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تازههایآزمايشگاهيوبالینيدرلوسميمزمنلنفوسیتیك)(CLL

لوسمي مزمن لنفوستيك ،لوسمي سلولهای  Bخاطره با مرفولوژی بهظاهر طبيعي است كه تكثير آن در غدد لنفاوی ،مغز
استخوان ،طحال و خون محيطي مشاهده ميشود .اين لوسمي شبيه يا همان لنفوم سلولهای كوچك ) (SLLاست كه بهطور اوليه
غدد لنفاوی و طحال را درگير ميكند.
از مهمترين ماركرهای لنفوسيتهای سرطاني در  CLLماركرهای  CD32 ,CD5 ,CD91و ( Sigwبيان ضعيف ايمونوگلوبولين
سطحي) ميباشد .ناهمگوني چشمگيری در مرفولوژی سلولي ،بيولوژی و ژنتيك سلولهای سرطاني در  CLLوجود دارد كه
پيشآگهي را متفاوت ميسازد .نسبت شيوع لوسمي در خانمها به آقايان تقريباً برابر است .حدود  9/2بيماران در كمتر از 55
سالگي و  %91در كمتر از  51سالگي به لوسمي مبتال ميشوند .ابتال در  01سالگي و باالتر با پيشآگهي نامطلوب همراه است.
سابقه خانوادگي ابتال به  CLLيا يكي از اختالالت ديگر لنفوپروليفراتيو يك فاكتور خطر جدی برای ابتال محسوب ميشود،
بهطوریكه از هر  91بيمار مبتال به  CLLيك نفر دارای سابقه خانوادگي است .گفتني است كه در  92تا  %90موارد در خون
محيطي بستگان درجه اول بيمار تعدادی لنفوسيت منوكلونال  CD5+مشاهده ميشود ) (CD5+ MBLكه معلوم نيست كه آيا با
گذشت زمان به  CLLتبديل خواهد شد يا خير .ابتالی بستگان درجه اول به  CLLازنظر سني حدود  91سال كمتر است يا در سن
جوانتر مبتال ميشوند.
حدود  01تا  %01موارد  CLLبهطور شانسي در آزمايشگاه شناسايي ميشود كه البته بيمار در مراحل ابتدايي لوسمي است.
حداقل معيار تشخيصي  CLLحضور  (≥5111/mm2) ≥ 5×911/Lلنفوسيت مونوكلونال با زنجيره كاپا يا الندا و ماركرهای CD5+
و  CD32+و ايمونوگلوبولينهای ضعيف سطحي است.
سلولهای  CLLفاقد  CD31و  CD01bميباشند .چنانچه تعداد مطلق لنفوسيتهای منوكلونال كمتر از  5111در ميليمتر مكعب
باشد شخص ممكن است لنفوسيتوز منوكلونال  (MBL) Bداشته باشد كه با آدنوپاتي و بزرگي طحال همراهي نداشته و ممكن
است به لوسمي واضح تبديل نشود.
شمارش گلبول سفيد در بيماران مبتال به  CLLبهطور معمول در گسترهای از  31/111تا  211/111متغير است و بيشتر از  51تا
 %01آنها را سلولهای لنفوسيت تشكيل ميدهد.

در نيمي از بيماران در بيشتر از  93ماه بعد از تشخيص ،شمارش لنفوسيتها دو برابر ميگردد و در برخي نوسان دورهای در
شمارش لنفوسيتها مشاهده شده و در تعدادی شمارش لنفوسيتها برای سالها پايدار ميماند.
سلولهای سرطاني شبيه به لنفوسيتهای كوچك تا متوسط با كروماتين فشرده است .امكان مشاهده انكلوزيونهای سيتوپالسمي
از قبيل كريستال ،اجسام كروی و اجسام ميلهای كه احتماالً ايمونوگلوبولين هستند وجود دارد.
در خون محيطي بيماران در اكثر موارد سلولهای اسماج ( )Smudgeيا سلولهای سايه ) (Shadow cellمشاهده ميشود كه
ناشي از كاهش وایمنتين ) (vimentinاست كه جهت حفظ و ساختار سلول نقش بيولوژيك دارد .ضربه به خون و فشار در هنگام
تهيه اساليد منجر به توليد سلولهای اسماج از يك تا  %05سلولها در  CLLميشود.

ميكند
سلولهایاسماجاحتماللوسميمزمنلنفوسیتیكرامطرح 

لنفوسیتوزهمراهبا
چنانچه به خون بيمار چند قطره آلبومين مورد استفاده در بانك خون ( )%33اضافه شود ،غشا سلولها پايدار شده و از اسماج شدن
آنها جلوگيری ميكند .به نظر ميرسد كه تعداد سلولهای اسماج در يك بيمار ثابت باشد .در يك مطالعه حضور  ≥21درصد از
سلولهای اسماج در رابطه با لنفوسيتهای با جهش سوماتيك زنجيره سنگين  IgVHو با پيشآگهي بهتر نسبت به تعداد كمتر از
 21درصد گزارش شده است.
در گستره محيطي بيماران در  CLLكالسيك معموالً بيشتر از  %11لنفوسيتهای بهظاهر بالغ ،حداكثر كمتر از  %91پرولنفوسيت و
بندرت تعدادی به شكل پالسماسل مشاهده ميشود.
گروه  FABبر مبنای مرفولوژی سه نوع  CLLرا تعريف ميكند.
 CLL - 9كالسيك
 - - 3هيبريد CLL/PLL
atypical CLL - - 2

چنانچه در بيمار مبتال به  CLLتعداد سلولهای پرولنفوسيت بين  %99 -55قرار گيرد تحت عنوان هيبريد  CLL/PLLنامگذاری
ميشود.
در  CLLآتيپيك بيشتر از  %95از لنفوسيتها به اشكال شبه پالسماسل ) (Plasmacytoidو كمتر از  91درصد بهصورت
پرولنفوسيت و تعدادی با هسته شكافدار نمايان ميشوند.
درگيری مغز استخوان و غدد لنفاوی با سلولهای سرطاني بهصورتهای پراكنده ،گرهای و مخلوط پراكنده و گرهای و فرم منتشره
گزارش شده است .گفتني است كه در لنفوم فوليكوالر كه ممكن است با  CLLاشتباه شــــــــــود بهصورت Paratrabecular
مغز استخـــــوان را فراميگيرد.
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اندكيكرماتین

گرچه مرفولوژی سلولهای سرطاني  CLLدر بيماران مختلف ممكن است متغير باشد ولي در يك بيمار ،سلولهای سرطاني ازنظر
مرفولوژی همگون ميباشند.

لنفوسیتهادرلوسميمزمنلنفوسیتیك

ايمونوفنوتايپ
ايمونوفنوتايپ سلولهای  CLLدارای ويژگي  Sigw(IgM, IgD) ,CD32+ ,CD5+ ,CD30+و  CD91+و– FMC0ميباشد.
يكي از ويژگيهای  CLLافزايش بيان غشايي ماركر  CD32است كه ناشي از خارج شدن تنظيم مسير سيگنالدهي  Notch3است
كه ممكن است در كاهش آپوپتوز نقش داشته باشد .ماركر  CD32پروتئوليز خود بخود دارد و افزايش سطح سرمي آن نشانه
پيشرفت و وسعت لوسمي است.

ماركر  FMC0يكي از اپيتوپهای  CD31است كه در  CLLبيان ضعيف يا منفي دارد ولي در لوسمي سلولهای مودار و لوسمي
پرولنفوسيتيك ( )PLLبهطور قوی بيان ميشود .سلولهای لوسمي در  CLLفاقد  CD01bاست و با توجه به
اينـــــــــــــــــــــــــــكه تحريك ايمني نياز به كمپلكس ( Sigايمونوگلوبولين سطحي) با (CD01a /CD01b) Igα /Igβ
دارد ،ازاينرو اكثر بيماران دارای كاهش ايمني و مقدار كم ايمونوگلوبولين هستند.
سلولهای لوسمي در  CLLچنانچه با آنتيژن روبرو شده باشند دارای جهش هايپرسوماتيك ) (Mutatedدر زنجيره سنگين
ايمونوگلوبولين  IgVHهستند .اين نوع  CLLدارای پيشآگهي مطلوب نسبت به نوع غيرجهشدار ) (unmutatedاست.
برای تعيين وضعيت لنفوسيتها ازنظر جهش سوماتيك ميتوان از ماركرهای آلترنايتو ) (surrogateاستفاده كرد .در يك مطالعه
 %51بيماران مبتال به  CLLدارای بيشتر از  %21لنفوسيتهای  CD20+بودهاند .اين ماركر در رابطه با  CLLغيرموتانت و پيشآگهي
بد است .ماركر  CD20بيانگر تعداد سلولهای با قابليت تكثير در  CLLاست .درجه مثبت شدن ماركر  CD20مورد اختالف است و
از  5تا  %21در گزارشها متغير است و از طرفي تعداد آنها در دوره بيماری متغير است.
ماركر  ZAP-01از اعضای  SYK- ZAP-01و پروتئين كيناز است كه روی سلولهای  Tو  NKبيان ميشود كه نقش مهمي در
سيگنالدهي دارد.
افزايش بيان  ZAP-01در  01تا  %11موارد  CLLبا وضعيت غيرجهشدار ) (Unmutatedهمراهي دارد و مثبت شدن  ≥31با
فلوسيتومتری بهعنوان مثبت تلقي ميشود.
برای شناسايي اين ماركر ميتوان از ايمونوسايتوشيمي و تكنيك وسترنبالت نيز استفاده كرد .مثبت شدن  ZAP-01دارای ارتباط
متوسط با بيان  CD20و اختالل كروموزومي  99و  90و  93است.
در حدود  %5موارد  CLLممكن است  T-Cell receptor β geneبازآرايي شود كه همراه با حذف  5qو پيشآگهي بد است.
در  %5موارد  CLLممكن است باند مونوكلونال و در پارهای موارد افزايش نسبت سرمي زنجيره سبك مشاهده شود كه دارای
پيشآگهي بسيار نامطلوب است.

اختالالتكروموزوميدرCLL
 - 1حذف13q
شايعترين اختالل كروموزومي حذف  92qاست كه در حدود  %55از بيماران مشاهده ميشود كه در اين ميان  %05منوآللي و %35
موارد دو آللي است .اين حذف بيشتر در نوع  CLLجهشدار ) (Mutatedيافت شده و دارای پيشآگهي مطلوب است.

منطقه حذفشده شامل  (Minimal deleted region) MDRاست كه شـــــامل ژنهای  DLEU3و micro RNA
 95a/95-9ميباشد.
ميكرو RNAهای  95aو  95-9بازدارنده تكثير و آپوپتوز سلولي هستند و با اين وجود در كل دارای پيشآگهي مطلوب است ولي
چنانچه وسعت ناحيه حذفشده ژن رتينوبالستوما ( )Rbكه يك ژن سركوبكننده تومور است را حذف كند ،پيشآگهي ممكن
است چندان مطلوب نباشد.
 - 2حذف11q 22 – q 23
حذف  99qدر حدود  %31موارد  CLLمشاهده شده است .ژنهای حذفشده شامل ) RDX (Radixinكه شبيه ژن نوروفيبروماتوز
است در سركوب تومور نقش دارد و نيز ژن  SF2B9كه فرآورده آن از اجزای  SnRNPو همچنين ژن  ATMاست.
فرآورده ژن  (Ataxia Telengectesia) ATMپروتئين  ATMبا نقش پروتئين كيناز است كه نقش در فسفريالسيون و فعال
شدن ( p52ژن سركوبكننده تومور) دارد .حدود  9/2بيماران كه حذف  ATMدارند دارای جهش در الل ديگر  ATMنيز هستند.
حذف  99qهمراه با آدنوپاتي شديد و پيشرفت سريع بيماری و ابتالی لوسمي در افراد جوانتر و پيشآگهي بد است.
- 3حذف11p
حذف  90pمعموالً با جهش  p52در الل ديگر همراه است و ازاينرو لوسمي بسيار تهاجمي و مقاوم به دارو است .لوسمي در بيشتر
از  %51موارد بهصورت هيبريد  CLL/PLLمشاهده ميشود.
- 4تريزومي12
تريزومي  93در  91تا  %31موارد  CLLهمراه با مرفولوژی  CLLآتيپيكال و هيبريد  CLL/PLLمشاهده ميشود .افزايش بيان ژن
 (Murine double minute – 3) MDM3در اين تريزومي موجب اتصال پروتئين  p52به پروتئينهای يوبيكيتين
) (ubiquitinو در نتيجه تخريب آن ميگردد .روند پيشآگهي بهتر در لوسمي  CLLدر رابطه با اختالالت ژنتيكي بهصورت
)del 13q (555)> 11q (185)> trisomy 12 (165)> del 6q(15) ≥ del 11p (15ميباشد.
در يك مطالعه ميانگين طول عمر در حذف  90pو  del 99qو  trisomy93و كاريوتايپ نرمال و حذف  92qبهعنوان تنها
اختالل بهصورت  922 ،999 ،995 ،01 ،23ماه بوده است.
حذف  90pو  99qبا طول عمر كمتر ،آدنوپاتي وسيع ،بزرگي طحال و عرق شبانه و از دست دادن وزن نمايان ميشود .اكثر موارد
 CLLجهشدار با پيشآگهي مطلوب دارای حذف  92qبوده است .شيوع تريزومي  93در هر دو مورد جهشدار و بدون جهش
يكسان است.

افزايش بيان پروتوآنكوژن  Bcl3به علت هايپومتيالسيون  DNAو جهش  p52و افزايش بيان  MDM3و حذف ژن  ATMهمه با
پديده آنتيآپوپتوز سلولهای سرطاني در  CLLهمراه ميباشند.
جهش  1ژن در  CLLمورد مطالعه قرار گرفته كه  5مورد آن ) ATM(1%) ,p52 (95%و ) MYD00(91%و ) Notch (5%مورد
اهميت است .اعداد داخل پرانتز شيوع جهشها را نشان ميدهد .جهش ناچ در ارتباط با  CLLغيرجهشدار و تريزومي  93بوده و
مقاوم به دارو است .فرآورده  MYD00بهعنوان مولكول  adaptorاينتركولين يك در مسير سيگنالدهي  Toll receptorنقش
دارد كه در رابطه با  CLLجهشدار و حذف كروموزومي  92qو پيشآگهي خوب است .جهش ژن  SF2B9در همراهي با حذف 99q
و پيشآگهي نامطلوب است.

نكتهمهم:
فاز سرطاني برخي از لنفومها ممكن است نمايي شبيه به  CLLداشته باشد .لنفومهايي كه به خون محيطي تهاجم ميدهند قبالً
تحت عنوان لوسمي لنفوساركوم ) (Lymphosarcomaاز آنها ياد ميشد و شامل لنفوم مانتل ،لنفوم فوليكوالر ،لنفوم طحال با
لنفوسيتهای پرزدار ) (SLVLيا لنفوم ناحيه مارژينال و بندرت لنفوم سلولهای بزرگ ميباشد ،ازاينرو سفارش ميشود كه با
مشاهده نمای  CLLبهويژه نمای غيرطبيعي ،نمونه خون بيمار برای جابجاييهای ) t(99;95و ) t(95;90مورد بررسي قرار گيرد.
سـلولهای لنـفوم مانتـل بـزرگتر از سـلولهای  CLLبـوده و گاهـي شبـيه پرولنفوسيت با سيتـوپالسم فــراوان است.
مرفــولوژی ســلولها غالبــاً غيريكدســت است .ازنظر ايمــونوفنوتايپ سلولهای مانتل CD91+ ,CD5+ ,CD32- ,FMC0+ ,CD
–  91و دارای جابجايي ) t(99;95با افزايش بيان سيكلين  D9ميباشند .با توجه به اينكه مكان شكسته شدن منطقه وسيعي را در
برميگيرد آناليز  PCRممكن است جواب ندهد ولي با استفاده از روش  FISHو ساترنبالت يا ايمونوسايتوشيمي ميتوان جابجايي
را شناسايي كرد .سلولهای لنفوم فوليكوالر در فاز لوسمي شبيه لنفوسيتهای كوچك با كروماتين صاف و بدون سيتوپالسم با
افزايش نسبت هسته به سيتوپالسم ) (↑N/C Ratioو در غالب موارد دارای شيـــــــــــــار و شكاف ) (Cleft/ Cleavedدر
هسته هستند .فنــــــــــــــــــــــــــــــوتايپ ايمونولوژيك اين سلولها CD91+ ,CD31+ ,FMC0+ ,CD32- ,CD5-
 ,CD91+بوده و دارای جابجايي ) t(95;90با افزايش بيان  Bcl3ميباشند.
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سلولهای

نسبتهستهبهسیتوپالسم)(↑N/C Ratioودرغالبموارددارایشیاروشكاف)(Cleft/ Cleavedدرهسته
هستند.
نكتهمهم:
 - 9گاهي ممكن است نمای خون محيطي در برخي از عفونتها بهويژه سياهسرفه و لنفوسيتوز عفوني شبيه به  CLLگردد كه
البته اين بيماریها بيشتر در بچهها و كودكان شايع است.
 - 3گاهي بيماران مبتال به ماالريا دارای اسپلنــــــــــومگالي بوده و نسبت به انگل واكنش بيش از حد (Hyper
) reactiveنشان ميدهند كه نمای خون محيطي شبيه به  CLLشده و با داروی ضد ماالريا برطرف ميشود.
 - 2تداوم لنفوسيتوز پليكلونال سلولهای (Polyclonal B cell Lymphocytosis) B
يك حالت خوشخيم است كه در خانمهای ميانسال سيگاری با سابقه مثبت خانوادگي مشاهده ميشود .در خون محيطي
افزايش لنفوسيتهای دوهستهای با سيتوپالسم فراوان و افزايش پليكلونال ايمونوگلوبولين مشاهده ميشود .ارتباط قوی
بين  HLA – Dr0و ايزوكروموزوم  2q+مشاهده شده است .لنفوسيتها از منطقه مارژينال و موتانت ) (IgVHهستند.
 - 5لنفوسيتوز مونوكلونال سلولهای (MBL)B
در اين حالت گرچه لنفوسيتها مونوكلونال هستند ولي شمارش مطلق آنها كمتر از  5111در ميليمتر مكعب است.
گفتني است كه حضور اين لنفوسيتها در ميان بستگان درجه اول بيمار مبتال به  CLLشيوع  92/5درصد دارد .فنوتايپ
ايمونولوژيك اين لنفوسيــــــــــــــتها بهصورتهای  CD5+,CD31-dimو  CD31-brightو يا ممكن است برای
ماركر  CD5منفي باشند كه تحت عنوان  CD5-- MBLنامگذاری ميشود.
لوسمي  CLLبايستي از لوسمي ( SLVLلنفوم طحال با لنفوسيتهای پرزدار) افتراق داده شود .مرفولوژی سلولهای سرطاني
بهصورت لنفوسيت با سيتوپالسم آبي و حضور تاژکهای مويي شكل در يك تا دو قطب سلول است.

سلولهایلوسميمويي،تصويرشماره3لوسمي

سلولهایلنفوممانتل،تصويرشماره2

تصويرشمارهيك
ميدهد.
سلولهایبزرگرانشان 

پرولنفوسیتیكوتصويرشماره4لنفوم
افتراق  CLLاز لوسمي لنفوسيتهای بزرگ دانهدار ) (LGLنيز حائز اهميت است .سلولهای بزرگ دانهدار يا از نوع  T-LGLو يا
 N.K LGLميباشند .اين لنفوسيتها بهصورت لنفوسيتهای متوسط تا بزرگ با گرانولهای درشت آژروفيل در خون محيطي
مشاهده ميشوند.
لنفوسيتهای  T-LGLدارای فنوتايپ ايمونولوژيك  CD2+ ,CD5- ,CD0+ ,CD95+ , CD55- CD50+ ,TCR αβ +,ميباشند و
گاهي همراهي با روماتيسم مفصلي و نوتروپني دارند.
تكثير سرطاني سلولهای  N.K LGLبهصورت برقآسا و بسيار تهاجمي اغلب در ژاپن مشاهده شده كه با تب و طحال بزرگ و
پانسايتوپني بروز ميكند .نوع مزمن آن سيری با درجه تهاجمي كمتر دارد .فنوتايپ ايمونولوژيك سلولهای  N.K LGLبهصورت
 CD2- ,CD5- ,CD0- ,CD95+ ,CD55+ ,CD50-ميباشد.

سلولهایTياNK

دانهدار()LGLبامنشأ
لنفوسیتهایبزرگ 

لوسمي
امكان دارد كه  CLLبا سلولهای سزاری ) (Sezaryاشتباه شود .در اين حالت عالئم پوستي و حضور لنفوسيت با هستههای بسيار
شياردار شبيه به مغز ) (Cerebriformو با ماركرهای  Tهلپر كمككننده است.

حضور بيشتر از  9111عدد سلول سزاری در ميليمتر مكعب يا بيشتر از  %31از لنفوسيتهای سزاری در خون محيطي بيانگر
سندرم سزاری است.

هستههایبسیارپرپیچو


سلولهایسزاریبا

تابشبیهبهشیارهایمغز

لوسمي و لنفوم سلولهای  Tدر بزرگساالن ناشي از آلودگي با ويروس  HTLVميباشد .سلولهای لوسمي شبيه گل دارای
گلبرگهای متعدد بوده كه به آنها سلولهای فلورت ( )Floretگفته ميشود .با اين مرفولوژی ويژه ميتوان اين لوسمي را از CLL
افتراق داد.

ميشود
آلودگيباويروسHTLVبايكدورهكمونطوالنيموجببروزلوسميTدربزرگساالن 


گلبرگهایفراوان

سلولهایفلورتدرلنفومولوسميTبزرگساالنباهستهبا


پديدههایآتوايمیوندرCLL

با وجود كاهش ايمني و هايپوگاماگلوبولينمي شانس پديدههای آتوايمون در  CLLباالست .گفتني است كه سلولهای  CD5+ Bبا
تحريك در محيط آزمايشگاه فاكتور روماتوئيد و آنتيبادی ضدهستهای ترشح ميكنند و تعداد بيشتری از اين سلولها در خون
بيماران مبتال به آرتريت روماتوئيد ،لوپوس و سندرم شوگرن وجود دارد .در حالت نرمال تعداد كمي از اين سلولها در منطقه مانتل
غدد لنفاوی وجود دارد و تعداد بسيار كمتری هم در گردش خون وجود دارد .ارتباط اين سلولها با سلولهای لوسمي در CLL
بهدرستي معلوم نيست ،گرچه سلولهای  CLLتجربه برخورد با آنتيژن داشته و فعال هستند.

 - 9سايتوپني آتوايميون ) ،(Autoimmune cytopeniaدر  9/2موارد در قبل از تشخيص و در  3/2موارد در طول دوره
بيماری مشاهده شده است .كمخوني هموليتيك آتوايميون با آزمايش مثبت كومبز در  %95موارد مشاهده شده است.
آتوآنتيبادی در غالب موارد عليه آنتيژنهای ارهاش و از نوع گرم است ،ازاينرو در گستره محيطي بيماران مبتال به CLL
ممكن است لنفوسيتوز ،گلبولهای اسفروسيت و پليكروماژی هم مشاهده شود.
 - 3ترومبوسيتوپني ايمونولوژيك ) ،(ITPنوتروپني ايمونولوژيك ،اپالزی خالص گلبولهای قرمز ،آنتيبادی عليه گليكوپروتئين
مايلين ) (MAGو پلينوروپاتي مشاهده شده است.
 - 2سندرمهای پارانئوپالستيك از قبيل پمفيگوس و آنژيو ادم در بعضي از بيماران مشاهده شده است.

بدخیميهایديگر)(Transformation

تبديلCLLبه
سلولهایبزرگ:B

 - 1سندرمريشتريالنفوم
شانس بدخيميهای ثانويه لنفوئيدی در  CLLسه تا  5برابر بيشتر از جمعيت عادی است .لنفوم درجه باالی غيرهوچكيني
) (NHLيا لنفوم منتشره سلول بزرگ  Bكه بنام سندرم ريشتر ) (Richterشناخته ميشود يكي از اين موارد است كه
در  %5بيماران رخ ميدهد .در  %05موارد سندرم ريشتر در ارتباط با سلولهای  (CLL Clone) CLLاست و در %35
موارد ،سلولهای بدخيم ريشتر ريشه در سلولهای  CLLاوليه ) (Unrelatedندارند .جهش در  Notch9و الگوی
 IgVH5- 21و تريزومي  93و حذف  99q/ p52و مثبت بودن  CD20از فاكتورهای پيشبينيكننده اين تبديل هستند.
سلولهای لنفوم بزرگ  Bبدون ارتباط با كلون  CLLغالباً در نوع  CLLجهشدار ) (Mutatedمشاهده شده است .لنفوم ممكن
است ارتباط با عفونت  EBVو يا درمان با فلودارابين داشته باشد .گاهي ممكن است لنفوم بزرگ سلولهای  Bدر زمينه نمای CLL
بهصورت همزمان مشاهده شود .چنانچه اين سلولها ريشه در كلون  CLLداشته باشند دارای پيشآگهي بد است .سندرم ريشتر با
آدنوپاتي وسيع و سريع ،اسپلنومگالي ،تب ،كاهش وزن ،افزايش  LDHو درگيری خارج از غدهای از قبيل كليه ،گوارش و ريه تظاهر
ميكند.
بيوپسي غدد و يا آسپيراسيون آن برای سيتولوژی كمككننده است .چنانچه ريشه لنفوم در كلون  CLLنباشد پيشآگهي بهتر است
و مانند لنفوم بزرگ سلولهای  Bمورد درمان قرار ميگيرد.
 - 2تبديلCLLبهلنفومهاجكین
سلولهای رداشترنبرگ ) (Reed sternborgدر زمينه  CLLيا زمينه التهابي ممكن است مشاهده شوند .بيماری با آدنوپاتي و تب
بروز ميكند .درمان قبلي با فلودارابين شانس تبديل را افزايش ميدهد.

یدوهستهقرينهباهستكهایبزرگشبیهبهچشمجغداست.اينسلولدرغددلنفاوی

سلولرداشتنرنبرگدارا
بهندرتدرافیوژنبیمارمبتالممكنيافتشود
لنفومهاچكینو 

- 3تبديلCLLبهPLL
در نمای خون محيطي  CLLكالسيك ممكن است تا  %91سلول پرولنفوسيت مشاهده شود .چنانچه تعداد پرولنفوسيتها بين -55
 99درصد قرار گيرند تحتعنوان هيبريد  CLL/PLLو چنانچه بيشتر از  ≥55درصد باشد نام لوسمي پرولنفوسيتيك بر آن گذاشته
ميشود .تبديل به لوسمي پرولنفوسيتيك همراهي بيشتری با  CLLغيرموتانت و تريزومي  93دارد و بنظر ميرسد كه بازآرايي ژن
 MYCدر كلون  CLLرخ ميدهد.
سلولهای پرولنفوسيت اندكي از سلولهای لنفوسيت بالغ بزرگتر بوده و كروماتين فشرده ولي ظريفتر نسبت به لنفوسيت عادی
دارند .وجود تك هستك بزرگ مركزی از ويژگي پرولنفوسيت است.

لوسميپرولنفوسیتیك
گفتني است كه لوسمي پرولنفوسيتيك ممكن است بدون ارتباط با  CLLبهصورت اوليه ) (denovoرخ دهد .نسبت مبتاليان مرد
به زن حدود  5به يك است و لوسمي با طحال بسيار بزرگ و آدنوپاتي خفيف محيطي بروز ميكند .در ميان اختالالت

لنفوپروليفراتيو بيشترين شمارش گلبولهای سفيد در  PLLيافت ميشود كه با ميانگين  11/111و گاهي بالغ بر  951/111در
ميليمتر مكعب است .گاهي تقريباً  11-911درصد سلولها دارای مرفولوژی پرولنفوسيت هستند.
سلولهای پرولنفوسيت دارای فنوتايپ ايمونولوژيك  FMC0+ ,CD31+ ,CD01b+و ( Sigقوی) هستند .حذف  99qو  92qو
جهش  P52در مواردی مشاهده شده است.
سلولهای  PLLدر لوسمي  CLLممكن است كه ريشه در كلون اوليه داشته باشند كه در اين حالت ممكن است برخي از نشانههای
 CLLرا به همراه داشته باشند .بهندرت لوسمي پرولنفوسيتيك ممكن است ريشه در سلولهای  Tداشته باشد .پرولنفوسيتها در
اين حالت غالباً دارای هسته پيچ و تابدار يا جوانههای سيتوپالسمي ميباشند .مالتيپل مايلوما ،لوسمي مويي و تبديل به لوسمي
حاد در  CLLگزارش شده است.

جوانهدار

باهستكهایتكيوسیتوپالسم

لوسميپرولنفوسیتیكازنوعT

پیشآگهيدرلوسميمزمنلنفوسیتیك
فاكتورهای 
پیشآگهيبهتر


پیشآگهيبدتر


پیشآگهي
فاكتورهای 
جنس

مؤنث

مذكر

سن

<01

>01

سطح ويتامين  Dپالسما

باال

پائين

صفر و يك و 3

سه و چهار

<93111

>93111

بيشتر از  93ماه

كمتر از  93ماه

طبقهبندی ری )(Rai
شمارش لنفوسيت
زمان دوبل شدن لنفوسيتها

تعداد سلولهای اسماج

≥%21

≥%21

سطح β3 micro

پائين

باال

مثبت بودن ماركر CD20

كمتر از  %31سلولها

 ≥31درصد سلولها

مثبت بودن ماركر ZAP- 01

كمتر از  %31سلولها

 ≥31درصد سلولها

حذف 92q

حذف 90q/99q

جهشدار

بدون جهش

FISH
جهش IgVH

