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 امروزه در تشخیص دقیق بدخیمی های بافت خون ساز، مجموعه ای از داده های مرفولوژی، ایمونوفنوتایپ،
ایمونوهیستوشیمی، فلوسیتومتری، سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی در کنار هم قرار می گیرند تا بتوان 
بدو  از  بعد  به  سال   5 زندگی  ادامه  درصد  بیماری،  عود  شانس  پیش آگهی،  درمان،  شیوه  بهترین 
تشخیص )years survival 5( و تصمیم برای پیوند با سلول های بنیادین خون ساز را انتخاب کرد. 
فراهم بودن امکانات فوق موجب شده که در کالسه بندی بدخیمی های خون هر چند سال بازنگری 
شود و زیرگروه های جدید به طبقه بندی اضافه گردد. این نوشتار به شرح مختصر کاربردهای بالینی و 

اهمیت روش های تشخیصی فوق می پردازد.

اهمیت مرفولوژی در تشخیص
بررسی  CBC و  بافت خونساز، آزمایش  بیماری های  اولین مرحله اساسی در تشخیص  بدون شک 
مرفولوژی گلبول ها می باشد. هرگونه اخطار آنالیزور )flag( بایستی با مطالعه گستره محیطی همراه 
گردد؛ اگرچه شمارش سلولی و میزان هموگلوبین نرمال باشد. گاهی گستره محیطی شواهدی قطعی 
برای تشخیص یک لوسمی به دست می دهد مانند لوسمی مزمن مایلوسیتیک که با لکوسیتوز شدید 
بازوفیلی  و  ائوزینوفیلی  با  همراه  بالغ  نوتروفیل  تا  مایلوبالست  از  گرانولوسیتی  رده  کامل  طیف  و 
مشاهده می شود و یا سلول های لوسمی لنفوبالستیک در ALL-L3 که با واکوئل های درخشان در 
سیتوپالسم آبی سیر نمایان می شود. ارزیابی گستره محیطی گاهی تشخیص های افتراقی و انتخاب 
قدم بعدی برای تشخیص را ارائه می دهد؛ مانند شک کردن به سلول های مونوبالست که دارای هسته 
نظر  از  بایستی  بالست  سلول های  حالت  این  در  که  هستند  مخملی شکل  کروماتین  و  پرپیچ وتاب 
 CD64 ،CD14 ،CD11c ،ایمونوفنوتایپ برای حداقل دو مارکر از نشانه های استراز غیراختصاصی

و lysozyme مثبت باشند.

فلش در تصویر سمت راست، آور راد را در مایلوبالست نشان می دهد و تصویر سمت چپ 
لنفوبالست های نوع بورکیت با سیتوپالسم آبی سیر و واکوئل های درخشان دیده می شوند

آگاهی آزمایشگاه از نشانه های بالینی بسیار مهم است و در این راستا پزشک سهم عمده ای در تشخیص 
آزمایشگاهی دارد؛ برای مثال در یک گستره خون که کاهش پالکت ها و هموگلوبین مشاهده شده و 
سلول های مشکوک وجود دارد و پزشک بزرگی طحال یا غدد لنفاوی را در معاینه فیزیکی یافته است، 

 چنانچه در کنار سلول های مشکوک قرار گیرد به احتمال قوی سلول های بدخیم را مطرح می کند.

فلش  می باشد.  مونوبالست  خصوصیات  از  شکل  مخملی  کروماتین  با  پرپیچ وتاب  هسته 
تاخوردگی های هسته را به صورت خطوط پررنگ نشان می دهد

واکنش رولکس، واکنش لکواریتروبالستیک، آگلوتیناسیون سرد، رسوب کرایوگلوبولین و اسالید آبی 
رنگ همه می توانند نشانه ای مهم برای یک بدخیمی باشند؛ برای مثال اسالید آبی رنگ که با چشم 
غیرمسلح مشاهده می گردد ممکن است گویای حضور پروتئین های غیرطبیعی یا مونوکلونال باشد و 
شاید مطرح کننده بیماری های التهابی و مالتیپل مایلوما باشد. نمای رولکس گویای التهاب یا پاراپروتئین 
 است و بایستی جست وجو را برای مشاهده پالسماسل بیشتر کرد، به ویژه وقتی که بیمار مسن باشد.

مشاهده نمای رولکس با سلول های پالسماسل بیانگر مالتیپل مایلوما می باشد

آگلوتیناسیون سرد عالوه بر موارد خوش خیم، در بدخیمی های لنفاوی نیز مشاهده می گردد. واکنش 
لکواریتروبالستیک به مفهوم حضور سری نارس نوتروفیلی و اریتروئیدی در خون محیطی است که در 

خونریزی ها، همولیز، سرطان های خون و پخش تومور به مغز استخوان مشاهده می گردد.
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مشاهده بالست های بزرگ با کروماتین مخملی و هسته های پیچ دار )folded( و یا مشاهده خطوط 
پررنگ در هسته که عالمت تاخوردگی هسته است، احتمال مونوبالست را مطرح می کند.

بالست با جوانه های سیتوپالسمی که بسیاری از جوانه ها ریزش کرده و در گستره محیطی به صورت 
پالکت های آبی سیر مشاهده می شود، امکان مگاکاریوبالست یا گاهی مونوبالست را مطرح می کند.

توجه داشته باشید که جوانه های رها شده سیتوپالسمی از سلول های بالست توسط آنالیزور، پالکت 
قلمداد می شود و افزایش کاذب پالکت در بیماری که ممکن است شمارش واقعی پالکت زیر 10000 
در میلیمتر مکعب داشته باشد را نشان می دهد. مواردی از این قبیل موجب خونریزی مغزی در بیمار 

گردیده است.

لوسمی پرومایلوسیتیک در اغلب موارد با هسته های دو لوبه بدون گرانول یا با گرانول های 
متراکم و سلول فاگوت مشاهده می شود

توجه داشته باشید که گاهی تکه های جدا شده از سیتوپالسم سلول های بالست به صورت گلبول قرمز 
آبی رنگ و یا تکه جدا شده از سیتوپالسم پرومایلوسیت به صورت گلبول قرمز پر از گرانول یا به ندرت 

شبیه شیزونت ماالریا درمی آید.
حضور سلول های اسماج )smudge( در یک گستره محیطی در فرد بالغ معموالً باالی 40 سال در 
نمای لنفوسیتوز امکان لوسمی مزمن لنفوسیتیک را مطرح می کند. گفتنی است که لوسمی مزمن 

لنفوسیتیک )CLL( در مراحل اولیه به صورت شانسی در طی چکاپ کشف می گردد.

تشخیص نئوپالسم های مایلوپرولیفراتیو از روی گستره محیطی قابل انتظار است ولی بایستی در نظر 
داشت که یافته های آزمایشگاهی همپوشانی هم دارند.

افزایش شمارش پالکت همراه با مرفولوژی عجیب و غریب )bizarre shape( از قبیل پالکت های 
ژیانت، آمیبی شکل، کم گرانول و پخش نامنظم گرانول ها از ویژگی اختالالت مایلوپرولیفراتیو است.

ظریف،  کروماین  دارای  بالست  سلول های 
و  باال، هستک  به سیتوپالسم  نسبت هسته 

سیتوپالسم آبی می باشند

جوانه های  دارای  های  بالست  مشاهده 
را  مگاکاریوبالست  احتمال  سیتوپالسمی 
مگاکاریوبالستیک  لوسمی  می کند.  مطرح 

در سندرم داون شایع است

زیادی  تعداد  با  همراه  لنفوسیتوز  نمای 
اسماج سل لوسمی مزمن لنفوسیتیک را 

مطرح می کند

پالکت های ژیانت با مرفولوژی عجیب و 
غریب بیانگر اختالالت مایلوپرولیفراتیو

می باشد

گستره محیطی در لوسمی مزمن مایلوسیتیک )CML( طیف کامل سری گرانولوسیتی از مایلوبالست 
تا نوتروفیل را نشان می دهد. لوسمی در مرحله پایدار بیشترین درصد سلول های مایلوسیت و نوتروفیل 
افزایش  با  بنابراین میل به چپ شدید در سری گرانولوسیتی همراه  را به خود اختصاص می دهند؛ 
بازوفیل یا ائوزینوفیل گویای اختالل تکثیری در سلول مادر است؛ درحالی که میل به چپ در رده 

گرانولوسیتی که ناشی از عفونت ها باشد با بازوفیلی یا ائوزینوفیلی همراه نمی باشد.
و  پلی سیتمی  مطرح کننده   )panmyelosis( پان مایلوز  نمای  یک  در  هموگلوبین  میزان  افزایش 
به  پان مایلوز  می باشد.   Jak2 ژن   12 اگزون  و جهش های   Jak2V617F آزمایش  پیشنهادکننده 
میزان  افزایش  است.  پالکت ها  شمارش  و  سفید  گلبول های  هموگلوبین،  همزمان  افزایش  مفهوم 
پالکت ها همراه با مرفولوژی درشت و ژیانت، پیشنهاد آزمایش های CARL ،Jak2 و C-mpl را 
برای دست یابی به تشخیص ترومبوسایتمی اولیه )ET( می کند. گفتنی است که افزایش پالکت ها در 
 حالت های التهابی و واکنشی حتی ممکن است به یک میلیون هم برسد ولی دارای مرفولوژی ریز است.

واکنش لکواریتروبالستیک همراه با میل به چپ گرانولوسیتی و گلبول های قطره اشکی و پالکت های 
 MPL و CARL ،Jak2 و پیشنهاد آزمایش های مولکولی )PMF( ژیانت، احتمال مایلوفیبروز اولیه
را مطرح می کند.مشاهده طحال بسیار بزرگ از طرف پزشک در معاینه فیزیکی می تواند تشخیص های 
افتراقی هماتولوژی را محدودتر کند؛ برای مثال طحال بسیار بزرگ )huge splenomegaly( در لوسمی 
 سلول های مویی، مایلوفیبروز، لوسمی مزمن مایلوسیتیک و لوسمی پرو لنفوسیتیک )PLL( شایع است.

یک نکته مهم تشخیصی در لوسمی سلول های مودار کالسیک، فقدان یا کاهش شدید مونوسیت ها 
در یک نمای پان سیتوپنی یا کاهش دو رده سلولی است. با وجود کاهش شمارش WBC می توان 

سلول های مودار را با دقت بیشتر جست وجو کرد.

سلول های لوسمی مودار در ردیف باال دیده می شوند. در ردیف پایین لوسمی پرولنفوسیتیک 
و لوسمی لنفوسیتیک طحال با سلول های پرزدار مشاهده می گردد. توجه داشته باشید که 

در لوسمی لنفوسیتیک طحال زائده های مویی در دو قطب سلول قرار دارند

نیـاز بـه آسـپیره مغـز اسـتخوان و بیوپسـی بـرای تشـخیص بسـیاری از بدخیمی هـا الزامـی اسـت. 
مـوارد پان سـیتوپنی نیـاز فـراوان بـه آسـپیره و بیوپسـی دارد و در ایـن حالت نمونه تشـخیصی برای 
سـیتوژنتیک و ایمونوفنوتایـپ، آسـپیره مغز اسـتخوان اسـت.گاهی برای شناسـایی دقیـق مرفولوژی 
 AML-M4E نیـاز بـه مطالعـه اسـالید تهیه شـده از آسـپیره مغـز اسـتخوان اسـت؛ بـرای مثـال
)لوسـمی حـاد مایلوبالسـتیک بـا ائوزینوفیـل( بـا اختـالل کروموزومـی inv(16) در مغز اسـتخوان 
همـراه اسـت کـه می تـوان ائوزینوفیل هـای غیرطبیعـی بـا گرانول هـای هیبریـد نارنجـی و تیـره را 
مشـاهده کـرد و یـا در لوسـمی پرومایلوسـیتیک از نـوع میکروگرانـوالر گرچـه ممکـن اسـت بتـوان 
لوسـمی را از روی هسـته های دو لوبـی پرومایلوسـیت تشـخیص داد ولـی امـکان اشـتباه با لوسـمی 
مونوبالسـتیک وجـود دارد. در ایـن حالـت مغـز اسـتخوان ممکن اسـت تعـدادی پرومایلوسـیت های 

هایپرگرانـوالر را نشـان دهد.

که  غیرطبیعی  ائوزینوفیل های  افزایش  با  مایلومنوبالستیک  حاد  لوسمی  فوق  تصویر  در 
دارای گرانول های هیبرید )بنفش و نارنجی( می باشند، مشاهده می گردند. این نوع لوسمی 

دارای اختالل وارونگی کروموزوم 16 است

این حالت  dry tap است که  از مغز استخوان خشک و به اصطالح  گاهی تهیه نمونه آسپیراسیون 
حاد  لوسمی  مویی،  لوسمی های  باشد.  استخوان  مغز  در  فیبروز  بافت  افزایش  علت  به  دارد  امکان 
با آسپیراسیون خشک همراه هستند. در  مایلوفیبروز و سرطان های متاستاتیک  مگاکاریوبالستیک، 
لوسمی مگاکاریوبالستیک می توان تعداد زیادی از سلول های بالست را در میان بافت فیبروز مشاهده 

کرد که شک را به سوی AML-M7 می برد.




