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)Myelodysplastic syndromes( سندرم های مایلودیس پالستیک
سندرم های مایلودیس پالستیک گروهی از نئوپالسم های تک دودمانه )کلونال( بوده که با خون سازی 
دارند.  را  مایلوبالستیک  حاد  لوسمی  به  تبدیل  استعداد  و  همراه هستند   )ineffective( غیرمؤثر 
نمای خون سازی غیرمؤثر به صورت تغییرات دیس پالستیک )morphologic dysplasia( در یک 
به  ناهنجار سلول های خون منجر  آپوپتوز مورفولوژی  افزایش  یا تمام رده های سلولی ظاهر شده و 

سایتوپنی تک رده ای )single lineage( یا تمام رده ای )multilineage( می شود.
طبقه بندی WHO به طور ویژه بر روی تغییرات دیس پالستیک مرفولوژی و درصد سلول های بالست 

تکیه دارد.
کاذب  پلگر  مرفولوژی  به  می توان  گرانولوسیتی  رده  دیس پالستیک  مرفولوژی های  مهم ترین  از 
)psudopelger(، نوتروفیل ها با کاهش گرانول، نوتروفیل با هسته حلقوی و هایپرسگمانته شدن 

بی قواره )Bizarre hypersegmentation( اشاره کرد.
سـلول های مونوسـیت کـه افتـراق آن هـا از مایلوسـیت مشـکل اسـت )paramyeloid( از دیگـر 
نسـبتاً  مرفولوژی هـای  از  میکرومگاکاریوسـیت  می باشـند. حضـور  دیس پالسـتیک  مرفولوژی هـای 
اختصاصـی دیس پالسـتیک اسـت. اشـکال مختلـف گلبول های قرمـز به ویژه ماکروسـیت و دای مورف 

شـود.  مشـاهده  محیطـی  گسـتره  در  اسـت  ممکـن 
مغـز اسـتخوان رده هـای اریتروئیـدی را بـا تغییـرات 
و  لوبولـه  شکسـته،  هسـته های  مگالوبالسـتوئید، 

می دهـد. نشـان  چندهسـته ای 
رده  یک  در  دیس پالستیک  تغییرات  گزارش  برای 
دارای  رده  آن  سلول های  از   %10 حداقل  بایستی 
شامل  سایتوپنی  باشند.  دیس پالستیک  تغییرات 
Hb<10، شمارش مطلق نوتروفیل کمتر از 1800)با 
توجه به نژاد( و شمارش پالکت کمتر از 100000 در 

میلی متر مکعب است.

)MDS-RS( سیدروبالست های حلقوی
تشخیص  برای  حلقوی  سیدروبالست  مورفولوژی 
 زیرگروه هایی از سندرم های مایلودیس پالستیک الزامی
 است. در سیدروبالست حلقوی، گرانول های آبی آهن،

مانند یقه پیرامون هسته را فرا می گیرد که با رنگ آمیزی 
پرل قابل مشاهده است. 

 جهش در ژن spliceosome( SF3B1( عامل تولید

سیدروبالست های حلقوی است؛ برای مثال سندرم مایلودیس پالستیک با سیدروبالست های حلقوی 
MDS-RS دارای جهش در ژن اسپالیسیزوم )SF3B1 )spliceosome می باشند و از این رو 
جمعیت  میان  در  حلقوی  سیدروبالست   %15 حداقل  مشاهده  به  نیازی  دیگر  جهش  این  تأیید  با 
گلبول های قرمز هسته دار برای تشخیص نیست و حتی کمتر از 5% سیدروبالست کفایت می کند. با 
وجود اینکه سیتوژنتیک غیرطبیعی به جز حذف -5q برای تشخیص گروهی ویژه از MDS اختصاصی 

نیست، اما همراهی چشمگیری با پیش آگهی دارد.
جهش های تکرارپذیر در 80 تا 90% از بیماران مبتال به MDS شبیه به نئوپالسم های مایلوئیدی، 
 ،SRSF2  ،TET2  ،SF3B1 در ژن های  به جهش  مثال می توان  برای  که  است  گزارش گردیده 

T53 ،U2AF1 ،Runx1 ،DNM3A ،ASXL1 و EZH2 اشاره کرد. 
گاهی جهش های کلونال شبیه به MDS در افراد سالخورده بدون ابتال به MDS رخ می دهد که 
تحت عنوان clonal hematopoiesis of indetermined potential( CHIP( یا هماتوپویز 

کلونال با پتانسیل نامشخص از آن یاد می شود.
اختالالت کروموزومیy– و del 20q در غیاب مرفولوژی های خاص MDS بیانگر ابتالی قطعی به 
سندرم های مایلودیس پالستیک نیستند. شناسایی جهش P53 در بیماران MDS سفارش می شود 

زیرا بیانگر گروهی با پیش آگهی بسیار نامطلوب است.

کلیدواژه ها در طبقه بندی سندرم های مایلودیس پالستیک
سندرم 	   :)Myelodysplastic Syndrome(  MDS

مایلودیس پالستیک
سندرم 	   :)Single Lineage Dysplasia(  SLD

مایلودیس پالستیک با دیس پالزی تک رده ای یا ناهنجاری تک 
رده ای. ناهنجاری مرفولوژی ممکن است شامل رده اریتروئیدی، 

مایلوئیدی و یا مگاکاریوسیتی باشد.
y سندرم 	  :)Multilineage Dysplasia(  MLD

مایلودیس پالستیک با دیس پالزی چند رده ای که در این حالت یک 
تا دو تا سه رده سلولی دارای ناهنجاری مرفولوژی هستند.

y  MDS-RS: سندرم مایلودیس پالستیک سیدروبالست های	
)MDS-RS-SLD( رده ای  تک  دیس پالزی  با  حلقوی   با 

)MDS-RS-MLD( یا چند رده ای
y	 تک با  مایلودیس پالستیک  سندرم   :MDS del )5q(

5q اختالل حذف
y	 سندرم مایلودیس پالستیک با افزایش شمارش :MDS EB

هسته دار  قرمز  گلبول های  دیس پالستیک  تغییرات  باال  ردیف  تصاویر 
و  هسته  رشد  ناهمگنی  و  شکسته  هسته ی  چندهسته ای،  قبیل  از 
سیتوپالسم را نشان می دهد. تصاویر ردیف پایین نشان دهنده ی تغییرات 

دیس پالستیک در نوتروفیل ها با هسته حلقوی و پلگر کاذب می باشند
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2- کمتر از 20% سلول بالست در خون محیطی یا مغز استخوان
3- دیس پالزی یا مرفولوژی ناهنجار در یک یا چند رده سلولی از قبیل میکرومگاکاریوسیت در مغز 
استخوان یا مرفولوژی پلگر کاذب و هسته حلقوی و کاهش گرانول ها در نوتروفیل و یا مشاهده گلبول 

هسته دار غیرطبیعی
4- حضور کمتر از 10% سلول های نارس مایلوئیدی در خون محیطی

 ،PDGFRA ژن های  بازآرایی  بایستی  شد،  همراه  ائوزینوفیل  افزایش  با   CMML چنانچه   -5
FGFR1 ،PDGFRB و یا PCM/Jak2 را مدنظر داشت.

MPL و Jak2 ،CARL ،BCR/ABL 6- منفی بودن جهش های
7- شمارش بالست شامل مایلوبالست و یا مترادف با آن مونوبالست و یا پرومونوسیت است. هسته های 
پیچ خورده و تادار، سیتوپالسم خاکستری، تعدادی گرانول های پوست پیازی و کروماتین مخملی از 
 SETBP1 و ASXL1 ،SRSF2 ،TET2 ویژگی های پرومونوسیت است. حضور جهش در ژن های

ممکن است تشخیص CMML را قطعی تر کند.
جداسازی CMML به تایپ مایلوپرولیفراتیو با شمارش WBC≥13000 و به تایپ دیس پالستیک 
با شمارش WBC<13000 در میلی متر مکعب به نظر می رسد ناشی از انحراف عالئم رسانی مسیر      

RAS/MAPK باشد.
از آن جا که تعداد بالست بیانگر پیش آگهی بهتری در لوسمی است، از این رو لوسمی با کمتر از %2 
بالست در خون محیطی و کمتر از 5% در مغز استخوان به صورت CMML-0 و با 2 تا 4% بالست 
در خون محیطی و 5 تا 9% بالست در مغز استخوان تحت عنوان CMML-1 و برای آن دسته از 
لوسمی ها با 5 تا 19% بالست در خون محیطی و 10 تا 19% بالست در مغز استخوان یا تنها مشاهده 
تعداد  دقیق تر  تشخیص  برای  می شود.  یاد  آن  از   CMML-2 به صورت   ،)Auer Rod( راد  آور 
بالست ها، میلوبالست، پرومونوسیت و مونوبالست نیاز به فنوتایپ ایمونولوژیک یا فلوسیتومتری است.

بالست  سلول های  مونوسیت ها،  افزایش  با   )CMML( مزمن  مایلومنوسیتیک  لوسمی 
و  کاذب  پلگر  قبیل  از  دیس پالستیک  تغییرات  با  همراه  مایلوئیدی  نارس  سلول های  و 

نوتروفیل های کم گرانول تظاهر می کند

)JMML( لوسمی مایلومونوسیتیک جوانی
لوسمی مایلومونوسیتیک جوانی یک اختالل تهاجمی کلونال بافت خون ساز با تکثیر سری گرانولوسیتی 

و مونوسیتی است که کودکان و بچه ها را هدف قرار می دهد. 
حدود 90% بیماران حامل جهش های سوماتیک یا جهش در سلول های زایا )germ line( از قبیل 
CBL ،NRAS ،KRAS ،PTPN11 یا NF1 می باشند. این ناهنجاری های ژنتیکی منجر به فعال 

کردن مسیر عالئم رسانی RAS/MAPK می گردد.

معیارهای تشخیصی لوسمی مایلومونوسیتیک جوانی )JMML( از دیدگاه هماتولوژی و 
ژنتیک

≥1×109/L 1- شمارش مونوسیت خون محیطی
2- شمارش بالست در خون محیطی یا مغز استخوان کمتر از %20

3- بزرگی طحال
BCR/ABL 4- منفی بودن ادغام

NRAS یا KRAS یا PTPN11 5- جهش سوماتیک در
CBL یا جهش سلول های زایا NF1 6- تشخیص بالینی جهش

به  ابتال  مستعد  را  PTPN11 شخص  ژن  در  و جهش  اسکلتی  اختالالت  با  نونان  سندرم 
عوامل  از  نیز  نوروفیبروماتوز  و   7 مونوزومی  می کند.  جوانی  مایلومونوسیتیک  لوسمی 

مستعدکننده به لوسمی جوانی مایلومونوسیتیک است

بودن  منفی  در صورت  و  است  کافی  از جهش ها  یکی  JMML، شناسایی  ژنتیکی  تشخیص  برای 
جهش ها، موارد زیر بایستی صادق باشند:

y	:مونوزومی 7 یا اختالالت دیگر کروموزومی و یا حداقل دو مورد از موارد زیر

مونوزومی 7

y	با توجه به سن F افزایش هموگلوبین
y	حضور پیش سازهای اریتروئیدی یا مایلوئیدی در خون محیطی
y	GM-CSF افزایش حساسیت کلونی های خون ساز به
y	STAT5 )hyperphosphorylation( هایپرفسفوریالسیون

لوسمی مایلومونوسیتیک جوانی شبیه به نمای لوسمی مزمن مایلومونوسیتیک مزمن تظاهر 
کرده و با افزایش هموگلوبین F همراه می گردد

)aCML( لوسمی مزمن مایلوسیتیک اتیپیک
لوسمی مزمن مایلوسیتیک اتیپیک در زیرگروه MDS/MPN قرار دارد. امروزه افتراق این لوسمی از 

لوسمی مزمن نوتروفیلیک )CNL( که با نوتروفیلی تظاهر می کند، آسان شده است.
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