
غربالگري سرطانهاي کولورکتال

دکتر صادق نجمی

وقوع این % 60بیش از . سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع در مردان و دومین سرطان شایع در زنان است
مورد از این بیماري گزارش شد 154000قریب 2008در امریکا در سال . بیماري در کشورهاي پیشرفته است

.باشدسالگی و بیشتر در مردان می50بعد از وقوع این سرطان عمدتاً. گ گردیدمورد آن منجر به مر5000که 

هاي بهتر تشخیصی میزان هاي اخیر با افزایش آگاهی و تغییر سبک زندگی و همچنین بکارگیري روشدر سال
در هاي پیش سرطانی شاید علت این کاهش برداشتن پولیپ. شیوع این بیماري در امریکا کاهش یافته است

یی تشخیص در خصوص این هاي کولونوسکوپی بعنوان استاندارد طالگرچه روش. هنگام کولونوسکوپی باشد
، (FOBT)دیگري همچون تست خون در مدفوع هاي ن روششود اما در کنار آوب میبیماري محس

رافی مدفوع و کولونوگ) DNA(آزمایش سیگموئیدوسکوپی منعطف، باریم انماي دبل کنتراست و اخیراً
.شوندتوموگرافیک کامپیوتري نیز مورد استفاده واقع می

، قرائن و شواهدي وجود دارد اما به اعتقاد هاي مذکور جهت غربالگريئید بکارگیري هر کدام از روشر تأد
فاق نظر در مورد بر سایرین کافی نیستند و لذا اتهامتخصصین این شواهد و قرائن جهت ترجیح یکی از روش

.انجام غربالگري وجود نداردچگونگی 

در این . باشدآزمایش مدفوع به ویژه آزمایش خون در مدفوع همچنان بعنوان یک تست غربالگري مورد توجه می
و نیز آزمایش جدید خون در مدفوع از دیدگاه خون در مدفوع سنتیمقاله نقاط ضعف و قوت آزمایش

.آزمایشگاهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

) FOBT(خون در مدفوع سنتی ش آزمای

. دباشنمی) g FOBT(ایاكهاي غربالگري سرطان کولورکتال مبتنی بر انجام تست قدیمی گبسیاري از برنامه
اي که در این نکته. شودهاي آماده انجام میساز و یا با استفاده از کارتاین تست در کشور ما بصورت دست



داري با هم دارند، هاي معنیتفاوتدر ایران هاي تجاري یفیت کیتکخصوص حائز اهمیت است این است که 
. باشدضروري میها قبل از استفاده کامالًلذا کنترل کیفی این کیت

تلیال دیواره روده بزرگ از هاي اپیلیتر خون را از طریق ریزش سلولمیلی5/0-5/1بطور طبیعی هر فرد روزانه 
لیتر خون را نشان میلی10تا 5اند که دفع بیش از به نحوي طراحی شدههاي تجاريتست. دهددست می

.گرم هموگلوبین در یک گرم مدفوع استمیلی5–10این مقدار خون برابر با . دهند

ها بطور مقطعی انجام هاي آدنوماتوز یا سرطانناشی از پولیپائیکه فرض بر این است که خونریزياز آنج
واکنش شیمیایی بواسطه فعالیت . تست خون مخفی حداقل باید بر روي سه نمونه انجام پذیردلذا انجام ،شودمی

در حضور فعالیت پراکسیدازي از پراکسید هیدروژن موجود . باشدهموگلوبین می“ هم”شبه پراکسیدازي قسمت 
.کندزآبی ایجاد میگایاك یک واکنش رنگی به رنگ آبی یا سبصمغدر محلول الکلی اکسیژن آزاد شده و با جزء 

ها کنترل مثبت و منفی نیزبه همراه بعضی از کیت. ارزان بودن و در دسترس بودن از مزایاي تست گایاك است
هاي این تست گرچه چنانچه کارت. پایدار استدر مدفوع نسبتاً“ هم”ه جزء مزیت دیگر آن است ک. وجود دارند

.است نتیجه مثبت کاذب به بار آورنددر معرض نور و حرارت زیاد قرار گیرند ممکن 

ترین نکته این است که غربالگري با تست گایاك بر اساس مطالعات وسیع بعمل آمده موجب کاهش مهم
.گردددرصدي در میزان مرگ و میر ناشی از سرطان کولورکتال می16

مواد غذایی به ویژه ی نبوده وگایاك اختصاصی جهت هموگلوبین انسانواکنش : اما تست گایاك معایبی هم دارد
توانند در این آزمایش منجر به نتیجه فعالیت پراکسیدازي هستند که میخون حیوانات و برخی سبزیجات داراي

میوگلوبین و هموگلوبین موجود در گوشت قرمز یا ماهی مصرف شده خاصیت پراکسیدازي . مثبت کاذب گردند
اي و نیز هاي رودههمچنین مقداري از انواع باکتري. مایش را مثبت نمایندتوانند بطور کاذب نتیجه آزو میداشته

هم اثر پراکسیدازي دارند و موجب بروز ... هایی مانند ترب، شلغم، موز، انگور سیاه، گالبی و سبزیجات و میوه
.گردندنتیجه مثبت کاذب می

ایت نماید، گرچه در یک مطالعه جدید رعااز آزمایش یک رژیم غذایی خاص ربنابراین باید فرد چند روز قبل
برخی محققان نشان . جه نداردثیري بر میزان مثبت شدن نتیایی تأکه محدودیت رژیم غذمشخص شده است

ساعت پس از 48توان نمونه را اند که براي به حداقل رساندن خاصیت پراکسیدازي گیاهان مصرف شده میداده
.ه انجام آزمایش اقدام نمودو آنگاه نسبت بکردهدفع نگهداري 



رخی محققان آهن موجب نتیجه به ادعاي ب. اثر آهن رژیم غذایی بر نتیجه تست همچنان بحث برانگیز است
تواند در رژیم غذایی میCمیزان زیاد ویتامین . اندحالیکه برخی این ادعا را رد کردهگردد در اذب میمثبت ک

.د قبل ار انجام آزمایش باید از مصرف این ویتامین اجتناب کنندراکاذب به بار آورد، لذا افمنفینتایج 

ضد از جمله مصرف آسپیرین،مطالب بحث برانگیز بسیاري در خصوص ایجاد نتایج مثبت کاذب وجود دارد؛
ظران قطع نذب به بار آورند و لذا برخی صاحبو وارفارین ممکن است نتایج مثبت کااستروئیديدردهاي غیر

.کنندگیري در صورت امکان توصیه میمصرف این داروها را قبل از نمونه

ی لحظات عممال

مار بر روي خیر در انجام آزمایش جائز نیست و بهتر است نمونه توسط خود بیجهت اطمینان از اعتبار آزمایش تأ
خیر به آزمایشگاه ارسال گردد ا تأام پذیرد و بنجآوري نمونه بطور مرسوم ااگر جمع. کارت مخصوص منتقل شود

.احتمال نتیجه منفی کاذب وجود دارد

انجام آزمایش بر روي نمونه . قبل از ادامه انجام آزمایش باید صبر کرد تا نمونه مدفوع بر روي کارت خشک گردد
.مرطوب با احتمال افزایش موارد مثبت کاذب همراه است

به معنی سرطان کولون نیست و ممکن است ناشی از زاماًشایان ذکر است که مثبت شدن تست گایاك ال
.هاي فوقانی دستگاه گوارش باشدخونریزي قسمت

سفانه هیچ روشی جهت اتوماسیون تست گایاك وجود ندارد و تفسیر نتیجه آزمایش نیز تا حد زیادي به متأ
در مطب پزشکان یا توسط شورها مثل امریکا که انجام این تستدر برخی ک. گر بستگی داردتجربه آزمایش

در این جاها هم توصیه شده . یابدگیرد احتمال خطا در تفسیر نتیجه افزایش میها صورت میپرستاران در بخش
.ها و کارشناسان آزمایشگاه انجام شوداست که تست در آزمایشگاه و توسط تکنسین

باشد و موارد مثبت و سرطان کولون میآل جهت غربالگريگایاك فاقد حساسیت و ویژگی ایدهبه هرحال تست
از آنجائیکه در . شوددرصد برآورد می50تا 30بین FOBحساسیت تست . گرددمشاهده میمنفی کاذب مکرراً
آید، لذا حساسیت واقعی این تست آنها منفی است آزمایش کولونوسکوپی بعمل نمیFOBافرادي که تست 

. باشنداي میهاي رودهد نتایج مثبت ناشی از بدخیمیدرص5-10حدود . شودگیري نمیاندازه



کند و در صورت وجود عالئم مشکوك و با توجه به سن باید منفی بدخیمی کولون را رد نمیFOBیک آزمایش 
.  اقدام تشخیصی بیشتر بعمل آید

بر اساس (یی اعم از شیمیا) FOBT(هاي حساس برخی از متخصصین بجاي تست مرسوم گایاك استفاده از تست
ا حساسیت بیشتري دارند اما موارد مثبت کاذب هاگرچه این تستکنند،یا ایمونولوژیک را توصیه می) گایاك

.آنها هم بیشتر است

Fecal Immunochemical Test (FIT)آزمایش ایمونوشیمی مدفوع 

ه جزء گلوبین هموگلوبین انسانی کلونال بر علیهاي منوکلونال یا پلیباديیاساس این آزمایش استفاده از آنت
هاي تست.بین دست نخورده یا اشکال اولیه تغییر شکل یافته آن واکنش دهدولتواند با هموگاست که می

ایمونولوژیک به خونریزي قسمت تحتانی لوله گوارشی حساس هستند چرا که گلوبولین سریعاً در روده کوچک از 
توان در فرم کیفی فقط می. این کیت در بازار عرضه شده استیهم فرم کیفی و هم فرم کم.رودبین می

. شودگیري میا در فرم کمی میزان آن هم اندازهبصورت مثبت یا منفی هموگلوبین مدفوع را گزارش کرد ام
ترین مهم. باشدثیر رژیم غذایی نیز نمیمرسوم گایاك بیشتر بوده و تحت تأحساسیت این روش نسبت به روش

.روش باال بودن موارد مثبت کاذب استاشکال این

، مشخص مطالعه که در آلمان صورت پذیرفتههم بصورت کیت عرضه شده است و اما در یک ) FIT(تست کمی 
مدنظر اي است که باید کامالًمختلف بسیار زیاد است و این نکتههاي گردیده که تفاوت نتایج حاصل از کیت

ها این دستگاه. تواند کارساز باشدهاي اتوماتیک تا حدودي میدستگاهتفاده ازها اسبراي جبران این تفاوت. باشد
الیا و جاهاي دیگر هم مرسوم در استرالیا و ایتیراًشوند و اخدر ژاپن و شرق آسیا مدتهاست که بکار گرفته می

.نددهها انجام مقدار زیاد آزمایش را میسر نموده و خطا را کاهش میاین دستگاه. اندشده

ویژگی باالیی را در تشخیص سرطان کولورکتال نشان داده که حساسیت وPCRمدفوع با روش DNAسنجش 
باشدبا توجه به نوظهور بودن آن محتاج آزمایشات تکمیلی جهت استفاده گسترده می

یه و ارزان وبه لحاظ درمان پذیري باالي تومورهاي کولورکتال در صورت تشخیص در مراحل اول:سخن پایانی
شروع . اندغیر مهاجم بودن تست گایاك بسیاري از محافل علمی انجام ساالنه یا دو سال یکبار آنرا توصیه کرده

هاي کولورکتال الزم با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان. باشدسال به باال می50سن غربالگري از 



ات داخلی بایست با توجه به امکانی میز بعد آزمایشگاها. است برنامه کشوري جهت غربالگري آنها مشخص شود
ثیر رژیم غذایی و داروها و سایر گیري، مقدار دفعات نمونه، تأدستورالعمل مدونی جهت انتخاب کیت، نحوه نمونه

.ها اجرا شودموارد تهیه و بطور یکنواخت در تمامی آزمایشگاه

پذیرد تنها محتویات عروق خونی وارد روده اي انجام میریزي رودهوقتی خون:  شنهاد یک طرح تحقیقاتییپ
شاید از این . گیرندشود بلکه محتویات روده از جمله باکتریها هم در تماس مستقیم با جریان خون قرار مینمی
براي این منظور شاید  جستجوي پاسخ این سوال بتواند مفید واقع . گی بتوان استفاده تشخیص به عمل آوردویژه
یابد؟هاي روده اي افزایش میبادي برعلیه باکتريکه آیا در این پروسه عیار آنتیشود


