األورام التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة

تليف النخاع العظمي ،وكثرة كريات الدم الحمر الحقيقية ،وكثرة الصفيحات األساسية

رون ،مريض مصاب بتليف النخاع العظمي

هذا المنشور مدعوم من قبل

نُقِ ح في 2017

رسالة من Louis J. DeGennaro, PhD

الرئيس والمدير التنفيذي لـ Leukemia & Lymphoma Society

جمعية رسطان الدم والغدد الليمفاوية ( Leukemia & Lymphoma Societyأو )LLS
هي أكرب منظمة صحية تطوعية يف العامل تكرس جهودها من أجل إيجاد عالجات ملرىض
رسطان الدم .وقد مولت املنح البحثية لدينا العديد من التطورات الواعدة التي نشهدها اليوم؛
كام أننا املصدر الرئيس لدعم مرىض الرسطان وتثقيفهم وتزويدهم باملعلومات حول مرض
الرسطان مجانًا؛ ونحن ندعم مرىض رسطان الدم وأرسهم من خالل املساعدة عىل ضامن
حصولهم عىل الرعاية الجيدة واملناسبة بأسعار معقولة.
منذ عام  ،1954كنا مبثابة القوة الدافعة وراء كل اخرتاق عالجي لصالح مرىض رسطان الدم.
ولقد استثمرنا أكرث من  1مليار دوالر يف البحوث من أجل تطوير العالجات وإنقاذ األرواح.
وبفضل هذه البحوث والعالجات املتطورة ،زادت معدالت البقاء عىل قيد الحياة للعديد من
مرىض رسطان الدم إىل الضعفني ،واستمرت هذه الزيادة وصوال إىل الثالثة أضعاف واألربعة
أضعاف.
ومع ذلك ،فإننا مل نبلغ هدفنا بعد.
وحتى نتوصل إىل عالج للرسطان ،فإننا سوف نواصل م ًعا العمل الدؤوب لتمويل بحوث
جديدة ،وخلق برامج وخدمات جديدة للمرىض ،وتبادل املعلومات واملصادر املتاحة حول
أمراض رسطان الدم.
ميكن أن تساعدك املعلومات الواردة يف هذا الكتيب عىل فهم طبيعة األورام التكاثرية
ال ِّن ْق ِويّة ،وتحضري األسئلة ،وإيجاد إجابات ومصادر لها ،كام تتيح لك هذه املعلومات إمكانية
التواصل بشكل أفضل مع فريق الرعاية الصحية املتابع لحالتك.
وتتجىل رؤيتنا يف أن يتعاىف مرىض األورام التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة يو ًما ما أو يصبحوا قادرين عىل
إدارة مرضهم لينعموا بحياة أفضل جودة .واليوم ،نأمل أن نُحدث فارقا يف رحلتك بفضل ما
يتوفر لدينا من خربة ومعرفة وموارد.

Louis J. DeGennaro, PhD

الرئيس واملدير التنفيذي
Leukemia & Lymphoma Society
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شكر وتقدير

تتقدم  Leukemia & Lymphoma Societyبخالص الشكر والتقدير عىل اإلسهامات البناءة يف إعداد
املادة املقدمة يف هذا املنشور واملراجعة النقدية لها ،وبهذا تخص بالذكر:
John Mascarenhas, MD
أستاذ الطب املساعد يف برنامج اضطرابات األورام التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة
معهد تيش للرسطان ( ،)Tisch Cancer Instituteقسم أمراض الدم واألورام
كلية ماونت سيناي للطب
New York, NY

تم إعداد هذا املنشور لألغراض املعرفية فقطُ .يوزّع الكتيب مجانًا كخدمة عامة مقدمة من  ،LLSمع العلم بأن
الجمعية ال تشارك يف تقديم أي خدمات طبية أو مهنية أخرى.
األورام التكاثرية الن ِّْق ِويّة I

صفحة 1

مقدمة

يقدم هذا الكتيب معلومات للمرىض واألرس حول األورام التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة (تُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم
 ،)MPNsوهي مجموعة من أمراض الدم تتميز بفرط إنتاج نوع واحد أو أكرث من أنواع كريات الدم :كريات
الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء والصفائح الدموية .تتطور األورام التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة بأنواعها املختلفة تطو ًرا
بطيئًا مع مرور الوقت ،وتصيب كريات الدم بشتى أنواعها .قد تظهر بعض األعراض عىل معظم مرىض األورام
التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة ،أو قد ال تظهر عليهم أي أعراض لفرتات طويلة عند الخضوع للمتابعة الدقيقة والعالج
املناسب.
هناك أنواع عديدة من األورام التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة ،وتجتمع ثالثة منها م ًعا عادة لوجود خصائص مشرتكة بينها.
ويشار إيل األنواع الثالثة غال ًبا باملصطلحات التالية” :تقليدي“؛ أو ”سلبي لالتحاد الجيني “BCR-ABL؛ أو
”تقليدي سلبي لصبغي فيالدلفيا“ .وهي كالتايل:
{كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم )PV
{كرثة الصفيحات األساسية (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم )ET
{تليف النخاع العظمي (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم )MF
ومتثل أنواع األورام التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة الثالثة أمراضً ا نادرة .ويف الواليات املتحدة األمريكية ،يوجد
حوايل  148000شخص مصاب.بكرثة كريات الدم الحمر الحقيقية .يف حني يقدر عدد املصابني بكرثة
الصفحيات األساسية بنحو  134000مريض ،وعدد املصابني مبرض تليف النخاع العظمي بنحو 13000
مريض تقريبًا.
يركز هذا الكتيب بشكل أسايس عىل أعراض اإلصابة بكرثة كريات الدم الحمر الحقيقية وكرثة
الصفيحات األساسية ،وتليف النخاع العظمي؛ وكيفية تشخيص هذه األمراض ،ووسائل عالجها .كام
يحتوي هذا الكتيب عىل مرسد باملصطلحات الطبية ،ووصف موجز لكريات الدم وخاليا النخاع
العظمي يف الظروف الطبيعية ،ملساعدة القراء عىل فهم طبيعية هذه األمراض بوضوح.

المصادر والمعلومات

تقدم  LLSمعلومات وخدمات مجانية إىل املرىض املصابني بأمراض رسطان الدم وأرسهم املترضرة .يرد بهذا
القسم من الكتيب قامئة مبختلف أنواع املصادر املتاحة لك .ننصح باستغالل هذه املعلومات ملعرفة املزيد،
ملساعدتك عىل تحديد األسئلة التي سوف تطرحها عىل األطباء ،وتحقيق أقىص استفادة من املعلومات
واملهارات املتوفرة لدى أعضاء فريق الرعاية الصحية املتابع لحالتك.

للحصول عىل المساعدة واالستعالم

يُرجى استشارة أحد أخصائيي المعلومات .تجدر اإلشارة إىل أن أخصائيي املعلومات يتمثلون
يف األخصائيني االجتامعيني واملمرضات واملرشدين الصحيني الحاصلني عىل درجةاملاجستري وشهادات تخصص
يف أمراض األورام .وهم عىل دراية بآخر املستجدات فيام يتعلق بأمراض رسطان الدموالعالجات الخاصة بها.
لالتصال بأحد أخصائيي املعلومات ،يُرجى:
{االتصال عىل الرقم ( (800) 955-4572اإلثنني  -الجمعة ،من الساعة 9صبا ًحا حتى الساعة  9مسا ًء)
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{إرسال رسالة عرب الربيد اإللكرتوين infocenter@LLS.org
{زيارة ( www.LLS.org/informationspecialistsيوجد روابط لخيار املحادثة املبارشة عىل صفحة الويب )
إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية ،ميكنك طلب املساعدة من مرتجم فوري محرتف .يجب تقديم الطلب
مرتجم فوريًا
إىل أخصايئ املعلومات عرب الهاتف باإلنجليزية ،وهو الشخص الذي ميكنه بعد ذلك تكليف
ً
للمساعدة أثناء املكاملة .ت ُقدم خدمات الرتجمة الفورية يف  170لغة؛ علام بأن خياري الربيداإللكرتوين
واملحادثة املبارشة غري متوفرين بلغات أخرى غري اللغةاإلنجليزية.
المواد اإلعالمية المجانية .تقدم  LS Lمنشورات مجانية ألغراض الدعم والتثقيف .ميكن االطالع عىل
هذه املنشورات عىل اإلنرتنت ،كام ميكن طلب نسخمطبوعة من أحد أخصائيي املعلومات .للحصول عىل
مزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة ww.LLS.org/booklets( wصفحة الويب باإلنجليزية؛ واملنشورات متوفرة
باإلنجليزيةواإلسبانيةوالفرنسية).
البرامج التثقيفية عبر الهاتف/الشبكة العالمية .تقدم  LS Lبرامج تثقيفية مجانية عرب
الهاتف/الشبكة العاملية والفيديوللمرىض ومقدمي الرعاية الصحية وأخصائيي الرعاية الصحية .للحصول عىل
مزيد من املعلومات ،يُرجى زيارةwww.LLS.org/programs (صفحة الويب باإلنجليزية؛ وتتاح بعض املواد
والتسجيالت بلغات أخرى تشمل اإلسبانية ،والفرنسية ،والربتغالية ،والصينية ،واألملانية،والسويدية).
التعليم المستمر .تقدم  LS Lبرامج تثقيفية مستمرة باملجان ألخصائيي الرعاية الصحية .للحصول عىل
مزيد من املعلومات ،يُرجى زيارةwww.LLS.org/ProfessionalEd (باإلنجليزية).
الشبكات والمصادر المجتمعية

مجتمعLLS .يعترب املنتدى املؤسس عىل الشبكة العاملية مبثابة ملتقى افرتايضللتحدث مع املرىض
اآلخرين وتلقي آخر املستجدات وأحدث املصادراملتعلقة برسطان الدم .ميكنكم مشاركة تجاربكم مع املرىض
اآلخرين ومقدمي الرعاية،والحصول عىل الدعم الشخيص من موظفي LS Lاملدربني .لالنضامم ،يُرجى زيارة
www.LLS.org/community (باإلنجليزية).
فرصا
المحادثات األسبوعية عبر اإلنترنت .ميكن أن تقدم محادثات اإلنرتنت الخاضعة لإلرشاف ً
للحصول عىلالدعم ومساعدة مرىض الرسطان عىل التواصل وتبادل املعلومات .لالنضامم ،يُرجى زيارة
www.LLS.org/chat (باإلنجليزية).
فروع LLS .تقدم LSS الدعم املجتمعي والخدمات املجتمعية يف الواليات املتحدةاألمريكية وكندا وتشمل
( Patti Robinson Kaufmann First Connection Programبرنامج يتيح التواصل بني املرىض الذين يعانون
من نفس املرض) ،ومجموعات الدعم الشخيص ،وغريها من املصادراملفيدة .للحصول عىل مزيد من املعلومات
عن هذه الربامج ،أو لالتصال بأقربفرع من مجتمعك ،يُرجى االتصال عىل الرقم  (800) 955-4572للتحدث
معأخصايئ املعلومات ،أو زيارةwww.LLS.org/chapterfind (باإلنجليزية).
منظمات أخرى مفيدة .تقدم LSS قامئة شاملة من املصادر للمرىض واألرس .هناك مصادر تتعلق
بالدعم املادي ،وتقديم املشورة ،والنقل ،ورعايةاملرىض ،وغريها من االحتياجات .للحصول عىل مزيد من
املعلومات ،يُرجى زيارةwww.LLS.org/resourcedirectory (باإلنجليزية).
التجارب السريرية .يُج َرى حاليًا تقييم عالجات جديدة للمرىض يف التجارب الرسيرية .ميكن للمرىض
االتصال عىل LS Lللحصول عىل معلومات عن التجاربالرسيرية وكيفية الحصول عىل البدائل العالجية املتاحة
يف هذهالدراسات البحثية الطبية .للحصول عىل مزيد من املعلومات ،يُرجى االتصال بالرقم (800) 955-4572
للتحدث مع أخصائيي املعلومات يف  LLSالذي ميكنه مساعدتك يف البحث عن التجارب الرسيرية .يتم أيضا
توفري خدمة إرشادية مخصصة للتجارب الرسيرية من قبل ممرضاتمدربات ،إذا اقتىض األمر ذلك.
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الدعم .يستعني مكتب  LLSللسياسة العامة باملتطوعني لدعم السياسات والقوانني لتعجيل املوافقة عىل
العالجات الجديدة وتطوير سبل الحصول عىل الرعاية الطبية الجيدة .للحصول عىل مزيد من املعلومات،
يُرجى االتصال بالرقم  (800) 955-4572للتحدث مع أحد أخصائيي املعلومات ،أو زيارة
( www.LLS.org/advocacyباإلنجليزية).
مساعدات إضافية لفئات معينة

خدمات الترجمة الفورية .عليك إبالغ الطبيب إذا كنت تتحدث لغة أخرى غري اللغة اإلنجليزية وكنت
بحاجة إىل خدمات مرتجم فوري محرتف يجيد التحدث بلغتك األصلية ،أو إذا كنت بحاجة إىل مساعدة أخرى
مثل مرتجم لغة اإلشارة .ويف أحوال كثرية ،تقدم هذه الخدمات مجانًا للمرىض وأرسهم أثناء املواعيد الطبية أو
حاالت الطوارئ العالجية.
األطفال .تصيب األورام التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة عد ًدا محدو ًدا من األطفال .وتواجه األرس عالجات وبروتوكوالت
جديدة وغري مألوفة .وقد يحتاج الطفل ووالديه وأشقائه إىل الدعم .للحصول عىل مزيد من املعلومات ،يُرجى:
{االتصال عىل الرقم  (800) 955-4572للتحدث مع أحد أخصائيي املعلومات .اسأل عن برنامج
 Trish Greeneاملصمم ملساعدة األرس الراعية ألطفال عىل وشك العودة إىل املدرسة بعد تلقى عالج
رسطان الدم.
{يُرجى زيارة  www.LLS.org/bookletsلالطالع عىل املنشور بعنوان:
( Coping with Childhood Leukemia and Lymphomaصفحة الويب باإلنجليزية؛ املنشور متاح
باإلنجليزية واإلسبانية).
رشا
الناجون من حادث  .World Trade Centerقد يستويف األشخاص الذين أصابهم رض ًرا مبا ً
جراء الهجامت اإلرهابية التي وقعت يف  11سبتمرب  ،2001الذين تم تشخيصهم فيام بعد برسطان الدم ــ
رشوط التأهل للحصول عىل الدعم من الربنامج الصحي لـ  World Trade Centerبرعاية مراكز مكافحة
األمراض واتقائها (ت ُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  .)CDCكل مام ييل مؤهل للربنامج:
{مسعفو الطوارئ
{العامل واملتطوعني الذين ساهموا يف اإلنقاذ واإلنعاش واإلخالء يف  World Trade Centerواملواقع ذات
الصلة يف New York City
{الناجون الذين كانوا يف مكان الحادث يف  New York Cityأو املقيمني يف املنطقة أو العاملني بها أو
املتواجدين يف املدرسة
{مسعفو الطوارئ يف حادث تحطم الطائرة يف  Pentagonو.Shanksville, PA
للحصول عىل مزيد من املعلومات ،يُرجى:
{االتصال عىل الرقم  (888) 982-4748للتحدث مع مندوب هذا الربنامج (ميكن طلب خدمات الرتجمة
الفورية)
{زيارة ( www.cdc.gov/wtcموقع الويب باإلنجليزية؛ يوجد روابط ملعلومات التقديم باإلسبانية والصينية
والبولندية)
األشخاص المصابون باالكتئاب .عالج االكتئاب ينعكس بالفوائد عىل مرىض الرسطان ينبغي
ملرىض الرسطان طلب االستشارة الطبية ما مل تتحسن حالتهم املزاجية مع مرور الوقت ،عىل سبيل املثال ،إذا
شعروا بالكآبة ملدة أسبوعني .للحصول عىل مزيد من املعلومات ،يُرجى التواصل مع املعهد الوطني للصحة
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العقلية (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  )NIMHعن طريق.
{االتصال عىل الرقم  (866) 615-6464للتحدث مع أحد املندوبني (ميكن طلب خدمات الرتجمة الفورية)
{زيارة  www.nimh.nih.govوالبحث عن االكتئاب بإدخال كلمة ” “depressionباإلنجليزية يف خانة
البحث
التقييم إلبداء أي اقرتاحات بشأن هذا الكتيب ،يُرجى االتصال بالرقم  (800) 955-4572للتحدث مع أحد
أخصائيي املعلومات ،أو زيارة ( www.LLS.org/publicationfeedbackباإلنجليزية).

األورام التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة

األروام التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة ( Myeloproliferative Neoplasmsأو  )MPNsهي مجموعة من أمراض الدم
(أمراض رسطان الدم) ،تتميز بفرط إنتاج أنواع معينة من كريات الدم يف النخاع العظمي واألنسجة اإلسفنجية
داخل العظام الكربى يف الجسم.
{تشري السابقة ” “Myeloإىل النخاع العظمي
{ويعني املصطلح ”تكاثري“ النمو أو التكاثر الرسيع
{أما مصطلح ”ورم“ فيعني منو غري طبيعي للخاليا يحدث عند زيادة انقسام الخاليا عن الحد الطبيعي أو
عدم موتها بعد انتهاء دورة حياتها الطبيعية كام هو مفرتض
ميكن تسمية األورام التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة بأسامء أخرى منها ،املرض التكاثري ال ِّن ْقو ِّي واألورام التكاثرية ال ِّنقْويّة
املزمنة .ويوجد أنواع عديدة من األورام التكاثرية ال ِّنقْويّة ،وجميعها يصيب كريات الدم مبختلف أنواعها.
يقدم هذا الكتيب معلومات عن ثالثة أنواع تقليدية من األورام التكاثرية ال ِّنقْويّة التي تجتمع م ًعا عادة
لوجود خصائص مشرتكة بينها .وهي كالتايل:
{كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم )PV
{كرثة الصفيحات األساسية (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم )ET
{تليف النخاع العظمي (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم )MF
وتشمل األنواع األخرى من األورام التكاثرية ال ِّنقْويّة ما ييل:
ْوي املزمن (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم )CML
{ابيضاض الدم ال ِّنق ّ
{ابيضاض كريات الدم البيضاء املتعادلة املزمن (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم )CNL
{ابيضاض كريات الدم البيضاء الحامضية املزمن (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم )CEL
ْوي غري محدد (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم )MPN-U
{ورم تكاثري نِّق ّ
وتندرج األربعة أنواع تحت مسمى ”أنواع أخرى“ ومل تتم تغطيتها يف هذا الكتاب .للحصول عىل مزيد من
ْوي املزمن وابيضاض كريات الدم البيضاء املتعادلة املزمن ،يُرجى مراجعة
املعلومات عن ابيضاض الدم ال ِّنق ّ
املنشورين املجانيني لـ  LLSبعنوان( Chronic Myeloid Leukemia :متاح باإلنجليزية واإلسبانية) و
(Chronic Neutrophilic Leukemia Factsمتاحان باإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية).
األورام التكاثرية الن ِّْق ِويّة I

صفحة 5

أسباب اإلصابة باألورام التكاثرية ال ِّن ْقويّة .تعترب األورام التكاثرية ال ِّنقْويّة ”اضطرابات نسيلية“
تبدأ االضطرابات النسيلية بتغري واحد أو أكرث من التغريات التي تطرأ عىل الدنا (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية
باسم  )DNAبإحدى الخاليا الجذعية يف النخاع العظمي .تُعرف الخلية الجذعية غري املتطورة باسم الخلية
الجذعية ”املكونة للدم“ (تُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  ،)HSCوهي كرية دم غري ناضجة ميكن أن تتطور
إىل أحد أنواع كريات الدم الثالثة :كرية دم حمراء ،أو كرية دم بيضاء ،أو صفيحة دموية.
وتؤدي التغيريات التي تطرأ عىل الخلية الجذعية (املكونة للدم) غري الناضجة إىل تكاثرها باستمرارُ ،منتجة
املزيد من الخاليا الجذعية الشاذة باطراد ،وتتحول هذه الخاليا الشاذة إىل نوع واحد أو أكرث من كريات الدم.
تتفاقم األورام التكاثرية ال ِّنقْويّة عادة مع مرور الوقت بسبب تكدس عدد إضايف من كريات الدم يف النخاع
العظمي ومجرى الدم.
ويف معظم الحاالت ،يكون سبب التغري الذي يطرأ عىل الخاليا الجذعية غري معروف .قد تنشأ الطفرات
بسبب عوامل بيئية أو حدوث خطأ أثناء انقسام الخاليا .وعىل الرغم من اإلبالغ عن ظهور كرثة كريات الدم
الحمر الحقيقية ،وكرثة الصفيحات األساسية ،وتليف النخاع العظمي لدى العديد من أفراد األرسة الواحدة ،إال
أن هذه األمراض ال تعترب عىل وجه العموم أمراضً ا وراثية .وتنشأ هذه األمراض نتيجة طفرات جينية يتعرض
لها الشخص مدى حياته .وتُسمى الطفرات املكتسبة أو (الجسم ّية).
قد تظهر بعض األعراض عىل معظم مرىض األورام التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة ،أو قدال تظهر عليهم أي أعراض لفرتات
طويلة عند الخضوع للمتابعة الدقيقةوالعالج املناسب .يتمتع مرىض كرثة الصفيحات األساسية مبدى عمري
شبه طبيعي .وقد يكون املدى العمري أقل من الطبيعي لدى مرىض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية ،إال أنه
ميكن عادة إدارة هذا املرض بفعالية ملدة زمنية طويلة .وعىل الرغم من ذلك ،فقد يتطور مرض كرثة كريات
الدم الحمر الحقيقية وكرثة الصفيحات األساسية لدى املرىض إىل تليف النخاع العظمي أو رسطان الدم الحاد
ْوي.
أو متالزمة خلل التنسج ال ِّنق ّ
وعىل الرغم من أن متوسط العمر املتوقع ملرىض تليف النخاع العظمي قد يكون أقل منه يف املرىض املصابني
بكرثة كريات الدم الحمر الحقيقية أو كرثة الصفيحات األساسية ،إال أن معظم هؤالء املرىض ميكنهم االستمتاع
بحياة مريحة مع العالج دون ظهور األعراض لفرتة طويلة .ويف حاالت أخرى ،قد يتطور تليف النخاع العظمي
بوترية أرسع ويستلزم العالج للمساعدة عىل تخفيف األعراض .ويتطور تليف النخاع العظمي لدى %20-15
ْوي الحاد.
من املرىض إىل ابيضاض الدم ال ِّنق ّ
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مرض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  )PVهو أحد األورام التكاثرية
ال ِّن ْق ِويّة ،ويتميز بفرط إنتاج كريات الدم الحمراء يف النخاع العظمي .ويف معظم الحاالت ،يزداد أيضً ا عدد
كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية .عند وجود كريات دم زائدة يف مجرى الدم ،يكون الشخص أكرث عرضة
لحدوث جلطات أو نزيف غري طبيعي .وهذا من شأنه أن يزيد من خطر اإلصابة باألزمة القلبية والسكتة
الدماغية (جلطة متنع وصول الدم إىل جزء من الدماغ ،مام قد يؤدي إىل تلف أنسجة الدماغ) أو االنصامم
الرئوي (انسداد الرشيان الرئوي أو أحد فروعه) .كام ميكن أن تتكدس كريات الدم الحمراء يف الطحال
وتتسبب يف تضخم الطحال.
وباإلرشاف الطبي الدقيق ،ميكن إدارة مرض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية بشكل فعال لسنوات عديدة.
ومع ذلك ،فإن هذا املرض قد يتطور لدى بعض املرىض إىل أحد أمراض الدم األكرث عدوانية ،مثل تليف النخاع
ْوي.
ْوي الحاد ،أو متالزمة خلل التنسج ال ِّنق ّ
العظمي ،أو ابيضاض الدم ال ِّنق ّ

معدل اإلصابة بمرض كثرة كريات الدم الحمر الحقيقية،
وأسبابه ،وعوامل الخطر لإلصابة به

يُعد مرض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية واح ًدا من أمراض الدم النادرة .يف الواليات املتحدة األمريكية،
يُقدر معدل اإلصابة (عدد الحاالت التي تم تشخيصها حديثًا) بهذا املرض نحو  0.4إىل  2.8شخص تقري ًبا من
بني كل  100000شخص سنويًا .وتجدر اإلشارة إىل أن معدل اإلصابة بهذا املرض لدى الرجال أعىل إىل حد ما
مقارنة بالنساء .ورغم إمكانية حدوث املرض يف أي مرحلة عمرية ،إال أن التقارير تثبت أنه أكرث حدوث ًا لدى
األشخاص الذين تجاوزوا سن الـ  60عا ًما.
ومل يتم التوصل إىل سبب اإلصابة بهذا املرض حتى اآلن بشكل تام .ويعتقد الباحثون أن الربوتينات املعروفة
باسم جانوس كيناز (تُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  )JAKsلها دور يف اإلصابة بهذا املرض .ت ُرسل بروتينات
جانوس كيناز إشارات تؤثر عىل إنتاج كريات الدم يف النخاع العظمي .وتساعد هذه الربوتينات يف التحكم
بعدد كريات الدم الحمراء ،وكريات الدم البيضاء ،والصفائح الدموية .عندما تفرط بروتينات جانوس كيناز يف
إرسال اإلشارات ،فإنها تحرض نخاع العظم عىل فرط إنتاج كريات الدم .ويُشار إىل هذه السلسلة من األحداث
باسم تأشري جانوس كيناز املفرط النشاط .وقد يصبح هذا التأشري مفرط النشاط بطرق عديدة .إحدى
هذه الطرق هي طفرة الجني  .JAK2وتجدر اإلشارة إىل أن حوايل  %95من مرىض كرثة كريات الدم الحمر
الحقيقية حاملني لطفرة هذا الجني.
ويكون مرض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية مرتبطًا بحدوث تغريات جينية جسدية .أي أن الطفرات
الجينية غري موروثة ،بل مكتسبة ويتعرض لها الشخص مدى حياته .ما تزال األسباب الفعلية لهذه الطفرات
مجهولة حتى الوقت الحارض .يف بعض الحاالت النادرة ،وجد أن مرض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية
متوارث يف العائالت؛ وعىل ما يبدو أن األفراد يتوارثون ارتفاع خطر اإلصابة باملرض وليس املرض ذاته.

عالمات مرض كثرة كريات الدم الحمر الحقيقية وأعراضه
يتطور مرض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية ببطء ،وقد ال تظهر أعراضه لسنوات كثرية .وغال ًبا ما يتم
تشخيص هذه الحالة املرضية بنا ًء عىل فحوص الدم التي أجريت للفحص الطبي الدوري قبل ظهور
األعراض الحادة.
األورام التكاثرية الن ِّْق ِويّة I
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كثرة كريات الدم الحمر الحقيقية

كثرة كريات الدم الحمر الحقيقية

تشمل األعراض ما ييل:
{حكة الجلد وت ُسمى ِ
”الحكة“ ،خاصة بعد االستحامم مباء دافئ تحت الدش أو يف البانيو.
{نوبات صداع
{فرط التع ُرق
{عدم وضوح الرؤية ،أو ازدواج الرؤية ،أو رؤية بقع سوداء أو عمياء تظهر وتختفي
{طنني األذن
{شعور بالتعب
{ضيق النفس
{ضعف
{دوخة
{نزيف حاد أو تكدم
{حاممي (احمرار الجلد)
{تنميل ،أو وخز ،أو شعور بال ُحرقة بالقدمني
{الشعور باالمتالء ،أو انتفاخ يف أعىل الجهة اليرسى من البطن نتيجة تضخم الطحال
{فقدان الوزن بدون سبب معروف
{التهاب مؤمل يف املفاصل ناجم عن النقرس
مضاعفات كثرة كريات الدم الحمر الحقيقية .تشمل املضاعفات املحتملة ملرض كرثة كريات
الدم الحمر الحقيقية ما ييل:
{الخُثار (جلطات دموية) .يزيد شذوذ الصفائح الدموية من خطر إصابة املريض بفرط لزوجة
الدم وتكوين جلطات دموية داخل األوعية الدموية .قد متنع الجلطات الدموية تدفق الدم يف األوعية
الدموية ،مام يؤدي إىل حرمان األنسجة من وصول الدم واألكسجني إليها بشكل طبيعي .ميكن أن تؤدي
الجلطات الدموية إىل حدوث سكتة دماغية ،أو نوبة قلبية أو انصامم رئوي (انسداد الرشيان الرئوي أو
أحد فروعه) .والجدير بالذكر أن الجلطات الدموية تحدث يف حوايل  %30من املرىض قبل تشخيصهم
لإلصابة بكرثة كريات الدم الحمر الحقيقية.
{تضخم الطحال .الطحال هو أحد أعضاء الجسم ويقع أعىل الجانب األيرس من البطن بجوار املعدة
وتحت القفص الصدري .وظيفة الطحال هي ترشيح الدم ،وتخزين كريات الدم ،وتكسري كريات الدم
ال َه ِّرمة .قد يتضخم الطحال بصورة غري طبيعية لدى بعض األشخاص املصابني بكرثة كريات الدم الحمر
الحقيقية بسبب اإلجهاد الزائد يف العمل عىل إدارة عدد كريات الدم الزائد.
{أمراض الدم األخرى .يف بعض الحاالت ،رمبا يتطور مرض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية إىل
ْوي الحاد ،ومتالزمة
أمراض الدم األخرى الوثيقة الصلة ،منها تليف النخاع العظمي ،وابيضاض الدم ال ِّنق ّ
ْوي ،وهي أقل شيو ًعا.
خلل التنسج ال ِّنق ّ
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رغم احتامل ظهور بعض عالمات كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية وأعراضها عىل الشخص ،إال أنه يلزم إجراء
أول؛
الفحوص املخربية لتأكيد التشخيص .وبوجه عام ،يراعي األطباء احتامل اإلصابة بحاالت مرضية أخرى ً
ففي بعض األحيان تتسبب حالة مرضية ت ُعرف باسم ”كرثة كريات الدم الحمر الثانوية“ يف زيادة كريات الدم
الحمراء .ويعاين األشخاص املصابون بكرثة كريات الدم الحمر الثانوية من فرط كريات الدم الحمراء أيضً ا،
ولكن عىل العكس من كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية ،فإن كرثة كريات الدم ال تبدأ يف النخاع العظمي ،وال
ت ُعد مرضً ا رسطانيًا زيادة عدد كريات الدم الحمراء الناجم عن كرثة كريات الدم الحمر الثانوية هو رد فعل
ملشكلة أخرى ،مثل:
{داء املرتفعات
{مرض يؤدي إىل نقص تأكسج الدم
{أورام الكىل أو الكبد التي تفرز هرمون اإلريرثوبويتني
{مرض ورايث
تتم إدارة كرثة كريات الدم الحمر الثانوية يف األساس عن طريق معالجة الحالة املرضية الكامنة املسببة لهذا
االضطراب .ففي مرىض كرثة كريات الدم الحمر الثانوية ،يجب أن يعود عدد كريات الدم الحمراء إىل معدله
الطبيعي بعد معالجة املشكلة األساسية بنجاح.
التاريخ المرضي والفحص البدني .يُحال مرىض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية إىل أخصايئ
عالج أمراض الدم واألورام .وتكون أوىل خطوات الفحص لهذا الطبيب هي تقييم حالة املريض ،ويشمل هذا
فحصا بدنيًا.
التقييم الحصول عىل تاريخ مريض مفصل وإجراء ً
ينبغي أن يشتمل هذا التاريخ املريض عىل املعلومات التالية املتعلقة باملريض:
{عوامل الخطر لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
{األمراض واإلصابات والعالجات واألدوية السابقة والحالية
{التاريخ السابق لإلصابة بالخُثار (تك ُّون جلطة دموية أو وجودها داخل أحد األوعية الدموية) أو األحداث
النزفية (فقدان الدم من األوعية الدموية التالفة)
{التاريخ املريض ألقارب املريض (ألن بعض األمراض متوارثة يف العائالت)
{األعراض الحالية
فحصا بدنيًا .وأثناء الفحص البدين ،قد يتس َّمع الطبيب
بعد استكامل التاريخ املريض ،سوف يُجري الطبيب ً
رئتي املريض وقلبه ،ويفحص جسمه للكشف عن وجود أي عالمات لإلصابة مبرض أو عدوى .كام قد ي ِّجس
الطبيب أعضاء الجسم املختلفة ،وهي طريقة متبعة لفحص األعضاء ،للتحقق مام إذا كانت تتمتع بحجم
مثل ملعرفة إذا كان
طبيعي ،أو لينة أم صلبة ،أو ت ُح ِّدث أمل ًا عند ملسها .فقد ي ِّجس الطبيب بطن املريض ً
املريض يعاين من تضخم الطحال.
بعد ذلك ،يخضع املريض إلجراء فحوص الدم ونخاع العظم لتحليل الدم وخاليا النخاع العظمي .سوف يُجري
أخصايئ علم األمراض ،وهو طبيب متخصص يف تشخيص األمراض عن طريق دراسة الخاليا تحت املجهر،
مجموعة متنوعة من الفحوص لتحليل دم املريض وخاليا النخاع العظمي .قد ت ُفحص العينات من قبل طبيب
متخصص يف فرع آخر من فروع الطب يُعرف باسم أخصايئ تشخيص أمراض الدم ،وهو طبيب متخصص يف
دراسة أمراض الدم وتشخيصها.
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تشخيص كثرة كريات الدم الحمر الحقيقية

تعداد الدم الكامل (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  .)CBCيقيس هذا الفحص عدد
كريات الدم الحمراء ،وكريات الدم البيضاء ،والصفائح الدموية يف عينة الدم .كام يقيس كمية الربوتني الغني
بالحديد الذي يحمل األكسجني يف كريات الدم الحمراء (الهيموجلوبني) ونسبة كريات الدم الحمراء إىل
إجاميل حجم الدم (الهيامتوكريت) .يعاين مرىض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية من زيادة عدد كريات الدم
الحمراء ،كام يعانون من:
{زيادة عدد كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية
{ارتفاعمستوياتالهيموجلوبني
{ارتفاع مستوى الهيامتوكريت
فحص حساب كتلة كريات الدم الحمراء .يُت ّبع هذا اإلجراء لقياس حجم (كمية) كريات الدم
الحمراء بالنسبة لحجم البالزما (السائل) يف الدم بالكامل .يف مرىض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقة ،قد
يكون هناك زيادة مطلقة يف كتلة كريات الدم الحمراء .ناد ًرا ما يتم إجراء هذا الفحص يف الواليات املتحدة
األمريكية بسبب التكلفة الباهظة ،وصعوبة الحصول عىل مواد االختبار املناسبة ،وظهور فحوص الدم
الجديدة مثل فحص الطفرات.
مسحة الدم المحيطي .يف هذا اإلجراء ،يتم فحص عينة الدم تحت املجهر .يفحص أخصايئ علم
األمراض العينة للتحقق من وجود أي تغريات غريبة يف حجم كريات الدم وشكلها ومظهرها بشتى أنواعها.
كام يُت َّبع هذا الفحص للكشف عن وجود خاليا (أرومية) غري ناضجة يف الدم.
مجموعة فحوص األيض الشاملة .هي مجموعة من فحوص الدم التي تقيس مستويات مواد
معينة ت ُطلق يف الجسم بواسطة بعض أعضاء الجسم وأنسجته (تُسمى ”مجموعة فحوص كيمياء الدم“).
وتشمل هذه املواد الكهارل (الشوارد) (مثل الصوديوم ،والبوتاسيوم ،والكلوريد) ،والدهون ،والربوتينات،
والجلوكوز (سكر الدم) واإلنزميات .تكشف فحوص كيمياء الدم عن معلومات مهمة تتعلق مبدى كفاءة
الكىل ،والكبد ،وغريها من األعضاء األخرى .بالنسبة للمرىض املشتبه إصابتهم بكرثة كريات الدم الحمر
الحقيقية ،من املهم فحص مستوى اإلريرثوبويتني يف املصل .اإلريرثوبويتني هو هرمون يتم إنتاجه بواسطة
الكىل بشكل طبيعي لتحفيز إنتاج كريات دم حمراء جديدة .ويصل اإلريرثوبويتني عادة لدى األشخاص
املصابني بكرثة كريات الدم الحمر الحقيقية إىل مستويات منخفضة للغاية.
بزل وخزعة النخاع العظمي .ت ُتبّع هذه الفحوص لفحص خاليا النخاع العظمي ،وبوجه عام ،يتم
إجراء جميع هذه الفحوص م ًعا يف نفس الوقت .تُسحب العينات عادة من املريض من عظم الورك بعد
إعطاء دواء لتخدير مكان الوخز .إلجراء بزل النخاع العظمي ،يتم إدخال إبرة مجوفة من خالل عظم الورك
وصولً إىل النخاع العظمي الستخراج عينة خاليا سائلة .وإلجراء خزعة النخاع العظمي ،تستخدم إبرة أكرب
قط ًرا الستخراج قطعة صغرية من العظم تحتوي عىل النخاع .تُفحص كلتا العينتني تحت املجهر للكشف عن
وجود الخاليا الشاذة وعددها ،وحدوث تندب بنسيج النخاع العظمي (ويُعرف باسم ”تليف“) .ويف حالة كرثة
كريات الدم الحمر الحقيقية ،يظهر يف النخاع العظمي عد ًدا من كريات الدم يفوق العدد الطبيعي ،كام يظهر
أيضً ا عد ًدا غري طبيعي من الخاليا املكونة للصفائح الدموية املعروفة باسم ”النواء“ .ويفحص أيضً ا أخصايئ
علم األمراض صبغيات خاليا النخاع العظمي الستبعاد وجود أمراض أخرى بالدم.
الفحص الجزيئي .ت ُعد الفحوص الجينية الجزيئية اختبارات يف غاية الحساسية حيث ت ُجرى للكشف
عن وجود طفرات جينية معينة .وينبغي إجراء هذا الفحص للكشف عن وجود طفرة  JAK2حال االشتباه يف
اإلصابة بكرثة كريات الدم الحمر الحقيقية .وتوجد طفرة  JAK2 V617Fلدى أكرث من  %90من مرىض كرثة
كريات الدم الحمر الحقيقية .ولقد اعتمدت إدارة الغذاء والدواء األمريكية (تُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم
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{ب .ارتفاع مستوى الهيامتوكريت
yزيادة مستوى الهيامتوكريت عن  %49لدى الرجال
yزيادة مستوى الهيامتوكريت عن  %48لدى النساء
{ج .زيادة كتلة كريات الدم الحمراء
المعيار األساسي  .2ت ُظهر خزعة النخاع العظمي (النقطة أ أو ب):
{أ .زيادة غري طبيعية يف كريات الدم املوجودة يف النخاع العظمي (تُسمى ”فرط الخلوية“) مع زيادة عدد
كريات الدم الحمراء ،وكريات الدم البيضاء ،والصفائح الدموية (تُسمى ”كرثة ال ِّن ْقوِيات الشاملة“)
{ب .تكاثر خاليا النواء الناضجة املتفاوتة يف الشكل والحجم.
المعيار األساسي  .3وجود الطفرة الجينية  JAK2V617Fأو طفرة يف إكسون  12يف جني JAK2
المعيار الثانوي :وصول اإلريرثوبويتني إىل مستويات منخفضة للغاية
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 )FDAعتيدة اختبار باسم  JAK2 RGQ PCR Kitمن إنتاج رشكة ”إبسوجني“ للكشف عن الطفرات التي
تؤثر عىل جني جانوس تريوزين كيناز  .)JAK2( 2تم ابتكار هذا الفحص لغرض مساعدة األطباء عىل تقييم
حالة املرىض للتحقق من إصابتهم بكرثة كريات الدم الحمر الحقيقية.
وتُستخدم عتيدة االختبار  JAK2 RGQ PCR Kitمن إنتاج رشكة ”إبسوجني“ للكشف عن جني
 JAK2 V617F/G1849Tيف الدنا املستخلص من الدم .تم ابتكار هذا الفحص لغرض االستخدام يف تقييم
الحاالت املشتبه إصابتها بكرثة كريات الدم الحمر الحقيقية مع تقييم العوامل األخرى .ال يكشف هذا
الفحص عن الطفرات األقل شيو ًعا املرتبطة بكرثة كريات الدم الحمر الحقيقية (مبا يف ذلك الطفرات املوجودة
يف إكسون  12يف جني  ،JAKوهو غري مصمم بهدف االستخدام لتأكيد تشخيص اإلصابة بكرثة كريات الدم
الحمرالحقيقية.
توجد الطفرة املوجودة يف إكسون  12يف جني  JAKيف جني  JAK2لدى  %3-2من مرىض كرثة كريات الدم
الحمر الحقيقية .إذا كانت هناك درجة عالية من االشتباه بإصابة أحد املرىض بكرثة كريات الدم الحمر
الحقيقية لكنه غري حامل للطفرة الجينية  ،JAK2 V617Fفيجب فحص املريض للكشف عن وجود طفرة يف
إكسون  12يف جني  JAK2و/أو غريها من الطفرات غري الشائعة.
للحصول عىل مزيد من املعلومات عن فحوص النخاع العظمي والفحوص املختربية األخرى ،يُرجى مراجعة
املنشور املجاين لـ  LLSبعنوان( Understanding Lab and Imaging Tests :متاح باإلنجليزية واإلسبانية).
المعايير التشخيصية لمرض كثرة كريات الدم الحمر الحقيقية .يف عام  ،2016نرشت
منظمة الصحة العاملية معايري جديدة لتشخيص كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية .لتشخيص كرثة كريات
الدم الحمر الحقيقية ،يجب أن تتحقق املعايري األساسية الثالثة الواردة أدناه م ًعا ( ،1و ،2و ،)3أو أن يتحقق
أول معيارين أساسيني ( ،1و )2بجانب املعيار الثانوي.
المعيار األساسي  .1فرط كريات الدم الحمراء ،ويتميز بأي من النقاط أ ،أو ب ،أو ج املذكورة أدناه:
{أ .ارتفاع مستويات الهيموجلوبني
yزيادة مستويات الهيموجلوبني عن  16.5جم/ديسيلرت لدى الرجال
yزيادة مستويات الهيموجلوبني عن  16.0جم/ديسيلرت لدى النساء

الخطة العالجية لكثرة كريات الدم الحمر الحقيقية .تعتمد القرارات املتخذة بشأن عالج
كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية عىل مدى تعرض املريض لخطر اإلصابة مبضاعفات التجلط (الخُثار).
عامال الخطر األساسيني لإلصابة بالخُثار هام:
{اإلصابة يف السابق بجلطة أو عدة جلطات
{بلوغ سن الـ  60عا ًما أو تجاوزه
وبوجه عام ،يُعترب املرىض ضمن الفئة األقل عرضة لخطر اإلصابة إذا:
{مل يبلغوا سن الـ  60عا ًما ،و
{كان ال يوجد لديهم تاريخ مريض لإلصابة بالخُثار
وبوجه عام ،يُعترب املرىض ضمن الفئة األكرث عرضة لخطر اإلصابة إذا:
{بلغوا سن الـ  60عا ًما أو أكرث
{كان لديهم تاريخ مريض لإلصابة بالخُثار
تختلف الحالة الصحية لكل مريض ،لذا يجب عىل أخصايئ عالج أمراض الدم واألورام ،وهو طبيب متخصص
يف عالج أمراض رسطان الدم ،أن يُقيم كل مريض عىل حدة .وتجدر اإلشارة إىل أهمية مناقشة املرىض لجميع
الخيارات العالجية مع الفريق الطبي املعالج ،مبا يف ذلك العالجات التي خضعت للدراسة يف التجارب الرسيرية.
للحصول عىل مزيد من املعلومات عن كيفية اختيار طبيب أو مركز عالجي ،يُرجى مراجعة املنشور املجاين لـ
 LLSبعنوان( Choosing a Blood Cancer Specialist or Treatment Center :متاح باإلنجليزية واإلسبانية).

عالج كثرة كريات الدم الحمر الحقيقية

ٍ
مستعص ،لكن ميكن إدارته بفعالية
تُعد كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية أحد األمراض املزمنة .وهو مرض
لفرتات زمنية طويلة .ويكمن الهدف من العالج يف الحد من خطر اإلصابة بالخُثار وتخفيف األعراض من
خالل خفض عدد كريات الدم الزائدة.
ويتم ابتكار العديد من الخيارات العالجية إلدارة كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية من خالل خفض مستوى
الهيامتوكريت إىل أقل من  .%45وهناك اقرتاح بخفض مستويات الهيامتوكريت املستهدفة لدى اإلناث
إىل أقل من ( ،)%42إال أن هذه التوصية ما تزال قيد البحث من قبل الباحثني .ومن املهم الخضوع للعالج
واإلرشاف الطبي الدقيق للحفاظ عىل تركيز كريات الدم الحمراء يف مستويات طبيعية.
ينحرص عالج مرىض الفئة األقل عرضة لخطر اإلصابة فيام ييل:
{أسربين منخفض الجرعة (أسربين أطفال)
{سحب الدم العالجي (ويُعرف باسم ”الفصد“)
أما مرىض الفئة األكرث عرضة لخطر اإلصابة ،فينحرص عالجهم فيام ييل:
{أسربين منخفض الجرعة
{الفصد العالجي
{أدوية لخفض عدد كريات الدم (دواء ”االختزال الخلوي“)
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{إنترفيرون ألفا ( Intron® A / alfa-2bو،)Roferon®-A / alfa-2a
ومستحضرات التحرر المتناوب من النوعية المسماة ®PEG-Intron
(بيج إنترفيرون ألفا2-ب) و®( Pegasysبيج إنترفيرون ألفا2-أ) :اإلنرتفريون هو عامل

بيولوجي يستخدم لتحفيز الجهاز املناعي ملكافحة فرط إنتاج كريات الدم الحمراء .ميكن استخدامه
للمرىض الذين لديهم مقاومة لهيدروكيس يوريا أو ال ميكنهم تحمله ،أو املرىض من صغار السن الذين ال
يُنصح بتناولهم لهيدروكيس يوريا .ومع ذلك ،ال يستخدم اإلنرتفريون يف عالج معظم املرىض ألنه أقل مالمئة
لإلعطاء (يُعطى عن طريق الحقن العضيل أو الحقن تحت الجلد) مقارنة بالعالجات األخرى املستخدمة
يف عالج كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية ،كام أنه قد يُسبب آثا ًرا جانبية مزعجة .يعاين بعض املرىض من
أعراض حادة تشبه أعراض األنفلونزا إىل حد ما ،واالرتباك ،واالكتئاب ،ومضاعفات أخرى.
{روكسوليتينيب (® :)Jakafiهو دواء مثبط لنشاط  JAK1/JAK2تم اعتامده من قبل إدارة
الغذاء والدواء كعالج من الخط العالجي الثاين ملعالجة مرىض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية الذين
ال يستجيبون للعالج بهيدروكيس يوريا أو ال ميكنهم تناوله .ترسل بروتينات جانوس كيناز إشارات تؤثر
عىل إنتاج كريات الدم يف النخاع العظمي؛ وعندما تفرط هذه الربوتينات يف إرسال اإلشارات ،فهي بذلك
تحرض الجسم عىل فرط إنتاج كريات الدم .يعمل روكسوليتينيب عىل تثبيط هذه الربوتينات وخفض
قليل من خطر
التأشري املفرط النشاط .ال يقرتن هذا العقار الفموي بآثار ُسمية خطرية لكنه قد يرفع ً
اإلصابة باملضاعفات امل ُع ِّدية مثل االلتهاب الرئوي وعدوى املسالك البولية فضال عن داء القوباء املنطقية.
{بوسولفان (® )Myleranوكلورامبوسيل (® :)Leukeranميكن وصف هذان العقاران
للمرىض الذي ال ميكنهم تحمل األدوية األخرى .ويتم وصفهام فقط لعالج كرثة كريات الدم الحمر
الحقيقية عندما تكون العالجات األخرى غري فعالة يف املرىض الذين ترتاوح أعامرهم بني  70و 80عا ًما أو
أكرث .ونظ ًرا لخطر اإلصابة برسطان الدم ،ال يوصف هذان العقاران إىل املرىض صغار السن.
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األسبرين المنخفض الجرعة .قد يحد تناول األسربين املنخفض الجرعة من خطر التعرض لإلصابة
بالجلطات الدموية .فهو يساعد عىل منع تكتل الصفائح الدموية ،مام يقلل من احتامل تك ُّون الجلطات
الدموية .وتشمل اآلثار الجانبية األكرث شيو ًعا لألسربين :اضطرابات املعدة ،وحرقة املعدة.
الفصد العالجي .يُجرى سحب الدم ملعظم مرىض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية عىل فرتات
منتظمة .ويُسحب الدم من الوريد بطريقة تشبه التربع بالدم .يساعد الفصد يف خفض عدد كريات الدم كام
يقلل من حجم الدم .بعد الفصد ،يصبح الدم أقل لزوجة ،وتصبح كريات الدم أقل عرضة للتكتل عىل جدران
األوعية الدموية .من آثار الفصد املبارشة :هدأة بعض األعراض مثل نوبات الصداع ،وطنني األذن ،والدوخة.
وعىل الرغم من ذلك ،فإن الفصد سوف يؤدي يف نهاية األمر إىل نقص الحديد يف الجسم.
أدوية لخفض عدد كريات الدم .قد يصف الطبيب واح ًدا أو أكرث من أدوية االختزال الخلوي
املذكورة أدناه لخفض عدد كريات الدم الحمراء لدى مرىض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقة من الفئة األكرث
عرضة لإلصابة.
{هيدروكسي يوريا (® :)Hydreaيتوفر هذا العقار املستخدم يف العالج الكيميايئ يف شكل أقراص.
يوصف هذا العقار للمساعدة يف خفض عدد كريات الدم التي تم إنتاجها يف النخاع العظمي ،كام يساعد
أيضً ا عىل تقليل حجم الطحال .ويستخدم هذا العقار لفئة املرىض األكرث عرضة لإلصابة ،واملرىض الذين
ال يتحملون إجراء الفصد بشكل متكرر ،واملرىض الذين يعانون من ارتفاع تعداد كريات الدم وتضخم
الطحال .تشمل اآلثار الجانبية النادرة :قروح الفم ،وتغري يف حاسة التذوق ،وقروح الجلد ،والطفح الجلدي.
تشري بعض األدلة املثرية للجدل إىل أن هيدروكيس يوريا له دور يف ارتفاع خطر اإلصابة برسطان الدم
الحاد بعد استخدامه للعالج لفرتة طويلة .لذلك ،يتم غال ًبا تجنب استخدام هذا العقار يف املرىض من
صغار السن الذين ما زال أمامهم مشوار طويل يف العالج.

العالجات التي تقلل من الشعور بالحِ كة .من األعراض املزعجة التي يعاين منها الكثري من
مرىض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية حكة الجلد ِ
(”الحكة“) .للمساعدة عىل التخلص من الشعور بالحكة،
ننصح املرىض باإلقالل من االستحامم ،والحرص عىل االستحامم باملاء البارد سواء تحت الدش أو يف البانيو
واستخدام صابون ناعم .كام يجب عليهم أيضً ا تجنب أحواض االستحامم الساخنة ،والدوامات الساخنة
واالستحامم باملاء الساخن تحت الدش أو يف البانيو .ومن املهم أيضً ا املحافظة عىل رطوبة البرشة باستخدام
غسول مرطب ،وتجنب الهرش لعدم إيذاء البرشة .ميكن أن تساعد مضادات الهيستامني مثل الدايفنهيدرامني
(® )Benadrylيف عالج الشعور املستمر ِ
بالحكة .وتشمل اآلثار الجانبية ملضادات الهيستامني جفاف الفم،
وال ُنعاس ،والدوخة ،والقلق .تشمل الخيارات العالجية األخرى لعالج الحكة :العالج بالضوء (املعالجة الضوئية)
باستخدام دواء يُعرف باسم سورالني مع التعرض لألشعة فوق البنفسجية أ (.)UVA
للحصول عىل مزيد من املعلومات عن عقاقري معينة ،يُرجى مراجعة املنشور املجاين لـ  LLSبعنوان:
( Understanding Side Effects of Drug Therapyمتاح باإلنجليزية واإلسبانية) ،وقامئة العقاقري
متاحة عىل صفحة الويب الخاصة بـ  LLSعىل العنوان( www.LLS.org/drugs :باإلنجليزية)،
وصفحة الويب الخاصة باملعلومات الدوائية التابعة إلدارة الغذاء والدواء عىل العنوان:
( https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/باإلنجليزية).
اآلثار الجانبية لعالج كثرة كريات الدم الحمر الحقيقية .سوف تعتمد اآلثار الجانبية لعالج
كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية عىل العديد من العوامل منها :نوع العالج ،وجرعة العقار ،وسن املريض،
واألمراض املصاحبة.
من املهم إدارة اآلثار الجانبية .يجب عىل املرىض مناقشة أي مخاوف تتعلق باآلثار الجانبية مع الطبيب
املعالج .تظهر معظم اآلثار الجانبية بصفة مؤقتة ،وتختفي عند اكتامل العالج .للحصول عىل مزيد
من املعلومات عن عقاقري معينة ،يُرجى مراجعة املنشور املجاين الخاص بـ  LLSبعنوان:
( Understanding Side Effects of Drug Therapyمتاح باإلنجليزية واإلسبانية).
اعتبارات خاصة في عالج كثرة كريات الدم الحمر الحقيقية .يكون مرىض كرثة كريات
الدم الحمر الحقيقية أكرث عرضة لخطر اإلصابة مبضاعفات النزيف بعد الجراحة .لذلك من املهم التنسيق بني
جراح املريض (الطبيب الذي سيُجري العملية الجراحية) وأخصايئ عالج أمراض الدم (الطبيب املتابع لحالة
املريض) ألن الجراح قد ال يكون عىل دراية بزيادة احتامل تعرض املريض ملخاطر اإلصابة بالنزيف والخُثار.
وعندما تكون الجراحة انتقائية ،يُنصح بأن يكون تعداد كريات الدم الحمراء والصفائح الدموية يف املعدل
الطبيعي قبل الجراحة .كام يجب أن يكون هناك خطة للحد من خطر اإلصابة بالنزيف الحاد وخُثار األوردة
العميقة بعد الجراحة.

الرعاية الذاتية لمرضى كثرة كريات الدم الحمر الحقيقية

يجب أن يركز مرىض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية عىل حالتهم الصحية العامة .وقد يقلل منط الحياة
الصحي للقلب من خطر اإلصابة بالخُثار .وتشمل التغريات املحبذ إدخالها عىل منط الحياة ما ييل:
{اإلقالع عن التدخين .يجب أن يُقلع املرىض عن التدخني ألن تدخني التبغ يتسبب يف ضيق األوعية
الدموية الذي قد يرفع خطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
{وضع خطة للوصول إىل وزن صحي .يرفع الوزن الزائد أو السمنة من خطر اإلصابة بضغط
الدم املرتفع ،وداء السكري من النوع الثاين ،ومرض الرشيان التاجي.
{تناول األدوية .قد يحتاج بعض املرىض إىل أدوية خفض ضغط الدم والكوليسرتول ،وأدوية التحكم يف
داء السكري ،أو أي منها .بالتحكم يف هذه األمراض ،ميكن للمرىض الحد من فرص اإلصابة بالنوبة القلبية
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أو السكتة الدماغية.

األبحاث والتجارب السريرية الخاصة بمرض كثرة
كريات الدم الحمر الحقيقية

نأمل من املرىض استكشاف الخيارات العالجية املتاحة يف التجارب الرسيرية ،والتسجيل يف إحدى التجارب إذا
تحققت فيهم معايري املشاركة .ت ُجرى التجارب الرسيرية بهدف تجربة العقاقري والعالجات الجديدة ،وتدعم
 LLSالعديد من هذه التجارب الرسيرية من خالل برامجها البحثية ،قبل اعتامدها من قبل إدارة الغذاء
والدواء كعالجات متعارف عليها.
التجارب السريرية .مير كل عقار أو نظام عالجي جديد مبجموعة من التجارب الرسيرية قبل أن
يُصبح جز ًءا من العالج املتعارف عليه .ت ُصمم التجارب الرسيرية بعناية ،ويُرشف عىل مراجعتها أطباء وباحثني
متخصصني يف الطب الرسيري لضامن أعىل مستوى ممكن من السالمة والدقة العلمية .وقد ت ُفيض املشاركة
يف إحدى التجارب الرسيرية امل ُنفذة بعناية إىل التوصل إىل أفضل العالجات املتاحة .ولقد أمثرت مشاركة
املرىض يف التجارب الرسيرية السابقة عن العالجات املتاحة لدينا اليوم .للحصول عىل مزيد من املعلومات،
يُرجى االتصال بالرقم  (800) 955-4572للتحدث مع أخصائيي املعلومات يف  LLSالذي ميكنه مساعدتك يف
البحث عن التجارب الرسيرية .يتم أيضا توفري خدمة إرشادية مخصصة للتجارب الرسيرية من قبل ممرضات
مدربات ،إذا اقتىض األمر ذلك.
أساليب البحث .هناك تجارب رسيرية للمرىض الذين تم تشخيصهم باملرض حديثًا ،واملرىض الذين
بلغوا مرحلة متقدمة من املرض ،واملريض املقاومني لألدوية الحالية ،أو ال ميكنهم تحملها .يف بعض األحيان،
تكون التجربة الرسيرية هي الخيار األفضل للمريض.
يعكف الباحثون حال ًيا عىل دراسة:
{الطفرات الجينية واملسارات الخلوية املشاركة يف ظهور مرض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية بهدف
تطوير عقاقري جديدة تستهدف عالج هذا املرض.
{عالجات جديدة للحد من خطر اإلصابة مبضاعفات أمراض القلب واألوعية الدموية وتحسني جودة الحياة
ملرىض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية.
{عالجات جديدة ملنع تطور مرض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية إىل أمراض دم أخرى أكرث خطورة.
{عالجات جديدة ملرىض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية من الفئة األكرث عرضة لخطر اإلصابة بهذا املرض
ملساعدتهم عىل بلوغ مدى عمري طبيعي.
وتشمل بعض العقاقري الخاضعة للبحث ما ييل:
{بيج إنترفيرون ألفا2-أ (® :)Pegasysتم حظر استخدام اإلنرتفريون يف املايض لعدم قدرة
املرىض عىل تحمله .ومع ذلك ،يحظى اإلنرتفريون باهتامم كبري لقدرته عىل تحريض االستجابة الجزيئية
لدى بعض املرىض .وتحدث االستجابة الجزيئية لدى مرىض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية عندما يشهد
عدد كريات الدم انخفاضً ا يف ظل وجود الطفرة الجينية الشاذة  .JAK2ويجري حاليًا دراسة تطوير صيغ
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{ممارسة الرياضة .ميكن أن تساعد مامرسة الرياضة باعتدال عىل تحسني تدفق الدم الذي يقلل
من خطر اإلصابة بالجلطات الدموية .كام ميكن أن تساعد مترينات إطالة الساق ومترينات تقوية الكاحل
عىل تنشيط الدورة الدموية ومنع تك ُّون الجلطات يف أوردة الساقني .وميكن للطبيب أو أخصايئ العالج
الطبيعي التوصية بخطة للتامرين الرياضية.

دوائية جديدة من اإلنرتفريون قد تكون فعالة يف تحقيق هدأة جزيئية مصحوبة بآثار جانبية أقل.
{جيفينوستات :جيفينوستات هو مثبط لنازعة األسيتيل من الهستون (تُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية
باسم  .)HDACومثبطات  HDACعبارة عن مواد تسبب تغيريات كيميائية متنع منو الخاليا الشاذة
أو انقسامها .ويعكف الباحثون عىل دراسة فعالية جيفينوستات كعالج من الخط الثاين للمرىض
املقاومني لدواء هيدروكيس يوريا أو ال ميكنهم تحمله .كام يدرس الباحثون أيضً ا الجمع بني جيفينوستات
وهيدروكيس يوريا منخفض الجرعة.
{آيداسانيوتلين ( :)RG7388دواء فموي مثبط لـ  MDM2يعوق تفاعالت بروتينية معينة،
ويؤدي هذا إىل زيادة تنظيم مسار الربوتني  .p53ولهذه اآللية دور مهم يف تحريض موت الخلية املربمج
(يُعرف باسم ”االستامتة“) يف خاليا كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية.

نواتج العالج لمرضى كثرة كريات الدم الحمر الحقيقية

يبلغ متوسط البقاء عىل قيد الحياة ملرىض كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية  10.9سنوات .ويكون املدى
العمري لهؤالء املرىض أقل من الطبيعي ،ولكن بالخضوع للعالج واإلرشاف الطبي الدقيق ،ميكن عادة إدارة
هذا املرض بشكل فعال ملدة زمنية طويلة .ومع ذلك ،قد يتطور املرض لدى بعض الحاالت إىل تليف النخاع
ْوي.
ْوي الحاد أو متالزمة خلل التنسج ال ِّنق ّ
العظمي أو ابيضاض الدم ال ِّنق ّ
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كثرة الصفيحات األساسية

كرثة الصفيحات األساسية (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  )ETهو أحد األورام التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة ،ويتميز
بفرط إنتاج النخاع العظمي للصفائح الدموية .الصفائح الدموية هي شظايا خلوية صغرية تلتصق ببعضها
البعض وتكون جلطات دموية إلبطاء النزيف أو وقفه ،كام تساعد عىل التئام الجروح .ومن املرادفات األخرى
”الصفيحة “.عندما يوجد عدد مفرط من الصفائح الدموية يف الدم ،قد تتكدس م ًعا
لكلمة صفيحة دموية ُ
وتعوق تدفق الدم .وقد يؤدي زيادة عدد الصفائح الدموية إىل تك ُّون خرثة ،وهي جلطة دموية تتكون يف
الوعاء الدموي .وميكن أن تتسبب هذا الجلطة يف مشاكل صحية خطرية ،مثل السكتة الدماغية ،أو النوبة
القلبية ،أو االنصامم الرئوي .ميكن تسمية كرثة الصفيحات األساسية بأسامء أخرى منها :كرثة الصفيحات
األولية ،أو كرثة الصفيحات املجهولة السبب ،أو كرثة الصفيحات األولية.
يكون متوسط العمر املتوقع لألشخاص املصابون بكرثة الصفيحات األساسية طبيعيًا ،يف املتوسط ،إذا خضعوا
للعالج واملتابعة الدقيقة من قبل أطباء متخصصني يف عالج رسطان الدم .ويف عدد محدود من املرىض ،قد
ْوي
يتحول هذا املرض إىل تليف النخاع العظمي أو ابيضاض الدم ال ِّن ْقو ِّي الحاد ،أو متالزمة خلل التنسج ال ِّنق ّ
يف حاالت قليلة.

يُعد مرض كرثة الصفيحات األساسية واح ًدا من أمراض الدم النادرة .ففي الواليات املتحدة األمريكية ،يبلغ
معدل اإلصابة (عدد الحاالت التي تم تشخيصها حديثًا) باملرض نحو  0.38إىل  1.7شخص تقري ًبا من بني كل
 100000شخص سنويًا .وعىل األرجح ،يشيع تشخيص هذا املرض يف النساء عنه يف الرجال .ويبلغ متوسط
العمر عند تشخيص املرض  65عا ًما ،عىل الرغم من أنه قد يصيب صغار السن أيضً ا ،مبا يف ذلك النساء يف سن
اإلنجاب.
مل يتم التوصل إىل سبب اإلصابة بهذا املرض حتى اآلن بشكل تام .وترتبط معظم حاالت كرثة الصفيحات
األساسية بطفرة واحدة أو أكرث من الطفرات الجينية املكتسبة بالخاليا الجذعية املكونة للدم التي تؤدي إىل
فرط إنتاج النواء ،وهي طالئع الصفائح الدموية املوجودة يف النخاع العظمي .هذه الطفرات ليست موروثة،
بل يتعرض لها الشخص عىل مدى حياته .ويف حاالت أقل شيو ًعا ،ينتقل مرض كرثة الصفيحات األساسية
بالوراثة ،ويُعرف يف هذه الحالة باسم ”مرض كرثة الصفيحات األساسية العائيل“
الغالبية العظمى من مرىض كرثة الصفيحات األساسية حاملون للطفرة الجينية  ،JAK2أو  ،MPLأو .CALR
وفيام ييل معدل التكرار التقريبي لهذه الطفرات:
{طفرة %60 :JAK2
{طفرة %35-20 :CALR
{طفرة %4-1 :MPL
وتقدر نسبة مرىض كرثة الصفيحات األساسية غري الحاملني للطفرة الجينية  ،JAK2أو  ،MPLأو  CALRبنحو
 .%10ويُشار إىل املرض يف هذه الحالة باسم كرثة الصفيحات األساسية ”الثاليث السلبية“ (أي سلبي للطفرات
الثالثة) .وما زال األمر يتطلب املزيد من الدراسة للتعرف عىل الطفرات األخرى التي قد تكون سب ًبا يف إصابة
هؤالء املرىض بهذا املرض.
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معدل اإلصابة بمرض كثرة الصفيحات األساسية،
وأسبابه ،وعوامل الخطر لإلصابة به

عالمات مرض كثرة الصفيحات األساسية وأعراضه

غالبًا ما يتم تشخيص مرض كرثة الصفيحات األساسية بنا ًء عىل فحوص الدم التي أجريت للفحص الطبي
الدوري قبل ظهور أي أعراض عىل الشخص .من أوىل العالمات الدالة عىل اإلصابة بكرثة الصفيحات األساسية
حدوث جلطة دموية (خَرثة) .عالمات مرض كرثة الصفيحات األساسية وأعراضه:
{ضعف
{إغامء
{أمل بالصدر
{ ُحرقة أو أمل نابض يف اليدين أو القدمني بسبب ضعف تدفق الدم (ويُعرف باسم ”احمرار األطراف املؤمل“)
{تضخم الطحال
إذا حدثت جلطة دموية يف الرشايني املغذية للدماغ ،فقد تتسبب هذه الجلطة يف عدم وصول الدم إىل
جزء من الدماغ بشكل مؤقت .وت ُعرف هذه الحالة الخطرية باسم النوبة اإلقفارية العابرة (وتُعرف اختصا ًرا
باإلنجليزية باسم  .)TIAوتشمل عالمات النوبة اإلقفارية العابرة وأعراضها ما ييل:
{نوبات صداع
{دوخة
{ضعف أو خدر بأحد جانبي الجسم
{عدم وضوح الرؤية أو ازدواج يف الرؤية
{تلعثم يف النطق
قد تتسبب كرثة الصفيحات األساسية يف حدوث نزيف لدى مجموعة صغرية من املرىض .وقد يحدث ذلك يف
املرىض الذين يعانون من فرط زيادة عدد الصفائح الدموية .وتشمل عالمات النزيف وأعراضه ما ييل:
{تكدم طفيف
{نزيف األنف
{نزيف الجهاز الهضمي
{نزول دم مع الرباز
{نزول دم مع البول
قد تظهر أعراض أخرى يف الحاالت املتقدمة من كرثة الصفيحات األساسية .ومنها:
{شعور بالتعب
{فقدان الوزن
{حمى طفيفة
{التعرق اللييل
مضاعفات كثرة الصفيحات األساسية .ميكن أن تؤدي جلطات الدم التي تحدث بسبب كرثة
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الصفيحات األساسية بشكل غري طبيعي إىل مجموعة املضاعفات الخطرية املحتملة ،منها:
{السكتة الدماغية .تحدث السكتة الدماغية عندما تعوق الجلطة وصول الدم إىل جزء من الدماغ.
وعدم وصول الدم إىل الدماغ ميكن أن يتلف أنسجته .وتشمل أعراض السكتة الدماغية :دوخة ،أو تنميل،
أو ضعف بأحد جانبي الجسم ،أو صعوبات يف النطق ،أو الكتابة ،أو الفهم.
{النوبة القلبية .تحدث النوبة القلبية عندما تعوق الجلطة تدفق الدم إىل القلب.
{مضاعفات الحمل .ميكن أن تؤدي كرثة الصفيحات األساسية الخارجة عن السيطرة لدى النساء
الحوامل إىل اإلجهاض ،وتأخر منو الجنني ،والوالدة املبكرة ،وانفصال املشيمة املبكر عن الرحم (ويُعرف
باسم ”انفصال املشيمة املفاجئ“).
{أمراض الدم األخرى .يف بعض الحاالت ،رمبا يتطور مرض كرثة الصفيحات األساسية إىل تليف
النخاع العظمي ،وهو نوع آخر من األورام التكاثرية ال ِّن ْق ِويّة يؤدي إىل تندب العظم ،وفقر الدم ،وتضخم
الطحال والكبد .ويف عدد محدود من الحاالت ،قد يتحول مرض كرثة الصفيحات األساسية إىل متالزمة
ْوي الحاد.
ْوي أو ابيضاض الدم ال ِّنق ّ
خلل التنسج ال ِّنق ّ

تشخيص كثرة الصفيحات األساسية
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رغم احتامل ظهور عالمات وأعراض معينة تدل عىل إصابة الشخص بكرثة الصفيحات األساسية ،إال أنه يلزم
إجراء الفحوص املخربية لتأكيد التشخيص .وعمو ًما ،سوف ينظر الطبيب يف عوامل أخرى أوال لتحديد ما إذا
كانت حالة ت ُسمى ”كرثة الصفيحات التفاعلية“ هي السبب يف زيادة عدد الصفائح الدموية .وجدير بالذكر أن
مرض كرثة الصفيحات التفاعلية يؤدي إىل فرط الصفائح الدموية ،لكنه عىل عكس كرثة الصفيحات األساسية،
ال يبدأ يف النخاع العظمي .وب ًدال من ذلك ،يكون زيادة عدد الصفائح الدموية يف حالة كرثة الصفيحات
التفاعلية رد فعل ملشكلة أخرى يف الجسم ،مثل:
{مرض التهايب ،كالتهاب املفاصل النشط ،أو التهاب املعدة واألمعاء
{فقر الدم بسبب نقص الحديد
{مرض رسطاين غري مكتشف
{استئصال الطحال يف السابق (استئصال الطحال)
يف مرىض كرثة الصفيحات التفاعلية ،يجب أن يعود عدد الصفائح الدموية إىل معدله الطبيعي عندما تتم
معالجة املشكلة األساسية بنجاح.
التاريخ المرضي والفحص البدني .يجب أن يبدأ تقييم األشخاص املشتبه يف إصابتهم بكرثة
فحصا بدنيًا من قبل أخصايئ عالج أمراض
الصفيحات األساسية بالحصول عىل تاريخ مريض مفصل وإجراء ً
الدم واألورام.
ينبغي أن يشتمل هذا التاريخ املريض عىل املعلومات التالية املتعلقة باملريض:
{عوامل الخطر لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
{األمراض واإلصابات والعالجات واألدوية السابقة والحالية
{التاريخ السابق لإلصابة بالخُثار (تك ُّون جلطة دموية أو وجودها داخل أحد األوعية الدموية) أو األحداث
النزفية (فقدان الدم من األوعية الدموية التالفة)

{التاريخ املريض ألقارب املريض (ألن بعض األمراض متوارثة يف العائالت)
{األعراض الحالية
فحصا بدنيًا .وأثناء الفحص البدين ،قد يتس َّمع الطبيب
بعد استكامل التاريخ املريض ،سوف يُجري الطبيب ً
رئتي املريض وقلبه ،ويفحص جسمه للكشف عن وجود أي عالمات لوجود مرض أو عدوى .كام قد ي ِّجس
الطبيب أعضاء الجسم املختلفة ،وهي طريقة متبعة لفحص األعضاء ،للتحقق مام إذا كانت تتمتع بحجم
طبيعي ،أو لينة أم صلبة ،أو ت ُح ِّدث أمل ًا عند ملسها.
بعد ذلك ،يخضع املريض إلجراء فحوص الدم ونخاع العظم لتحليل الدم وخاليا النخاع العظمي .سوف يُجري
أخصايئ علم األمراض ،وهو طبيب متخصص يف تشخيص األمراض عن طريق دراسة الخاليا تحت املجهر،
مجموعة متنوعة من الفحوص لتحليل دم املريض وخاليا النخاع العظمي .قد ت ُفحص العينات من قبل
أخصايئ تشخيص أمراض الدم ،وهو طبيب متخصص يف دراسة أمراض الدم وتشخيصها.
تعداد الدم الكامل (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  .)CBCيقيس هذا الفحص عدد
كريات الدم الحمراء ،وكريات الدم البيضاء ،والصفائح الدموية يف عينة الدم .كام يقيس كمية مادة معينة يف
الدم تحمل األكسيجني (الهيموجلوبني) ونسبة كريات الدم الحمراء إىل إجاميل حجم الدم (الهيامتوكريت).
تجدر اإلشارة إىل أن عدد الصفائح الدموية لدى مرىض كرثة الصفحيات األساسية يكون أعىل من املعدل
الطبيعي.
مسحة الدم المحيطي .يف هذا اإلجراء ،يتم فحص عينة صغرية من الدم تحت املجهر .يفحص
أخصايئ علم األمراض العينة للتحقق من وجود أي تغريات غريبة يف حجم كريات الدم وشكلها ومظهرها
بشتى أنواعها .كام يُتبَّع هذا الفحص للكشف عن وجود خاليا (أرومية) غري ناضجة يف الدم .يف مرىض كرثة
حجم و/أو متكتلة.
الصفيحات األساسية ،قد تبدو الصفائح الدموية يف العينة أكرب ً
مجموعة فحوص األيض الشاملة .هي مجموعة من فحوص الدم التي تقيس مستويات بعض
املواد التي ت ُطلقها بعض أعضاء الجسم وأنسجته يف الجسم .وتشمل هذه املواد :أمالح الدم (مثل الصوديوم،
والبوتاسيوم ،والكلوريد) ،والدهون ،والربوتينات ،والجلوكوز (سكر الدم) واإلنزميات .تكشف فحوص كيمياء
الدم عن معلومات مهمة تتعلق مبدى كفاءة الكىل والكبد واألعضاء األخرى لدى الشخص .وال ت ُستخدم هذه
الفحوص لتشخيص كرثة الصفيحات األساسية ،لكن وجود مادة معينة يف الدم بكمية غري طبيعية قد يكون
مبثابة عالمة ملرض أو مشكلة صحية أخرى.
بزل وخزعة النخاع العظمي .ت ُتبّع هذه الفحوص لفحص خاليا النخاع العظمي ،وبوجه عام ،يتم
إجراء جميع هذه الفحوص م ًعا يف نفس الوقت .تُسحب العينات عادة من املريض من عظم الورك (الحوض)
بعد إعطائه دواء لتخدير منطقة الورك .إلجراء بزل النخاع العظمي ،يتم إدخال إبرة مجوفة من خالل عظم
الورك وصولً إىل النخاع العظمي الستخراج عينة خاليا سائلة .وإلجراء خزعة النخاع العظمي ،تستخدم إبرة
أكرب قط ًرا الستخراج قطعة صغرية من العظم تحتوي عىل النخاع .تُفحص كل عينة تحت املجهر للكشف عن
وجود خاليا شاذة ،وحدوث تندب (تليف) بنسيج النخاع العظمي .يف مرىض كرثة الصفيحات األساسية ،يزداد
عدد الخاليا املكونة للصفائح الدموية يف النخاع العظمي (النواء) .كام تبدو هذه النواء غريبة الشكل والحجم.
الفحص الجزيئي .الفحوص الجينية الجزيئية هي فحوص غاية يف الحساسية يتم إجراؤها للكشف عن
الطفرات الجينية .يف الحاالت املشتبه إصابتها بكرثة الصفيحات األساسية ،يُجرى األطباء هذا الفحص للكشف
عن الطفرات الجينية  ،JAK2و ، MPLو.CALR
المعايير التشخيصية لمرض كثرة الصفيحات األساسية .يف عام  ،2016نرشت منظمة
الصحة العاملية معايري تشخيصية جديدة ملرض كرثة الصفيحات األساسية .لتشخيص كرثة الصفيحات األساسية،
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يجب أن تتحقق املعايري األساسية األربعة الواردة أدناه م ًعا ( ،1و ،2و ،)4 ،3أو أن تتحقق املعايري الثالثة األوىل
( ،1و ،2و )3بجانب املعيار الثانوي.

المعايير األساسية األربعة

المعيار الثانوي

{وجود داللة (عالمة) نسيلية (شذوذ صبغي) أو عدم وجود أي دليل عىل أن هذا االضطراب ناجم عن
كرثة الصفيحات التفاعلية
الخطة العالجية لكثرة الصفيحات األساسية .يدرس األطباء عوامل الخطورة املتعددة يف
الخطة العالجية لكرثة الصفيحات األساسية .وهي كالتايل:

الدرجة المعتمدة للتنبؤ بمضاعفات األوعية الدموية ()European LeukemiaNet

{أقل عرضة لخطر اإلصابة (عدم وجود أي من عوامل الخطورة األساسية الثالثة):
{عدم بلوغ سن الـ  60عا ًما ،و
{عدم وجود تاريخ لإلصابة بالخُثار أو نزيف حاد ،و
{عدد الصفائح الدموية < /910 × 1500لرت
{أكرث عرضة لخطر اإلصابة (وجود عامل واحد عىل األقل من عوامل الخطورة األساسية الثالثة):
{بلوغ سن الـ  60عا ًما أو تجاوزه ،و/أو
{عدم وجود تاريخ لإلصابة بالخُثار أو نزيف حاد ،و/أو
{عدد الصفائح الدموية ≥ /910 × 1500لرت

الدرجة الدولية للتكهن بمسار مرض الخُثار الناجم عن كثرة الصفيحات األساسية
(تُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم )IPSET-thrombosis

{عمر املريض
{عدم بلوغ سن الـ  60عا ًما ( 0نقطة)
{بلوغ سن الـ  60عا ًما ( 1نقطة)
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 .1عدد الصفائح الدموية أكرب من أو يساوي /910 × 450لرت ،و
 .2ظهور عدد كبري من الخاليا املكونة للصفائح الدموية (النواء) بنواة شاذة يف خزعة النخاع العظمي؛ و
 .3استبعاد األمراض األخرى التي تحددها معايري منظمة الصحة العاملية ،مثل:
ْوي املزمن اإليجايب لالتحاد الجيني BCR-ABL1
{ابيضاض الدم ال ِّنق ّ
{كرثة كريات الدم الحمر الحقيقية
{تليف النخاع العظمي األويل
ْوي
{متالزمات خلل التنسج ال ِّنق ّ
{األورام ال ِّن ْق ِويّة األخرى
 .4وجود الطفرة الجينية  ،JAK2أو  ،CALRأو  ،MPLو/أو

{وقوع حادث خُثاري سابق
{ال ( 0درجات)
{نعم ( 2درجة)
{وجود عوامل الخطر لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
{ال ( 0درجات)
{نعم ( 1درجة)
{اكتشاف الطفرة الجينية JAK2 V617
{ال ( 0درجات)
{نعم ( 2درجة)
الدرجة

فئة الخطر

1-0

منخفض

2

متوسط

6-3

مرتفع

بالنسبة لبعض املرىض الذين ال تظهر عليهم أي عالمة لإلصابة باملرض باستثناء زيادة عدد الصفائح الدموية،
تنخفض نسبة تعرضهم لخطر اإلصابة وقد تنعدم حاجتهم العالج .أما يف حالة املرىض الذي سبق لهم اإلصابة
بحوادث نزيف أو تجلط ،واملرىض األكرث عرضة لخطر اإلصابة بهذه املضاعفات ،فقد يستخدم األطباء أدوية
لخفض عدد الصفائح الدموية املرتفع.
تختلف الحالة الصحية لكل مريض ،لذا يجب عىل أخصايئ عالج أمراض الدم واألورام ،وهو طبيب متخصص
يف عالج أمراض رسطان الدم ،أن يُقيم كل مريض عىل حدة .وتجدر اإلشارة إىل أهمية مناقشة املرىض لجميع
الخيارات العالجية مع أفراد الفريق الطبي املعالج ،مبا يف ذلك العالجات التي خضعت للدراسة يف التجارب
الرسيرية.
للحصول عىل مزيد من املعلومات عن كيفية اختيار طبيب أو مركز عالجي ،يُرجى مراجعة املنشور املجاين
لـ  LLSبعنوان( Choosing a Blood Cancer Specialist or Treatment Center :متاح باإلنجليزية
واإلسبانية).

عالج كثرة الصفيحات األساسية

الهدف األسايس من عالج مرىض كرثة الصفيحات األساسية هو الوقاية من الجلطات الدوية (الخُثار) والنزف
(النزيف) .قد يوىص أخصايئ عالج أمراض الدم بعالجات معينة ملعالجة كرثة الصفيحات األساسية.
بالنسبة للمرىض األقل عرضة لخطر اإلصابة باملرض ومل تظهر عليهم أي أعراض ،قد يكونوا أقل عرضة لخطر
اإلصابة باملضاعفات .قد يصف الطبيب أسربين منخفض الجرعة ،أو قد ال يصف أي عالج عىل اإلطالق .سوف
يخضع املريض للمتابعة الدقيقة من قبل الطبيب من خالل الفحوص الدورية لتحري أي عالمات لتطور املرض.

صفحة I 800.955.4572 I 22

www.LLS.org

إنترفيرون ألفا ) Roferon®-A / alfa-2aو  (Intron® A / alfa-2bومستحضرات
التحرر المتناوب من النوع المسمى®( PEG-Intronبيج إنترفيرون ألفا2-ب)
و®( Pegasysبيج إنترفيرون ألفا2-أ) .اإلنرتفريون هو دواء آخر لخفض عدد الصفائح الدموية لدى

املرىض املصابني بكرثة الصفيحات األساسية .وميكن استخدامه للمرىض الذين لديهم مقاومة لهيدروكيس يوريا
أو ال ميكنهم تحمله ،أو املرىض صغار السن الذين ال يُنصح بتناولهم لهيدروكيس يوريا .ومع ذلك ،ال يستخدم
اإلنرتفريون يف عالج معظم املرىض ألنه أقل مالمئة لإلعطاء (يُعطى عن طريق الحقن) مقارنة بالعالجات
األخرى املستخدمة يف عالج كرثة الصفيحات األساسية ،كام أنه قد يُسبب آثا ًرا جانبية مزعجة .يعاين بعض
املرىض من أعراض حادة تشبه أعراض األنفلونزا إىل حد ما ،واالرتباك ،واالكتئاب ،ومضاعفات أخرى.
بوسولفان (® )Busulfex® ،Myleranوبيبوبرومان (® .)Vercyteتستخدم هذه األدوية
كعالجات من الخط الثاين يف املرىض كبار السن الذين ال يستجيبون للعالج بهيدروكيس يوريا أو ال ميكنهم
تحمله .وترتبط هذه األدوية بارتفاع خطر اإلصابة برسطان الدم الحاد بعد استخدامها لفرتة طويلة ،وتستخدم
عمو ًما يف املرىض كبار السن.
فِصادة الصفيحات .هي عملية تتم بواسطة جهاز خاص لفصل الصفائح الدموية من دم املريض،
ثم إعادة عنارص الدم املتبقية إىل املريض .تستخدم هذه العملية يف الحاالت الطارئة فقط مثل املضاعفات
الحادة للتجلط عندما يصبح عدد الصفائح الدموية مرتف ًعا للغاية ويلزم خفضه برسعة .وتجدر اإلشارة إىل أن
تأثري هذا العالج الخافض لعدد الصفائح الدموية مؤقت.
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وبالنسبة للمرىض األكرث عرضة لخطر اإلصابة باملرض ،قد يصف الطبيب أسربين منخفض الجرعة للوقاية من
الخُثار مع األدوية األخرى لتقليل عدد الصفائح الدموية املرتفع.
العالج الدوائي .قد يشمل عالج كرثة الصفيحات األساسية أي من العالجات املذكورة أدناه أو أي
مجموعةمنها.
األسبرين المنخفض الجرعة .قد يحد تناول األسربين املنخفض الجرعة من التعرض لخطر اإلصابة
مبضاعفات الجلطة .فهو يساعد عىل منع تكتل الصفائح الدموية ،مام يقلل من احتامل تك ُّون الجلطات
الدموية التي قد تتسبب يف حدوث النوبات القلبية أو السكتات الدماغية .وتشمل اآلثار الجانبية األكرث
شيو ًعا لألسربين :اضطرابات املعدة ،وحرقة املعدة .وأيضً ا ،قد يؤدي األسربين املنخفض الجرعة إىل ارتفاع
خطر اإلصابة بالنزيف يف املرىض الذين يعانون من فرط الصفائح الدموية .لهذا األسباب ،ينبغي تعديل جرعة
األسربين حسب الحالة الصحية لكل مريض عىل حدة عند استخدامه يف عالج كرثة الصفيحات الدموية.
هيدروكسي يوريا (® .)Hydreaهذا الدواء املستخدم كعالج كيميايئ متاح يف شكل أقراص .ويوصف
هذا الدواء للمساعدة يف خفض عدد كريات الدم املنتجة يف النخاع العظمي .وينجح هذا الدواء غالبًا يف
خفض عدد الصفائح الدموية خالل عدة أسابيع مصحوبًا ببعض اآلثار الجانبية التي تستمر لفرتة قصرية .ويف
بعض املرىض ،قد يؤدي هذا الدواء إىل خفض عدد كريات الدم مسببًا فقر الدم .ومن اآلثار الجانبية األخرى
نادرة الحدوث :قروح الفم ،وتغري يف حاسة التذوق ،وقروح الجلد ،والطفح الجلدي .تشري بعض األدلة املثرية
للجدل إىل أن هيدروكيس يوريا له دور يف ارتفاع خطر اإلصابة برسطان الدم الحاد بعد استخدامه للعالج
لفرتة طويلة .لذلك ،يتم غال ًبا تجنب هذا الدواء يف حالة املرىض صغار السن الذين قد يحتاجون إىل العالج
لسنوات عديدة يف املستقبل.
أناجريليد (® .)Agrylinهو دواء ”غري سام للخاليا“ أي أنه ال يقتل الخاليا ،لكنه يخفض إنتاج الجسم
للصفائح الدموية .وليس له دور يف ارتفاع خطر اإلصابة برسطان الدم ،لكن قد ال يكون له نفس فعالية
هيدروكيس يوريا يف تقليل حدوث أنواع معينة من الجلطات .تشمل اآلثار الجانبية لدواء أناجريليد :احتباس
السوائل يف الجسم ،ومشكالت يف القلب وضغط الدم ،ونوبات صداع ،ودوخة ،والشعور بالغثيان ،واإلسهال.

اآلثار الجانبية لعالج كثرة الصفيحات األساسية .سوف تعتمد اآلثار الجانبية لعالج كرثة
الصفيحات األساسية عىل العديد من العوامل منها :نوع العالج ،وجرعة العقار ،وعمر املريض ،والحاالت
الطبية املصاحبة.
من املهم إدارة اآلثار الجانبية .يجب عىل املرىض مناقشة أي مخاوف تتعلق باآلثار الجانبية مع
الطبيب املعالج .تظهر معظم اآلثار الجانبية بصفة مؤقتة ،وتختفي عند اكتامل العالج .للحصول
عىل مزيد من املعلومات عن عقاقري معينة ،يُرجى مراجعة املنشور املجاين لـ  LLSبعنوان:
( Understanding Side Effects of Drug Therapyمتاح باإلنجليزية واإلسبانية).
اعتبارات خاصة في عالج كثرة الصفيحات األساسية .من العوامل التي تحتاج إىل
متابعة خاصة لدى مرىض كرثة الصفيحات الدموية الحمل وزيادة عدد الصفائح الدموية.
الحمل .يرتفع خطر اإلصابة بالجلطات الدموية عمو ًما لدى النساء أثناء الحمل ،وتكون السيدات الحوامل
الاليت يعانني من كرثة الصفيحات األساسية بوجه خاص عرضة لإلصابة بالجلطات الدموية .وبسبب املخاطر
التي قد يتعرض لها الجنني يف مراحل التطور ،يجب تجنب معظم األدوية املستخدمة لعالج كرثة الصفيحات
األساسية مبا فيها هيدروكيس يوريا وأناجريليد خالل فرتة الحمل .قد يُوىص مرىض كرثة الصفيحات األساسية
من النساء الحوامل باستخدام أسربين منخفض الجرعة أو هيبارين منخفض الوزن الجزيئي للوقاية من
الجلطات الدموية نظ ًرا النخفاض خطر تعرض الجنني لآلثار الجانبية يف ظل تناولها .إذا أصبح عدد الصفائح
الدموية مرتف ًعا للغاية (≥ /910 × 1500لرت) ،أو يف حالة النزيف الحاد ،ميكن استخدام اإلنرتفريون أيضً ا
بأمان خالل فرتة الحمل .كام يجب أن يتصل أخصايئ عالج أمراض الدم واألورام املعالج للمريضة بأخصايئ
النساء والتوليد املعالج للتشاور حول الوقت املناسب لوقف مضاد الصفيحات (دواء مضاد لتكدس الصفائح
الدموية) قبل والدة الطفل .بعد الوالدة ،قد ينصح الطبيب مبواصلة استخدام الهيبارين لعدة أسابيع للوقاية
من الخُثار الوريدي العميق (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم .)DVT
فرط الصفائح الدموية .يكون املرىض صغار السن األقل عرضة لخطر اإلصابة بالجلطة رغم فرط إنتاج
الصفائح الدموية لديهم (أكرث من  2مليون صفيحة لكل ميكرولرت من الدم) ــ أكرث عرضة لخطر اإلصابة
بالنزيف .يف هذه الحاالت ،يجب الحذر من استخدام األدوية التي تخفض من فرط الصفائح الدموية .ورغم
ذلك ،يجب تجنب األسربين إىل أن ينخفض عدد الصفائح الدموية عىل األقل ،ألنه قد يساعد عىل حدوث
النزيف.
للحصول عىل مزيد من املعلومات عن عقاقري معينة ،يُرجى مراجعة املنشور املجاين لـ  LLSبعنوان:
( Understanding Side Effects of Drug Therapyمتاح باإلنجليزية واإلسبانية) ،وقامئة العقاقري متاحة عىل
صفحة الويب الخاصة بـ  LLSعىل العنوان( www.LLS.org/drugs :باإلنجليزية) ،وصفحة الويب الخاصة
باملعلومات الدوائية التابعة إلدارة الغذاء والدواء عىل العنوان:
( https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/باإلنجليزية).

الرعاية الذاتية لمرضى كثرة الصفيحات األساسية

يكون مرىض كرثة الصفيحات األساسية أكرث عرضة لخطر اإلصابة بالخُثار واألحداث القلبية الوعائية .وقد يقلل
منط الحياة الصحي للقلب من خطر اإلصابة بالخُثار والسكتات الدماغية والنوبات القلبية .وتشمل التغريات
املحبذ إدخالها عىل منط الحياة ما ييل:
{اإلقالع عن التدخين .يجب أن يُقلع املرىض عن التدخني ألن تدخني التبغ يتسبب يف ضيق األوعية
الدموية الذي قد يرفع خطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
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{وضع خطة للوصول إىل وزن صحي .يرفع الوزن الزائد أو السمنة من خطر اإلصابة بضغط
الدم املرتفع ،وداء السكري من النوع الثاين ،ومرض الرشيان التاجي ،وهي متثل عوامل خطر لإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية.
{تناول األدوية .قد يحتاج بعض املرىض إىل أدوية خفض ضغط الدم والكوليسرتول ،وأدوية التحكم يف
داء السكري ،أو أي منها .بتناول األدوية التي يصفها األطباء لهذه األمراض ،ميكن للمرىض الحد من فرص
اإلصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
{ممارسة الرياضة .ميكن أن تساعد مامرسة الرياضة باعتدال عىل تحسني تدفق الدم الذي يقلل
من خطر اإلصابة بالجلطات الدموية .كام ميكن أن تساعد تدريبات إطالة عضالت الساق ومتارين تقوية
الكاحل عىل تنشيط الدورة الدموية ومنع تك ُّون الجلطات يف أوردة الساقني .وميكن للطبيب أو أخصايئ
العالج الطبيعي التوصية بخطة للتامرين الرياضية.

األبحاث والتجارب السريرية الخاصة بمرض كثرة
الصفيحات األساسية
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نأمل من املرىض استكشاف الخيارات العالجية املتاحة يف التجارب الرسيرية والتسجيل يف إحدى التجارب
إذا تحققت فيهم معايري املشاركة .ت ُجرى التجارب الرسيرية بهدف تجربة العقاقري والعالجات الجديدة،
وتدعم  LLSمعظم هذه التجارب من خالل برامجها البحثية قبل اعتامد إدارة الغذاء والدواء لهذه العالجات
واألدوية كعالجات متعارف عليها.
التجارب السريرية .مير كل عقار أو نظام عالجي جديد مبجموعة من التجارب الرسيرية قبل أن
يُصبح جز ًءا من العالج املتعارف عليه .ت ُصمم التجارب الرسيرية بعناية ،ويُرشف عىل مراجعتها أطباء وباحثني
متخصصني يف الطب الرسيري لضامن أعىل مستوى ممكن من السالمة والدقة العلمية .وقد ت ُفيض املشاركة
يف إحدى التجارب الرسيرية امل ُنفذة بعناية إىل التوصل إىل أفضل العالجات املتاحة .ولقد أمثرت مشاركة
املرىض يف التجارب الرسيرية السابقة عن العالجات املتاحة يف الوقت الحارض .للحصول عىل مزيد من
املعلومات ،يُرجى االتصال بالرقم  (800) 955-4572للتحدث مع أخصائيي املعلومات يف  LLSالذي ميكنه
مساعدتك يف البحث عن التجارب الرسيرية .يتم أيضا توفري خدمة إرشادية مخصصة للتجارب الرسيرية من
قبل ممرضاتمدربات،إذا اقتىض األمر ذلك.
أساليب البحث .هناك تجارب رسيرية للمرىض الذين تم تشخيصهم باملرض حديثًا ،واملرىض الذين
بلغوا مرحلة متقدمة من املرض ،واملريض املقاومني لألدوية الحالية ،أو ال ميكنهم تحملها .يف بعض األحيان،
تكون التجربة الرسيرية هي الخيار األفضل للمريض.
وعىل الرغم من أن الباحثني يتمتعون برؤية أوضح لألساس الجيني ملرض كرثة الصفيحات األساسية ،إال أن
محاوالتهم ما تزال مستمرة من أجل تحسني كيفية إدارة هذا االضطراب .يف حني أن تناول األسربين املنخفض
الجرعة بالتزامن مع هيدروكيس يوريا قد ميثل عال ًجا مقبولً للمرىض الذين تجاوزوا سن الـ  ،60إال أن املرىض
من صغار السن بحاجة إىل عقاقري متنع املرض أو تُبطئ تقدمه (عقاقري مع َّدلة للمرض) وأيضً ا متنع تحوله إىل
أحد أمراض الدم األكرث خطورة .ما تزال العقاقري قيد البحث لتحقيق األهداف املذكورة أدناه.
بيج إنترفيرون ألفا2-أ (® .)Pegasysتم حظر استخدام اإلنرتفريون يف املايض لعدم قدرة املرىض
عىل تحمله .ومع ذلك ،يحظى اإلنرتفريون باهتامم كبري لقدرته عىل تحريض االستجابة الجزيئية لدى بعض
املرىض .وتحدث هذه االستجابة عندما ينخفض عدد كريات الدم الشاذة .وتخضع حال ًيا الصيغ الدوائية
الجديدة من بيج إنرتفريون للبحث والدراسة بحيث ميكن للجسم تحملها بصورة أفضل مقارنة بصيغه

القدمية .ويف الدراسات الحالية ،تج ِّري مقارنة بيج إنرتفريون ألفا2-أ مع هيدروكيس يوريا يف عالج مرىض كرثة
الصفيحات األساسية .وأيضً ا ،يحاول الباحثون التحقق من قدرة االستجابة الجزيئية امل ُحرضة باإلنرتفريون عىل
تقليل خطر تحول مرض كرثة الصفيحات األساسية إىل تليف النخاع العظمي أو رسطان الدم ال ٍّن ْقو ِّي الحاد.
روكسوليتينيب (® .)Jakafiيف حني ثبتت فعالية روكسوليتينيب يف عالج مرىض كرثة كريات الدم
الحمر الحقيقية وتليف النخاع العظمي األويل ،يعكف الباحثون عىل دراسة استخدام روكسولتينيب يف مرىض
كرثة الصفيحات األساسية املقاومني للعالج بدواء هيدروكيس يوريا وال ميكنهم تحمله ،للتحقق من قدرته عىل
تحسني عدد الصفائح الدموية واألعراض املرتبطة باملرض.

نواتج العالج لمرضى كثرة الصفيحات األساسية

يكون متوسط العمر املتوقع لألشخاص املصابون بكرثة الصفيحات األساسية شبه طبيعي ،يف املتوسط ،إذا
خضعوا للعالج واملتابعة الدقيقة من قبل أطباء متخصصني .ويف حاالت نادرة ج ًدا ،ميكن أن يتحول مرض كرثة
الصفيحات األساسية إىل أحد أمراض الدم األكرث عدوانية .ويُنصح املرىض مبناقشة املعلومات املتعلقة مبعدل
البقاء عىل قيد الحياة لهذا املرض مع األطباء املتابعني لحاالتهم.

صفحة I 800.955.4572 I 26

www.LLS.org

تليف النخاع العظمي

األورام التكاثرية الن ِّْق ِويّة I

صفحة 27

تليف النخاع العظمي

تليف النخاع العظمي (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  )MFهو اضطراب نادر يتميز بتكدس كريات الدم
واأللياف الشاذة داخل النخاع العظمي ،وهو نسيج يشبه اإلسفنج يوجد يف منتصف معظم العظام .يوجد
بالنخاع العظمي كريات دم غري ناضجة (الخاليا الجذعية املكونة للدم) ميكن أن تتطور إىل أحد أنواع كريات
الدم الثالثة:كريات الدم الحمراء ،أو كريات الدم البيضاء ،أو الصفيحات الدموية .يبدأ تليف النخاع العظمي
األويل بطفرة واحدة أو أكرث منالطفرات التي تطرأ عىل الدنا بإحدى الخاليا الجذعية املكونة للدم .ونظ ًرا ألن
الخليةالجذعية امل ُطفرة (طرأ عليها طفرة) تنسخ محتواها من الدنا وتنقسم ،فهي تتضاعف بشكلمتعذر
السيطرة عليه مكونة العديد من كريات الدم غري الناضجة الشاذة املعروفة باسم ”الخاليا األرومية “.ال تنضج
هذه الخاليااألرومية متحولة إىل خاليا دموية سليمة ،وال تقوم بوظيفة كريات الدم السليمة .ومع مرور
الوقت ،يفوق تك ُّون الخاليا األرومية قدرة النخاع العظمي عىل إنتاج كريات الدم السليمة.
ويرى الباحثون أن الخاليا الجذعية املكونة للدم املطفرة قد تغري بيئة النخاع العظمي بإطالق مواد كيميائية
ميكن أن تتسبب يف حدوث تندب (تليف) يف النخاع العظمي اإلسفنجي .يصبح النسيج الليفي داخل النخاع
العظمي سميكًا وشبيه بالنسيج النديب .هناك نوع واحد من كريات الدم يُعتقد أنه يساهم يف بناء األنسجة
الليفية وهو الخاليا الكربى يف النخاع العظمي وتُسمى ”النواء“ .تنقسم النواء إىل شظايا يف النخاع العظمي
وت ُنتج مئات اآلالف من الصفائح الدموية .يف حالة تليف النخاع العظمي ،يُنتج النخاع العظمي عد ًدا هائًال
من النواء الشاذة .وتطلق هذه النواء بدورها مواد تُعرف باسم ”السيتوكينات“ ،ويعتقد بعض الباحثني أنها قد
ت ُسبب التهابًا وتحفز تكدس املزيد من األنسجة الليفية يف النخاع العظمي.
ومع مرور الوقت ،يُضعف النسيج الليفي من قدرة النخاع العظمي عىل إنتاج كريات الدم الطبيعية .ونتيجة
لذلك ،ال ينتج النخاع العظمي عد ًدا كافيًا من كريات الدم السليمة .وعندما يصبح النخاع العظمي غري قادر
عىل إنتاج كريات الدم الحمراء السليمة بالقدر الكايف ،يؤدي ذلك إىل فقر الدم .وتشمل أعراض فقر الدم:
شعور بالتعب ،وضعف ،وضيق النفس .وعندما يعجز النخاع العظمي عن إنتاج كريات الدم البيضاء السليمة
بالقدر الكايف ،قد يصبح املريض أيضً ا أكرث عرضة لإلصابة بعدوى .ميكن أن يؤدي انخفاض عدد الصفائح
الدموية إىل حدوث النزيف والتكدم بشكل أرسع من املعتاد .لتعويض انخفاض كريات الدم ،قد تبدأ أعضاء
أخرى بالجسم مثل الكبد والطحال عىل إنتاج كريات الدم .وتتسبب هذه العملية املعروفة باسم ”تكُّون الدم
خارج ال ِّنقْي“ يف تضخم الكبد والطحال.
ويتفاقم تليف النخاع العظمي لدى معظم املرىض مع مرور الوقت ،ويتطور املرض لدى  %20-10من إجاميل
الحاالت إىل رسطان الدم ال ِّن ْقو ِّي الحاد ،وهو أحد أنواع رسطان الدم العدوانية .ومع ذلك ،ال تظهر أعراض
تليف النخاع العظمي عىل املرىض ملدة طويلة.
إذا كان تليف النخاع العظمي هو أول ورم تكاثري نِّ ْقو ِّي يُصاب به الشخص ،حينئذ يُسمى تليف النخاع
العظمي األويل .ويف حاالت أخرى ،ميكن أن يتحول ورم تكاثري نِّ ْقو ِّي آخر مثل كرثة كريات الدم الحمر
الحقيقية (يُعرف اختصا ًرا باالنجليزية باسم  )PVأو كرثة الصفيحات األساسية (يُعرف اختصا ًرا باالنجليزية
باسم  )ETويصبح تليف النخاع العظمي .ويف هذه الحاالت ،يُعرف املرض باسم تليف النخاع العظمي
الثانوي .كام يُطلق عليها أيضً ا اسم تليف النخاع العظمي التايل لإلصابة بكرثة كريات الدم الحمراء الحقيقية
وتليف النخاع العظمي التايل لإلصابة بكرثة الصفيحات األساسية ،عىل الرتتيب .وتبدأ  %20-15من حاالت
تليف النخاع العظمي يف شكل إصابة بكرثة كريات الدم الحمر الحقيقية أو كرثة الصفيحات األساسية .ويُعرف
تليف النخاع العظمي بأسامء أخرى عديدة ،منهاُ :حؤول نِ ْقي ِّي مجهول السبب ،وتليف النخاع العظمي
مجهول السبب املزمن ،وتصلب ال ِن ْقي ِّي ،و ُحؤول نِ ْقي ِّي.

معدل اإلصابة بمرض تليف النخاع العظمي ،وأسبابه،
وعوامل الخطر لإلصابة به

عوامل الخطر لإلصابة بهذا المرض .يُعد تليف النخاع العظمي األويل أحد اضطرابات الدم
النادرة .ويف الواليات املتحدة األمريكية ،يُقدر معدل اإلصابة (عدد الحاالت التي تم تشخيصها باملرض حديثًا)
بتليف النخاع العظمي األويل بنحو  0.1إىل  1.0شخص من بني كل  100000شخص سنويًا .ويكون تشخيص
هذا املرض أكرث شيو ًعا يف األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم من  50إىل  80عا ًما ،إال أن هذا املرض قد يصيب
الشخص يف أي مرحلة عمرية.
أسباب المرض .مل يتم التوصل إىل سبب اإلصابة بهذا املرض حتى اآلن بشكل تام .ويعتقد الباحثون
أن الربوتينات املعروفة باسم جانوس كيناز (تُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  )JAKsلها دور يف اإلصابة
بهذا املرض .فهذه الربوتينات ت ُرسل إشارات تؤثر عىل إنتاج كريات الدم يف النخاع العظمي .وتساعد هذه
الربوتينات يف التحكم بعدد كريات الدم الحمراء ،وكريات الدم البيضاء ،والصفائح الدموية .فعندما تؤدي
هذه الربوتينات وظيفتها الطبيعية ،فهي بذلك تساعد الجسم عىل إنتاج العدد املناسب من كريات الدم .لكن
عندما ت ُفرط هذه الربوتينات يف إرسال اإلشارات ،فهي بذلك تحرض النخاع العظمي عىل فرط إنتاج كريات
الدم .ويُشار إىل هذه السلسلة من األحداث باسم ”تأشري جانوس كيناز املفرط النشاط“ .وهناك اعتقاد بأن
الطفرات التي تطرأ عىل الخاليا الجذعية املك ِّونة للدم هي املسؤولة عن تأشري جانوس كيناز املفرط النشاط
الذي يسبب تليف النخاع العظمي .قد تحدث الطفرات يف الجينات املسؤولة عن إنتاج بروتينات جانوس
كيناز ،وقد تحدث يف الجينات التي تؤثر عىل وظيفة هذه الربوتينات.
وجدير بالذكر أن الغالبية العظمي من مرىض تليف النخاع العظمي حاملون للطفرة الجينية  ،JAK2أو
 ،MPLأو  .CALRوتشري التقديرات إىل أن معدل تكرار هذه الطفرات الجينية لدى مرىض تليف النخاع
العظمي هو كالتايل:
{طفرة %60 :JAK2
{طفرة %35-20 :CALR
{طفرة %8-5 :MPL
وتقدر نسبة مرىض تليف النخاع العظمي غري الحاملني للطفرة الجينية  ،JAK2أو  ،MPLأو  CALRبنحو
 .%10ويُشار إىل املرض يف هذه الحالة باسم تليف النخاع العظمي ”الثاليث السلبية“ ،ويكون مصحوبًا بناتج
سلبي (التكهن باملردود العالجي) .وما زال األمر يتطلب املزيد من الدراسة للتعرف عىل الطفرات األخرى التي
قد يكون لها دو ًرا يف إصابة هؤالء املرىض بهذا االضطراب.
عىل مدار السنوات العديدة املاضية ،تم التعرف عىل طفرات جينية أخرى لدى مرىض تليف النخاع العظمي
األويل ومنها الجينات املعروفة باسم  ،ASXL1و ،EZH2و ،TET2و ،IDH1/IDH2و  ،SRSF2و .SF3B1وقد
تحدث هذه الطفرات باإلضافة إىل الطفرات  ،JAK2أو  ،CALRأو  ،MPLوقد يتعرض شخص واحد للعديد
منها يف نفس الوقت .ويعكف العلامء عىل دراسة الدور الذي تلعبه هذه الطفرات والطفرات األخرى يف
ظهور تليف النخاع العظمي وتقدمه.
وبوجه عام ،يكتسب الشخص الطفرات الجينية يف تليف النخاع العظمي مدى حياته .فهي طفرات غري
موروثة من األباء .وقد تحدث الطفرات بسبب بعض العوامل البيئية ،أو نتيجة حدوث خطأ ما يف االنقسام
الخلوي .ويف حاالت نادرةُ ،وجد أن تليف النخاع العظمي متوارث يف العائالت .ويف بعض العالئات ،يبدو أن
األفراد يتوارثون ارتفاع خطر اإلصابة باملرض وليس املرض ذاته.
صفحة I 800.955.4572 I 28

www.LLS.org

عوامل الخطر .عامل الخطر هو أي يشء من شأنه أن يزيد احتامل تعرض الشخص لإلصابة مبرض ما .عىل
الرغم من أن أسباب الطفرات الجينية املرتبطة بتليف النخاع العظمي تكون غال ًبا غري معروفة ،هناك عوامل
خطر معينة معروف عنها أنها تزيد فرصة تعرض الشخص لخطر اإلصابة بتليف النخاع العظمي .ومنها:
{العمر .عىل الرغم من أن تليف النخاع العظمي قد يحدث يف أي مرحلة عمرية ،إال أنه يُشخص بشكل
أكرث شيو ًعا يف األشخاص الذين بلغوا سن الـ  50عا ًما أو أكرث .وتزداد فرصة التعرض لخطر اإلصابة بتليف
النخاع العظمي مع تقدم العمر.
{إصابة سابقة بأحد األورام التكاثرية ال ِّن ْق ِّويّة .ويف نسبة بسيطة من مرىض كرثة كريات الدم الحمر
الحقيقية أو كرثة الصفيحات األساسية ،يتطور املرض إىل تليف النخاع العظمي.
{التعرض ملواد كيميائية معينة (مثل البنزين والطولوين)ُ .وجد أن التعرض للمواد الكيميائية مرتبطًا بارتفاع
خطر اإلصابة بتليف النخاع العظمي.
{التعرض لإلشعاع .يرتفع خطر اإلصابة بتليف النخاع العظمي لدى األشخاص املعرضني ملستويات بالغة من
اإلشعاع (مثل الناجني من انفجار قنبلة ذرية أو حادث مفاعل نووي).

عالمات مرض تليف النخاع العظمي وأعراضه
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يتطور تليف النخاع العظمي عادة ببطء .وال يُسبب غال ًبا أي أعراض يف مراحله املبكرة ،وميكن اكتشافه بنا ًء
عىل فحوص الدم التي ت ُجرى عند القيام بفحص طبي دوري .ولكن مع زيادة اضطراب إنتاج كريات الدم
الطبيعية ،قد تظهر عىل الشخص العالمات واألعراض التالية:
{شعور بالتعب ،أو ضعف ،أو ضيق النفس ،أو شحوب الجلد (ويحدث عادة نتيجة انخفاض عدد كريات
الدم الحمراء الذي يسبب فقر الدم)
{أمل بالبطن ،وشعور باالمتالء ،وفقدان الشهية لألكل ،وفقدان الوزن نتيجة زيادة حجم الطحال (تضخم
الطحال)
{زيادة حجم الكبد (تضخم الكبد)
{النزيف أو التكدم الذي يحدث أرسع من املعتاد ،نتيجة لنقص عدد الصفائح الدموية (قلة الصفيحات)
{التعرق اللييل
{حكة الجلد
{حمى
{اإلصابة املتكررة بالعدوى نتيجة انخفاض عدد كريات الدم البيضاء
{آالم العظام أو املفاصل
{فقدان الوزن
مضاعفات تليف النخاع العظمي .مع تقدم تليف النخاع العظمي ،قد تظهر املضاعفات التالية:
{النزيف :مع تقدم تليف النخاع العظمي ،قد يعاين املرىض من انخفاض مستويات الصفائح الدموية
الذي قد يؤدي إىل النزيف بشكل أرسع من املعتاد .يجب عىل املرىض مناقشة املخاوف املتعلقة بالنزيف
مع األطباء املعالجني عند العزم عىل إجراء جراحة أو إجراءات طبية أخرى.

{آالم البطن وأسفل الظهر :ميكن أن يُسبب تضخم الطحال أمل ًا عندما يضغط عىل األعضاء
األخرى.
{فرط ضغط الدم البابي :يف أغلب األحيان ،يدخل الدم املتدفق من الطحال إىل الكبد من خالل
متضخم ،قد تؤدي زيادة تدفق الدم يف
وعاء دموي كبري يُسمى الوريد البايب .وعندما يكون الطحال
ً
الوريد البايب إىل ارتفاع ضغط الدم يف الوريد .وهذا بدوره قد يؤدي إىل دفع الدم الزائد إىل األوردة
الدقيقة باملعدة واملريء ،ورمبا يؤدي ذلك إىل حدوث متزق ونزيف باألوردة .ومن األسباب األخرى التي
تؤدي إىل فرط الدم البايب تك ُّون جلطة دموية يف الوريد البايب قد تعوق تدفق الدم خالله.
{تك ُّون الدم خارج النخاع :لتعويض انخفاض كريات الدم ،قد تبدأ أعضاء أخرى بالجسم مثل الكبد
والطحال يف إنتاج كريات الدم .ويتسبب هذا األمر غال ًبا يف تضخم الطحال .أيضً ا ،قد يؤدي تك ُّون الدم
خارج النخاع إىل تكوين كتل من كريات الدم املتكونة (أورام) يف أماكن أخرى بالجسم قد ينجم عنها
نزيف يف الجهاز الهضمي ،أو سعال ،أو نزول دم مع البصاق ،أو انصغاط الحبل الشويك أو نوبات تشنجية.
{آالم العظام أو المفاصل :قد يؤدي تليف النخاع العظمي إىل تصلب النخاع العظمي وحدوث
التهاب يف النسيج الضام املحيط بالعظام مسببًا آالم حادة بالعظام واملفاصل أو إيالم عند اللمس.
{النقرس :يؤدي تليف النخاع العظمي إىل زيادة إنتاج الجسم لحمض اليوريك .وعندما يرتسب حمض
اليوريك ،يكون حصوات يف املفاصل ،وتتسبب هذه الحصوات يف حدوث آالم حادة ،وتورم املفاصل،
والتهاب.
ي الحاد (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  :)AMLيف حوايل
{ابيضاض الدم ال ِّن ْق ِو ّ
ْوي الحاد ،وهو أحد أنواع
 %20-15من مرىض تليف النخاع العظمي ،يتحول املرض إىل ابيضاض الدم ال ِّنق ّ
رسطان الدم والنخاع العظمي التي تتقدم برسعة.

مضاعفات تليف النخاع العظمي

رغم احتامل ظهور عالمات وأعراض معينة تدل عىل إصابة الشخص بتليف النخاع العظمي ،إال أنه يلزم إجراء
الفحوص املخربية لتأكيد التشخيص .وبوجه عام ،يُراعي الطبيب احتامل إصابة املريض بحاالت مرضية أخرى
قبل التحقق مام إذا كان ”تليف النخاع العظمي التفاعيل“ هو سبب هذا االضطراب .وجدير بالذكر أن تليف
النخاع العظمي التفاعيل يؤدي إىل تندب النخاع العظمي ،لكنه ،عىل عكس تليف النخاع العظمي ،ال يبدأ يف
النخاع العظمي .وبدلً من ذلك ،يحدث تليف النخاع العظمي التفاعيل كرد فعل ملشكلة أخرى يف الجسم،
مثل:
{اإلصابة بعدوى
{اضطراب املناعة الذاتية
{حاالت االلتهابات املزمنة األخرى
{رسطان الدم املشعر الخاليا أو األورام اللمفاوية األخرى
قابل للعالج إذا تم عالج السبب الكامن للمرض بنجاح.
يكون تليف النخاع العظمي التفاعيل ً
يجب أن يبدأ تقييم األشخاص املشتبه يف إصابتهم بتليف النخاع العظمي مع الحصول عىل تاريخ مريض
فحصا بدنيًا.
مفصل وإجراء ً
التاريخ المرضي والفحص البدني .ينبغي أن يشتمل هذا التاريخ املريض عىل املعلومات التالية
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املتعلقةباملريض:
{عوامل الخطر لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
{األمراض واإلصابات والعالجات واألدوية السابقة والحالية
{التاريخ السابق لإلصابة بالخُثار (تك ُّون جلطة دموية أو وجودها داخل أحد األوعية الدموية) أو األحداث
النزفية (فقدان الدم من األوعية الدموية التالفة)
{التاريخ املريض لألقرباء بالدم (ألن بعض األمراض متوارثة يف العائالت)
{األعراض الحالية
فحصا بدن ًيا .وأثناء الفحص البدين ،قد يتس َّمع الطبيب
بعد استكامل التاريخ املريض ،سوف يُجري الطبيب ً
رئتي املريض وقلبه ،ويفحص جسمه للكشف عن وجود أي عالمات لإلصابة مبرض أو عدوى .كام قد ي ِّجس
الطبيب أعضاء الجسم املختلفة ،وهي طريقة متبعة لفحص األعضاء ،للتحقق مام إذا كانت تتمتع بحجم
مثل ملعرفة إذا كان
طبيعي ،أو لينة أم صلبة ،أو ت ُح ِّدث أمل ًا عند ملسها .فقد ي ِّجس الطبيب بطن املريض ً
املريض يعاين من تضخم الطحال أو الكبد.
بعد ذلك ،يخضع املريض إلجراء فحوص معينة لتحليل الدم وخاليا النخاع العظمي .سوف يُجري أخصايئ علم
األمراض ،وهو طبيب متخصص يف تشخيص األمراض عن طريق دراسة الخاليا تحت املجهر ،مجموعة متنوعة
من الفحوص لتحليل دم املريض وخاليا النخاع العظمي .قد ت ُفحص العينات من قبل أخصايئ تشخيص أمراض
الدم ،وهو طبيب متخصص يف دراسة أمراض الدم وتشخيصها.
تعداد الدم الكامل (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  .)CBCيقيس هذا الفحص عدد
كريات الدم الحمراء ،وكريات الدم البيضاء ،والصفائح الدموية يف عينة الدم .كام يقيس كمية الربوتني الغني
بالحديد الذي يحمل األكسجني يف كريات الدم الحمراء (الهيموجلوبني) ونسبة حجم كريات الدم الحمراء إىل
حجم الدم الكامل (الهيامتوكريت) .يعاين مرىض تليف النخاع العظمي غال ًبا من انخفاض مستويات كريات
الدم الحمراء بشكل غري طبيعي .يف حني يكون عادة تعداد كريات الدم البيضاء أعىل من املعدل الطبيعي
(وهي حالة معروفة باسم (”كرثة الكريات البيض“) ،إال أنه قد يكون أقل من املعدل الطبيعي يف بعض
املرىض (وهي حالة معروفة باسم ”نقص يف كريات الدم البيضاء“) .وقد يكون تعداد الصفائح الدموية أعىل
أو أقل من املعدل الطبيعي.
مسحة الدم المحيطي .يف هذا اإلجراء ،يتم فحص عينة صغرية من الدم تحت املجهر .ويفحص
أخصايئ علم األمراض حجم كريات الدم بالعينة وكذلك شكلها ومظهرها الخارجي ،كام يتحرى أيضً ا عن وجود
خاليا أرومية (كريات دم غري ناضجة) .توجد الخاليا األرومية بشكل طبيعي يف النخاع العظمي ،يف حني أنها ال
توجد عادة يف الدم املحيطي لدى األشخاص األصحاء .أما مرىض تليف النخاع العظمي ،فيوجد لديهم يف الدم
كريات دم حمراء شاذة تأخذ شكل الدمعة وخاليا أرومية غري ناضحة.
مجموعة فحوص األيض الشاملة .هي مجموعة من فحوص الدم التي تُج َرى بهدف قياس
مستويات مواد معينة ت ُطلقها بعض أعضاء الجسم وأنسجته يف الجسم .وتشمل هذه املواد :أمالح الدم
(مثل الصوديوم ،والبوتاسيوم ،والكلوريد) ،والدهون ،والربوتينات ،والجلوكوز (سكر الدم) واإلنزميات .تكشف
فحوص كيمياء الدم عن معلومات مهمة تتعلق مبدى كفاءة الكىل والكبد واألعضاء األخرى لدى الشخص.
ويف أحيان كثرية ،يعاين مرىض تليف النخاع العظمي من ارتفاع مستويات حمض اليوريك ،وإنزيم نازعة
الهيدروجني الالكتاتية (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  ،)LDHوإنزيم الفوسفاتيز القلوي ،والبيلريوبني يف
املصل .وأيضً ا ،قد يفحص الطبيب مستويات إريرثوبويتني املصل ،وفرييتني املصل ،والحديد ،والسعة الكلية
الرابطةللحديد.

بزل وخزعة النخاع العظمي .ت ُت ّبع هذه الفحوص لفحص خاليا النخاع العظمي ،وبوجه عام ،يتم
إجراء جميع هذه الفحوص م ًعا يف نفس الوقت .تُسحب العينات عادة من املريض من عظم الورك (الحوض)
بعد إعطائه دواء لتخدير مكان الوخز .إلجراء بزل النخاع العظمي ،يتم إدخال إبرة مجوفة من خالل عظم
الورك وصولً إىل النخاع العظمي الستخراج عينة خاليا سائلة .وإلجراء خزعة النخاع العظمي ،تستخدم إبرة
أكرب قط ًرا الستخراج قطعة صغرية من العظم تحتوي عىل النخاع .يفحص أخصايئ علم األمراض العينات تحت
املجهر ويفحص الصبغيات داخل الخاليا .ومن الرضوري القيام بهذا اإلجراء للتمييز بني تليف النخاع العظمي
عن غريه من األورام التكاثرية ال ِّنقْويّة .يعاين مرىض تليف النخاع العظمي من ارتفاع أعداد النواء والتي تكون
أيضً ا غري طبيعية من حيث الحجم والشكل ،كام يوجد تندب بالنخاع العظمي (تليف) .بالنسبة لبعض مرىض
تليف النخاع العظمي ،ال ميكن الحصول عىل عينة من سائل النخاع العظمي أثناء بزل النخاع العظمي نتيجة
تندب النخاع العظمي؛ ألن التندب سوف يتسبب يف الحصول عىل عينة بزل ”جافة “ ،أي أنه ال يوجد بها
خاليا.
الفحص الجزيئي .الفحوص الجينية الجزيئية هي فحوص غاية يف الحساسية يتم إجراؤها للكشف
عن طفرات جينية معينة .وحال ًيا ،تشتمل املعايري التشخيصية ملنظمة الصحة العاملية الصادرة عام  2016عىل
الفحص الجزيئي للكشف عن الطفرات  ،JAK2و ،CALRو MPLلدى األشخاص املشتبه إصابتهم بتليف
فحصا للتحري عن
النخاع العظمي .إذا مل يكن املريض ً
حامل إلحدى هذه الطفرات ،فقد يُجري الطبيب ً
وجود طفرات أخرى.
الفحوص التصويرية .قد يتم إجراء فحوص تصويرية باستخدام املوجات فوق الصوتية لتحديد حجم
الطحال .كام ميكن إجراء فحوص باستخدام التصوير بالرنني املغناطييس (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم
 )MRIلتحديد التغريات التي تطرأ عىل النخاع العظمي التي تدل عىل اإلصابة بتليف النخاع العظمي.
تنميط (تحديد نوع) مستضد الكريات البيضاء البشري (يُعرف اختصا ًرا
باإلنجليزية باسم  .)HLAيجب إجراء تنميط مستضد الكريات البيضاء البرشي للمرىض املرشحني

لزراعة الخاليا الجذعية الخيفية (خاليا مأخوذة من متربع) .وهو فحص دموي يحدد منط مستضد الكريات
البيضاء البرشية للشخص .مستضدات الكريات البيضاء البرشية عبارة عن بروتينات توجد عىل سطح معظم
الخاليا يف الجسم .وتحدد هذه الربوتينات نوع النسيج الجسدي الذي يختلف من شخص إىل آخر .وتلعب
هذه املستضدات دو ًرا مهام يف استجابة الجسم املناعية للمواد الغريبة عن طريق مساعدة الجسم عىل
متييز خالياه الخاصة عن الخاليا الغريبة .يتم إجراء توافق مستضد الكريات البيضاء البرشي قبل زراعة الخاليا
الجذعية للمتربع للتحقق من وجود توافق بني أنسجة املتربع والشخص الذي ستُج َرى له عملية الزرع .ال
مهم
يُستخدم مستضد الكريات البيضاء البرشي لتشخيص تليف النخاع العظمي .ومع ذلك ،يعترب ً
فحصا ً
ملرىض تليف النخاع العظمي إذا تم التفكري يف زراعة الخاليا الجذعية الخيفية كخيار عالجي.
المعايير التشخيصية لمرض تليف النخاع العظمي األولي .يف عام  ،2016نرشت
منظمة الصحة العاملية معايري تشخيصية جديدة ملرض تليف النخاع العظمي األويل .لتشخيص تليف النخاع
العظمي ،يجب أن تتحقق املعايري األساسية الثالثة م ًعا ،ومعيار واحد فقط من املعايري الثانوية املذكورة أدناه.
المعايير األساسية الثالثة

 .1تكاثر النواء الشاذة مصحوبا بتليف يف النخاع العظمي
.2استبعاد األمراض األخرى املحددة من قبل منظمة الصحة العاملية ،مثل كرثة الصفيحات األساسية ،وكرثة
كريات الدم الحمر الحقيقية ،و ابيضاض الدم ال ِّن ْق ِّو ّي املزمن اإليجايب لالتحاد الجيني ،BCR-ABL1
ْوي ،واألورام ال ِّن ْق ِويّة األخرى
ومتالزمات التنسج ال ِّنق ّ
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.3وجود الطفرة  ،JAK2أو  ،CALRأو  MPLأو داللة (عالمة) نسيلية أخرى مثل  ،ASXL1أو  ،TET2أو
 ،IDH1/IDH2أو  ،SRSF2أو  ،SF3B1أو عدم وجود تليف النخاع العظمي التفاعيل
المعايير الثانوية

األورام التكاثرية الن ِّْق ِويّة I

صفحة 33

تليف النخاع العظمي

وجود واحد عىل األقل مام ييل ،عىل أن يتم تأكيده بفحصني متتاليني:
{فقر الدم غري الناجم عن اإلصابة مبرض آخر ،أو
{عدد كريات الدم البيضاء أكرب من أو يساوي /910 × 11لرت ،أو
{ طحال متخضم ومحسوس ،أو
{ارتفاع مستوى إنزيم نازعة الهيدروجني الالكتاتية (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  )LDHفوق الحد
الطبيعي ،أو
{وجود كريات دم غري ناضجة يف الدم املحيطي (وهي حالة معروفة باسم ”كرثة أرومات الكريات البيض
والحمر“)
الخطة العالجية لتليف النخاع العظمي .هناك عوامل معينة تؤثر عىل التكهن باملردود
العالدجي والخيارات العالجية ملرىض تليف النخاع العظمي .يعتمد األطباء عىل أنظمة حساب درجة التكهن
مبسار املرض لتقييم الخيارات العالجية للمرىض .بالنسبة ملرىض تليف النخاع العظمي ،هناك العديد من
أنظمة حساب الدرجة التي تساعد األطباء عىل تقدير ”التكهن باملردود العالجي“ ،أي املسار املحتمل ملرض
ما .عىل سبيل املثال ،يعكس التكهن باملردود ”اإليجايب“ للعالج التفاؤل بشأن الناتج املتوقع للمريض .من
أنظمة حساب الدرجة الدولية للتكهن مبسار املرض املستخدمة يف التقسيم الفئوي لخطر التعرض لألمراض
ــ ثالثة أنظمة تعد األكرث شيو ًعا وهي :نظام حساب الدرجة الدولية للتكهن مبسار املرض (يُعرف اختصا ًرا
باإلنجليزية باسم  ،)IPSSونظام حساب الدرجة الدولية الديناميكية للتكهن مبسار املرض (يُعرف اختصا ًرا
باإلنجليزية باسم  ،)DIPSSونظام .DIPSS-Plus
ويعتمد نظام  DIPSS-Plusعىل عوامل الخطر الثامنية الواردة فيام بعد:
1.1تجاوز سن الـ  65عا ًما
2.2انخفاض تركيز الهيموجلوبني عن  10جم/ديسيلرت
3.3عدد كريات الدم البيضاء أكرب من /910 × 25لرت
4.4نسبة الكريات األرومية يف الدورة الدموية أكرب من أو تساوي %1
5.5األعراض البنيوية (شعور بالتعب ،والتعرق اللييل ،وحمى ،وفقدان الوزن غري املربر ،إلخ)
6.6االحتياج إىل عمليات نقل الدم
7.7عدد الصفائح الدموية أقل من /910 × 100لرت
8.8وجود منط غري ٍ
موات (حاالت الشذوذ الصبغي)
يعمل نظام  DIPSS-Plusعىل تصنيف املرىض إىل أربع مجموعات خطر بنا ًء عىل عوامل الخطر الثامنية
التي سبق ذكرها .ويُصنف املرىض الذين ال توجد لديهم أي عوامل لخطر اإلصابة باملرض يف الفئة األقل عرضة
لإلصابة؛ ويُصنف املرىض الذين يوجد لديهم عامل خطر واحد يف الفئة املتوسطة من الدرجة األوىل ()1؛
ويُصنف املرىض الذين يوجد لديهم عاملني أو ثالثة عوامل للخطر يف الفئة املتوسطة من الدرجة الثانية ()2؛

أما املرىض الذين يوجد لديهم ثالثة أو أربعة عوامل للخطر ،فيتم تصنيفهم يف الفئة األكرثة عرضة لخطر
اإلصابة باملرض.
وبدأ الباحثون أيضا يف إدراج حالة الطفرة يف تقييم التكهن مبسار املرض .عىل سبيل املثال ،ترتبط طفرات
جينية معينة لدى مرىض تليف النخاع العظمي مثل طفرة  CALRمبعدل بقاء كيل أفضل نسب ًيا مقارنة
بالطفرتني  JAK2أو  .MPLوألن الباحثني يعرفون الكثري عن العوامل الوراثية املشاركة يف اإلصابة بتليف
النخاع العظمي ،فإنهم سوف يستغلون هذه املعرفة يف التخطيط للعالج.
تختلف الحالة الصحية لكل مريض ،لذا يجب عىل أخصايئ عالج أمراض الدم واألورام ،وهو طبيب متخصص
يف عالج أمراض رسطان الدم ،أن يُقيم كل مريض عىل حدة .ونأمل من املرىض الذين تم تشخيصهم لإلصابة
مبرض تليف النخاع العظمي طلب اإلحالة إىل مراكز متخصصة لديها خربة يف عالج مرض تليف النخاع
العظمي .وتجدر اإلشارة إىل أهمية مناقشة املرىض لجميع الخيارات العالجية مع األطباء املعالجني ،مبا يف ذلك
العالجات التي خضعت للدراسة يف التجارب الرسيرية.
للحصول عىل مزيد من املعلومات عن كيفية اختيار طبيب أو مركز عالجي ،يُرجى مراجعة املنشور املجاين
لـ  LLSبعنوان( Choosing a Blood Cancer Specialist or Treatment Center :متاح باإلنجليزية
واإلسبانية).

عالج تليف النخاع العظمي

جدير بالذكر أن طريقة عالج تليف النخاع العظمي األويل هي نفسها الطريقة املتبعة يف عالج األنواع الثانوية
لهذا املرض (التالية لإلصابة بكرثة كريات الدم الحمر الحقيقية أو التالية لإلصابة بكرثة الصفيحات األساسية).
ومع ذلك ،ال يوجد عالج واحد فعال لجميع املرىض املصابني بتليف النخاع العظمي .وذلك لتباين ظروف
املرىض واألعراض التي تظهر عليهم التي تتطلب خيارات عالجية مختلفة .ال تظهر أي أعراض عىل بعض
مرىض تليف النخاع العظمي لسنوات عديدة ،وال يحتاج هؤالء املرىض إىل العالج الفوري .ومع ذلك ،يجب أن
يخضع جميع مرىض تليف النخاع العظمي إىل املتابعة الدقيقة من قبل أطباء مختصني.
ال يوجد عالج دوايئ للشفاء من مرض تليف النخاع العظمي .ولعل السبيل الوحيد للشفاء من مرض تليف
النخاع العظمي هو زراعة الخاليا الجذعية الخيفية (خاليا مأخوذة من متربع) .إال أن هذا اإلجراء ينطوي عىل
مخاطرة بالنسبة للمرىض من كبار السن ،وأولئك األشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى .ونظ ًرا ألن
تليف النخاع العظمي يصيب البالغني من كبار السن يف األساس ،فإن زراعة الخاليا الجذعية ال تعترب خيا ًرا
عالجيًا ملعظم مرىض تليف النخاع العظمي .ويركز العالج يف معظم مرىض تليف النخاع العظمي عىل التحكم
يف أعراض املرض ومضاعفاته ،وتحسني جودة الحياة ،وإطالة معدل البقاء عىل قيد الحياة.
مرضى تليف النخاع العظمي من الفئة األقل عرضة لخطر اإلصابة بالمرض.

بالنسبة ملرىض الفئة األقل عرضة لخطر اإلصابة ،قد ينحرص عالجهم فيام ييل:
المرضى عديمي األعراض .بوجه عام ،ال يُعطى أي عالج للمرىض الذين ال تظهر عليهم أي أعراض
(”عدميي األعراض“) ،وكذلك ال تظهر عليهم أي عالمات لإلصابة بفقر الدم ،أو تضخم الطحال ،أو أي
مضاعفات أخرى .وتظل حالة بعض األشخاص مستقرة لسنوات عديدة ودون أن تظهر عليهم أي أعراض.
ومع ذلك ،يجب أن يخضع أولئك املرىض من الفئة األقل عرضة لخطر اإلصابة باملرض إىل متابعة دقيقة مع
إجراء فحوص طبية بصفة دورية واختبارات لتحري ظهور أي عالمات أو أعراض تدل عىل تقدم املرض.
المرضى الذين يعانون من األعراض .بالنسبة ملرىض الفئة األقل عرضة لخطر اإلصابة الذي يعانون
من األعراض ،قد ينحرص عالجهم فيام ييل:
صفحة I 800.955.4572 I 34
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عالجهم فيام ييل:
{روكسوليتينيب (® ،)Jakafiأو
{زراعة الخاليا الجذعية الخيفية (يف بعض الحاالت)
سوف يحدد األطباء ،كل حالة عىل حدة ،أي من مرىض الفئة املتوسطة العرضة لخطر اإلصابة من الدرجة
الثانية ( )2ومرىض الفئة األكرث عرضة لخطر اإلصابة سيكون مرش ًحا لزراعة الخاليا الجذعية الخيفية .وبالنسبة
ألولئك املرىض الذين تنطبق عليهم املعايري ،ميكن إجراء زراعة الخاليا الجذعية بعد التشخيص.
يتم تشجيع املرىض غري املرشحني لزراعة الخاليا الجذعية الخيفية للمشاركة يف التجارب الرسيرية .أو ميكن
عالجهم بدلً من ذلك باستخدام روكسوليتينيب للحد من األعراض وتضخم الطحال.
العالجات الدوائية .تشمل العالجات الدوائية املستخدمة لعالج مرىض تليف النخاع العظمي ما ييل:
{روكسوليتينيب (® .)Jakafiروكسوليتينيب هو مثبط لـ  ،JAK1/JAK2ويُرصف بوصفة طبية عىل
شكل أقراص .ت ُرسل بروتينات جانوس كيناز إشارات تؤثر عىل إنتاج كريات الدم يف النخاع العظمي.
وعندما تفرط هذه الربوتينات يف إرسال اإلشارات ،فإنها تحرض الجسم عىل إنتاج كريات الدم .يعمل
روكسوليتينيب عىل تثبيط هذه الربوتينات وخفض التأشري املفرط النشاط .تم اعتامد هذا الدواء من قبل
إدارة الغذاء والدواء لعالج مرىض الفئة املتوسطة العرضة لخطر اإلصابة بتليف النخاع العظمي أو الفئة
األكرث عرضة لخطر اإلصابة بتليف النخاع العظمي ،مبا يف ذلك تليف النخاع العظمي األويل ،وتليف النخاع
العظمي التايل لإلصابة بكرثة كريات الدم الحمر الحقيقة ،وتليف النخاع العظمي التايل لإلصابة بكرثة
الصفيحات األساسية .وتشمل اآلثار الجانبية األكرث شيو ًعا :انخفاض عدد الصفائح الدموية ،وانخفاض عدد
كريات الدم الحمراء ،والتكدم ،والدوخة ،والصداع .هذا العقار الفموي غري مصحوب بآثار ُسمية خطرية،
قليل من خطر اإلصابة باملضاعفات امل ُع ِّدية مثل االلتهاب الرئوي واإلصابة بعدوى املسالك
لكنه قد يزيد ً
البولية فضال عن داء القوباء املنطقية.
{اإلنرتفريون ألفا ( ،)Intron A ،Roferon-A ،Pegasysويُعطى عن طريق الحقن تحت الجلد ،وهو صيغة
اصطناعية من مادة تفرز بواسطة خاليا الجسم ملكافحة العدوى واألورام .وقد تم استخدام هذا الدواء
لعالج تضخم الطحال ،وآالم العظام ،وزيادة عدد الصفائح الدموية يف مرىض تليف النخاع العظمي الذين
تم اختيارهم .ونظ ًرا آلثاره عىل الجهاز املناعي ،فقد يؤدي اإلنرتفريون ألفا إىل تفاقم حاالت شذوذ الغدة،
أو داء السكري ،أو أمراض املناعة الذاتية ،وقد يسبب أيضً ا االكتئاب أو تفاقم حالة االكتئاب.
للحصول عىل مزيد من املعلومات عن عقاقري معينة ،يُرجى مراجعة املنشور املجاين لـ  LLSبعنوان:
( Understanding Side Effects of Drug Therapyمتاح باإلنجليزية واإلسبانية) ،وقامئة العقاقري
متاحة عىل صفحة الويب الخاصة بـ  LLSعىل العنوان( www.LLS.org/drugs :باإلنجليزية)،
وصفحة الويب الخاصة باملعلومات الدوائية التابعة إلدارة الغذاء والدواء عىل العنوان:
( https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/باإلنجليزية).
زراعة الخاليا الجذعية .زراعة الخاليا الجذعية الخيفية هي السبيل الوحيد حال ًيا للعالج مع احتامل
الشفاء من تليف النخاع العظمي ،لكنه يحمل أيضً ا مخاطرة عالية لإلصابة بآثار جانبية مهددة للحياة .يف هذا

اإلجراء ،يتلقى املريض جرعات عالية من العالج الكيميايئ والعالج اإلشعاعي لتدمري النخاع العظمي املصاب.
بعد ذلك ،ت ُغرس الخاليا الجذعية السليمة املسؤولة عن إنتاج الدم (املك ِّونة للدم) املأخوة من متربع متوافق
مع املريض (شخص لديه خاليا جذعية متوافقة مع خاليا املريض ،وتربطه أو ال تربطه به صلة قرابة) يف
املريض .تنتقل الخاليا السليمة املزروعة إىل النخاع العظمي ،وتحل محل الخاليا الجذعية املعيبة .تنمو الخاليا
الجديدة ،وتُنتج كريات دم حمراء ،وكريات دم بيضاء ،وصفائح دموية سليمة.
متثل زراعة الخاليا الجذعية الخيفية عادة مخاطرة بالنسبة للمرىض من كبار السن ،وأولئك األشخاص الذين
يعانون من مشاكل صحية أخرى .لذلك يُوىص باستخدامه للمرىض من صغار السن الذين ال يعانون من
مشاكل صحية موجودة من قبل .ومع ذلك ،ميكن إجراء زراعة الخاليا الجذعية الخيفية لألشخاص األكرب س ًنا
إذا كان هذا اإلجراء مناس ًبا من الناحية الطبية .يتوقف قرار الزرع بنا ًء عىل املؤرشات الطبية وتوافر املتربع،
سوا ًء كان املريض مرش ًحا لإلجراء من عدمه.
للنقي“ هو أحد أنواع الزرع يُستخدم لعالج
زرع الخاليا الجذعية الخيفية منخفض الكثافة أو ”ال اجتثايث ّ
بعض مرىض تليف النخاع العظمي .يتم إعطاء جرعات أقل من عقاقري العالج الكيميايئ و/أو اإلشعاعي
للمريض استعدا ًدا لهذا النوع من الزرع ،مقارنة مع الجرعات املستخدمة يف زرع الخاليا الجذعية الخيفية
املتعارف عليه .وقد تكون هذه الطريقة مفيدة للمرىض غري األصحاء من كبار السن الذين ال ميكنهم تحمل
الجرعات العالية من عقاقري العالج الكيميايئ املستخدمة يف زرع الخاليا الجذعية الخيفية املتعارف عليها.
يجب عىل املرىض التناقش مع األطباء املعالجني ملعرفة ما إذا كان زرع الخاليا الجذعية هو الخيار العالجي
املناسب لهم .للحصول عىل مزيد من املعلومات عن زرع الخاليا الجذعية ،يُرجى مراجعة املنشور املجاين لـ
 LLSبعنوان( Blood and Marrow Stem Cell Transplantation :متاح باإلنجليزية واإلسبانية).
اآلثار الجانبية لعالج تليف النخاع العظمي .سوف تعتمد اآلثار الجانبية لعالج تليف النخاع
العظمي عىل العديد من العوامل منها :نوع العالج ،وجرعة العقار ،وسن املريض ،واألمراض املصاحبة .قد
يتسبب العالج يف شعور بالتعب ،وشعور بالغثيان ،وحمى ،وقشعريرة ،ودوخة ،وضيق النفس ،واعتالل
األعصاب الطرفية (وخز ،أو ُحرقة ،أو تنميل ،أو أمل يف اليدين أو القدمني) ،وسقوط الشعر بشكل مؤقت ،وآثار
جانبية أخرى.
من املهم إدارة اآلثار الجانبية .يجب عىل املرىض مناقشة أي مخاوف تتعلق باآلثار الجانبية مع الطبيب
املعالج .تظهر معظم اآلثار الجانبية بصفة مؤقتة ،وتختفي عند اكتامل العالج .للحصول عىل مزيد من
املعلومات عن عقاقري معينة ،يُرجى مراجعة املنشور املجاين لـ  LLSبعنوان:
( Understanding Side Effects of Drug Therapyمتاح باإلنجليزية واإلسبانية).

الرعاية الداعمة لمرضى تليف النخاع العظمي

تقدم الرعاية الداعمة لتحسني جودة الحياة لدى مرىض تليف النخاع العظمي .والهدف منها هو الوقاية من
أعراض تليف النخاع العظمي أو معالجتها.
فقر الدم .تظهر أعراض فقر الدم عىل أكرث من  %50من مرىض تليف النخاع العظمي وقت التشخيص.
قبل التفكري يف الخيارات العالجية ،من املهم لألطباء تقييم أسباب فقر الدم األكرث شيو ًعا ومعالجتها مثل
النزيف ،ونقص الحديد ،ونقص فيتامني  ،B12ونقص حمض الفوليك .كام يُنصح بعمليات نقل الدم للمرىض
الذين يعانون من أعراض فقر الدم .وقد تؤدي عمليات نقل الدم إىل زيادة عدد كريات الدم الحمراء لدى
املريض ،ورسعة ظهور األعراض مثل الشعور بالتعب ،والضعف .وتعتمد الخيارات العالجية األخرى عىل
مستويات إريرثوبويَتني (يٌعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  )EPOاملصل لدى املريض.
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بالنسبة للمرىض الذين تصل لديهم مستويات إريرثوبويَتني املصل إىل مستويات أقل من  500مليل وحدة/مل،
قد يشمل العالج:
{عوامل محفزة لإلريرثوبويتني (داربيبوتني ألفا أو إبويتني ألفا) .اإلريرثوبويتني هو مادة يتم إنتاجها بواسطة
الكىل بشكل طبيعي لتحفيز النخاع العظمي عىل إنتاج كريات الدم الحمراء .يتم تصنيع العوامل املحفزة
لإلريرثوبويتني (ت ُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باالسم ESAs) يف املخترب وتعمل أيضً ا عن طريق تحفيز النخاع
العظمي عىل إنتاج كريات الدم الحمراء.
بالنسبة للمرىض الذين تصل لديهم مستويات إريرثوبويَتني املصل إىل مستويات أعىل من  500مليل وحدة/مل،
قد يشمل العالج:
{دانازول أو مركبات األندروجني البديلة وهي صيغ اصطناعية تتكون من الهرمونات الذكرية
(األندروجينات) التي قد تساعد عىل زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء.
{ثاليدوميد (® )Thalomidأو ليناليدوميد (® ،(Revlimidوكالهام من األدوية امل ُعدلة للمناعة (وت ُعرف
اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  )IMiDsالتي تؤخذ عن طريق الفم ،وقد يساعدان عىل تحسني تعداد كريات
الدم الحمراء .وميكن تناول هذان العقاران بالتزامن مع بريدنيزون ،وهو دواء ستريويدي.
زيادة حجم الطحال (تضخم الطحال) .يعاين معظم املرىض من تليف النخاع العظمي الذي قد
يؤدي إىل ظهور أعراض مثل االنزعاج البطني ،وأمل بالجانب األيرس تحت الضلوع ،وشعور باالمتالء دون تناول
الطعام أو بعد تناول وجبة صغرية .وهناك خيارات عديدة لعالج اآلالم الناجمة عن تضخم الطحال .ومنها:
{روكسوليتينيب (® ،(Jakafiهو مثبط للربوتني جانوس كيناز ،يُعطي عن طريق الفم ،وثبت أنه يقلل من
حجم الطحال لدى بعض املرىض.
{هيبدروكيس يوريا (® ،(Hydreaدواء عالج كيميايئ يُعطى عن طريق الفم ،وهو قد يخفض حجم الطحال
املتضخم ويخفف األعراض املرتبطة بتضخم الطحال.
{إنرتفريون ألفا ( ،)Intron A ،Roferon-A ،Pegasysعالج دوايئ قد يتحكم أيضً ا يف تضخم الطحال.
{االستئصال الجراحي للطحال (استئصال الطحال) ،قد يتم التفكري يف هذا الخيار إذا مل تنجح أشكال العالج
األخرى يف تخفيف األمل أو املضاعفات املصاحبة لتضخم الطحال .ويجب تقييم الفوائد واملخاطر التي
ينطوي عليها هذا اإلجراء.
{تتضمن هذه الفوائد الحد من األعراض ،وخفض ارتفاع ضغط الدم البايب ،وتقليل الحاجة إىل نقل
كريات الدم الحمراء.
{وتتضمن هذه املخاطر املحتملة النزيف ،والجلطات الدموية ،والعدوى ،وتضخم الكبد وزيادة عدد
الصفائحالدموية.
{العالج اإلشعاعي ،الذي يعتمد عىل األشعة السينية العالية الطاقة لتقليص حجم الطحال .إذا أخفقت
األساليب العالجية األخرى ،وكان االستئصال الجراحي للطحال خيا ًرا غري قابل للتطبيق ،ميكن تطبيق
العالجي اإلشعاعي للمساعدة عىل تقليل حجم الطحال.
كثرة الصفيحات وكثرة الكريات البيض .يعاين بعض مرىض تليف النخاع العظمي من كرثة
الصفيحات ،أي أن النخاع العظمي لديهم يُف ِّرط يف إنتاج الصفائح الدموية .ويعاين مرىض تليف النخاع
العظمي اآلخرين من كرثة الكريات البيض ،أي أن النخاع العظمي لديهم يُنتج عد ًدا ُمفرطًا من كريات الدم
البيضاء .ميكن إعطاء عقا ًرا للعالج الكيميايئ يُعرف باسم هيدروكيس يوريا (® )Hydreaللحد من زيادة عدد
الصفائح الدموية وكريات الدم .وميكن أن يساعد هذا العقار أيضً ا يف عالج أعراض تليف النخاع العظمي

األخرى وتشمل تضخم الطحال ،والتعرق اللييل ،وفقدان الوزن .يجب أال يتم تناول هيدروكيس يوريا للمرىض
الذين يعانون من انخفاض تعداد كريات الدم أو فقر الدم الحاد؛ ويف الحاالت األخرى ،قد يتسبب العقار يف
حدوث قروح بالجلد عند تناوله لفرتة زمنية طويلة.

األبحاث والتجارب السريرية الخاصة بمرض تليف
النخاع العظمي

نأمل من املرىض أن يستكشفوا الخيارات العالجية املتاحة يف التجارب الرسيرية ،وأن يسجلوا يف إحدى
التجارب إذا تحققت فيهم معايري املشاركة .تُجرى التجارب الرسيرية بهدف تجربة العقاقري والعالجات
الجديدة ،وتدعم  LLSالكثري من هذه التجارب الرسيرية من خالل برامجها البحثية ،قبل اعتامدها من قبل
إدارة الغذاء والدواء كعالجات متعارف عليها.
التجارب السريرية .مير كل عقار أو نظام عالجي جديد مبجموعة من التجارب الرسيرية قبل أن
يُصبح جز ًءا من العالج املتعارف عليه .ت ُصمم التجارب الرسيرية بعناية ،ويُرشف عىل مراجعتها أطباء وباحثني
متخصصني يف الطب الرسيري لضامن أعىل مستوى ممكن من السالمة والدقة العلمية .وقد ت ُفيض املشاركة
يف إحدى التجارب الرسيرية امل ُنفذة بعناية إىل التوصل إىل أفضل الخيارات العالجية املتاحة .ولقد أمثرت
مشاركة املرىض يف التجارب الرسيرية السابقة عن العالجات املتاحة لدينا اليوم .للحصول عىل مزيد من
املعلومات ،يُرجى االتصال بالرقم  (800) 955-4572للتحدث مع أخصائيي املعلومات يف  LLSالذي ميكنه
مساعدتك يف البحث عن التجارب الرسيرية .يتم أيضا توفري خدمة إرشادية مخصصة للتجارب الرسيرية من
قبل ممرضاتمدربات ،إذا اقتىض األمر ذلك.
أساليب البحث .هناك تجارب رسيرية للمرىض الذين تم تشخيصهم باملرض حديثًا ،واملرىض الذين
بلغوا مرحلة متقدمة من املرض ،واملريض املقاومني لألدوية الحالية ،أو ال ميكنهم تحملها .يف بعض األحيان،
تكون التجربة الرسيرية هي الخيار األفضل للمريض.
عىل سبيل املثال ،أدى اكتشاف الطفرة الجينية  JAK2يف عام  2005إىل إجراء العديد من التجارب الرسيرية
لتجربة العديد من مثبطات جانوس كيناز يف عالج تليف النخاع العظمي .وجدير بالذكر أن طفرة JAK2
هي إحدى الطفرات الجينية العديدة التي يعتقد العلامء أن لها دو ًرا يف اإلصابة بتليف النخاع العظمي.
ويج ِّري حال ًيا دراسة تأثري العالج مبثبطات جانوس كيناز باالشرتاك مع عوامل أخرى ،مثل العقاقري امل ُع ِّدلة
للمناعة ،أو األندروجينات ،أو مثبطات مسارات أخرى غري مسار جانوس كيناز .ومن املمكن أن تعود هذه
تحسن أعراض فقر الدم أو توفري استجابات مناعية أفضل و/أو أطول
العالجات املؤتلفة بفوائد إضافية مثل ُ
أم ًدا .باإلضافة إىل ذلك ،تخضع حاليًا األدوية املستخدمة يف تحسني أعراض فقر الدم أو الحد من تليف النخاع
العظمي للتطوير.
ملخصا لعقاقري عالج تليف النخاع العظمي الخاضعة للبحث يف التجارب الرسيرية.
فيام ييل ً
{ت ُظهر مثبطات جانوس كيناز الخاضعة للبحث حال ًيا يف التجارب الرسيرية فاعلية يف تقليص حجم الطحال
وتخفيف األعراض ،ومنها التعرق اللييل ،والشعور بالتعب ،ورمبا تحسني أعراض فقر الدم .وتشمل هذه
العالجات الجديدة عقار باكريتينيب ( ،)SB1518و.NS-018
مهم يف
{تلعب مثبطات نازعة األسيتيل من الهستون (ت ُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  )HDACدو ًرا ً
تنظيم التعبري الجيني .ويف دراسة رسيرية حالية ،يجري تقييم بانوبينوستات (® )Farydakباالشرتاك مع
روكسوليتينيب يف مرىض تليف النخاع العظمي (تم اعتامد  Farydakلعالج األورام ال ِّنق ِويّة املتعددة).
ومن العقاقري األخرى الخاضعة للدراسة براكينوستات ،وهو عقار آخر مثبط لنازعة األسيتيل من الهستون.
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{تعمل العوامل املضادة عىل تنظيم عملية إصالح األنسجة ومنع التليف .و PRM-151هو عالج مضاد
للتليف يخضع حال ًيا للتجربة للتحقق مام إذا كان مينع التليف أو يعالجه ،أو كالهام م ًعا يف مرىض تليف
النخاع العظمي .ومن األدوية األخرى املضادة للتليف ليزيل أوكسيداز ( )LOXونظري ليزيل أوكسيداز
( )LOXLوكالهام يخضع حال ًيا للدراسة يف إحدى التجارب الرسيرية.
{إميتلستات هو مثبط إلنزيم تيلومرياز ،وهو يؤثر عىل قدرة انقسام الخاليا إلصالح فقدان الدنا الذي
يحدث أثناء االنقسام الخلوي .وهو خاضع للدراسة يف مرض تليف النخاع العظمي لتحسني حالة تليف
النخاع العظمي ووظيفة النخاع العظمي وتعداد كريات الدم.

نواتج العالج لمرضى تليف النخاع العظمي

يتفاوت التكهن باملردود العالجي (الناتج املحتمل ملسار املرض) تفاوت ًا كب ًريا لدى مرىض تليف النخاع العظمي.
لذا يتم تقييم عوامل الخطر التكهنية لكل مريض كل عىل حدة.
يقدر متوسط معدل البقاء ملرىض تليف النخاع العظمي بنحو  15.4سنة ملرىض الفئة األقل عرضة لخطر
اإلصابة باملرض ،و 6.5سنة ملرىض الفئة املتوسطة العرضة لخطر اإلصابة من الدرجة األوىل ( ،)1و 2.9سنة
ملرىض الفئة املتوسطة العرضة لخطر اإلصابة من الدرجة الثانية ( ،)2و 1.3سنة ملرىض الفئة األكرث عرضة
لخطر اإلصابة .ومع ذلك قد يبقى بعض األشخاص عىل قيد الحياة لعقود بعد التشخيص .وتجدر اإلشارة
إىل أن البيانات املتعلقة باملردود العالجي للمريض قد تظهر مدى استجابة مجموعة من األشخاص املصابني
بتليف النخاع العظمي إىل العالج ،لكنها قد ال تحدد دامئًا مدى استجابة شخص بعينه للعالج .لهذه األسباب،
ننصح املرىض مبناقشة املعلومات املتعلقة مبعدل البقاء عىل قيد الحياة لهذا املرض مع األطباء املتابعني
لحاالتهم.

تليف النخاع العظمي
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الحالة الطبيعية للدم والنخاع العظمي

الدم .الدم هو السائل الذي يتدفق يف أوردة ورشايني الشخص .وهو ينقل األكسجني واملواد الغذائية إىل
الخاليا الحية ،وينقل فضالت الخاليا لطرحها خارج الجسم .ويحتوي الدم أيضً ا عىل خاليا مناعية ملكافحة
العدوى ،وصفائح دموية توقف النزيف يف األوعية الدموية التالفة.
ويتكون الدم من خاليا وبالزما.
البالزما .تتكون البالزما إىل حد كبري من املاء ،الذي تذوب فيه الكثري من املواد الكيميائية .وفيام ييل وصفًا
لهذه املواد الكيميائية ،التي يتميز كل منها بدوره الخاص.
{الربوتينات
{األلبومني ،وهو أكرث بروتينات الدم شيو ًعا
{الربوتينات امل ُخرثة للدم (عوامل التجلط) التي يتم إنتاجها يف الكبد
{اإلريرثوبويتني ،وهو بروتني يتم إنتاجه يف الكىل ويُحفز إنتاج كريات الدم الحمراء
{الغلوبولينات املناعية ،وهي بروتينات تساعد الجسم عىل مكافحة العدوى
{الهرمونات ،مثل اإلنسولني والستريويديات القرشية
{األمالح املعدينة ،مثل الحديد واملغنسيوم
{الفيتامينات ،مثل ملح حمض الفوليك وفيتامني B12
{الكهارل ،مثل الكالسيوم ،والبوتاسيوم ،والصوديوم
كريات الدم .هناك ثالثة أنواع من كريات الدم املعلقة يف البالزما.
{كريات الدم الحمراء (الكريات التي تحمل األكسجني)
قليل من نصف حجم الدم الكيل بالجسم.
حجم أقل ً
{متثل هذه الكريات ً
{ومتتيلء هذه الكريات بالهيموجلوبني ،وهو بروتني ميتص األكسجني من الرئتني وينقله إىل الخاليا
بجميع أنحاء الجسم .ثم ميتص الهيموجلوبني ثاين أكسيد الكربون من الخاليا وينقله إىل الرئتني ،حيث
يُطرح خارج الجسم أثناء الزفري.
{الصفائح الدموية
{هي عبارة عن شظايا من الخاليا ،وهي متثل ُعرش حجم كريات الدم الحمراء.
{وتساعد الصفائح الدموية عىل وقف النزيف الناجم عن اإلصابة بجرح .عىل سبيل املثال ،عندما يُصاب
الشخص بجرح قطعي ،تتمزق األوعية التي تحمل الدم .فتلتصق الصفائح الدموية بسطح الوعاء
الدموي املمزق ،وتتكدس م ًعا ،ثم تغلق مكان النزف مبساعدة الربوتينات امل ُخرثة للدم مثل الفيربين،
والكهارل ،مثل الكالسيوم.
{كريات الدم البيضاء (الكريات التي تكافح العدوى) .هناك أنواع عديدة من كريات الدم البيضاء ،وتشمل:
{الخاليا املتعادلة .ت ُعرف هذه الخاليا املناعية باسم ”ال َبلعميات“ أي أنها تلتهم الخاليا .وتساعد هذه
الخاليا يف مكافحة العدوى عن طريق التهام املِكروبات وإطالق اإلنزميات التي تفتك باملِكروبات.
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الخلية املتعادلة هي نوع من الكريات املحببة ،وهي كرية من كريات الدم البيضاء تحتوي عىل
جسيامت صغرية.
{الخاليا الحامضية والخاليا القاعدية .هي خاليا مناعية تحتوي عىل حبيبات (جسيامت صغرية) .تلعب
مهم يف استجابة الجسم للتفاعالت األرجية واإلصابة بعدوى الطفيليات .كام
الخاليا الحامضية دو ًرا ً
تلعب الخاليا القاعدية دو ًرا أثناء اإلصابة بالتفاعالت األرجية والربو.
{الوحيدات .هذه الخاليا املناعية تنتمي أيضً ا إىل ال َبلعميات .فهي قد تغادر مجرى الدم وتدخل إىل
األنسجة ملهاجمة الكائنات الغازية ومكافحة العدوى .فهي تحيط باملِكروبات وتفتك بها ،وتلتهم املواد
الغريبة وتتخلص من الخاليا امليتة.
{الخاليا اللمفاوية .يوجد هذا النوع من كريات الدم البيضاء غال ًبا يف العقد اللمفاوية ،والطحال،
والقنوات اللمفاوية .وهي متثل جز ًء أساسيًا من الجهاز املناعي .هناك ثالثة أنواع أساسية من الخاليا
اللمفاوية:
yالخاليا اللمفاوية التائية (ويرمز لها باإلنجليزية بالرمز )T
yالخاليا اللمفاوية البائية (ويرمز لها باإلنجليزية بالرمز )B
yالخاليا الفاتكة الطبيعية (ويرمز لها بالرمز )NK
تتكون كريات الدم الحمراء الجديدة والصفائح الدموية ومعظم كريات الدم البيضاء يف النخاع العظمي ،وهو
نسيج إسفنجي يوجد يف منتصف التجويف العظمي .ويتم التحكم يف إنتاج كريات الدم الحمراء الجديدة
بناء عىل احتياجات الجسم .إذ ينتج الجسم البرشي املليارات من كريات الدم الحمراء الجديدة يوميًا لتحل
محل الكريات ال َه ِّرمة والتالفة .وأيضً ا ،هناك أحداث معينة قد تحث الجسم عىل إنتاج املزيد من كريات الدم.
عىل سبيل املثال ،يقوم النخاع العظمي بإنتاج وإطالق املزيد من كريات الدم البيضاء استجابة إلحدى حاالت
العدوى.
وعىل الرغم من تباين كريات الدم الحمراء ،وكريات الدم البيضاء ،والصفائح الدموية يف الشكل والوظيفة،
إال أنها تعود يف األصل إىل نوع واحد من الخاليا غري املتخصصة يُعرف باسم ”الخاليا الجذعية املكونة للدم“.
وتوجد هذه الخاليا يف النخاع العظمي لعظم الفخذ ،والورك ،والظهر ،والضلوع .ميكن أن تنتج الخلية الجذعية
املكونة للدم غري املتخصصة خاليا متخصصة ذات وظائف معينة .فعىل سبيل املثال ،ميكن أن تتكاثر الخلية
الجذعية املكونة للدم منتجة كرية من كريات الدم الحمراء التي تنقل األكسجني إىل جميع أجزاء الجسم ،أو
ميكن أن تتكاثر منتجة خاليا متعادلة ،وهي أحد أنواع كريات الدم البيضاء التي تساعد يف مكافحة حاالت
اإلصابة بالعدوى .وتُعرف العملية التي تتحول بواسطتها الخلية غري الناضجة إىل خلية ناضجة ذات وظائف
معينة باسم ”التاميز“.
أما عملية إنتاج كريات الدم الجديدة عن طريق التاميز فتُعرف باسم ”تك ُّون الدم“ (انظر الشكل  .)1عند
انقسام إحدى الخاليا الجذعية ،فإن كل خلية ”وليدة“ تتميز بالقدرة إما عىل البقاء كخلية جذعية أو التحول
إىل خلية متخصصة مثل كُريّة دم حمراء أو كرية دم بيضاء أو ُصفيّحة دموية .يف حالة تلك الخاليا التي
ستتحول إىل خاليا متخصصة ،تُنتج الخلية الجذعية خلية متوسطة .وت ُعرف الخلية املتوسطة باسم الخلية
”الطليعة“ أو ”السلفية“ .أثناء بقاء الخلية الجذعية يف حالة غري ناضجة ،وغري متخصصة ،تنقسم الخلية
السلفية ومتر مبراحل متعددة من التطور ،لتصبح أكرث تخصصا يف كل مرحلة ،حتى تتحول إىل نوع معني من
كريات الدم الناضجة.
ميكن أن تتكاثر الخلية الجذعية املكونة للدم منتجة خاليا جذعية ملفية وخاليا جذعية نقوية .وت ُنتج الخاليا
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الجذعية اللمفية سالئف ملفية .وتتطور أنواع مختلفة من الخاليا السلفية أو الطليعية إىل أنواع مختلفة من
الكريات الدموية الناضجة .خالل عملية التاميز ،ميكن أن تنضج الطالئع أو السالئف اللمفية متحولة إىل خاليا
تائية وخاليا بائية ،وخاليا فاتكة طبيعية.
وت ُنتج الخاليا الجذعية النقوية سالئف نقوية .تتطور هذه الطالئع والسالئف فيام بعد إىل كريات دم ناضجة،
وتشمل كريات الدم الحمراء ،والصفائح الدموية ،وأنواع معينة من كريات الدم البيضاء (الخاليا الحامضية،
والخاليا القاعدية ،والخاليا املتعادلة ،والوحيدات) .عىل سبيل املثال ،متر الخلية الطليعية النقوية مبراحل تطور
متعددة لتتحول إىل خلية متعادلة :خلية سلفية نقوية  Bسليفة النقوية  Bخلية نقوية  Bخليفة
النقوية  Bخلية رشيطية  Bخلية متعادلة.
يف األشخاص األصحاء ،تستمر الخاليا الجذعية بالنخاع العظمي يف إنتاج كريات دم جديدة .وعندما تنضج
كريات الدم ،تغادر النخاع العظمي وتدخل يف مجرى الدم.
تطور كريات الدم والخاليا اللمفاوية
الخاليا الجذعية
المك ِّونة
الخاليا ُ
للدم المتعددة القدرات

الخاليا اللمفاوية
المتعددة القدرات

تتمايز وتنضج متحولة
إىل ستة أنواع من كريات الدم

تتمايز وتنضج متحولة إىل
ثالثة أنواع من الخاليا اللمفاوية

كريات الدم الحمراء الخاليا القاعدية
الوحيدات
الخاليا المتعادلة
الخاليا الحامضية الصفائح الدموية

الخاليا اللمفاوية التائية
الخاليا اللمفاوية البائية
الخاليا الفاتكة الطبيعية

الشكل التوضيحي  I .1تتطور الخاليا الجذعية متحولة إىل كريات الدم (امل ُك ِّونة للدم) والخاليا اللمفاوية.
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المصطلحات الطبية

وي الحاد (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  .)AMLأحد أنواع
ابيضاض الدم ال ِّن ْق ّ
هائل من األرومات ال ِن ْق ِّويّة ،وهي خاليا نِ ْق ِّويّة غري ناضجة.
رسطان الدم ،يتطور رسي ًعا ويتسبب يف إنتاج عد ًدا ً
ابيضاض كريات الدم البيضاء الحامضية المزمن (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية

باسم  .)CELاضطراب يتميز بوجود عدد مفرط من الخاليا الحامضية (نوع من كريات الدم البيضاء) يف
النخاع العظمي ،والدم ،واألنسجة األخرى .قد يتطور ابيضاض كريات الدم البيضاء الحامضية املزمن ببطء عىل
مر السنني ،أو قد يتطور برسعة إىل رسطان الدم الحاد.

ابيضاض كريات الدم البيضاء المتعادلة المزمن (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم
 .)CNLاضطراب يتميز بوجود عدد مفرط من الخاليا املتعادلة (نوع من كريات الدم البيضاء) يف الدم .وقد

تؤدي الخاليا املتعادلة اإلضافية إىل تضخم الكبد والطحال .قد يبقى ابيضاض كريات الدم البيضاء املتعادلة
املزمن مستق ًرا لسنوات عديدة أو رمبا يتطور برسعة إىل ابيضاض الدم الحاد .للحصول عىل مزيد من املعلومات،
يُرجى مراجعة نرشة املعلومات املجانية لـ  LLSبعنوان( Chronic Neutrophilic Leukemia Facts :متاح
باإلنجليزية).

ّ
ي المزمن (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم
ابيضاض كريات الدم البيضاء الن ِْق ِّو ّ
 .)CMLمرض رسطاين ينمو ببطء ويتميز بوجود عدد مفرط من الخاليا األرومية ال ِن ْق ِّويّة يف الدم والنخاع

العظمي .الخاليا األرومية ال ِن ْق ِّويّة هي نوع من كريات الدم البيضاء غري الناضجة .قد تتفاقم حالة ابيضاض الدم
ال ِن ْق ِّو ّي املزمن مع مرور الوقت بسبب زيادة عدد الخاليا األرومية ال ِن ْق ِّويّة يف الدم والنخاع العظمي .للحصول
عىل مزيد من املعلومات ،يُرجى مراجعة املنشور املجاين لـ  LLSبعنوانChronic Myeloid Leukemia :
(متاح باإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية).
أخصائي تشخيص أمراض الدم .طبيب حاصل عىل تدريب خاص يف تشخيص أمراض كريات الدم
عن طريق فحص الدم ،والنخاع العظمي ،والغدد اللمفاوية ،وأنسجة الجسم تحت املجهر.
أخصائي تشخيص وعالج األورام .طبيب حاصل عىل تدريب خاص يف تشخيص مرض الرسطان
وعالجه.
أخصائي عالج أمراض الدم .طبيب متخصص يف عالج أمراض كريات الدم.
أخصائي علم األمراض .طبيب حاصل عىل تدريب خاص يف تشخيص األمراض عن طريق فحص
األنسجة تحت املجهر.
إريثروبويَتين (يٌعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  .)EPOهرمون رضوري إلنتاج كريات الدم
الحمراء .يتم إنتاجه بشكل أسايس بواسطة الكىل ،يتم إطالقه يف الدم عند انخفاض األكسجني يف الدم إىل
مستويات أقل من املعدل الطبيعي .يتوافر اإلريرثوبويتني االصطناعي يف العوامل املحفزة لتكوين كريات الدم
الحمراء (وتُعرف اختصا ًرا باللغة اإلنجليزية باسم .)ESAs
استئصال الطحال .إجراء جراحي يتم فيه إزالة الطحال.
اضطراب نسيلي .اضطراب يبدأ بواحد أو أكرث من التغريات التي تطرأ عىل الدنا بإحدى الخاليا
الجذعية امل ُك ِّونة للدم يف النخاعالعظمي.
أعراض بنيوية .الشعور بالتعب ،وفقدان الوزن ،والتعرق اللييل ،وحمى طفيفة.
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إنزيم نازعة الهيدروجين الالكتاتية (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  .)LDHأحد
اإلنزميات التي توجد يف الدم وأنسجة الدم األخرى ،وله دور يف إنتاج الطاقة يف الخاليا .قد يكون ارتفاع
مستوى إنزيم نازعة الهيدروجني الالكتاتية يف الدم عالمة عىل تلف األنسجة واإلصابة ببعض أمراض الرسطان
أو أمراض أخرى.
انصمام رئوي .حالة مرضية تتميز بانسداد رشيان واحد أو أكرث بالرئة أثر حدوث جلطة دموية.
انصمام .راجع االنصامم الرئوي.
أورام تكاثرية نِّ ْق ِويّة (تُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  .)MPNاضطراب يف الدم يتميز
بوجود عدد مفرط من أنواع معينة من كريات الدم التي تتكون يف النخاع العظمي .تتفاقم األورام التكاثرية
ال ِّنقْويّة عادة مع مرور الوقت بسبب تكدس عدد إضايف من كريات الدم يف النخاع العظمي والدم.
بزل النخاع العظمي .إجراء يتم فيه استخراج النخاع العظمي عىل هيئة سائل لفحص الخاليا للتحري
عن املرض .ت ُسحب عينة عادة من عظم الورك (الحوض) للمريض .بعد إعطائه دواء لتخدير مكان الوخز،
ت ُسحب عينة السائل باستخدام إبرة خاصة يتم إدخالها إىل النخاع العظمي من خالل عظم الورك .يُجرى هذا
الفحص عادة يف نفس وقت إجراء خزعة النخاع العظمي.
دنا (يُعرف اختصا ًرا باللغة اإلنجليزية باسم  .)DNAهو اختصار الحمض النووي الريبوزي
املنقوص األكسيجني .وهو املادة الوراثية املوجودة يف جميع الخاليا .ينتقل الدنا إىل الخاليا الجديدة أثناء
عملية االنقسام الخلوي .قد يؤدي التغري أو الطفرة التي تطرأ عىل الدنا إىل موت الخاليا ،وحدوث تغريات يف
وظيفة الخاليا ،واإلصابة بالرسطان يف بعض الحاالت.
تجربة سريرية .دراسة بحثية طبية يتم تنظيمها ومتابعتها بعناية الختبار مدى كفاءة األساليب الطبية
الجديدة املتبعة يف عالج املرىض .تهدف التجارب الرسيرية التي ت ُجرى عىل أمراض رسطان الدم إىل تطوير
عالجات جديدة لعالج املرىض ،وتحسني جودة حياتهم ،وزيادة معدل بقائهم عىل قيد الحياة.
تصوير بالرنين المغناطيسي (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  .)MRIفحص يعتمد
عىل املجاالت املغناطيسية وموجات الراديو لتصوير أعضاء الجسم وأنسجته .ويختلف الرنني املغناطييس
عن التصوير املقطعي املحوسب يف أن املريض ال يتعرض لألشعة السينية ( .)x-raysويعتمد أخصائيو الرعاية
الصحية عىل التصوير بالرنني املغناطييس يف قياس حجم أعضاء مثل الغدد اللمفاوية ،والكبد ،والطحال ،أو
الكتل الورمية وكذلك معدل التغري يف حجم تلك األعضاء.
تصوير بالموجات فوق الصوتية .إجراء يعتمد عىل املوجات الصوتية العالية الرتدد لفحص
األنسجة واألعضاء الداخلية للجسم .ت ُصدر املوجات الصوتية أصداء تُك ِّون صور األنسجة واألعضاء عىل شاشة
الكمبيوتر.
تضخم الطحال .طحال متخضم.
تضخم الكبد .كبد متضخم.
تعداد الدم الكامل (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  .)CBCفحص يُجرى يف املخترب
لقياس عدد كريات الدم الحمراء ،وكريات الدم البيضاء ،والصفائح الدموية يف الدم .كام يقيس هذا الفحص
الهيموجلوبني (مادة يف الدم مسؤولة عن نقل األكسجني) ،والهيامتوكريت (نسبة الدم الكامل املكونة من
كريات الدم الحمراء).
تكهن بالمردود العالجي .الناتج املحتمل أو املتوقع ملسار املرض؛ أي احتامل الشفاء أو معاودة ظهور
املرض.
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تك ُّون الدم خارج النقي .تك ُّون كريات الدم وتطورها خارج النخاع العظمي.
تك ُّون الدم .تك ُّون كريات دم جديدة وتطورها داخل النخاع العظمي.
تليف النخاع العظمي .اضطراب خطري يتميز بتكدس كريات الدم واأللياف الشاذة داخل النخاع.
جين جانوس كيناز ( .)JAK2يحفز هذا الجني إنتاج بروتني معني يُعزز منو الخاليا وانقسامها .يتميز
بروتني  JAK2بأهميته يف التحكم يف إنتاج كريات الدم.
ي) .مصطلح يُستخدم لتصنيف مرض ال يستجيب للعالج.
حرون (عَ ِ
ص ّ
حِ كة .شعور بالحكة الشديدة.
حمض اليوريك .فضالت تنتج يف الجسم ويتم إطالقها يف الدم عند تحلل الخاليا ومواد أخرى بالجسم.
ويذوب معظم حمض اليوريك يف الدم ،وينتقل إىل الكىل حيث يُطرح يف البول .قد يؤدي تراكم حمض
اليوريك يف الجسم بشكل غري طبيعي إىل اإلصابة بحالة مرضية تُعرف باسم النقرس.
خُثار األوردة العميقة (يُعرف اختصا ًرا باللغة اإلنجليزية باسم  .)DVTتك ُّون جلطة دموي
يف أحد أوردة الساق أو الحوض العميقة.
خُثار .تك ُّون جلطة دموية (خَرثة) أو وجودها داخل أحد األوعية الدموية.
َخثرة .جلطة دموية تتكون وتستقر عىل جدار الوعاء الدموي أو يف القلب .وتتكون الخَرثة عندما تتلصق
الصفائح الدموية أو الخاليا األخرى ببعضها البعض .قد متنع الخرثة تدفق الدم يف األوعية الدموية ،مام يؤدي
إىل حرمان األنسجة من وصول الدم واألكسجني إليها بشكل طبيعي .وعىل غرار ”االنصامم“ ،الخرثة عبارة عن
جلطة دموية تنتقل من مكان تك ُّونها إىل مكان آخر يف الجسم.
خزعة النخاع العظمي .إجراء الستخراج خاليا النخاع وفحصها للكشف عن وجود شذوذ بالخاليا.
يختلف هذا اإلجراء عن بزل النخاع العظمي حيث تسحب كمية صغرية من العظم ممتلئة بالنخاع ،وتكون
عادة من عظم الورك (الحوض) .بعد إعطاء دواء لتخدير املنطقة ،ت ُستخدم إبرة خزع مجوفة خاصة
الستخراج لب العظم الذي يحتوي عىل النخاع .ميكن إجراء بزل النخاع العظمي أو خزعة النخاع العظمي يف
عيادة الطبيب أو يف املستشفى .ويف أحيان كثرية ،يتم إجراء الفحصني م ًعا.
خلية أرومية .كرية دم ناشئة (أو غري ناضجة).
خلية الجذعية المك ِّونة للدم .خلية غري ناضجة ميكن أن تتطور إىل أنواع مختلفة من كريات الدم،
وتشمل :كريات الدم الحمراء ،أو كريات الدم البيضاء ،أو الصفيحات الدموية .وت ُسمى أيضً ا خلية جذعية
دموية.
خلية جذعية .خلية بدائية تتطور إىل أنواع أخرى من الخاليا .يف النخاع العظمي ،تنضج الخاليا الجذعية
امل ُك ِّونة للدم متحولة إىل كريات دم حمراء ،وكريات دم بيضاء ،وصفائح دموية .توجد الخاليا الجذعية يف
األساس يف النخاع العظمي ،لكن بعضها يغادر النخاع وينترش يف مجرى الدم .وميكن جمع الخاليا الجذعية،
وحفظها واستخدامها يف العالج بالخاليا الجذعية.
خلية حامضية .نوع من كريات الدم البيضاء التي تشارك يف التفاعالت األرجية وتساعد يف مكافحة بعض
حاالت العدوى الطفيلية.
خلية متعادلة .هي الخلية البلعمية (خلية أكولة لل ِمكروبات) األساسية يف الدم .وهي الخلية األساسية
التي تكافح حاالت العدوى.
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دم محيطي .هو الدم الذي يرسي يف الرشايني واألوردة والشعريات الدموية بجميع أنحاء الجسم.
زراعة الخاليا الجذعية الخيفية .أحد أساليب العالج ،ويعتمد عىل استخدام الخاليا الجذعية من
متربع الستعادة نخاع املريض وكريات الدم .للحصول عىل مزيد من املعلومات ،يُرجى مراجعة املنشور املجاين
لـ  LLSبعنوان( Blood and Marrow Stem Cell Transplantation :متاح باإلنجليزية واإلسبانية).
زرع الخاليا الجذعية المنخفض الكثافة .نوع من أنواع زرع الخاليا الخيفية .يف زرع الخاليا
الجذعية املنخفض الكثافة (يُعرف أيضً ا باسم ”زرع الخاليا الجذعية الال اجتثايث لل ِنق ّْي“) ،يتلقى املرىض
جرعات أقل من أدوية العالج الكيميايئ و/أو اإلشعاعي مقارنة بالجرعات التي تُعطى يف إجراء الزرع املتعارف
عليه وذلك متهي ًدا لإلجراء .وقد يكون هذا الربوتوكول أكرث أمانًا مقارنة بإجراء زرع الخاليا الجذعية الخيفية
املتعارف عليه خاصة يف املرىض من كبار السن.
سكتة دماغية .عدم وصول الدم إىل جزء بالدماغ ،مام يؤدي إىل تلف خاليا الدماغ .وتحدث السكتات
الدماغية نتيجة اإلصابة بالجلطات الدموية وانفجار األوعية الدموية يف الدماغ .وتشمل أعراض السكتة
الدماغية دوخة ،أو تنميل ،أو ضعف بأحد جانبي الجسم ،أو صعوبات يف النطق ،أو الكتابة ،أو الفهم.
سيتوكين .نوع من الربوتينات يؤثر عىل الجهاز املناعي .تعمل بعض السيتوكينات عىل تحفيز الجهاز
املناعي والبعض اآلخر منها يعمل عىل تثبيطه.
صبغي .بنيّة خيطية الشكل توجد داخل الخلية التي تحمل الجينات يف ترتيب خطي .تحتوي الخاليا
البرشية عىل  23زو ًجا صبغ ًيا :األزواج الصبغية  1وحتى  22والزوج الضبغي  ،23وهي الصبغيات الجنسية
( XXيف اإلناث و XYيف الذكور).
صفيحة دموية .كرية دم صغرية وعدمية اللون تساعد عىل التحكم يف النزف .وتوجد الصفائح الدموية يف
”الصفيحة“.
الدم والطحال .وتساعد عىل تجلط الدم لوقف النزيف .وت ُعرف أيضً ا باسم ُ
ُصفيحة .راجع الصفيحة الدموية.
طحال .عضو بالجزء العلوي األيرس من البطن ،تحت الجانب األيرس من الحجاب الحاجز مبارشة .يعمل
الطحال عىل ترشيح الدم ،وتخزين كريات الدم ،وتكسري كريات الدم ال َه ِّرمة.
طفرة الخلية الجسدية .طفرة تحدث يف وقت معني يف حياة الشخص ،وتوجد يف خاليا معينة بالجسم؛
وال ت ُو َّرث من اآلباء .وقد تحدث الطفرة بسبب العوامل البيئية ،أو نتيجة حدوث خطأ ما أثناء االنقسام
الخلوي.
طفرة مكتسبة .راجع طفرة الخلية الجسدية.
طفرة .تغري يطرأ عىل تسلسل الدنا لخلية ما .قد تحدث الطفرة بسبب خطأ يف االنقسام الخلوي ،أو قد
تحدث نتيجة االتصال مبواد بيئية ضارة للدنا.
عامل خطر .يشء ما يؤدي إىل زيادة احتامل تعرض شخص ما لإلصابة مبرض ما .قد تكون عوامل الخطر
جينية (موروثة) ،أو متعلقة بنمط الحياة ،أو بيئية.
عالج كيميائي .عالج لوقف تقدم مرض الرسطان ،إما عن طريق الفتك بالخاليا الرسطانية أو منعها من
االنقسام.
عوامل الخطر لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية .العوامل التي تؤدي إىل زيادة
تعرض الشخص إىل خطر اإلصابة مبرض الرشيان التاجي والنوبة القلبية .وتشمل بعض عوامل الخطر وجود
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تاريخ مرىض سابق لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية ،والسن ،والتعرض لدخان التبغ ،وضغط الدم
املرتفع ،وارتفاع مستوى الكوليستريول ،وعدم مامرسة نشاط بدين ،واإلصابة بداء السكري.
فحص جزيئي .اختبار يُج َرى للتحري عن الطفرات يف الجينات .تحديد تسلسل الدنا هو أحد أنواع
الفحوص التي تتحري عن طفرات معينة يف الخاليا.
فرط الخلوية .زيادة غري طبيعية يف عدد الخاليا ،يف النخاع العظمي مثال.
فرط ضغط الدم البابي .هو ارتفاع ضغط الدم يف الوريد البايب الذي ينقل الدم إىل الكبد من املعدة
واألمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة والطحال والبنكرياس واملرارة .قد يحدث فرط ضغط الدم البايب بسبب
زيادة تدفق الدم من الطحال املتضخم ،أو نتيجة جلطة دموية تحدث يف الوريد البايب.
فِصادة الصفيحات .إجراء يتم خالله سحب الدم ومتريره عرب جهاز لفصل الصفائح الدموية
واستخالصها من الخاليا املتبقية .يتم ضخ عنارص الدم املتبقية مرة ثانية إىل الجسم.
فصد .إجراء يتم فيه استخدام إبرة لسحب كريات الدم الحمراء الزائدة من الدم.
فقر الدم .حالة مرضية يكون فيها عدد كريات الدم الحمراء أقل من املعدل الطبيعي مام يؤدي إىل ضعف
قدرة الدم عىل نقل األكسجني .وقد تؤدي اإلصابة بفقر الدم الحاد إىل شحوب لون الجلد ،والضعف ،والشعور
بالتعب ،وضيق النفس.
قِلة الخاليا المتعادلة .اضطراب يتميز بوصول عدد الخاليا املتعادلة (نوع من كريات الدم البيضاء) يف
الدم إىل معدل أقل من الطبيعي.
قِلة الصفيحات .حالة مرضية تتميز بندرة الصفائح الدموية يف الدم.
كثرة الصفيحات األساسية .اضطراب نادر يتميز بفرط إنتاج النخاع العظمي للصفائح الدموية.
كثرة الصفيحات .حالة مرضية تتميز بوجود عدد مفرط من الصفائح الدموية يف الدم.
كثرة الكريات البيض .زيادة يف العدد اإلجاميل لكريات الدم البيضاء.
كثرة كريات الدم الحمر الحقيقية (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  .)PVاضطراب
يتميز بفرط إنتاج النخاع العظمي لكريات الدم الحمراء مام يؤدي إىل زيادة لزوجة الدم بشكل غري طبيعي.
قد تصل أيضً ا مستويات كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية إىل مستويات تفوق املعدل الطبيعي.
كرية بيضاء .راجع كريات الدم البيضاء.
كرية حمراء .راجع كريات الدم الحمراء.
كرية دم بيضاء .نوع من كريات الدم ميثل جز ًءا من الجهاز املناعي للجسم ،ويكافح العدوى .هناك
خمسة أنواع من كريات الدم البيضاء :الخاليا املتعادلة ،والخاليا الحامضية ،والخاليا القاعدية ،والوحيدات،
والخاليا اللمفاوية .ت ُعرف كريات الدم البيضاء أيضً ا باسم ”الكريات البيض“.
كرية دم حمراء .نوع من كريات الدم يحمل الهيموجلوبني الذي يرتبط باألكسجني ،وينقله إىل أنسجة
الجسم .متثل كريات الدم الحمراء حوايل  %45-40من حجم الدم لدى األشخاص األصحاء .وت ُعرف أيضً ا باسم
الكرية الحمراء.
وي (تُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  .)MDSنوع من
متالزمة خلل التنسج ال ِّن ْق ّ
الرسطان ال ينتج فيه النخاع العظمي عد ًدا كاف ًيا من كريات الدم السليمة .وعندما يوجد عدد أقل من كريات
الدم السليمة ،فقد تحدث إصابة بفقر الدم ،أو عدوى ،أو نزيف.
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مجموعة فحوص األيض الشاملة .مجموعة من فحوص الدم التي تقيس مستويات بعض
املواد التي ت ُطلقها بعض أعضاء الجسم وأنسجته يف الجسم .وتشمل هذه املواد :الكهارل (مثل الصوديوم،
والبوتاسيوم ،والكلوريد) ،والدهون ،والربوتينات ،والجلوكوز (سكر الدم) واإلنزميات.
مزمن .مرض يدوم لفرتة زمنية طويلة أو يتطور خالل تلك الفرتة.
مستضد الكريات البيضاء البشري (يُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم .)HLA

بروتينات خلوية سطحية تساعد الجسم عىل متييز خالياه الخاصة عن الخاليا الغريبة .وتحدد مستضدات
الكريات البيضاء البرشية نوع النسيج الجسدي الذي يختلف من شخص إىل آخر .تُجرى فحوص مستضدات
الكريات البيضاء البرشية قبل زراعة الخاليا الجذعية للمتربع للتحقق من وجود توافق بني أنسجة املتربع
والشخص الذي ستُج َرى له عملية الزرع.
مسحة الدم المحيطي .إجراء يتم فيه فحص عينة دم تحت املجهر لعد أنواع كريات الدم املختلفة
ملعرفة ما إذا كانت الخاليا تبدو طبيعية.
معالجة باالختزال الخلوي .عالج يعتمد عىل تقليص عدد الخاليا يف الجسم .يف األورام التكاثرية
ال ِن ْق ِّويّة ،يُنصح باملعالجة باالختزال الخلوي لتقليص عدد خاليا الدم.
معدل اإلصابة .عدد الحاالت التي تم تشخيصها لإلصابة مبرض ما كل عام .املعلومات ،يُرجى مراجعة
املنشور املجاين لـ  LLSبعنوان( Chronic Myeloid Leukemia :متاح باإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية).
نخاع عظمي .نسيج إسفنجي يف منتصف التجويف العظمي ،حيث تتكون كريات الدم.
نزيف .فقدان الدم من األوعية الدموية التالفة .يشري النزيف عادة إىل حدوث نزف حاد يف فرتة زمنية
قصرية.
نقرس .حالة مرضية تحدث بسبب ارتفاع مستويات حمض اليوريك يف الدم واملفاصل واألنسجة .يتسبب
ترسب حمض اليوريك يف تورم والتهاب املفاصل.
نقل الدم .إجراء يتم فيه حقن دم كامل أو عنارص معينة منه يف مجرى الدم لدى املريض.
نمط نووي .صورة منظمة لصبغيات شخص معني .وهو يوضح حجم الصبغيات يف عينة من الخاليا
وشكلها وعددها.
نوبة إقفارية مؤقتة (تُعرف اختصا ًرا باإلنجليزية باسم  .)TIAعدم وصول الدم إىل الدماغ
طويل.
بشكل مؤقت .وأعراض النوبة اإلقفارية املؤقتة تشبه أعراض السكتة الدماغية األخرى لكنها ال تدوم ً
هيماتوكريت .النسبة املئوية لحجم كريات الدم الحمراء من إجاميل حجم الدم.
هيموجلوبين .مادة يف كريات الدم الحمراء ،تحتوي عىل الحديد وتنقل األكسجني إىل جميع أجزاء
الجسم .ينخفض تركيز الهيموجلوبني عندما ينقص عدد كريات الدم الحمراء .وت ُعرف هذه الحالة باسم ”فقر
الدم“.
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: ما يليLLS تشمل المنشورات المجانية الخاصة بـ

Acute Myeloid Leukemia
Blood and Marrow Stem Cell Transplantation
Choosing a Blood Cancer Specialist or Treatment Center
Chronic Myeloid Leukemia
Chronic Neutrophilic Leukemia Facts
Myelodysplastic Syndromes
Understanding Clinical Trials for Blood Cancers
Understanding Lab and Imaging Tests
Understanding Side Effects of Drug Therapy
 متاحChronic Neutrophilic Leukemia Facts( هذه املنشورات متاحة باإلنجليزية واإلسبانية فقط
:“ (موضوع مقرتح للقراءة) عىل العنوانSuggested Reading”  يُرجى زيارة.)بالفرنسية أيضً ا
 لالطالع عىل منشورات أخرى مفيدة تغطي مجموعة كبرية منwww.LLS.org/suggestedreading
.املوضوعات املتعلقة برسطان الدم
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اتصل بـ
أخصائيو المعلومات
يقدم أخصائيو المعلومات في
)Leukemia & Lymphoma Society (LLS
للمرضى واألسر وأخصائيي الرعاية
الصحية آخر المستجدات بشأن
سرطان الدم (اللوكيميا) وسرطان
ي.
الغدد الليمفاوية والورم ال ِّن ْق ِو ّ
يضم فريقنا أخصائييناجتماعيين
وممرضات ومرشدين صحيين حاصلين
عىل درجاتالماجستير وشهادات
متخصصة في مجال األورام .والفريق
متاح الستقبال اتصاالتكم عبر الهاتف
طوال أيام األسبوع من اإلثنين حتى
حا حتى
الجمعة ،من الساعة  9صبا ً
الساعة  9مسا ًء (بتوقيت شرق
الواليات المتحدة األمريكية).
المساعدة في سداد رسم الخدمة
الطبية الموحد ()Co-Pay
تقدم  LLSبرنامجًا لمساعدة مرضى
سرطان الدم عىل تغطية نفقات أقساط
التأمين الصحي الخاص والعام ،بما فيها
 Medicareو ،Medicaidوالتزامات سداد
رسم الخدمة .ويستند دعم هذا البرنامج
إىل توافر األموال بحسب المرض.
للحصول عىل مزيد من المعلومات،
يُرجى االتصال بالرقم  877.557.2672أو
زيارة .www.LLS.org/copay
للحصول عىل دليل كامل ببرامج خدمات المرضى المتوفرة لدينا ،يُرجى التواصل معنا عن طريق
االتصال بنا عىل الرقم

800.955.4572

أو زيارة

www.LLS.org

(خدمات الترجمة الفورية متاحة عند الطلب).

للحصول عىل مزيد من المعلومات ،يُرجى
االتصال بأخصائيي المعلومات عىل الرقم
( 800.955.4572خدمات الترجمة
الفورية متاحة عند الطلب).
www.LLS.org

أو مراسلة المكتب الوطني عىل العنوان التالي:
Leukemia & Lymphoma Society
3 International Drive, Suite 200
Rye Brook, NY 10573

رسالتنا:
الشفاء من سرطان الدم ،وسرطان الغدد اللمفاوية ،وداء هودجكن واألورام الن ِّْق ِّوية ،وتحسين
جودة حياة المرضى وأسرهم.

 LLSهي منظمة غري ربحية تعتمد عىل تربعات األفراد ،ومساهامت
الرشكات واملؤسسات للدفع برسالتها.
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