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به ویژه  و  سیتوژنتیک  سلول،  مرفولوژی  به کارگیری  با  مایلوئیدی  نئوپالسم های  دقیق تر  تشخیص 
ژنتیک مولکولی که در سال های اخیر دریچه های نوینی برای تشخیص گشوده است، منجر به بازنگری 

در طبقه بندی WHO این دسته از نئوپالسم ها در سال 2016 گردید.

(CML) لوسمی مزمن میلوسیتیک
لوسمی مزمن میلوسیتیک با مرفولوژی و آزمایش کروموزوم فیالدلفیا )جابه جایی کروموزوم 9 و 22 
بازدارنده های  به  زمانی دسترسی  برهه  در  و  بوده  تشخیص  قابل  به راحتی   )BCR/ABL ادغام  با 
تیروزین کیناز )TKI( حتی طول عمر طبیعی را با پیگیری وسعت سلول های +ABL/BCR، بررسی 
بازدارنده های  با  انتظار داشت. گفتنی است که درمان  جهش های جدید و مقاومت دارویی می توان 

تیروزین کیناز، شیوع فاز شتابان )accelerated phase( این لوسمی را کاهش داده است. 
فاز شتابان لوسمی با تغییرات هماتولوژیکی، مرفولوژی، رخ دادن جهش های جدید و نیز مقاومت به 
بازدارنده های تیروزین کیناز به عنوان ایده ای در دست بررسی می باشد. فاز بالستیک CML هنوز 
به حضور حداقل 20% از سلول های بالست در مغز استخوان یا خون محیطی و یا تجمع غده مانند 

سلول های بالست در خارج از فضای مغز استخوان )سارکوم اکسترامدوالری( نیاز دارد. 
به هرحال با توجه به اینکه فاز بحران بالستیک از نوع لنفوبالستیک در لوسمی مزمن میلوسیتیک 
ممکن است کاماًل ناگهانی باشد، از این رو یافتن لنفوبالست در خون محیطی یا مغز استخوان نیاز به 

اقدام سریع با آزمایش های ژنتیکی یا مولکولی برای تبدیل لوسمی به فاز لنفوبالستیک دارد.

)CML( معیارهای فاز شتابان لوسمی مزمن میلوسیتیک
بازدارنده های  به  یا عدم پاسخ  از معیارهای هماتولوژی/ سیتوژنتیک زیر و  یا بیشتر  حضور هرکدام 

تیروزین کیناز نشانه ورود مرحله پایدار بیماری به فاز شتابان است:
1. تداوم لکوسیتوز )109×100<( رفراکتوری یا بدون پاسخ به درمان

2. تداوم بزرگی طحال یا بزرگ تر شدن آن و بدون پاسخ به درمان
3. تداوم ترومبوسیتوز )L/109×1000<( بدون پاسخ به درمان

4. تداوم کاهش پالکت ها )L/109×100>( بدون ارتباط به درمان
5. حضور 20% یا بیشتر از سلول های بازوفیل

6. حضور 10 تا 19 درصد بالست در خون محیطی یا مغز استخوان
7. پیدایش اختالالت کروموزومی دیگر در سلول هایی که در بدو تشخیص از نظر کروموزوم فیالدلفیا 
مثبت بوده اند از قبیل دوبل شدن کروموزوم فیالدلفیا، تریزومی 8، ایزوکروموزوم 17q، تریزومی 19، 

3q کاریوتایپ پیچیده و غیرطبیعی شدن کروموزوم

)provisional response to TKI( معیارهای پاسخ به بازدارنده های تیروزین کیناز
1. مقاومت به اولین داروی بازدارنده تیروزین کیناز یا نبود پاسخ هماتولوژی کامل

2. هرگونه نشانه هماتولوژی، سیتوژنتیک یا مولکولی که بیانگر مقاومت به دو سری پشت سرهم از 
داروهای بازدارنده باشد.

3. رخداد دو یا بیشتر از جهش های BCR/ABL در طی درمان با بازدارنده
گفتنی است که لوسمی مزمن میلوسیتیک در فاز پایدار با لکوسیتوز، افزایش مایلوسیت و نوتروفیل 
)دو موج افزایش(، مجموع بالست و پرومایلوسیت کمتر از 5 تا 10 درصد و بازوفیلی یا ائوزینوفیلی 

نمایان می شود و مرحله شتابان، اخطاری جهت ورود بیماری به مرحله بالستیک است.
با توجه به اینکه سرطانی شدن در سطح سلول مادر رخ داده است، از این رو فاز بالستیک به صورت 

لوسمی های گوناگون میلوبالستیک، مونوبالستیک، مگاکاریوسیتیک و لنفوبالستیک ظاهر می شود.
 Plt<450000 و WBC<10000 به حالتی گفته می شود که CML پاسخ هماتولوژیکی کامل در
یا طحال  و  نشود  مشاهده  نارس  گرانولوسیت های  افتراقی،  در شمارش  و  بوده  مکعب  میلی متر  در 
قابل لمس نباشد. با یافتن هر تعداد لنفوبالست حتی کمتر از 10% بایستی تبدیل به فاز بالستیک 
لنفوبالستیک را با روش های مولکولی تأئید کرد. حضور بیش از 20 درصد یا بیشتر از بالست های 
نوع دیگر یا تجمع بالست به صورت سارکوم یا کلروما در فضای خارج از مغز استخوان نشانه تبدیل 

به مرحله بالستیک است. 
یا کالژن  رتیکولین  فیبروز  افزایش  با  غیرطبیعی  و  مگاکاریوسیت های کوچک  از  بزرگ  خوشه های 
در بیوپسی مغز استخوان نیز شاهدی بر فاز شتابان CML است که اغلب با یک یا چند مورد از 

معیارهای فاز شتابان همراه است.

لوسمی مزمن مایلوسیتیک در فاز پایدار با سری 
کامل مایلوئیدی از مایلوبالست تا نوتروفیل بالغ با 
بازوفیلی یا ائوزینوفیلی همراهی دارد. در مرحله 
مایلوسیت  و  نوتروفیل  سلول های  درصد  پایدار، 
مجموع  معموالً  است.  دیگر  سلول های  از  بیشتر 

بالست و پرومایلوسیت کمتر از 5 درصد است
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نیـاز نباشـد، ولـی از آنجـا کـه مایلوفیبـروز اولیـه در مراحـل ابتدایـی حتـی در 20 درصـد مـوارد 
پرخونـی ورا مشـاهده شـده اسـت، از ایـن رو بیوپسـی مغـز اسـتخوان در پیش بینی تبدیـل پرخونی 
به مایلوفیبروز دارای ارزش اسـت. تشـخیص افتراقی ET )ترومبوسـیتمی اولیه( از مایلوفیبروز اولیه 

در مراحـل اولیـه )Pre PMF( بسـیار مهم اسـت.
)Chr 9p24( Jak2 از کشف جهش های WHO طبقه بندی نئوپالسم های مایلوئیدی در سال 2008 توسط 

یا V617F در اگزون شماره 14 ژن ژانوس کیناز )Jak( و جهش های حذف یا اضافه شدن نوکلئوتید 
)indels( در اگزون 12 ژن Jak2 و نیز جهش در ژن MPL )گیرنده ترومبوپویتین( روی کروموزوم 
 Jak2V617F به عنوان معیارهای اصلی تشخیص بهره می برد. جهش W515 1 به ویژه در رمزp34
در حدود 95% موارد پرخونی ورا و حدود 60 درصد موارد ET و PMF )مایلوفیبروز اولیه( مشاهده 

می گردد.
حذف ها )deletion( و اضافه شدن )insertion( مختلف به ویژه در کدون های 543-537 اگزون 
12 ژن Jak2 در حدود 3 تا 5 درصد موارد پرخونی ورا که در آن ها جهش Jak2V617F منفی 
است با روش های حساس قابل شناسایی است. در حدود 4 تا 8 درصد موارد ترومبوسیتمی اولیه و 
 W K ،L ،A ،R به ویژه در رمز 515 با شیوع جایگزینی MPL مایلوفیبروز، جهش در اگزون 10 ژن 

و به ندرت با جایگزینی در رمز S>N( 505( مشاهده می شود.
در سال 2013 جهش در ژن کالرتیکولین )CARL( روی کروموزوم 19p13.2 که پروتئین آن نقش 
چاپرون در رابطه با شبکه اندوپالسمیک دارد، در بیماران مبتال به ترومبوسیتمی اولیه و مایلوفیبروز 
تشخیص  شکاف  زیادی  حد  تا  و  گردید  گزارش  بودند  منفی   Jak2/MPL نظر جهش های  از  که 

مولکولی ET و PMF را پر کرد. 
 جهش های CARL، حذف ها و اضافه شدن های )indels( هتروژن است که تمامی آن ها در اگزون شماره 9

که قسمت انتهایی )C-terminal( پروتئین را رمزدهی می کند، رخ داده است. دو جهش شایع آن که 
)a52bp deletion P.L367F*s46 شیوعی بیشتر از 85 درصد دارد، تایپ یک )حذف 52 جفت باز 
 و تایپ 2 )اضافه شدن 5 جفت باز a 5 bp insertion P.K385fs*47( می باشد، در حالی که بقیه جهش ها

به عنوان شبه تایپ یک و شبه تایپ دو طبقه بندی شده اند.
جهش های تایپ 2 کالرتیکولین )CARL( ترجیحاً با ترومبوسیتمی اولیه )ET( و جهش های تایپ 
یک به طور غالب مایلوفیبروز )PMF( را همراهی می کند. جهش های یادشده Jak2V617F و اگزون 
12 به عنوان معیارهای اصلی در تشخیص پلی سیتمی ورا و جهش های Jak2V617F و CARL و 
MPL برای تشخیص ET و PMF با توجه به بازنگری طبقه بندی نئوپالسم های مایلوئیدی در سال 
2016 می باشند، از این رو تشخیص به روز نئوپالسم های مایلوئیدی نیاز به دانستن جهش ها دارد. 
به هرحال وقتی که جهش های فوق در نمونه های تشخیصی منفی باشد، می توان از معیارهای فرعی 

WHO برای حمایت تشخیصی استفاده کرد.
تعدادی از بیماران مبتال به پرخونی ورا که از نظر جهش های Jak2 منفی هستند ممکن است دارای 
 ET باشند. از طرف دیگر حدود 20% از موارد SH2B3/LNK جهش های دیگر در ژن هایی مانند
و 10 تا 15% از موارد PMF که فاقد جهش های اصلی )Jak2, CARL, MPL( هستند، تحت 
عنوان PMF و ET با سه تایی منفی )Triple negative( از آن ها یاد می شود. بازنگری 2016 
برای  از جست وجو  برای هر سه جهش اصلی منفی هستند،  به مایلوفیبروز که  بیماران مبتال  برای 
 ،EZH2  ،ASXL1 ژن های  در  جهش  قبیل  از   )Nondriver mutations( دیگر  جهش های 
SRSF2 ،IDH1/IDH2 ،TET2 وSF3B1 که می توانند مارکر کلونالیتی باشند، حمایت می کند. 
گرچه این جهش ها اختصاصی و انحصاری برای یک لوسمی نیستند ولی در حدود 50 درصد از موارد 
مایلوفیبروز مشاهده شده اند و حتی با وسعت دادن پانل تشخیصی تا 81 درصد موارد دارای حداقل 

یک مارکر کلونال بوده اند.
خطر ترومبوز در ET ارتباط چشمگیری با جهش های Jak2 دارد، درحالی که حضور جهش تایپ 

یک CARL پیش آگهی بهتر مایلوفیبروز را دربر دارد.

احتماالت  تشخیصی  معیارهای  مهم ترین  از   MPL و   Jak2 و  کال رتیکولین  جهش های 
مایلوپرولیفراتیو هستند که از نظر کروموزوم فیالدلفیا منفی هستند

)overt( و مایلوفیبروز واضح pre PMF معیارهای تشخیصی مایلوفیبروز در فاز
WHO Criteria

Pre – PMFovert PMF
معیار اصلیمعیار اصلی

1. تکثیر مگاکاریوسیت ها در مغزاستخوان همراه 
از  بیشتر  فیبروز  بدون  و  آتیپیک  مورفولوژی  با 

درجه یک

2. افزایش سلوالریته با هایپرپالزی گرانولوسیت ها

 ،CARL  ،Jak2 از جهش های  یکی  3. حضور 
دیگر  نئوپالسم های  گذاشتن  کنار  و   MPL
مایلوئیدی. در غیاب جهش های فوق حضور یکی 
 ،EZH2 ،ASXL1 از جهش های کلونال مانند
IDH1/IDH2 و کنار گذاشتن فیبروز به علت 

واکنشی

و  آتیپیک  مورفولوژی  با  مگاکاریوسیت ها  تکثیر   .1
فیبروز رتیکولین/کالژن درجه 2 و 3

با  مایلوپرولیفراتیو  دیگر  اختالالت  گذاشتن  کنار   .2
WHO معیارهای

 MPL و CARL ،Jak2 3. حضور یکی از جهش های
و در صورت منفی بودن حضور یک یا چند از جهش های 

کلونال

معیارهای فرعیمعیارهای فرعی

1. کم خونی

2. لکوسیتوز 11000≤ در میلی متر مکعب

3. طحال قابل لمس

4. افزایش سطح LDH باالتر از نرمال

1. کم خونی

2. لکوسیتوز 11000<

3. طحال بزرگ

LDH 4. افزایش

5. واکنش لکواریتروبالستیک خون محیطی

مغز  فیبروز  درجه  می کند.  قطعی  را  تشخیص  فرعی،  معیار  یک  حداقل  با  همراه  اصلی  معیار  سه 
استخوان از MF0 تا MF3 درجه بندی می شود.

لوسمی  التهابی،  بیماری های  اتوایمیون،  اختالالت  عفونت،  به  ثانویه  استخوان  مغز  فیبروز  توضیح: 
سلول های مویی و تومورهای متاستاتیک به صورت واکنشی ممکن است مشاهده شود.

واکنش لکواریتروبالستیک به مفهوم حضور همزمان سری نارس مایلوئیدی و گلبول های قرمز هسته دار 
همراه یا بدون گلبول های قطره اشکی است.

)ET( معیارهای تشخیصی ترومبوسیتمی اولیه
معیارهای اصلی:

1. شمارش پالکت 450000≤ در میلی متر مکعب
MPL یا CARL ،Jak2 2. حضور یکی از جهش های

بالغ  مگاکاریوسیت های  تعداد  افزایش  با  استخوان  مغز  در  مگاکاریوسیت ها  رده  تکثیر چشمگیر   .3
هایپرلوبوله، افزایش غیرقابل توجه یا میل به چپ رده های نوتروفیلی و اریتروئیدی و به ندرت فیبروز 

رتیکولین درجه یک
معیارهای  با  مایلودیس پالستیک  سندرم های  و  مایلوپرولیفراتیو  دیگر  اختالالت  گذاشتن  کنار   .4

WHO

معیارهای فرعی:
حضور یک نشانه تکثیر کلونال و کنار گذاشتن ترومبوسیتوز واکنشی 

تشخیص به هر 4 معیار اصلی یا سه معیار اصلی با یک معیار فرعی نیاز دارد.

در ترومبوسیتمی اولیه شمارش پالکت از بیشتر از 500000 تا میلیون ها در میلی متر مکعب 
متغیر است

افزایش  با  همراه  لنفوئیدی  مایلوئیدی/  نئوپالسم های  در  مولکولی  ژنتیکی  اختالالت 
ائوزینوفیل

روی  بر   PDGFRA/B پالکتی  رشد  گیرنده  ژن های  بازآرایی  در  ائوزینوفیل  کلونال  تکثیر 
 )FGFR1( 8 کروموزوم های 4 و 5 و بازآرایی در گیرنده فاکتور رشد فیبروبالست روی کروموزوم
 AML و یا T یا B با نئوپالسم های سلول های و فیوژن ژن های PCM1-Jak2 رخ می دهد که 

همراهی دارند.
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