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سندرم همپوش مایلوپرولیفراتیو /مایلودیسپالستیک با سیدروبالست حلقوی و ترومبوسیتوز
()MDS/MPN-RS-T
سندرم همپوش فوق قب ً
ال تحت عنوان کمخونی رفراکتوری با سیدروبالست حلقوی و ترومبوسیتوز
نامگذاری شده بود .حضور  15درصد یا بیشتر سیدروبالست حلقوی در مغز استخوان برای تشخیص
ضروری است .در سیدروبالست حلقوی گرانولهای آهن حداقل یکسوم محیط هسته را مانند یقه
پوشش دادهاند.
جهش  SF3B1که با سیدروبالست حلقوی در ارتباط است ،با حضور تغییرات دیسپالستیک تشخیص
را قطعی میکند .جهش فوق اغلب همراهی با جهش  Jak2V617Fداشته و در کمتر از  %10موارد
با جهشهای  CARLیا  MPLهمراه است.
معیارهای تشخیصی MDS/MPN-RS-T
 -1کمخونی به همراه ترومبوسیتوز و دیسپالزی رده اریتروئیدی با یا بدون دیسپالزی چندردهای،
 ≥15%سیدروبالست حلقوی ،کمتر از یک درصد بالست در خون محیطی و کمتر از  5درصد در
مغز استخوان
9
 -2تداوم افزایش شمارش پالکت ≥450×10 /L
 -3حضور جهش  SF3B1و در نبود جهش بایستی بیمار سابقه تجویز داروی سایتوتوکسیک یا
فاکتور رشد نداشته باشد.
 -4منفی بودن  ،BCR/ABLنبود بازآرایی ژنهای فاکتور رشد پالکتی  Aو  Bو منفی بودن
 t(3;3) ،PCM1/Jak2یا ) inv(3یا )del(5q
نئوپالسمهای مایلوئیدی با اختالالت کروموزومی سلولهای زایا ()germ line
با وجود اینکه بیشتر موارد لوسمی  AMLو  MDSپراکندگی دارند ،ولی زیرگروههایی از لوسمیها
همراه با جهشهای سلولهای زایا و خانوادگی هستند.
طبقهبندی  WHOدر سال  ،2016عنوان لوسمیها و سندرمهای مایلودیسپالستیک در زمینه
جهشهای رده زایا را به طبقهبندی اضافه کرده است .جهشهای  germ lineتنها به بیمار مبتال
ختم نمیشود ،بلکه بایستی به اعضای خانواده آگاهی داد و آنها را برای جهشهای خاص اسکرین
کرد.
طبقهبندی نئوپالسمهای مایلوئیدی در زمینه جهشهای سلولهای زایا ()germ line
نئوپالسمهای مایلوئیدی در زمینه جهشهای  germ lineبدون اختالل قبلی یا نقص ارگان
مانند لوسمی  AMLبا جهش  germ lineدر فاکتور نسخهبرداری  CEBPAو یا نئوپالسمهای
مایلوئیدی با جهش )ATP dependent RNA helicase( DDX41

نئوپالسمهای مایلوئیدی با جهش  germ lineدر زمینه اختالل پالکتی مانند نئوپالسمهای
مایلوئیدی با جهش در فاکتور نسخهبرداری  ،Runx1نئوپالسمهای مایلوئیدی با جهش در
 ANKDR26و نئوپالسمهای مایلوئیدی با جهش ETV-6
نئوپالسـمهای مایلوئیـدی در زمینـه جهشهـای  germ lineو اختلال ارگان ماننـد
نئوپالسـمهای مایلوئیـدی بـا جهـش در  ،GATA2نئوپالسـمهای مایلوئیـدی بـا سـندرمهای
ناکارایـی مغـز اسـتخوان ( ،)bone marrow failureنئوپالسـمهای مایلوئیـدی با اختالالت
بیولـوژی تلومر ،لوسـمی مزمـن مایلومونوسـیتیک جوانـی ( )JMMLهمراه بـا نوروفیبروماتوز
و سـندرم نونـان و نئوپالسـمهای مایلوئیـدی همـراه بـا سـندرم داون
از مهمترین جهشهای ژنی در سندرم نونان میتوان به  RAF1 ،SOS1 ،PTPN11و KRAS
اشاره کرد .نوروفیبروماتوز گروهی از اختالالت ژنتیکی هستند که تومور روی سیستم عصبی رشد
میکند.
سندرم داون  10تا  20برابر شانس ابتال به  ALLدر سه دهه اول زندگی را افزایش میدهد و در
زیر یک سالگی ،شانس ابتال به  AMLزیاد است .لوسمیهای  ALLبا پیشآگهی مطلوب مانند
هایپردیپلوئیدی و فیوژن  ETV6/Runx1در  10تا  %20موارد در مقایسه با  %50از بیماران بدون
سندرم داون رخ میدهد .در لوسمی لنفوبالستیک مبتالیان به سندرم داون فعالیت ژنهای CRLF2
( Jak2 ،)cytokine receptor life factor2و حذف  IZKF1شایع است.
فاکتور  CRLF2قادر به فعالسازی مسیر عالئمرسانی از طریق  Jak2و  Statاست و بازآرایی آن
با ژن زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین روی کروموزوم  14یا ( P2Yژن پورینرژیک) موجب لوسمی
لنفوبالستیک نوع  Bدر سندرم داون میگردد .فرآورده ژن  ،CRLF2گیرنده لنفوپویتین استرومال
تیموس ( )TSLPاست و جایگاه ژن کروموزوم  Xاست.
کمتر از  %5لوسمی حاد لنفوبالستیک در بچهها در زمینه وراثت اختالل ژنتیکی است .جهش
 germ lineدر ( TP53ژن سرکوبکننده تومور) که موجب سندرم  Li-fraumeniمیشود،
خانواده را مستعد انواع تومورها میکند .جهش  TP53در  ALLبا بالستهای هایپودیپلوئیدی
( 32-39کروموزوم) همراه است .گفتنی است که ) t(12;21در  %1نمونه بند ناف نوزادان نرمال
مثبت است ،اما تعداد بسیار کمی در سالهای بعد مبتال به  ALLمیگردند چون سرطانی شـدن
سلول ،چندمرحلهای است .در این جابهجایی ،ژنهای  ETV-6و  CBFαیا  Runx1در یکدیگر
ادغام میگردند .ژن  )ets variant 6( ETV-6یا ژن  ،TELرمزدهنده فاکتور نسخهبرداری از
خانواده  )E twenty six( ETSاست.
لوسمیهای حاد مایلوئیدی ()Acute Myeloid Leukemia
بازنگری طبقهبندی  AMLدر سال  2016همان طبقهبندی  2008با تغییرات اندک مورد قبول قرار
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گرفته است .در جدول زیر ،طبقهبندی جدید  2016لوسمیهای حاد مایلوبالستیک به شرح زیر است:

طبقهبندی جدید ،درصد سلولهای میلوبالست بهعنوان درصدی از کل سلولهای هستهدار مغز
استخوان شمرده میشود و ازاینرو دارای تغییرات نامگذاری به شرح زیر است:
پیشسازهای
اریتروئیدی

درصد میلوبالست از
کل سلولها

اختالل ژنتیکی
تکرارشونده

نامگذاری جدید

≥50%

≥20%

بله

لوسمی  AMLبا اختالل
کروموزومی

≥50%

≥20%

خیر

( AML-MRCچنانچه
با تغییرات دیسپالستیک
همراه باشد)

≥50%

≥20%

خیر

( AML-NOSبدون
تغییرات دیسپالستیک)

≥50%

 <20%اما ≥20%
از سلولهای
غیراریتروئیدی

خیر

 MDSبا افزایش بالست

≥80%

<20%

خیر

AML
()pure erythroid

MRC = Myelodysplasia related changes

تغییر نام ژن  MLLبه  KMT2Aو پیشآگهی مطلوب  AMLناشی از جهش فاکتور نسخهبرداری
 CEBPAدر هر دو آلل و جای دادن  AMLبا جهش ( NPM1نوکلئوفسمین) با پیشآگهی
مطلوب در جدول مشاهده میشود.
نکته قابل توجه اینکه وارونگی ) inv(3یا جابهجایی ) ،t(3;3بیانگر ادغام ژن نیست بلکه با جابهجا
کردن  GATA2موجب تشدید بیان ژن  MECOMمیشود.
ژن  ،)MDS and EV11 Complex( MECOMپروتئین نسخهبرداری در هسته سلول را
رمزدهی میکند که نقش مهمی در مسیر عالئمرسانی دارد و بیان ناهنجار آن با لوسمی ،AML
سندرم مایلودیسپالستیک و لوسمی مزمن مایلوسیتیک با پیشآگهی نامطلوب همراه است.
لوسمی حاد مایلوبالستیک با تغییرات دیسپالستیک
گفتنی است که حضور تغییرات دیسپالستیک ( )multilineageدر لوسمی حاد مایلوبالستیک
در مواردی که با جهشهای  NPM1یا جهش هر دو آلل  CEBPAهمراه باشد ،آن را در گروه
لوسمی حاد مایلوئیدی با دیسپالزی قرار نمیدهد بلکه در نبود جهشهای فوق و حضور سلولهای
دیسپالستیک  %50یا بیشتر ،در حداقل دو رده سلولی میتوان تشخیص  AMLبا تغییرات دیسپالزی
با پیشآگهی نامطلوب را داد.
حضور تاریخچه  MDSو اختالل ژنتیکی مربوط به سندرم مایلودیسپالستیک بهجز حذف  9qکافی
است که لوسمی حاد مایلوبالستیک با دیسپالزی تعریف گردد .گفتنی است که حذف  9qبا حذف
 NPM1و جهش دو آلل  CEBPAهمراهی دارد .در جدول زیر اختالالت سیتوژنتیک که AML
را با تغییرات دیسپالستیک تعریف میکند را مشاهده میکنید.

لوسمیهای حاد مایلوبالستیک که در قالب کالسهبندی اختالالت ژنتیکی نمیگنجد
()AML-NOS
در بازنگـری  2016ماننـد کالسـهبندی  2008سـازمان بهداشـت جهانـی( ،)WHOچنانچـه
لوسـمی حـاد مایلوبالسـتیک دارای اختلاالت کروموزومـی تکرارشـونده نباشـد ،بنـا بـه مرفولـوژی
 )French American British( FABطبقهبنـدی میگـردد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه لوسـمی حـاد
 )Erythroid/Myeloid(M6از کالسـهبندی حذف گردیده و دارای بازنگری به شـرح زیر اسـت:
لوسمی  AML-M6در کالسهبندی  2008برمبنای حضور  ≥50%از پیشسازهای اریتروئیدی
و  ≥20%میلوبالست در میان جمعیت غیراریتروئیدی سلولهای مغز استخوان بوده است .در
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در نمودار دایرهای فوق درصد اختالالت کروموزومی در لوسمیهای حاد مایلوئیدی مشاهده
میگردد
سارکوم مایلوئیدی ()myeloid sarcoma
سارکوم مایلوئیدی بهعنوان یک تظاهر ویژه از هر زیرگروه از  AMLدر طبقهبندی جدید مانند
طبقهبندی سال  2008نگه داشته شده است .به تجمع غده مانند سلولهای بالست مایلوئیدی در زیر
پوست یا در هر بافت دیگر سارکوم مایلوئیدی گویند.
سارکوم مایلوئیدی ممکن است از ابتدا همراه با سلولهای لوسمی در خون محیطی و مغز استخوان
یا بهعنوان نشانه عود لوسمی مایلوبالستیک یا نشانه پیشرفت قبلی سندرمهای مایلودیسپالستیک
و یا تبدیل نئوپالسمهای مایلوپرولیفراتیو به لوسمی حاد مایلوبالستیک باشد .مواردی از سارکوم
مایلوئیدی که در آن شواهدی از درگیری مغز استخوان نیست ،بایستی کام ً
ال ارزیابی گردد و ازاینرو
میتوان آن را در زیرگروه مخصوص  AMLقرار داد .آسپیره از سارکوم مایلوئیدی یا اسالید رنگشده
از لمس سلولهای غده ( ،)touch prepتجمع سلولهای بالست را با ویژگی مایلوبالست یا
مونوبالست نشان میدهد.

سارکوم مایلوئیدی از سلولهای بالست مایلوئیدی یا مونوسیتی بهصورت غده مانند در
زیرپوست یا هر بافت نرم دیگر ممکن است مشاهده گردد .نمای میکروسکوپی انبوهی از
سلولهای بالست با خاصیت پروکسیداز مثبت را نشان میدهد .سارکوم مایلوئیدی ممکن
است بهصورت اولیه یا در همراهی با سایر لوسمیهای مایلوئیدی ظاهر گردد و مشاهده آن
عالمت عود یا تبدیل به مرحله حاد لوسمی است
تکثیر سلولهای مایلوئیدی در سندرم داون
تکثیر سلولهای مایلوئیدی در سندرم داون شامل مایلوپرولیفراتیو موقتی ( )TAMو لوسمی حاد

175

مایلوئیدی است .هر دو مورد معموالً در خانواده لوسمی مگاکاریوبالستیک بوده و سندرم TAM
در بدو تولد یا چند روز پس از تولد رخ داده و در طول یک تا دو ماه فروکش میکند .لوسمی حاد
مایلوئیدی در سه سال اول زندگی با سابقه قبلی  TAMیا بدون آن در اکثر بیماران با سندرم داون
رخ داده و چنانچه درمان نشود ،سیری مانند لوسمی در بزرگساالن دارد .سندرمهای  TAMو لوسمی
حاد در سندرم داون با جهش  GATA1و جهش مسیر عالئمرسانی  Jak/Statو اختالالت دیگر
کروموزومی همراه است.

لوسمیهای حاد لنفوبالستیک
بازنگری طبقهبندی لوسمیهای حاد لنفوبالستیک به علت اختالالت ژنتیکی در تابلوی زیر مشاهده
میشود:

سـلولهای بالسـت بـا جوانههـای
سیتوپالسـمی با احتمال مگاکاریوبالسـت
در سـندرم مایلوپرولیفراتیـو موقتـی در
سـندرم داون

لوسمیهای حاد با رده مبهم سلولی ()ambiguous lineage
گرچه دادههای بالینی و آزمایشگاهی در مورد این دسته از لوسمیها ابتدایی است ،ولی به نظر
میرسد که لوسمیهای با فنوتایپ مخلوط ( MPAL )mixedبا جابهجایی ) t(9;22پاسخ بهتری
به بازدارندههای تیروزین کیناز میدهند.
هرگونه ترکیب لوسمی حاد ( )Mixed acute leukemiaامکانپذیر است ،مانند لوسمی ،B/myeloid
 T/myeloidو حتی بهندرت  B/T/myeloidکه در این میان گزارشها از شیوع بیشتر B/myeloid
حکایت دارد.
توجه داشته باشید که برای تشخیص این گونه لوسمیها نیاز به پانل گسترده آنتیبادیهای مونوکلونال
با فلوسیتومتر چند پارامتری و کاربرد روشهای ایمونوهیستوشیمی است .گاهی لنفوبالست  Bبیان
ضعیفی از میلوپروکسیداز را نشان میدهد که این بیان ضعیف ،لوسمی را در گروه لوسمی مخلوط
حاد قرار نمیدهد .جابهجاییهای ) t(9;22و  MLL 11q23با شیوع بیشتری با لوسمیهای میکسد
همراهی دارند .جدول زیر مارکرهای ردههای اختصاصی برای تشخیص لوسمیهای با فنوتایپ میکسد
را نشان میدهد.

لوسمی لنفوبالستیک با بالستهای هایپودیپلوئید ،اغلب در همراهی با جهش  P53است .گفتنی
است که لنفوبالستهای هایپردیپلوئیدی ( 51تا  65کروموزوم) شایعترین اختالل کروموزومی در
لوسمی است که در حدود  %35لوسمی بچهها و حدود  %10لوسمی بزرگساالن مشاهده میشود.
این اختالل ژنتیکی به علت حساس بودن سلولهای سرطانی به متوتروکسات دارای پیشآگهی
مطلوب است ،درحالیکه برخی معتقد به تریزومیهای  4،10و  17بوده و برخی خطر عود کم را در
رابطه با تریزومی  18در این حالت مطرح کردهاند .برخالف پاسخ مطلوب اختالل فوق ،چنانچه تعداد
کروموزومهای سلولهای بالست نزدیک تریپلوئیدی باشد ( ،)69-81پاسخ به درمان شبیه موارد
غیرهایپردیپلوئیدی است.
در مواردی که تعداد کروموزومها نزدیک
تتراپلوئیدی باشد ( ،)82-94به احتمال
زیاد ایمونوفنوتایپ  Tدارند .بالستهای
هایپودیپلوئید با کمتر از  45کروموزوم در
کمتر از  %2موارد  ALLبا پیشآگهی
نامطلوب رخ میدهد ،بهویژه آن دسته
از بیماران که تعداد کروموزومها کمتر از
( 30نزدیک هاپلوئید) یا بین  30تا 39
( )near hypodiploidباشد.
تعداد کروموزومها با اندکس DNA
با رنگآمیزی فلورسانس یا آنتیبادی لوسمی حاد لنفوبالستیک با جابهجایی )t(12; 21
مونوکلونال علیه سانترومر قابل شناسایی در غالب موارد فنوتایپ  early pre Bو
هایپردیپلوئید پیشآگهی مطلوب دارد
است.
لوسمی لنفوبالستیک لنفوسیتهای  Bبا تکثیر داخل کروموزومی )iAMP21( 21
این لوسمی با تکثیر قطعهای از کروموزوم  21با پروب برای ژن  Runx1توسط روش  FISHقابل
شناسایی است که  5یا بیشتر کپی  RUNX1روی یک کروموزوم  21در مرحله متافاز را نشان
میدهد .این اختالل ژنتیکی در حدود  %2بچههای مبتال به  ALLبهویژه بچههای بزرگتر با شمارش
 WBCکم رخ میدهد .این لوسمی تهاجمی بوده و پیشآگهی نامطلوب دارد و ازاینرو نیاز به درمان
تهاجمی دارد.

لوسمی با سلولهای میکسد ) (Mixedبا نمای لنفوبالستیک و مایلوبالستیک مشاهده
میگردد.
آنالیز ایمونوفنوتایپ با فلوسایتومتری حضور هر دو نوع بالست را نشان میدهد

تکثیر چندتایی داخل کروموزومی ژن  RUNX1در مواردی از لوسمی حاد لنفوبالستیک
مشاهده شده است که با پروب  RUNX1میتوان آن را بهصورت ناحیه توسعه دادهشده
داخل کروموزومی مشاهده کرد
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