   2.9/  1.9بمعدل  

 .  65  >فً األعمار  12,2سنة و   65



  Etiology and pathogenesis: األلٌة األمراضٌة 

 
العالج باألدوٌة , التماس مع مركبات البنزٌن ومشتقاته, التعرض لكمٌة كبٌرة من اإلشعاعات  -

 .    AMLالمؤلكلة وغٌرها تعتبر من العوامل البٌئٌة الهامة المؤهبة إلحداث الــ 

 :عند مرضى المتالزمات التكاثرٌة النقوٌة مثل  AMLقد ٌتطور الــ    -

 .االبٌضاض النقوي المزمن  - 

 .كـثرة الحـــمر االســـاسٌة   - 

 .كثرة الصفٌحات االساسٌة   - 

 .تلــٌف النقــــً الـــبدئـــً   - 

عند المرضى الذٌن ٌحملون اضطرابات صبغٌة محددة مثل تناذر  AMLقد ٌتطور الــ   - 

 , داوون 

 .تناذر بلووم وغٌرها , فانكونً  دمفقر     

 .كما وقد وصفت بعض الحاالت العائلٌة ولكنها نادرة   - 

وتترافق مع تغٌرات جٌنٌة مكتسبة مثل التثلث  de  novoمعظم الحاالت تنشأ بشكل   - 

deletions   , االزفاء Translocation  واالنقالب inversions  وغٌرها. 

  



FAB  classification  

 

                                     - Mo -                   غٌر متماٌز                                                      

 (promyelocyt< 3% )  ابٌضاض نقوي حاد بدون نضج - M1 -          

 (Promyelocyte > 3%  )     ابٌضاض نقوي حاد مع نـضج  - M2 -  

  - M3 -ابٌضاض حاد بسلٌفات النقوٌة                                            

  – M4 -        ابٌضاض نقوي وحٌدي حــــاد                                                    

                                   M4      + زٌادة محبات الحامض-M4eos   

    -M5 -ابٌضـــاض وحــــــــٌدي حــاد                                              

      - M6-ابٌضاض حاد بأرومات الحمــر                                       

        -M7- ابٌضـــــاض حــاد بالنــــواءات                                      

 















































 Clinical presentation  :الموجودات السرٌرٌة 

 ........زلة تنفسٌة جهدٌة , خفقان , وهن , ضعف : أعراض فقر الدم  -

                               )  نزوف أغشٌة مخاطٌة , ( كدمات  –نمشات ) نزوف الجلد : أعراض نزفٌة   -

 الخ ..........نزوف نسائٌة , ( نزوف ملتحمة  –نزوف لثة  –رعاف

                   أغلب األعراض االنتانٌة تأتً فً , انتانات تنفسٌة , تقٌحات الجلد : أعراض انتانٌة  -

 .العالج الكٌماوي فترة 

 فقد الشهٌة , نقص وزن , ترفع حروري : أعراض عامة  -



 :العالمات السرٌرٌة 

 
 ( . M5) باستثناء   AMLالضخامات العقدٌة غٌر مألوفة فً الــ  -

 .الضخامة الطحالٌة المتوسطة أو الضخامة الكبدٌة تشاهد بحاالت قلٌلة  -

 granulocytic Sarcomaقد ترتشح األرومات إلى أي عضو فً الجسم وقد ٌتطور  -

 غالباً ماترتشح األرومات الوحٌدٌة إلى اللثة محدثة ضخـــامة لثة ممٌزة  ) فً أي نسٌج   

 ( .للمرض   



   Laboratory Features  :الموجودات المخبرٌة 

 

 .فقر دم   - 

من % 25وفً  100,000 <من الحاالت تعداد الصبغٌات  %75فً   نقص الصفٌحات الدموٌة  - 

 .  < 25,000الحاالت تصل إلى 

والعدد المطلق  < 5000من الحاالت ٌكون عدد الكرٌات البٌض  %25 – 40تعداد الكرٌات البٌض فً   -

على حساب األورمات قد ٌكون تعداد 100,000 >قد تصل الكرٌات البٌض  %25وفً  < 1000للعدالت 

 %5  وٌشاهد فً/ البٌض منخفض مع غٌاب األرومات من الدم المحٌطً 

 .ارتفاع قٌم حمض البول   -

 . LDHارتفاع  - 

 .ب فً حال ارتفاع تعداد الكرٌات البٌض ذنقص البوتاسٌوم وأحٌاناً ارتفاع كا - 

نقص كاذب فً مستوى سكر الدم وكذلك نقص األكسجة كنتٌجة الستهالكهما من قبل الخالٌا األرومٌة  - 

 .فً عٌنة التحلٌل 

 .caزٌادة الــ  -

    Bone   Marrow  aspiration دراسة نقً العظام  - 

 %. 90وقد تصل إلى   20 % >ٌبدي ارتفاع نسبة األرومات 



   Prognostic  Factors: عوامل االنذار 

 
  ٌعتبر االنذار سٌئاً فً 

 .سنة 60   >العمر   -

 النقص الشامل لعناصر الدم  أكثرمن شهر  قبل التشخٌص  -

 عند التشخٌص  > 100,000تعداد الكرٌات البٌض  -

 T   ,(8,14  )T(  9-22) االضطرابات الصبغٌة   -

                             (11-9)T     

 T   , (21-8  )T(  15 -17) بٌنما ٌكون االنذار جٌداً فً التبادل 



   Treatment: المعالجة 

I –  ًإحداث الهوادة   –العالج الهجومInduction 

Therapy                                      

II –  المعالجة المحافظةSupportive  care  

III  - Postremission Therapy  



      CR. معاٌٌر االستجابة التامة 
                      

       

                                      /ml 1.500 />   neutrophil -   

Hb                 >        10g/dl                                    - 

                              plat               > 100,000/ml      -     

فً نقً العظام مع  5%غٌاب األرومات من الدم المحٌطً  وأقل من  -

 .20% >خلوٌة 

 .غٌاب التوضعات الخارج نقوٌة لالبٌضاض  -


