
 االبيضاض النقوي المزمن

                                Chronic  Myeloid Leukemia                                      



 التعريف

 تكاثر بفرط ٌتمٌز النسٌلة وحٌد التنشؤٌة النقوٌة األمراض من واحد هو

 الدم فً البٌض الكرٌات تتكدس حٌث التماٌز على قدرتها مع المحببة السلسلة

 متعددة الجذعٌة الخلٌة مستوى على جسمٌة طفرة عن الناجم المحٌطً

 الكمون

 احلدوث

 100,000لكل  1حوالً 

 من االبٌضاضات عند البالغٌن%  20

 سنة 60-50العمر الوسطً بٌن 



 السببيات

Pathogenesis 

 Genetic abnormality: االضطرابات الصبغية 

 االبٌضاض النقوي المزمن هو أول مرض دموي خٌبث أثبتت عالقته مع شذوذات صبغٌة نوعٌة

  الجذعٌةمن المرضى لدٌهم اضطراب صبغً على مستوى الخلٌة  95%أكثر من 

  9تحوي هذه الخلٌـــة على صبغً فٌالدلفٌا الناتج عن تبادل مواضع بٌن الصـبغً 

 T( 22;9)و الصــبغً 

 Breakpoint) مع الـ   9على الصبغً Abl (Abelson Cluster Region  )  ٌرتبط 

Cluster Region    ) ًمشكالً بروتٌناً مشتركاً 22على الصبغ  Bcr – Abl 
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  Clinical Features: الموجودات الســـريرية 

 ال عرضٌٌن لحظة التشــخٌص   CMLمن مرضى الـ % 30

 حـــس امتالء المعـــــدة , االزعاج البطنً , القهم , تضم األعراض السرٌرٌة كل من التوعك 

 كما نجد حس إزعاج فً المراق األٌسر , التعرق الغزٌر , باإلضافة إلى نقص الوزن  

  Hyper leukocytosis: أعراض مرتبطة بزٌادة الكرٌات البٌض  



Clinical Course:  Phases of CML 

Chronic phase 

 

 
 

Median 4–6 years 
stabilization 

 

 

Accelerated phase 

 

Median duration 
up to 1 year 

Blastic phase (blast crisis) 

 

Median survival 
3–6 months 

Terminal phase 

Advanced phases 



    Laboratory Features: الموجودات المخبريــة 

 فقر دم سوي الحجم والصباغ 

   100,000وقد تصــل ألكثر من  25,000الكرٌات البٌض تزٌد من 

 باإلضافة الى زٌادة فً نسبة محبات الحامض واالسسٌات  

من المرضى نجد انخفاض وحتى انعدام فعالٌة الفوسفات القلوٌة فً الكرٌات البٌض   %90فً 

 (LAP  ) 
 الدموٌة فً الطور المزمن ٌكون طبٌعٌاً أو مرتفعاً  الصفٌحاتتعداد 

 بزل النقً و خزعته ٌبدٌان فرط خلوٌة على حساب السلسلة المحببة 

 uric acidو     LDHارتفاع 



    Laboratory Features: الموجودات المخبريــة 

 والبروتٌنات الرابطة له B12  vitارتفاع مستوى الـ 

 

 ارتفاع البوتاسٌوم الكاذب بسبب تحرره من المحببات

 

 نقص أكسجة ونقص السكر فً عٌنة الدم بسبب استهالكها من الكرٌات البٌض

 

 زٌادة افراز الهستامٌن من االسسٌات المرتفعة فً مراحل متقدمة

 

 من المرضى  95 %الدراسة الصبغٌة تبدي إٌجابٌة صبغً فٌالدلفٌا فً 





Chronic Myelogenous Leukemia 



 Diffential diagnosis: التشخيص التفريقي 
 احمرار الدم الحقيقي 

 تليف النقي البدئي 

 فرط الصفيحات األساسي 

 االرتكاس االبيضاضي 



 Therapy:  المعالـــجة

Hydroxyurea(( Hydrea)) tab  

vial   Interferon (( Intron- 

A)) Alpha   

TKI   ( Imatinib, Dasatinib, 

Nilotinib ) 



  :االستجابة الدموية التامة 

  10,000     >WBC 

 450,000    >plat     

 غٌاب الخالٌا الفتٌة    

 غٌاب الضخامة الطحالٌة    

 .غٌاب األعراض الجهازٌة    

  :االســتجابة الصبغيــة 

 "سلبٌة صبغً فٌالدلفٌا " استجابة صبغٌة تامة  

  %34-1استجابة جزئٌة  اٌجابٌة    

  %40-35استجابة صغرى          



THANK YOU  


