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ارسال جواب آزمایشات با 

پست رایگان جهت شهرستان 
ها و مناطق خارج از شهر تهران

 )کرج، اسالم شهر و ...(

ارسال جواب آزمایشات 

با پیک رایگان به کلیه 

مناطق 22 گانه تهران

خدمات جوابدهی 
آنالین آزمایشات از طریق وب سایت 

آزمایشگاه
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ویژه پزشکان محترم

 و مراجعین عزیز

خدمتی جدید با عنوان 

آزمایشگاه الکترونیک: 
انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی شامل 

پذیرش، نمونه برداری تا جوابدهی در فضای منزل یا 

محیط کار شما از طریق وبسایت آزمایشگاه ویژه 

پزشکان و مراجعین محترم
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خدمات طالیی
 آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین
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ارائه نمودار سوابق بیماران  برای اولین بار 
در سطح آزمایشگاه های کشور.

خدمات رایگان، خونگیری 
در منزل 

ارسال جواب آزمایشات با 

پست رایگان جهت شهرستان 
ها و مناطق خارج از شهر تهران

آزمایشگاه فروردین جهت  )کرج، اسالم شهر و ...(
کلیه متقاضیان )ناتوان، سالمند، 

معلول، خانم های باردار و ...( در  کلیه 
مناطق 22 گانه تهران آماده ارائه خدمات 

رایگان خون گیری در منزل می 
باشد. 
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معرفی طرح نوین آزمایشگاه 
الکترونیک فروردین در منزل شما

انجام کلیه خدمات حضوری آزمایشگاه )پذیرش، 
نمونه برداری، جوابدهی( 

مجتمــع  در  کــه  خالقانــه  و  نویــن  طــرح  ایــن 
آزمایشــگاهی فروردیــن طراحــی شــده و از مورخــه 94/7/1 
ــل  ــه مراح ــر دارد کلی ــد، در نظ ــی باش ــرا م ــال اج در ح
ــی را  ــری و جوابده ــه گی ــرش، نمون ــامل پذی ــش ش آزمای
ــام از  ــا ثبــت ن ــه آزمایشــگاه و  ب بــدون مراجعــه بیمــار ب
طریــق ســایت آزمایشــگاه فروردیــن و ارســال نمونــه بــردار 
ــن  ــد. در ای ــام ده ــار انج ــط کار بیم ــا محی ــزل ی ــه من ب
ــق  ــه پذیــرش آزمایشــات را طب پروســه بیمــار فقــط هزین
تعرفــه مصــوب خواهــد پرداخــت و ســایر خدمــات شــامل 
ــورت  ــه ص ــک، ب ــا پی ــواب ب ــال ج ــری و ارس ــه گی نمون

ــد. ــد ش ــام خواه ــگان انج رای
مراحــل انجــام کار بســیار ســاده و بــه شــرح ذیــل 

مــی باشــد:
ــق وب  ــات از طری ــت آزمایش ــن درخواس ــت آنالی 1. ثب
http://farvardin-lab. آزمایشــگاه بــه آدرس  ســایت 

ــک.  ــگاه الکترونی ــمت آزمایش com در قس
2. پزشــکان محتــرم مــی تواننــد بعــد از ورود بــه 
ــژه  ــا انتخــاب قســمت وی درگاه آزمایشــگاه الکترونیــک، ب
ــا از  ــپ و ی ــود را تای ــر خ ــورد نظ ــات م ــکان، آزمایش پزش
لیســت موجــود انتخاب و بــرای آزمایشــگاه ارســال نمایند. 
ــی   ــرای هماهنگ ــای الزم ب ــی ه ــمت راهنمای ــن  قس در ای
زمــان نمونــه گیــری و نحــوه پرداخــت هزینــه آزمایشــات 

ــرار داده شــده اســت.  ق

ــد  ــی توانن ــز م ــدگان نی ــه کنن ــرح مراجع ــن ط در ای
تمــام پروســه را بــدون مراجعــه حضــوری بــه آزمایشــگاه 
و از طریــق وبســایت آزمایشــگاه انجــام دهنــد، پزشــکان 
محتــرم مــی تواننــد بــا یــادآوری ایــن مطلــب بــه مراجعــه 
کننــدگان خــود، اســباب رضایــت بیمــاران خــود را فراهــم 

آورنــد. 
در نهایــت مــی توانیــد جــواب خــود را از طریــق 
وبســایت، بــه صــورت آنالیــن دریافــت نمــوده و یــا ایــن 
ــال  ــت ارس ــود و درخواس ــق آدرس خ ــت دقی ــا ثب ــه ب ک
جــواب آزمایــش، جــواب خــود را از طریــق پیــک موتــوری 

ــد. ــت نمایی ــگاه دریاف ــگان آزمایش رای

اهداف و مزایای طرح آزمایشگاه الکترونیک 

1. ارائــه کلیــه خدمــات چــکاپ ادواری ضــروری تجویــز 
شــده توســط پزشــک بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری 
ــزل یــا محیــط کار  توســط تیــم مجــرب آزمایشــگاه در من

بیمــار از طریــق وب ســایت.
2. کاهــش رفــت و آمــد و هزینــه هــای ایــاب و ذهــاب 
ــرم  ــن محت ــه مراجعی ــان و هزین ــی در زم ــه جوی و صرف
ــر آلودگــی هــوا ، ترافیــک ،  ــه مشــکالتی نظی ــا توجــه ب ب

ــارک خــودرو .... ــود فضــای پ کمب
3. کنتــرل ســطح ســالمت کلیــه مراجعیــن عزیــز بویــژه 
ســالمندان و افــراد کــم تــوان کــه بــه علــت عــدم امــکان 
ــات دوره ای  ــام آزمایش ــه انج ــادر ب ــوری ق ــه حض مراجع
ضــروری خویــش نمــی باشــند )از جملــه کنتــرل هفتگــی 

تســت انعقــادی، انــدازه گیــری ســطح دارویــی و ...(
ــن قابلیــت  ــر ای ــا ذک ــد ب ــرم می توانن 4. پزشــکان محت
ــم آورده و در  ــار را فراه ــی بیم ــباب راحت ــگاه، اس آزمایش
ــته  ــود داش ــار خ ــر بیم ــبی ب ــی مناس ــر روان ــه تاثی نتیج

ــند. باش
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افزایش سرعت جوابدهی آزمایشگاه در بخش پاتولوژی با 
بکارگیری دستگاه های جدید

مجتمــع آزمایشــگاهی فروردیــن بدیــن وســیله اعــالم مــی دارد بــا توجــه بــه خریــد تجهیــزات جدیــد در بخــش 
ــه 72  ــوژی را ب ــمیر و پاتول ــای پاپ اس ــه نمونه ه ــخ گویی ب ــان پاس ــن زم ــگاهی فروردی ــع آزمایش ــوژی مجتم پاتول
ســاعت کاهــش داده اســت. ایــن آزمایشــات توســط آقــای دکتــر بینــش امامــی و خانــم دکتــر فرینــاز راشــد مرنــدی 
ــذا از پزشــکان محتــرم دعــوت  ــا مشــاوره جمعــي از اســاتید دانشــگاه علــوم پزشــکي تهــران  انجــام می شــود. ل و ب
بعمــل می آیــد تــا از ایــن امــکان جدیــد بــرای درمــان هــر چــه ســریع تر بیمــاران و افزایــش رضایــت آن هــا اســتفاده 

نماینــد.

فراخوان مقاالت پزشکان عالقمند جهت چاپ در بولتن 
آزمایشگاه فروردین

ــز  ــن مرک ــت ای ــاء کیفی ــت ارتق ــژه پزشــکان جه ــن، وی ــن آزمایشــگاه فروردی ــدوام انتشــار بولت ــه ت ــه ب ــا توج ب
ــام  ــا ن چنانچــه تمایــل داریــد مــی توانیــد مقــاالت خودتــان را جهــت چــاپ در نشــریه مذکــور ارســال کنیــد تــا ب
ــان در آن چــاپ گــردد در ایــن خصــوص مــی توانیــد از روش هــای منــدرج در صفحــه 19  تمــاس حاصــل  خودت

ــد. فرمایی
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ــه  ــوارد ســرطان اســت  ک ــه م ســرطان روده از جمل
در صــورت تشــخیص زود هنــگام، بخوبــی قابــل مــداوا و 
معالجــه اســت. در کشــور هــای صنعتــی، ســرطان روده 
از علــل اصلــی مــرگ ناشــی از ســرطان بشــمار مــي رود. 
ــدود  ــال ح ــر س ــان ه ــور آلم ــال در کش ــوان مث ــه عن ب
52.000 نفــر بــه ایــن ســرطان مبتــال شــده کــه از ایــن 

میــان، میــزان مــرگ و میــر ســاالنه 30.000 اســت..
ایــن بیمــاری در هــر ســنی بــروز می یابــد، امــا 
ــت. ــتر اس ــال بیش ــاالی 50 س ــن ب ــروز در س ــزان ب می
ایــن ســرطان در مراحــل اولیــه درمــان پذیــر اســت، 
ــه عالمتــی  امــا تشــخیص آن در مراحــل اولیــه هیچگون

نــدارد.
ســرطان کولــون ســومین نــوع ســرطان هــای بدخیــم 

و دومیــن عامــل مــرگ ناشــی از ســرطان اســت.
ــی  ــان رخ م ــش از زن ــردان بی ــون در م ســرطان کول
دهــد. از جملــه علــل مهــم آن عــادات مربــوط بــه 
تغذیــه اســت کــه در رابطــه بــا روشــهای مــدرن زندگــی 
ــات و  ــی از میوه ج ــتفاده کاف ــدم اس ــتند، ع ــرح هس مط
ــری  ــواد پرکال ــاد م ــرف زی ــل مص ــبزیجات و در مقاب س

ــای  ــز، غذاه ــرده، مایون ــرخ ک ــی س ــیب زمین ــر س نظی
ــات شــیمیایی  ــتفاده از ترکیب ــاده، شــیرینی جات، اس آم
کــه جهــت کنســرو مــواد غذایــی مــورد اســتفاده قــرار 
ــو  ــت پرت ــه تح ــی ک ــواد غذای ــن م ــد و همچنی مي گیرن
ــی محســوب مي شــوند. ــوارد اصل ــد از م ــه ان ــرار گرفت ق
ســرطان  غربالگــری  بــرای  زیــادی  تســت های 

دارد. وجــود  کولورکتــال 
ــرطان را در  ــد س ــی توانن ــه م ــی ک ــت های 1- تس
ــوع(. ــد. )تســت مدف ــل عــالج کشــف کنن ــه ی قاب مرحل

ــرطانی  ــش س ــای پی ــه پولیپ ه ــی ک ــت های 2- تس
)آدنوماهــا( را کشــف می کننــد منجــر بــه پیشــگیری از 
وقــوع ســرطان مــی شــوند. تســت هایی کــه پولیپ هــای 
پیــش ســرطانی را کشــف می کننــد ارجــح بــوده وشــامل 
ــی  کولونوســکوپی )Colonoscopy(، ســی تی کولونوگراف
)CT Colonography( و سیگموئیدوســکوپی منعطــف 
زمینــه  در  بســیار  پیشــرفتهای  وجــود  بــا  اســت. 
ــه  ــع ســرطان روده از جمل پیشــگیری و شناســائی بموق
ــه  ــه هزین ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــد گف ــکوپی، بای کولونوس
زیــاد ایــن روش و مشــکالت متعــددی کــه در رابطــه بــا 
تشــخیص خــون مخفــی در  مدفــوع وجــود دارد، مســئله 
ــده  ــل نش ــد ح ــه بای ــور ک ــوز آن ط ــری هن ــش گی پی
ــد،  ــت های جدی ــه تس ــد ک ــي رس ــر م ــا بنظ ــت، اّم اس
ــان  ــدم اطمین ــد. ع ــر آین ــر ب ــن ام ــده ای ــی از عه بخوب
ــاک( و  ــه تســت خــون مخفــی در مدفــوع )تســت گای ب
میــزان نســبتا زیــاد نتایــج مثبــت کاذب ســبب شــد کــه 
ــورت  ــص ص ــن نق ــع ای ــرای رف ــادی ب ــای زی پژوهش ه
گیــرد. خوشــبختانه ایــن امــر صــورت پذیرفتــه و نتیجــه 
ــرار  ــد ق ــورد تایی ــدد م ــای متع ــت آن در گزارش ه مثب

گرفتــه اســت.
ــده اي در  ــش عم ــي نق ــرات مولکول ــي از تغیی بعض
ــي  ــد.  یک ــزرگ دارن ــرطان هاي روده ب ــي س بیماري زای
از ایــن تغییــرات کــه در مراحــل اولیــه تکامــل تومورهــا 
ــه  ــد ب ایجــاد میشــود، متیالســیون DNA کــه مــی توان
عنــوان یــک مارکــر تشــخیصی ضایعــات پیــش ســرطاني 
و یــا ســرطاني بــه کار رود. روش هــاي ســاده تشــخیصي 

آزمایشی جدید درتشخیص سرطان کولون
جبار لطفی )دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی(
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غربالگــري ســرطان هاي روده بــزرگ بــا حساســیت بــاال 
)SEPT9(کــه در ســلول هاي  مثــل متیالســیون ژن 
پیــش ســرطاني و یــا ســرطاني در گــردش خــون وجــود 

ــت دارد: دارد، از آن جهــت اهمی
1-  میــزان مــرگ و میــر در بیمارانــي کــه با ســرطان 
روده بــزرگ در مراحــل پیشــرفته مراجعــه مــي نماینــد 
نســبت بــه آنهایــي کــه در مراحــل اولیــه مراجعــه مــي 

کننــد، بیــش از 8  برابــر اســت.
ــر از   ــا باالت ــا نیمــي از بالغیــن  50 ســال و ی 2- تنه

ــد.   50 ســال جهــت غربالگــري مراجعــه مــي کنن
3- تنهــا 40% از بیمــاران در مراحــل اولیــه تشــخیص 
ــرگ و  ــزان م ــل می ــن دلی ــه همی ــوند، ب ــي ش داده م
ــوده و اغلــب تشــخیص بیمــاری در مراحــل  ــاال ب میــر ب

ــرد. ــورت می گی ــرفته ص پیش

ــه   ــالء ب ــر ابت ــه از خط ــراد همیش ــه اف ــي ک از آنجای

ســرطان کولورکتــال در رنــج مي باشــند و از طرفــي 
ــر مثــل کولونوســکوپي  اســتفاده از روش هــاي تهاجمي ت
ــخیصي  ــاي تش ــت و راه ه ــکل اس ــن مش ــراي مراجعی ب
دیگــر غربالگــري مثــل حضــور خــون مخفــي در مدفــوع 
ــک  ــتفاده از ی ــذا اس ــدارد، ل ــي را ن ــیت کاف ــز حساس نی
ــا حساســیت و  ــر تهاجمــي و ب روش بســیار ســاده و غی
ــي متیالســیون  ــل بررســي مولکول ــاال مث ــت ب اختصاصی

ــت. ــده اس ــوردار ش ــژه اي برخ ــت وی SEPT9  از اهمی
ــت  ــیون ژن SEPT9 مثب ــه متیالس ــي ک در بیماران
ــود  ــت وج ــي جه ــر باالی ــش خط ــک افزای ــد، ی مي باش

ســرطان روده بــزرگ وجــود دارد و حتمــا نیــاز بــه 
پیگیري هــاي بیشــتر دارنــد.

ــن  ــام ای ــده، انج ــام ش ــات انج ــیاري از مطالع در بس
تســت داراي بیــش از80% حساســیت و90% اختصاصیــت 
مي باشــد، یعنــي در 90% مــوارد وجــود ســرطان و 
ــن تســت  ــزرگ، ای ــات پیــش ســرطاني روده ب ــا ضایع ی
ــن  ــه ای ــد ک ــان داده ان ــات نش ــردد. مطالع ــت مي گ مثب
تســت مي توانــد بــه عنــوان یکــي از بهتریــن تســت هاي 
غربالگــري ســرطان روده بــزرگ اســتفاده کــرد و در 
ــي  ــراد م ــت، اف ــن تس ــام ای ــس از انج ــاز، پ ــورت نی ص
ــد و  ــکوپي نماین ــج، کولونوس ــد نتای ــت تایی ــد جه توانن
پزشــکان مــي تواننــد قبــل از انجــام کولونوســکوپي بــه 
عنــوان یکــي از تســت هــاي غربالگــري مناســب از انجــام 

ــد. ــن تســت اســتفاده نماین ای
  SEPT9 ــیون ــت متیالس ــام تس ــت انج روش کار: جه
ــده و  ــه ش ــرد گرفت ــي از ف ــون محیط ــر خ 10میلی لیت
ــپس  ــردد، س ــي گ ــدا م ــي ج ــرایط خاص ــما در ش پالس
از  پــس  و  پذیــرد  مــي  صــورت    DNA اســتخراج 
ــتفاده از  ــا اس ــدیم ب ــولفیت س ــی س ــا ب ــیون ب متیالس
روش Methylation Specific PCR  حضــور و یــا عــدم 

ــردد. ــي گ ــي م ــیون  SEPT9  بررس ــور متیالس حض
تفسیر:

ــي  ــیون SEPT9  منف ــه متیالس ــي ک -    در صورت
گــردد، بــا احتمــال باالیــي مــي تــوان بــه بیمــار 
ــدارد  ــود ن ــزرگ وج ــرطان روده ب ــه س ــان داد ک اطمین

.)%90 )اختصاصیــت 
-    در صورتــي کــه متیالســیون ژن SEPT9  مثبــت 
ــتر  ــاي بیش ــي ه ــه بررس ــاز ب ــا نی ــار حتم ــردد، بیم گ

ــد انجــام شــود. داشــته و کولونوســکوپي بای
نکاتــی کــه در تفســیر ایــن تســت بایــد در نظــر گرفتــه 

شــود شــامل مــوارد زیــر مــی باشــد:
ــه انجــام  ــم هــاي حامل ــد در خان ــن تســت نبای -  ای
گیــرد، زیــرا گاهــي اوقــات نتایــج مثبــت کاذب در ایــن 

افــراد دیــده مــي شــود.
ــپ روده  ــال پولی ــه قب ــرادي ک ــت در اف ــن تس -  ای
ــد  ــته شــده  نبای ــا برداش ــپ آنه ــتند و پولی ــزرگ داش ب

ــود. ــام ش انج
ــزرگ  ــه ســرطان روده ب ــه مشــکوک ب ــرادي ک -  اف
ــت  ــي تس ــد ول ــاري را  دارن ــم بیم ــند و عالئ ــي باش م
ــد  ــا نیازمن ــت نشــود، حتم ــراد مثب ــن اف SEPT9  در ای

،
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ــند. ــي باش ــر م ــاي بررســي دیگ ــه روش ه ب
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ــرطان ها و  ــایع ترین س ــی از ش ــون یک ــرطان کول س
از علــل مهــم مــرگ و میــر در جهــان  می باشــد، نکتــه 
ــناخته  ــد ش ــراد جدی ــدود 10% از اف ــه ح ــر این ک مهم ت
ــه  ــتند. ب ــر هس ــروه پرخط ــون از گ ــرطان کول ــده س ش
همیــن دلیــل دپارتمــان پزشــکی آلمان بررســی ســالیانه  

افــراد بــاالی 50 ســال را توصیــه کــرده اســت.
ــش  ــس از پیدای ــتگی و پ ــه آهس ــون ب ــرطان کول س
آدنوماهــای میکروســکوپی ظــرف دوره هــای 10-16 
ســاله پیشــرفت کــرده و اغلــب بــدون هیچگونــه عالمتی 
در روده وجــود دارنــد. در صــورت شناســایی و تشــخیص 
آدنوماهــای کوچــک در ایــن مرحلــه و پاکســازی روده از 
آنهــا، پاســخ بــه درمــان بســیار خــوب بــوده و اغلــب بــه 

ــردد. ــل منجــر می گ ــودی کام بهب
و  آدنوماهــا  مســتقیم  تشــخیص  مرجــع  روش 

اســت. کولونوســکوپی  کولــون،  پولیپ هــای 
روده  داخــل  در  بزرگتــر  آدنوماهــای  و  تومورهــا 
ــی شــوند،  ــزرگ م ــای کوچــک و ب ــزی ه ســبب خونری
 (Hb( ــن ــی هموگلوبی ــیتها وگاه ــی اریتروس ــه گاه ک
یــا   کمپلکــس Hb/Hp  )هموگلوبین-هاپتوگلوبیــن( را 
ــوع  ــع آنهــا در مدف وارد لومــن روده نمــوده و ســبب دف
ــار  ــوارد بیم ــن م ــیاری از ای ــأ در بس ــد، اتفاق می گردن
متوجــه وجــود خــون در مدفــوع خــود نمی شــود، چــرا 
 Hb  ،ــز اریتروســیتها در لومــن روده ــر همولی کــه در اث
ــع  ــوع دف و کمپلــس Hb/Hp  آزاد شــده و همــراه مدف
می شــوند کــه توســط تســت خــون مخفــی )OB( روی 

ارزیابی کمپلکس هاپتوگلوبین- هموگلوبین روشی نوین، سریع و 
ارزان در ارزیابی سرطان کولون

تهیه و تنظیم: آرش محسنی )سوپروایزر ارشد آزمایشگاه فروردین نوین(
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ــود. ــد ب ــل شناســایی خواهن ــوع قاب مدف
تســت رایــج غیــر تهاجمــی خــون مخفــی در 
ــنجش  ــاس س ــه براس ــت ک ــاک اس ــوع، روش گای مدف
ــه  ــم )Heme( از Hb ب ــه ه ــیداز حلق ــت پراکس فعالی
صــورت غیــر اختصاصــی طراحــی شــده اســت، چــرا که 
ــن  ــن انســانی از هموگلوبی ــناخت هموگلوبی ــی ش توانای
ــود در  ــیدازی موج ــت پراکس ــن دارای فعالی و میوگلوبی
گوشــت حیوانــات، برخــی میوه جــات و ســبزیجات 
رژیــم غذایــی فــرد را نــدارد. بنابرایــن می بایســت 
شــخص رژیــم غذایــی فاقــد ایــن مــواد را قبــل و در روز 
آزمایــش رعایــت نمایــد و ایــن دالیــل ســبب شــده تــا 
ــا 28-40 % ــاک تنه ــول روش گای ــل قب حساســیت قاب
بــرآورد شــود. مــوارد منفــی کاذب نیــز وجــود دارد نظیر 
اســتفاده از Vit C و شــراب قرمــز کــه سرشــار از آنتــی 
اکســیدان ها هســتند و کأل ترکیبــات آنتــی اکســیدانی 
ســبب بــروز منفــی کاذب در تســت گایــاک مــی شــوند، 
امــا اســتفاده از آنتــی بادی هــای اختصاصــی ضــد 
هموگلوبیــن انســانی و یــا کمپلکس Hb/Hp  روشــهای 
ایمونولوژیــک نوینــی بــا حساســیت بســیار باالتــر 

نســبت بــه روشــهای شــیمیایی پدیــد آورده اســت.
در ایــن روشــها نیــازی بــه رعایــت رژیــم غذایــی خــاص 
نبــوده و مــوارد مثبــت کاذب ناشــی از محتویــات غذاهــا 
حــذف شــده اند، همچنیــن حساســیت تســت های 
ایمونولوژیــک نســبت بــه تشــخیص غلظــت هموگلوبیــن 
ــیمیایی  ــر بیشــتر از تســت های بیوش انســان، 100 براب

اســت.
 Hb/Hp ســنجش  امــروزی  تســتهای  اســاس 
Complex در مدفــوع، بــر پایــه مقاومــت بــاالی ایــن 
ــا دفرمــه شــدن  ــر شکســته شــدن ی کمپلکــس در براب
ــک  ــای پروتئولیتی ــم ه ــا آنزی ــده و ی توســط اســید مع
بنــا نهــاده شــده کــه اندازه گیــری غلظــت ایــن ترکیــب 
ــن  ــوارش ممک ــه گ ــور در لول ــا حض ــس از مدت ه را پ

می ســازد.
انجــام ایــن تســت بــه روش ایمونولوژیــک بــه 
همــراه پیگیری هــای الزامــی نظیرکولونوســکوپی باعــث 
تشــخیص پولیپ هــا و آدنوماهــا در مراحــل اولیــه 
تشــکیل آنهــا شــده و همچنیــن باعــث صرفــه جویــی 

بیمــار در هزینــه درمــان می گــردد.
اساس تست:

بادی هــای  آنتــی   ،RIDA SCREEN روش  در 

ــانی  ــن انس ــای هاپتوگلوبی ــد اپی توپه ــال ض مونوکلون
میکروپلیــت  چاهک هــای  در  ســاندویچ،  روش  بــه 
ــده از  ــه ش ــیون تهی ــد. سوسپانس ــده ان ــذاری ش بارگ
نمونــه Stool بیمــار بــه درون چاهک هــا اضافــه شــده 
و پــس از انکوباســیون و مراحــل شستشــو، آنتــی بــادی 
ــه  ــه ب ــانی کونژوگ ــن انس ــد هموگلوبی ــال ض مونوکلون
ــیداز(. ــا پراکس ــه ب ــردد )کونژوگ ــه می گ ــک اضاف چاه
در حضــور کمپلکــس Hb/Hp، یــک ســاندویچ 
را  آن  اجــزای  کــه  می شــود  ســاخته  کمپلکــس 
شــده  ثابــت  آنتی بادی هــای   ،Hb/Hp کمپلکــس 
ــه  ــادی کونژوگ ــس و آنتی ب ــده در کمپک ــس ش و فیک
ــه  ــای کونژوگ ــدار آنتی بادی ه ــد. مق ــکیل می دهن تش
کــه بــه ایــن ســاندویچ متصــل نشــده باشــند در 
ــذف  ــه ح ــیون از مجموع ــس از انکوباس ــوی پ شستش

ــد. ــد ش خواهن
ــه  ــس از اضاف ــد پ ــت باش ــت مثب ــه تس در صورتیک
کــردن سوبســترا, آنزیــم پراکســیداز رنــگ محلــول را از 
بی رنــگ بــه آبــی رنــگ تبدیــل نمــوده و اضافــه کــردن 
ــه زرد تغییــر  Stop reagent، رنــگ ایجــاد شــده را ب
خواهــد داد کــه توســط االیــزا ریــدر خوانــش می شــود. 
مقــدار رنــگ ایجــاد شــده ارتبــاط مســتقیم بــا میــزان 

کمپلکــس Hb/Hp  در نمونــه مــورد آزمایــش دارد.
ــرم  ــکان محت ــت پزش ــورت درخواس در ص
ایــن تســت در مجتمــع آزمایشــگاهی فررودیــن 

ــد. ــد ش ــدازی خواه راه ان
References:
Luthgens K, Maier A, Sieg A, Schmidt-Gayk Hb/Hp 
Complex, A Highly Sensitive Assay for the Detection of 
Fecal Occult Blood. Clin Lab 1998: 44: 543551-.  
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تومور مارکرها
ــور  ــط توم ــه توس ــت ک ــاده ای اس ــر م ــور مارک توم
ــور ســاخته می شــود.  ــه توم ــان ب ــا طــی پاســخ میزب ی
ــی  ــل م ــرح ذی ــه ش ــا ب ــور مارکره ــرد توم ــوارد کارب م

باشــد:
1. افتراق تومورها از بافت نرمال

2. تعییــن وجــود تومــور در بــدن بــر اســاس 
بــدن. مایعــات  یــا  و  خــون  در  آن  اندازه گیــری 

چنیــن مــوادی در ســلول های بافتــی، خــون و 
ــا روش هــای کمــی،  ــدن یافــت شــده و ب ــا مایعــات ب ی
ــل  ــوالر قاب ــا مولک ــوژی و ی ــیمیایی، ایمونول ــی، ش کیف
ــای  ــی، بافت ه ــاظ ریخت شناس ــت. از لح ــخیص اس تش
ســرطانی کــه پاتولوژیســت تشــخیص می دهــد بیشــتر 
ــی  ــز کاف ــتند و تمای ــی هس ــای جنین ــابه بافت ه مش

پیــدا نکرده انــد.
اســاس  بــر   )Grading( تومورهــا  درجه بنــدی 
ــی  ــته کل ــه دس ــه س ــلول های آن، ب ــز س ــزان تمای می

می شــوند: تقســیم 
Well differentiated  .1

Poorly differentiated  .2
 Anaplastic (Without differentiated)  .3

یــا  و  بیوشــیمیایی  رونوشــت  مارکرهــا  تومــور 
ــز  ــده تمای ــان دهن ــوده و نش ــا ب ــک توموره ایمونولوژی

می باشــند. تومــور 
ــوادی  ــابه م ــا مش ــور مارکره ــی از توم در کل بعض
هســتند کــه در دوران جنینــی بــه طــور نرمــال ســاخته 

می شــوند. جــدول مــورد نظــر در پاییــن صفحــه 
ــود.  ــاهده میش مش

ــوع  ــک ن ــا ی ــراه ب ــا هم ــور مارکره ــی از توم بعض
ســرطان مــی باشــند و بعضــی در تومورهــای متعــددی 
ــروف،  ــای مع ــور مارکره ــی از توم ــد. خیل ــروز می کنن ب
در حــاالت غیرســرطانی نیــز ممکــن اســت وجــود 
داشــته باشــند. بنابرایــن تومورمارکرهــا همیشــه بــرای 
ســرطان دیاگنوســتیک و تشــخیصی نیســتند، ولــی بــه 
ــور  ــزان غلظــت توم هــر حــال تصــور می شــود کــه می
ــوده  ــت و حجــم ت ــر در خــون نشــان دهنده فعالی مارک

می باشــد.
ــرای  ــه ب ــی ک ــور مارکرهای ــی، توم ــاظ بالین از لح
غربالگــری تشــخیص یــک تومــور کوچــک در مراحــل 
ــی  ــدر کاف ــه ق ــم ب ــد ه ــد، بای ــی رون ــکار م ــه ب اولی

تومور مارکرها در حوزه آسیب شناسی
تهیه و تنظیم: دکتر بینش امامی

Expression of Oncodevelopmental Tumor Marker
UnrelatedDistantly Related Embryogenically 

Closely Related

Normal ProducingMarker

LymphomaLung, BreastStomach, Liver, 

Pancreas 

ColonCEA

LungColon, Stomach, 

Pancreas

Liver, yolk sacAFP

Epidermal lungLiverGerminal TumorPlacentaBCG

Epidermal lungLung, Oat cellAdrenal carcinoidEnteroendocrineSerotonin
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اختصاصــی و هــم بــه قــدر کافــی حســاس باشــند، ولــی 
متاســفانه تنهــا تعــداد کمــی از تومورمارکرهــا هســتند 
 Tumor specific( کــه بــرای یــک تومــور اختصاصــی
بــه  تومــور  مارکرهــای  اغلــب  marker( هســتند. 
ــر اختصاصــی هســتند  ــور و غی ــا توم ــراه ب صــورت هم

.)Tumor associated marker(
ــکار  ــددی ب ــوارد متع ــا در م ــل تومورمارکره در عم
ــی  ــخیص، ارزیاب ــا تش ــن آن ه ــه مهم تری ــد ک ــی رون م
ــان  ــد از درم ــاری بع ــود بیم ــا وج ــان ی ــرفت درم پیش

ــد. ــاری می باش ــش بیم ــرای پای ــه و ب اولی
ــا  ــه م ــود دارد ک ــیم بندی وج ــوع تقس ــن ن چندی

یکــی از آن هــا را ارائــه می نمائیــم:
1. Enzymes 2. Hormones 3. Oncofetal 
Antigen 4. Carbohydrate Markers 5. Blood 
Group Antigens 6. Cytocratins 7. Proteins 8. 
Receptors 9. Genes and molecular tests 10. 
Circulating Tumor

استفاده بالینی از تومور مارکرها
ــدول  ــا در ج ــور مارکره ــتفاده از توم ــیل اس پتانس

ــت. ــده اس ــه ش ــل خالص ذی

Current Application of Tumor Markers and Their Limitation

Current UsefulnessApplication

LimitedScreening for cancer

LimitedDiagnosing cancer

LimitedEvaluating cancer prognosis

ImportantPredicting therapeutic 

response

LimitedPerforming tumor staging

ControversialDetecting tumor recurrence 

or remission

LimitedLocalizing tumor and 

directing radiotherapeutic 

agents

ImportantMonitoring the effectiveness 

of cancer therapy

ــل  ــوارد ذی ــا در م ــور مارکره ــوع توم ــا در مجم ام
می شــوند: اســتفاده 

برای تشخیص، پروگنوز و پیش گویی  .1
برای پایش اثر درمان  .2

ــیون  ــرای لوکالیزاس ــدف ب ــک ه ــوان ی ــه عن ب  .3
تومــور و درمــان بعــدی آن

ــط  ــر توس ــور مارک ــک توم ــده آل ی ــورت ای ــه ص ب
در  بایــد  و  تومــورال ســاخته می شــود  ســلول های 
مایعــات بــدن شناســایی شــود و نبایــد در افــراد ســالم 
ــن  ــم مشــاهده شــود، بنابرای ــا در حــاالت خوش خی و ی
ــت و  ــراد بی عالم ــری در اف ــرای غربالگ ــد ب ــد بتوان بای
ــی  ــرد، ول ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــت عموم جمعی
ــال، در  ــراد نرم ــا در اف ــور مارکره ــر توم ــفانه اکث متاس
ــده  ــرطانی دی ــای س ــم و در بافت ه ــاالت خوش خی ح
ــی  ــتند. علی رغ ــی نیس ــن اختصاص ــوند و بنابرای می ش
ــزان  ــت، می ــک جمعی ــه در ی ــئله در صورتیک ــن مس ای
ســرطان بــاال باشــد، تســت غربالگــری بایــد انجام شــود.

دو نکته مهم در مورد تومور مارکرها این است که:
ــت  ــه جه ــده اند ک ــناخته ش ــی ش ــای کم - مارکره
پیش گویــی پاســخ بــه درمــان، بــه صــورت اختصاصــی 
قابــل اســتفاده باشــند، ماننــد رســپتورهای هورمون های 
اســتروئیدی بــرای پاســخ بــه آنتــی- اســتروژن و 
بــه  بــرای پیش گویــی پاســخ   Her2/neu اســتفاده 
ــرطان  ــاران س ــپتین )Herceptin( در بیم ــان هرس درم

پســتان
- بــرای بیمــاران بــا کانســر پیشــرفته کــه بــا 
ــت  ــم اس ــوند، مه ــان می ش ــی درم ــای مختلف روش ه

ــم. ــان کنی ــدام روش درم ــا ک ــه ب ــم ک ــه بدانی ک
باشــد  ذیــل  دارای خصوصیــات  بیومارکــر  اگــر 
اطالعــات مــا را بــاال بــرده و بــا آن بــه راحتــی می تــوان 
بیمــار را بــه گزینه هــای درمانــی مطلــوب هدایــت کــرد.
1. بــه آســانی قابــل تفســیر باشــد 2. بســیار حســاس 

باشــد 3. بســیار اختصاصــی باشــد 4. بی خطــر باشــد
 CA15-j3 مثــال در ســرطان پســتان، غلظــت مارکرهــای
ــاری  ــرفت بیم ــرفت و پیش ــان، پس ــا درم و CA27.29 ب
تغییــر می کنــد و در صــورت نتیجه گیــری مطلــوب 
کاهــش و در صــورت عــدم نتیجــه، افزایــش یافتــه و در 

ــد. ــت می مان ــاری ثاب ــات بیم ــان ثب زم
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ارزشیابی سودمندی بالینی

ــرای ارزشــیابی ســودمندی بالینــی چهــار مســئله  ب
ــد: ــم می باش مه

1. محاسبه حدود رفرانس
2. محاسبه ارزش پیشگویی

3. میزان غلظت تومور مارکر
4. تعیین نقش این مارکر در درمان بیماری

1. محاسبه حدود رفرانس
میــزان و حــدود رفرانــس از جمعیــت نرمــال گرفتــه 
می شــود و ترجیــح داده می شــود کــه از همــان جنــس 
و ســن کــه کانســر در آن شــایع اســت باشــد. ولــی در 
عمــل بهتــر اســت Cut off point بــرای تومــور مارکرهــا 
ــن آن  ــرای تعیی ــا Upper Limit و ب ــیم ت ــته باش داش
بهتــر اســت کــه از افــراد بــا بیمــاری خوش خیــم 
ــه  ــاری و جامع ــدون بیم ــراد ب ــا از اف ــود ت ــتفاده ش اس
ــر  ســالم. تعییــن این کــه Cut off point کجــا باشــد، ب

ــد. ــگویی می باش ــاس ارزش پیش اس
2. محاسبه ارزش پیشگویی

شامل حساسیت و اختصاصی بودن تومور مارکرها 
بوده و با آن میزان پیش گویی محاسبه می گردد. یک 
روش سودمند برای ارزیابی چندین تست در رابطه با 

 ROC: Receiver) یک بیماری، ارزیابی توسط منحنی
Operating Characteristic) می باشد. یک مثال را 
 TSA ،در شکل زیر می بینید برای سرطان پروستات
بسیار حساس تر و اختصاصی تر از اسید فسفاتاز که 

به صورت آنزیماتیک )PAPe( و اسید فسفاتازی که با 

ایمونواسی)PAPm(اندازه گیری میشود میباشد.  
3. میزان تومور مارکر

ــه  ــه ب ــا توج ــوال ب ــا معم ــور مارکره ــت توم غلظ
ــا بدخیــم  بیمــاری، ســالمتی، بیمــاری خوش خیــم و ی
متفــاوت اســت. مثــال در کانســر پســتان بــرای مقایســه 
بــا هــم و تعییــن Cut off ســه گــروه را در نظــر 

می گیریــم:
ــه  ــالم ک ــت س ــوان جمعی ــه عن ــال ب ــان نرم - زن

ــت. ــال اس ــا نرم ــر در آنه ــور مارک ــزان توم می
- گــروه غیربدخیــم یــا خوش خیــم کــه شــامل 
بیمــاری  هــای خوش خیــم کبــدی، بیمــاری  هــای 
ایــن گــروه  در  بــارداری می باشــد کــه  و  پســتان 

می یابنــد. افزایــش  تومورمارکرهــا 
- و گــروه ســوم کانســرهای غیرمتاســتاتیک پســتان 
اســت کــه بــه طــور اختصاصــی تومورمارکرهــا افزایــش 

می یابــد.
4. اداره و درمان بیماری

بیشــتر تومــور مارکرهــا درمــان و پیشــرفت کانســر 
ــت  ــن اس ــا ممک ــور مارکره ــش می کننــد. توم را پای

ــل اســتفاده شــوند: ــوارد ذی ــرای م ب
1. تعییــن میــزان موفقیــت درمــان اولیــه )جراحــی 

یــا رادیاســیون(
2. تعیین عود کانسر

3. پایش موثر بودن روش های درمانی
اگــر غلظــت تومــور مارکــر بــرای پایــش ســودمندی 
ــش  ــاری افزای ــرفت بیم ــا پیش ــد: ب ــت بای ــان اس درم
ــات  ــا ثب ــد و ب ــش یاب ــاری کاه ــرفت بیم ــا پس ــد، ب یاب

ــد. ــت بمان ــاری ثاب بیم
ــود  ــر ع ــور مارک ــت توم ــدی غلظ ــش بع ــک افزای ی
کانســر را نشــان می دهــد. بیمــاری پیشــرونده بــه 
صــورت افزایــش 25% در غلظــت تومــور مارکــر تعریــف 
ــرار  ــه تک ــن 4-2 هفت ــد بی ــری بای ــود. نمونه گی می ش

شــود.
ــاس  ــر اس ــان ب ــن درم ــری در حی ــل نمونه گی فواص
نــوع تومــور )میــزان نیمــه عمــر( و یــا پیگیــری بالینــی 
بایــد متناســب باشــد. کاهــش حداقــل یــک دوم میــزان 
ــاری  ــبی بیم ــرفت نس ــان دهنده پس ــر نش ــور مارک توم
اســت. بــا ایــن پیــش فــرض کــه عــود تومــور بــا تغییــر 

میــزان ســرمی تومــور مارکــر متناســب باشــد.
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راهبرد بالینی
تشــخیص و مرحله بنــدی کانســر شــامل مــوارد 

می باشــد: ذیــل 
آزمایشات فیزیکی 2. تصویربرداری  .1

3. مطالعات آزمایشگاهی
ــا کمــک  ــن ب ــن ســه روش و هم چنی ــه کمــک ای ب
ــا غربالگــری، تشــخیص، مرحله بنــدی و  ــور مارکره توم
ــه  ــی را انجــام داد. البت ــای درمان ــی از روش ه ــه یک ارائ
ــل  ــاال قاب ــوارد ب ــام م ــرای تم ــا ب ــور مارکره ــام توم تم
اســتفاده نیســتند و هم چنیــن تمــام تومورهــا نیــز 
تومــور مارکــر متناســب ندارنــد. پــس هــر تومــوری و هر 
تومــور مارکــری بایــد بــرای اســتفاده در بالیــن توســط 
ــی  ــروه بین الملل ــن گ ــود. چندی ــف ش ــکان تعری پزش
ــی از  ــتفاده بالین ــرای اس ــی (Guide Line( ب راه کارهای

ــد: ــد مانن ــن نموده ان ــا تبیی ــور مارکره توم
1. National Academy of Clinical Biochemistry 
(NACB)
2. European Group on Tumor Markers (EGTM)
3. The American Cancer Society (ACS)
4. American Society For Clinical Oncology 
(ASCO)

 NACB، EGTM، ــای ــه توصیه ه ــور خالص ــه ط ب
ــد: ــل می باش ــرار ذی ــه ق ACS و ASCO ب

Breast Cancer
ــه  - ER، PR و HER-2 در تمــام بیمــاران پاســخ ب

ــد ــگویی می کن ــان را پیش درم
 CEA، CD27.29 ــتفاده از ــن اس ــور روتی ــه ط - ب
ــرای  ــه نمی شــود و فقــط ب ــی توصی ــه تنهای CA15-j3 ب
پایــش بیمــاری پیشــرفته توصیــه شــده و بــاال رفتــن آن 

ــد. ــی می باش ــت درمان ــانه شکس نش
ــاران  ــط در بیم ــتروئید فق ــون اس ــپتور هورم - رس
ــی کــه درمــان اندوکریــن می خواهنــد، اســتفاده  انتخاب

می شــود.
بــرای  االیــزا  روش  وســیله  بــه   UPA/PAI-1  -
پیش آگهــی در بیمــاران کانســر پســتان کــه غــدد 
لنفــاوی منفــی )Node Negative( دارنــد، اســتفاده 

. د می شــو
- انکوتایــپ Dx بــرای پیشــگیری عــود در بیمــاران 
ــت  ــتروژنی مثب ــده اس ــه گیرن ــی ک ــاوی منف ــدد لنف غ
کار  بــه  می گیرنــد،  تاموکســی فن  و  دارنــد   )+ER(

ــی رود. م

Ovarian Cancer

CA125 بــه عنــوان یــک مارکــر کمکی در تشــخیص 
و پایــش درمــان، تشــخیص عــود و تعییــن پیش آگهــی 

ــی رود. بکار م

Prostate Cancer

PSA بــه همــراه DRE جهــت تشــخیص در مراحــل 
اولیــه و نیــز پیش آگهــی و پایــش درمــان بــه کار 

ــی رود. م

Germ Cell Cancer  

AFP، HCG، LDH و الکالــن فســفاتاز جفتــی بــرای 
تشــخیص، پیــدا کــردن مــوارد بیمــاری، عــود و پایــش 
ــد.  ــکار می رون ــه ب ــای بیض ــورد توموره ــان در م درم
AFP بــرای تشــخیص افتراقــی بیــن ســمینوما از 
ــی رود  ــکار م ــمینومایی ب ــر س ــل غی ــای جرم س توموره

ــت(. ــاال نیس ــمینوم ب )AFP در س
Colon Cancer

CEA بــرای پیش آگهــی، پیگیــری بعــد از جراحــی، 
ــرفته  ــاران پیش ــان در بیم ــش درم ــود و پای ــن ع یافت

ــکار مــی رود. ب
Lung Cancer

 CEA,) ــک ــلول کوچ ــر غیرس ــراق کانس ــرای افت ب
 ProGRP, ( و کانســر ســلول کوچــک (CYFRA 21-j1
NSE( اســتفاده می شــود و هم چنیــن جهــت تشــخیص 
افتراقــی، پیگیــری بعــد از جراحــی، پایــش درمــان در 
ــی رود.  ــکار م ــز ب ــود نی ــن ع ــاران پیشــرفته و تعیی بیم
کوچــک،  غیرســلول  کانســر  در   CYFRA 21-j1

پیش آگهــی را نشــان می دهــد.
غیرســلول  کانســر  در   CYFRA 21-j1 و   CEA
کوچــک و NSE در کانســر ســلول کوچــک، بــرای 
پیش آگهــی و پیگیــری و پایــش درمــان بــکار مــی رود.
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ــی  ــر گلیکوپروتین ــور مارک ــک توم ــی ژن ی ــن آنت ای
ــال توســط  ــه طــور نرم مختــص عضــو می باشــد کــه ب
غــدد  مجــاری  و  انگورک هــا  اپیتلیــال  ســلول های 
پروســتات تولیــد می گــردد و بــه مایــع ســمینال 

می گــردد.  ترشــح 
بــا توجــه بــه اثــر بســیار مهــم آنتــی ژن اختصاصــی 
ــتات،  ــایی زودرس مشــکالت پروس ــتات در شناس پروس
ــکا )FDA( در ســال 1986 آن  ــذا و داروی آمری اداره غ
ــرطان  ــرای س ــوم ب ــش مرس ــک آزمای ــوان ی ــه عن را ب
پروســتات مــورد تأییــد قــرار داد. آزمایشــی کــه امــروزه 
ــیاری از  ــرای بس ــی ب ــور طبیع ــه ط ــکان آن را ب پزش
ــز  ــار( تجوی ــک ب ــاالنه ی ــال )س ــاالی 45 س ــردان ب م
می کننــد. بــا توجــه بــه شــیوع فــراوان ســرطان 
پروســتات در جهــان، بســیاری از مراکــز پزشــکی 
ــا  ــتات ی ــی پروس ــی ژن اختصاص ــش آنت ــام آزمای انج
همــان PSA را بــه منظــور غربالگــری زودرس ســرطان 
ــه  ــت ب ــن اس ــد. PSA ممک ــه کرده ان ــتات توصی پروس
ــا ســرطان  ــتاتیت( و ی ــاب پروســتات )پروس ــت الته عل
ــد. در ضمــن ترومــا و جراحــت،  پروســتات افزایــش یاب
ــا فعالیــت جنســی ممکــن  انجــام آزمایــش رکتــال و ی
اســت میــزان PSA را کمــی افزایــش دهــد و مهمتریــن 
ــراق بزرگــی خوش خیــم  دلیــل انجــام تســت PSA افت

ــد. ــی باش ــتات م ــرطان پروس ــتات و س پروس
غلظــت PSA ســرم دارای نوســان بیولوژیــک فــراوان 
تــا حــدود 30 درصــد مــی باشــد، بــه عنــوان مثــال در 
بیمــاری کــه بــه مــدت 24 ســاعت بســتری مــی گــردد 
ــد  ــش می یاب ــطح PSA  کاه ــد س ــزان 18درص ــا می ت
ــار  ــت جنســی بیم ــده آن کاهــش فعالی ــت عم ــه عل ک
ــاز  ــاق ب ــت  ط ــا در حال ــار خصوص ــی بیم و بی حرکت
ــار  ــص بیم ــس از ترخی ــت پ ــر اس ــذا بهت ــد، ل می باش
ســرپایی  شــرایط  در  بیمــار  از  نرمــال  شــرایط  در 

ــود. ــدد بش ــی مج ــدد و ارزیاب ــری مج نمونه گی
ــش  ــن آزمای ــام ای ــرای انج ــای الزم ب ــی ه آمادگ
ــک  ــه پزش ــش ب ــن آزمای ــام ای ــل از انج ــت؟ قب چیس

ــر: ــد اگ ــالع دهی ــود اط خ
انجــام  قبــل سیستوســکوپی  چنــد هفتــه   •

داده ایــد.
انجــام جراحــی پروســتات و یــا نمونــه بــرداری   •

ــل. ــه قب ــد هفت ــتات در چن از پروس
اخیرا سابقه ی سوندگذاری داشته اید.  •

•     24 ســاعت قبــل از انجــام آزمایــش PSA نبایــد 
ــته  ــی داش ــود ارضای ــا خ ــی و ی ــاس جنس ــزال، تم ان

باشــید.

PSA نکاتی در مورد میزان
طبیعــی بــودن میــزانPSA، نشــانه عــدم   •
وجــود ســرطان پروســتات نیســت. در بعضــی از آقایــان 
ــزان PSA  طبیعــی  ــه ســرطان پروســتات، می ــال ب مبت
ــی 10 میکروگــرم در  اســت. میــزان PSA  حــدود 5 ال
لیتــر، می توانــد یکــی از نشــانه های بــزرگ شــدن 
ــاب پروســتات باشــد،  ــا الته ــم پروســتات و ی خوش خی
ــوام  ــت ت ــا درخواس ــوال ب ــرزی معم ــدوده م ــن مح ای
ــراه بــا  PSA total  خواهــد  مجــدد Free PSA  هم
بــود. PSA  آزاد در خــون بــه هیــچ پروتئینــی متصــل 
نیســت. آزمایــش PSA آزاد بــرای پیگیــری در کســانی 

PSA as a tumor marker
دکتر مهرداد ونکی )موسس و مسئول فنی مجتمع آزمایشگاهی فروردین(
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ــرطان  ــی س ــتات و بررس ــرداری از پروس ــه ب ــه نمون ک
مــی خواهنــد انجــام بدهنــد، توصیــه مــی گــردد، لــذا 
 PSA ــزان ــه همــراه کاهــش می ــش  PSA total ب افزای
آزاد در خــون، می توانــد نشــان دهنــده ی ســرطان 

ــد. ــتات باش پروس
اگــر میــزان PSA بیشــتر از 10 میکروگــرم بــر   •
ــل ســرطان  ــه دلی ــر باشــد، ممکــن اســت ب ــی لیت میل
پروســتات باشــد و ممکــن اســت الزم باشــد بــرای 
ــرداری انجــام شــود. در مراحــل  تاییــد ســرطان نمونه ب
ــیار  ــج بس ــا نتای ــتات ب ــرطان پروس ــی س ــیار ابتدای بس
پایین تــر PSA نیــز مواجــه خواهیــم بــود، در ایــن 
شــرایط مانیتورینــگ منظــم و میــزان افزایــش در طــول 

ــت.  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــان، از اهمی زم
ســرطان   )Staging( مرحله بنــدی  در   PSA  •
پروســتات بســیار کمــک کننــده اســت، بــا ایــن شــرایط 
کــه معمــوال اعــداد بــاالی 50 نشــانه گســترش تومــور 
ــا  ــر 50 عمدت ــر زی ــوده و مقادی ــول ب ــارج کپس ــه خ ب
نشــانه ســرطان محــدود بــه بافــت پروســتات می باشــد 
و اعــداد کمتــر از 20 نیــز، کمتــر با متاســتاز اســتخوانی 
ــد  همــراه می باشــند و در مراحــل بســیار اولیــه می توان
زیــر عــدد 10 باشــد. در ضمــن بایســتی توجــه داشــت 
کــه از PSA نبایســتی بــه تنهایــی در مرحله بنــدی 
ــی و  ــای بیوپس ــا یافته ه ــتی ب ــود و بایس ــتفاده نم اس

ــرداری همــراه باشــد. تصویرب
PSA  در پایش درمان سرطان پروستات  •

رادیــکال  کــه  افــرادی  در  معمــوال    PSA  •
ــل  ــا در عم ــتات آن ه ــده اند و پروس ــتاتکتومی ش پروس
جراحــی خــارج شــده اســت، وجــود نــدارد یــا در مقادیر 
ــتفاده از  ــوارد اس ــن م ــن وجــود دارد. در ای بســیار پایی
ــا قابلیــت  ــاال ب کیت هــای فــوق حســاس )حساســیت ب
ــر  ــرم ب ــا ســطح ســرمی 0.001 میکروگ ــری ت اندازه گی
لیتــر( جهــت انــدازه گیــری ســطح ســرمی قابــل توصیه 
ــه ایــن دلیــل کــه در روش هــای متــداول  می باشــد، ب
تــا ســطح PSA بــه ســطح 0.1 میکروگــرم نرســد، قابــل 
ــل  ــاری در مراح ــود بیم ــذا ع ــد، ل ــخیص نمی باش تش
ــن شــرایط  ــود. در ای ــد ب ــل تشــخیص نخواه ــه قاب اولی
بــه دلیــل نیمــه عمــر بــاالی ملکــول PSA دو الــی ســه 
ــه  ــا ســطح ســرمی PSA  ب هفتــه زمــان نیــاز اســت ت
غلظــت پایــه خویــش برگــردد، لــذا اولیــن مانیتورینــگ، 
پــس از رادیــکال پروســتاتکتومی حداقــل 3 هفتــه بعــد 
از عمــل توصیــه مــی گــردد. توصیــه گردیــده پــس از 
رادیــکال پروســتاتکتومی بــه جــز ارزیابــی اولیــه )ســه 
هفتــه پــس از جراحــی(، هــر ســه مــاه یکبــار در طــول 
ــار در طــول ســال دوم  ــاه یکب ــار م ســال اول، هــر چه
ــش  ــد آزمای ــال های بع ــار در س ــاه یکب ــش م ــر ش ، ه
ــش در ســطح  ــن افزای ــا کوچک تری ــا ب ــردد، ت انجــام گ
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مارکــر بــه عــود کانســر بتوانیــم در زمــان مناســب پــی 
ببریــم.

ــه انجــام تســت  ــر تســت ک ــذار ب ــر گ ــی تاثی عوامل
ــه طــوری کــه بایــد،  ــا اشــکال مواجــه می کننــد )ب را ب
انجــام تســت را بــه زمــان دیگــری موکــول کرد( شــامل:

• داشتن رابطه جنسی چند روز قبل از آزمایش
• استفاده از سوند قبل از انجام آزمایش

• داشتن عفونت ادراری و یا التهاب مثانه
• انجــام آزمایــش رکتــال، نمونه بــرداری از پروســتات 

و یــا جراحــی پروســتات در چنــد روز اخیر
• مصــرف دارو مثــل سیکلوفســفامید )سیتوکســان( 

و متوترکســات بــرای درمــان ســرطان.
ــه  ــترید ک ــتراید و دوتاس ــل فیناس ــی مث • داروهای
ــراد  ــزرگ شــدن پروســتات در اف ــری از ب ــرای جلوگی ب

ــوند. ــی ش ــتفاده م ــال اس مبت

PSA سایر علل افزایش

ــت و التهــاب پروســتات،  دســتکاری پیشــابراه، عفون
ــترس،  ــتات، اس ــده پروس ــم غ ــدن خوش خی ــزرگ ش ب
ــش و  ــام آزمای ــل از انج ــدید قب ــواری ش ــه س دوچرخ
ــزرگ شــدن پروســتات هســتند..  ــه عوامــل ب ... از جمل
ــزرگ شــدن خوش خیــم  در ایــن میــان افتــراق بیــن ب
پروســتات مشــکل تر و مســاله ســازتر از حــاالت دیگــر 
ــده اند  ــه ش ــمندان متوج ــن، دانش ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
ــی کــه ســطح آنتــی ژن  کــه تنهــا  25 درصــد از مردان
پروســتاتی باالیــی دارنــد بــه ســرطان پروســتات مبتــال 
هســتند. از طــرف دیگــر، تحقیقــات اخیــر نشــان داده 
ــا  ــی ی اســت کــه برخــی مــوارد، نظیــر هورمــون درمان
ــه  ــد ب ــتراید می توان ــر فیناس ــی نظی ــرف داروهای مص
ــتات را  ــی ژن اختصاصــی پروس ــدار آنت ــور کاذب مق ط
ــه  ــد ک ــی دانی ــد.  م ــا 50 درصــد کاهــش ده ــی ت حت
فیناســتراید دارویــی رایــج بــرای درمــان طاســی مردانــه 
ــده  ــرف کنن ــراد مص ــه اف ــن ب ــا متخصصی ــت. ام اس
فیناســتراید توصیــه می کننــد کــه حتمــاً پزشــک 
خــود را از مصــرف آن آگاه کننــد تــا پزشــک بتوانــد بــا 
توجــه بــه شــرح حــال و ســایر عالئــم تفســیر درســتی 

ــه دســت آورد. ــار ب ــت پروســتات بیم از وضعی
ــورد آزمایــش اختصاصــی کــه در  کارشناســان در م
ــود،  ــی ش ــام م ــطح PSA انج ــودن س ــاال ب ــورت ب ص

اختــالف نظــر دارنــد. ایــن تصمیــم بســتگی بــه عوامــل 
ــر دارد: زی

- نتیجــه آزمایــش رکتــال )انجــام هــم زمــان آزمون 
رکتــال و PSA شــانس تشــخیص ســرطان پروســتات را 

افزایــش مــی دهــد(.
ــزان  ــر می ــته. اگ ــش PSA در گذش ــه آزمای - نتیج
ــد  ــه بای ــش یافت ــی افزای ــان کوتاه ــدت زم PSA در م

ــود. ــری ش پیگی
- وضعیت سالمتی و سن بیمار

- خطرات آزمایشات بیشتر و درمان

سایر آزمایشات برای افتراق بیماری های خوش 
خیم و بدخیم پروستات

-  آزمایــش غلظــت آنتــی ژن اختصاصــی پروســتات 
ســایز  بررســی  بــرای   PSA میــزان  بــا   )PSAD(

می شــود. مقایســه  پروســتات 
ــال  ــس رکت ــونوگرافی تران ــا س ــتات ب ــایز پروس - س

)TRUS(.ــت ــری اس ــدازه گی ــل ان قاب
- PSA Velocity آزمایشــی اســت کــه ســرعت 
 PSA را نشــان می دهــد. میــزان PSA افزایــش میــزان
ــرعت  ــه س ــتات ب ــرطان پروس ــه س ــال ب ــراد مبت در اف
ــزرگ  ــه ب ــال ب ــه مبت ــرادی ک ــد و در اف ــش می یاب افزای
ــتگی  ــه آهس ــتند ب ــتات هس ــم پروس ــدن خوش خی ش

ــد. ــی یاب ــش م افزای
مقادیر طبیعی پروستات

سنمقادیر

49- 40صفر تا 2.5
59-50صفر تا 3.5
69- 60صفر تا 4.5
79- 70صفر تا 6.5

گــزارش مقادیــر محــدوده مرجــع نســبت بــه ســن 
ــخیص  ــر تش ــه زودت ــد ک ــی باش ــن را دارا م ــن حس ای
ســرطان پروســتات شــکل می گیــرد و ســرطان های 

ــد.  ــد ش ــال خواه ــر غرب ــردان جوان ت ــتری در م بیش

 Reference:  clinical chemistry tietz 2008  

ویروس های تومورزا
تهیه و تنظیم: دکتر محمد جواد حریقی
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ــا چنــد ژن  ــرات در یــک ی ــه علــت تغیی تومورهــا ب
تنظیــم کننــده رشــد ســلول و تفکیــک کننــده ســلول 
ــز  ــا، انکوژن ــد توموره ــد تولی ــه رون ــوند. ب ــاد می ش ایج
ــلول های  ــده در س ــاد ش ــی ایج ــرات ژنتیک ــه تغیی و ب
کشــت داده شــده، تغییــر شــکل ظاهــری گفتــه 

می شــود.
ویــروس هــای RNA دار تومــورزای انســانی )رتــرو 

ویروس هــا( 
ــی  ــواده اصل ــر خان ــه زی ــا دارای س ــروس ه ــرو وی  رت

ــتند: هس
ــکل  ــه ش ــر پای ــه ب ــده ک ــو ویری ــواده انک ــر خان 1- زی
ظاهــری و ســاختمان ژنــوم بــه ســه نــوع تقســیم مــی 

شــود 
B الف( نوع

یکــی از اعضــاء آن باعــث ایجــاد تومــور پســتان مــوش 
مــی شــود.
 C ب( نوع

ــه در  ــتند ک ــات هس ــان و حیوان ــمی انس ــل لوس عام
مرحلــه اول ایجــاد عفونــت هــای نهفتــه می کننــد 
ــادی  ــد آنتی ب ــه تولی ــدن ب ــک ب ــث تحری ــب باع و اغل

می شــوند.
D ج( نوع

ــانی  ــای غیرانس ــط از یریمات ه ــا فق ــروس ه ــن وی ای
ــد. جــدا شــده ان

2- زیرخانــواده لنتــی ویریــده: اعضــاء آن بــا عفونت هایی 
همــراه هســتند کــه پیشــرفت آرامــی داشــته و معمــوالً 

کشــنده می باشــند، ماننــد ویــروس HIV در انســان.
3-  زیر خانواده اسپوما ویریده: بیماری زا نیستند.

تکثیر ویروس های تومورزا 
خانــواده رتــرو ویریــده تنهــا ویروس هــای دیپلوئیــد 
شــناخته شــده هســتند. ژنــوم آنهــا داخــل یک پوشــش 
پروتئینــی مرکــزی بــه نــام core قــرار گرفتــه کــه در 
اطــراف آن آنولــوپ حــاوی گلیکوپروتئین هــای ویــروس 
ــده  ــطح گیرن ــه س ــال ب ــت اتص ــه جه ــد ک ــرار دارن ق

ــا اتصــال ویــروس  ــان اســتفاده می شــود. ب ســلول میزب
ــده، Core آن وارد سیتوپالســم شــده  ــه ســطح گیرن ب
ــس  ــروس )تران ــم وی ــد آنزی ــوم آزاد مــی شــود، بع و ژن
ــا عمــل معکــوس( از روی RNA اقــدام بــه  کریپتــاز ب
رونویســی DNA مــی کنــد، ســپس DNA دو رشــته 
ای )پروویــروس( می شــود کــه بــه داخــل هســته 
رخنــه و بــا پیوندهــای کوواالنســی در داخــل کرومــوزوم 

ــود. ــازی می ش ــان جای س ــلول میزب س
ــش  ــا بخ ــل آن ب ــور داخ ــپ C ک ــروس تی  در وی
ــا  ــد و ب ــال می یاب ــا اتص ــک گلیکوپروتئین ه ــی ی داخل
ــارج  ــان خ ــلول میزب ــل از س ــروس کام ــه زدن وی جوان

مــی شــود.

تغییراتی که منجر به بروز تومور می شود:

ــر روی رشــد و تفکیــک ســلول  ــورزا ب ــای توم ژن ه
ــاری  ــد بیم ــه تولی ــر ب ــته و منج ــر گذاش ــان اث میزب
تومــورزا می شــوند. بــه ژن هــای ســلولی کــه بــه ژنــوم 
 V-onc ویــروس انتقــال مــی یابنــد انکــوژن ویروســی
و بــه ژن هــای مشــابهی کــه در کروموزوم هــای ســلول 
ــد انکــوژن ســلولی C-onc )پروتوانکــوژن(  وجــود دارن

گفتــه مــی شــود.

ساختمان انکوژن های ویروسی 

 بــا انکوژن هــای ســلولی تفــاوت دارنــد، واضــح 
تریــن اختــالف آنهــا بــه وجــود آمــدن انکوژن ویروســی 
ــری اســت  ــوس از روی RNA پیامب ــا رونویســی معک ب
کــه بــا پدیــده اسپالیســینگ اینتــرون هــای آن حــذف 
می شــود، از طــرف دیگــر انکــوژن ویروســی بــه صــورت 
یــک پروتئیــن مرکــب ابــراز مــی شــود کــه بخشــی از 
آن دارای زنجیــر اســیدهای آمینــه ابــراز شــده توســط 
ژن gag اســت کــه مــی توانــد بــر روی فعالیــت 

ــذارد. ــر بگ ــیون آن اث ترانسفورماس

ویروس های تومورزا
تهیه و تنظیم: دکتر محمد جواد حریقی
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چگونگی فعالیت ژن های تومورزا 

1 -  انتقال توسط یک رتروویروس 
 نوترکیبــی بیــن ژن هــای ژنــوم یــک رتروویــروس و 
ــه انتقــال  ــان منجــر ب ژن هــای کرومــوزوم ســلول میزب
ــروس شــده کــه  ــوم وی ــه داخــل ژن یــک ژن ســلولی ب

مــی توانــد تکثیــر یابــد.
)Insertion( 2 -  جهش زایی در اثر جای سازی

ــش از  ــراز بی ــه اب ــازی و در نتیج ــت جای س ــه عل  ب
حــد معمــول ژن هــای تومــورزا در ســلول تغییــر شــکل 

ایجــاد مــی شــود.
)Translocation( 3 - انتقال به محل دیگر

انتقــال یــک پروتوانکــوژن از محــل طبیعــی خــود و 
ــر قــوی باعــث  ــرار گرفتــن در مجــاورت یــک پروموت ق
ــی  ــورزا م ــای توم ــزار بیــش از حــد ژن ه ــت و اب فعالی

شــود.
)Duplication( 4 - افزایش ژن

ــد آن  ــش تولی ــه افزای ــر ب ــداد ژن منج ــش تع  افزای
ــد. ــد ش ژن خواه

)Mutation( 5- جهش
 جهــش نقطــه ای یــا حذفــی در یــک انکــوژن باعــث 
ــده از آن ژن  ــد ش ــی ک ــاختمان پروتئین ــر در س تغیی

ــذارد. ــر می گ ــت آن تأثی ــر فعالی ــده و ب ش

ویروس های تومورزای DNA دار 

ــس  ــده و هرپ ــواده مپارناویری ــروس خان ــامل وی  ش
ویروس هــا در انســان و حیــوان و پاپــورا ویروس هــا 

ــت. ــات اس در حیوان
از مهمتریــن بیمــاری هــای خانــواده مپارنــا ویریــده، 
هپاتیــت B اســت کــه ویــروس آن از عوامــل مهــم در 
بــروز کارســینومای اولیــه ســلول های کبد انســان اســت 
ــرف  ــل، مص ــی ناکام ــش آن ایمن ــل پیدای ــه از عوام ک
نوشــابه های الکلــی و آفالتوکســین ســرطان زای قارچــی 
ــد ژن  ــروس هپاتیــت B فاق ــرد. وی ــام ب ــوان ن را مــی ت
تومورزاســت و یکــی از مکانیســم هــای احتمالــی بــرای 
ایجــاد ســرطان اولیــه کبــد جای ســازی ژنــوم ویــروس 
ــروس  در مجــاورت یــک پروتوانکــوژن اســت. ژن X وی
هپاتیــت B مــی توانــد بــا افزایــش فعالیــت پروموترهــا 
و افزایــش دهنده هــای ســلول میزبــان و خــود ویــروس 

ــرطان  ــث س ــود و باع ــوده ش ــلول آل ــر س ــث تکثی باع
کبــدی شــود.

از هرپــس ویــروس هــا مــی تــوان اپشــتین – بــار را 
ــرد کــه باعــث ایجــاد شــایع ترین تومــور اطفــال  ــام ب ن
بــه نــام لنفــوم بورکیــت مــی شــود. حضــور ژنــوم ایــن 
ویــروس را مــی تــوان بــا روش جفــت نمــودن DNA به 
 DNA طریــق ســاترن بــالت یــا بهــره گیــری از پــروب
ــانس  ــش ایمونوفلورس ــا آزمای ــن ب ــان داد، همچنی نش
ــوان  ــه، می ت ــکل یافت ــر ش ــلول های تغیی ــته س در هس
ــدن  ــی ب ــتم ایمن ــان داد. سیس ــای آن را نش آنتی ژن ه
ــر علیــه پروتئین هــای  ــادی ب ــه تولیــد آنتــی ب ــدام ب اق
ایــن ویــروس می کنــد کــه مقــدار آنتی بــادی بــا انــدازه 
ــای  ــور لنفوم ــلول های توم ــب دارد. در س ــور تناس توم
ــا از آن  ــت زا، ی ــروس عفون ــت وی ــن اس ــت، ممک بورکی

خــارج نشــود یــا درصــد کمــی از آن خــارج شــود.

ــلول  ــکل س ــر ش ــی در تغیی ــم ملکول مکانیس

ــت ــوم بورکی ــا لنف ــوده ب آل

خــود  طبیعــی  محــل  از   c-myc ژن  انتقــال   
)کرومــوزم 8( بــه ژن زنجیــره ســنگین ایمونوگلوبولیــن 
)بــر روی کرومــوزوم شــماره 14( و یا ژن زنجیره ســبک 
ــر روی کرومــوزوم 2 و 22( و تحــت  ایمونوگلوبولیــن )ب
ــرار گرفتــن آن، باعــث افزایــش رونویســی از  کنتــرل ق

ــی شــود.  انکــوژن c-myc ســلولی م

کارسینومای بینی– حلق 

ــار ارتبــاط  ــا ویــروس اپشــتین ب  ایــن کارســینوما ب
دارد کــه در بدن شــخصی مبتال بــه آن IgG, IgA ضد 
آنتی ژن هــای ویروســی فــراوان وجــود دارد کــه عوامــل 
ژنتیکــی، رژیــم غذایــی بــه خصــوص مصــرف ســرخس 
تــازه جوانــه زده، بــه عنــوان عوامــل کمــک کننــده در 
پیدایــش ایــن بیمــاری مؤثــر هســتند. بــا روش ســاترن 
ــی  ــان دار م ــروب DNA نش ــتفاده از پ ــا اس ــالن و ی ب
ــا روش ایمونوفلورســانس مــی  ــوم ویــروس و ب ــوان ژن ت

تــوان آنتــی ژن ویــروس را نشــان داد.

ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 2 

ــت و جراحــات در  ــروز عفون ــروس باعــث ب ــن وی  ای
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ــن  ــان می شــود. همچنی ــردان و زن دســتگاه تناســلی م
می توانــد بــه عنــوان یــک عامــل تومــورزا در پیشــرفت 
ــای  ــت ه ــد. عفون ــرکت کن ــم ش ــه رح ــرطان دهان س
ــت  ــش حال ــه پیدای ــر ب ــروس منج ــن وی ــی از ای ناش
ــه  ــورت خفت ــه ص ــدن ب ــروس در ب ــده، و وی ــدار ش پای

ــد. ــی آی در م
اگــر ویــروس عامــل پیشــرفت ســرطان دهانــه 
ــوم  ــه ژن ــت ک ــورت الزم نیس ــن ص ــود در ای ــم ش رح
ــن  ــد. در ای ــی بمان ــوده باق ــلول های آل ــروس در س وی
صــورت ویــروس روش هــای متعــددی را ماننــد افزایــش 
فعالیــت ژن ســلول، تحریــک یــک رتروویــروس کــه در 
ــیون  ــدن متیالس ــم ش ــور دارد و ک ــلول حض ــوم س ژن
ــروس  ــن وی ــد. ای ــرار می ده ــتفاده ق ــورد اس DNA م
در حیواناتــی چــون مــوش نیــز ایجــاد ســرطان دهانــه 

ــرده اســت. رحــم ک

پاپووا ویروس ها

 SV40 از مهمتریــن اعضــاء آن مــی تــوان ویــروس 

ویــروس پولیومــا را نــام بــرد. SV40  دو پروتئیــن اولیــه 
ــزرگ و کوچــک  ــدازه هــای ب ــام تــی)T(  را در ان ــه ن ب
کــد می کنــد و پولیومــا ســه پروتئیــن T بــزرگ، 
کوچــک و متوســط را کــد می کنــد. آنتــی ژن T بــزرگ 
ــم  ــرده سیتوپالس ــلول و T متوســط در پ در هســته س
ــی ژن  ــی از آنت ــرد. بخش ــرار می گی ــان ق ــلول میزب س
ــک  ــم و t کوچ ــرده سیتوپالس ــروس SV40 در پ T وی
نیــز در سیتوپالســم قرارمــی گیــرد. T بــزرگ پولیومــا 

ــردد. ــلول ها می گ ــری س ــث فناناپذی باع
ــووا  ــک پاپ ــیله ی ــه وس ــا ب ــلول ه ــدن س ــوده ش آل

ــرد ــی گی ــورت م ــه ص ــی دو مرحل ــروس ط وی
 1 – تولیــد پروتئین هــای ویروســی کــه باعــث 

می شــوند. ســلولی  پروتئین هــای  تحریــک 
DNA – 2 ویــروس تکثیــر یافتــه، پروتئیــن کپســید 
ســاخته شــده و ویــروس هــای بالــغ شــکل مــی گیرنــد.

 فراخوان تستهای جدید مورد درخواست پزشکان متناسب با علم آزمایشگاهی روز دنیا
همــکاران گرامــی از آن جائــی کــه حمایــت بــی شــائبه شــما عزیــزان باعــث پیشــرفت روزافــزون ایــن 
مرکــز گردیــده مــا را بــر آن داشــت تــا بیشــتر بــا علــم روز دنیــا خودمــان را وفــق دهیــم، از ایــن رو از 
شــما همــکاران گرامــی خواهشــمند اســت چنانچــه تســتی را در نظــر داریــد بــه مدیریــت آزمایشــگاه 

اعــالم فرماییــد تــا در اســرع وقــت تســت مــورد نظــر شــما راه انــدازی شــود.
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ــای  ــو )MPD( بدخیمی ه ــالالت میلوپرولیفرتی اخت
ــا  ــه ب ــتند ک ــی هس ــال خون ــادی کلون ــلول های بنی س
رشــد غیــر طبیعــی ســلول های خونــی همراهنــد. 
ــا  ــن بیماری ه ــه ای ــن از جمل ــدی مزم ــی میلوئی لوکم
اســت کــه بــا یکــی از شــناخته شــده ترین آســیب های 
BCR– ABL و کرومــوزم  ژنتیکــی یعنــی فیــوژن 
فیالدلفیــا همــراه اســت. امــا تــا ســال 2005 مارکــری 
بــرای شناســایی ســایر بیماری هــای ایــن گــروه از جمله 
ایدیوپاتیــک میلوفیبروزیــس )IMF(، ترومبوســایتمی 
اساســی )ET(  و پلــی ســیتمی ورا )PV( شــناخته 

ــود. نشــده نب
در ایــن ســال چندیــن گــروه از دانشــمندان در 
تحقیقاتــی مســتقل، جهــش نقطــه ای را در ژن جانــوس 

ــد.  ــایی کردن ــوزوم 9 شناس ــاز JAK2( 2( در کروم کین
ــه  ــن ب ــک تیمیدی ــی ی ــر جایگزین ــش در اث ــن جه ای
جــای گوانیــن T―›G در آمیــن نوکلئوتیــد 1849  در 
ــی  ــن جایگزین ــر ای ــد. در اث ــاق می افت ــزون 14 اتف اگ
اســید آمینــه والیــن در کــدون 617 بــه فنیــل آالنیــن 

تبدیــل می شــود.

ــاز  ــوس کین ــواده جان ــای خان ــر اعض JAK2 و دیگ
ــا عملکــرد تیروزیــن کینــازی هســتند  پروتئین هایــی ب
ــلولی و  ــای س ــان گیرنده ه ــط می ــوان راب ــه عن ــه ب ک
ــل  ــلولی عم ــل س ــان داخ ــای پیام رس ــر ملکول ه دیگ
نوعــی جهــش کســب   V617F می کننــد. جهــش 
ــازی  ــت کین ــه آن فعالی ــه در نتیج ــت ک ــرد اس عملک

اختالالت میلوپرولیفرتیو – جهش V617F در 
JAK2 ژن

تهیه و تنظیم: زهره سرداری
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JAK2 افزایــش می یابــد و باعــث حساســیت بیــش 
ــه  ــه فاکتورهــای رشــد از جمل از حــد ســلول نســبت ب
خونــی  ســلول های  بیشــتر  تولیــد  و  ســایتوکیناز 

می شــود.
ــر  ــر دیگ ــن مارک ــر چندی ــال اخی ــد س ــا در چن ام
ــه  ــر مالحض ــدول زی ــه در ج ــدند ک ــی ش ــز معرف نی

ئیــد: می فرما

 جدول 1-15 جهش های ژنتیکی در بیماری های
میلوپرولیفراتیو و سایر بدخیمی های میلوئیدی

جهش های ژنیبیماری
ABL1لوسمی میلوئیدی مزمن

JAK2پلی سیتمی ورا

JAK2, CALR, MPLمیلوفیبروز اولیه

JAK2, CALR, MPLترومبوسایتمی اساسی

KITماستوسیتوز

 بدخیمی میلوئیدی همراه با
ائوزینوفیلی

PDGFRA, PDGFRB, 
FGFR1

جهــش در JAK2 در مغــز اســتخوان و خــون تقریبــا 
همــه افــراد پلی ســیتمی ورا  و حــدود 60%  افــراد 
ET و میلوفیبــروز اولیــه وجــود دارد )هــم در وضعیــت 

هتروزیگــوت و هــم هموزیگــوت( کــه نشــان از اهمیــت 
ایــن جهــش در بــروز ایــن ســه بیمــاری دارد . جهــش 
در نواحــی کامــال حفاظت شــده دومــن ســودوکیناز رخ 
می دهــد، اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ایــن ناحیــه، دارای 
 JAK2 نقــش تنظیم کننــده منفــی در ســیگنالینگ
 ،JAK2  ــی ــش اصل ــی، نق ــت طبیع ــد. در حال می باش
ســیگنال های  هدایــت  بــا  میلوئیــدی  رده  تکامــل 
ســایتوکین ها و فاکتورهــای رشــد مثــل اریتروپوئیتیــن 
و ترومبوپوئیتیــن می باشــد. دلیــل ایــن کــه چــرا یــک 
ــی از  ــواع مختلف ــاد ان ــه ایج ــادر ب ــان ق ــش یکس جه
ــناخته  ــوز ناش ــو اســت، هن ــای میلوپرولیفراتی بیماری ه
ــای  ــزان آلل ه ــه می ــا حــدودی وابســته ب ــا ت اســت، ام
 ET و PV موتانــت اســت، بــه طــوری که ایــن میــزان در
بیشــتر اســت. جمعیــت کوچکــی از افــراد PV جهــش 
ــد. در  ــان می دهن ــماره JAK2 12 نش ــزون ش را در اگ
ــب  ــتند، اغل ــش در JAK2 هس ــد جه ــه فاق ــرادی ک اف
جهــش در کالریتکولیــن )CALR( مشــاهده شــده 
ــه  ــرد چندگان ــا عملک ــن ب ــک پروتئی ــت. CALR ی اس
ــذار  ــی ژن اثرگ ــام و رونویس ــال پی ــه در انتق ــت ک اس
اســت. جهــش در ژن MPL نیــز در حــدود %5-10 
ــال  ــر ح ــه ه ــت. ب ــده اس ــدا ش ــوارد ET و PMF پی م
 PV ــوارد ــن ســه جهــش در %99 م حضــور یکــی از ای
و 85%-90 مــوارد ET یــا PMF مشــاهده شــده اســت.

ارتبــاط بیــن ســه بیمــاری میلوپرولیفراتیــو. تمــام آن هــا ممکــن اســت طــی جهــش در ســلول بنیــادی چندقــوه یــا 
ــه  ــاری را ب ــای دو بیم ــت یافته ه ــن اس ــذرا ممک ــوارد گ ــادی از م ــداد زی ــد. تع ــود بیاین ــه وج ــاز ب ــلول های پیش س س
ــر  ــوع دیگــر، تغیی ــه ن ــا ممکــن اســت ب ــن بیماری ه ــوارد، هــر کــدام از ای ــد و در ســایر م ــان نشــان دهن صــورت همزم

ــل شــوند.  ــدی حــاد تبدی ــه لوســمی میلوئی ــه ب ــا این ک ــد ی ماهیــت دهن
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و  V617F در تشــخیص  اهمیــت جهــش 

MPD بیماریهــای   درمــان 
 بعــد از انتشــار اولیــن گــزارش مربــوط بــه جهــش 
V617F بررســی های مختلفــی در بیمــاران انجــام شــد. 
ــاران  ــد بیم ــا 95 درص ــش   در 90 ت ــن جه ــیوع ای ش
 ET ــه ــا 70 درصــد مبتالیــان ب ــه PVا، 50 ت مبتــال ب
و 40 تــا 50 درصــد مبتالیــان بــه IMF گــزارش شــده 
اســت. ایــن جهــش همچنیــن بــه میــزان 20 درصــد در 
ــه CML و MDS طبقــه بنــدی نشــده و  مبتالیــان ب
بــه میــزان کمتــر )حــدود 2 تــا 3 درصــد( در مبتالیــان 
بــه  HES، CMML  و SM شناســایی شــده اســت.
بــه ایــن ترتیــب وجــود جهــش V617F روش 
 MPD ــای ــدی بیماری ه ــه بن ــرای طبق ــدی را ب جدی

ــرد. ــم ک فراه
و   V617F جهــش  بیــن  ارتبــاط  تأییــد   
ــازمان  ــد س ــث ش ــای  PV، ET  و MF باع بیماری ه
ــوان  ــه عن ــش را ب ــن جه ــود ای ــی وج ــت جهان بهداش
معیــاری بــرای ابتــال بــه ایــن بیماری هــا در نظــر 
ــاد  ــی ایج ــر تغییرات ــال حاض ــد، در ح ــر چن ــرد. ه بگی
شــده اســت کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد. تــا کنــون 
ــهای  ــتفاده از روش ــا اس ــا ب ــن بیماری ه ــایی ای شناس
ــود. ــی، ســیتوژنتیکی و ایمنوفنوتیپیکــی ممکــن ب بافت
ــه  ــت ک ــان داده اس ــی ها نش ــن بررس ــر ای ــالوه ب ع
ــل  ــزان ال ــی می ــای درمان ــت روش ه در صــورت موفقی
جهــش یافتــه JAK2 کاهــش یافتــه و در برخــی 
ــا بازگشــت و عــود  بیمــاران کامــال از بیــن رفتــه امــا ب

بیمــاری جهــش مجــددا مشــاهده می شــود. ایــن 
ــت جهــش V617F در تشــخیص و  ــر اهمی ــر بیانگ ام

ــت. ــاران اس ــت بیم مدیری

 JAK2 در ژن V617F ــش ــایی جه شناس

Real-Time PCR  ــا روش ب
ــای  ــایی جهش ه ــرای شناس ــف ب ــای مختل روش ه
ــی  ــود دارد، یک ــش V617Fوج ــون جه ــه ای چ نقط
از دقیق تریــن و ســریع ترین ایــن روش هــا آزمایــش 
پروپ هــای  از  اســتفاده  بــا   Real Time PCR

ــت. ــدی اس هیبری
ــه  ــه ناحی ــی ب ــور اختصاص ــه ط ــا ب ــن پروپ ه ای
ارســال  بــا  و  می شــوند  متصــل  یافتــه  جهــش 
ســیگنال های فلورســانس امــکان شناســایی توالــی 
هــای نرمــال و جهــش یافتــه را ممکــن می ســازد.

ــه  ــار ب ــرد بیم ــه DNA ف ــش نمون ــن آزمای در ای
ــت و  ــرل مثب ــه کنت ــرل از جمل ــن کنت ــراه چندی هم
ــه مرجــع و  ــک نمون ــرای جهــش V617F، ی ــی ب منف
یــک کنتــرل Blank  مــورد آزمایــش قــرار مــی گیــرد.

نتایــج بــا کمــک نــرم افــزار و انــدازه گیــری 
ــی از  ــانس ناش ــیگنال های فلورس ــبت س ــن نس میانگی

پــروپ موتــان و طبیعــی ارزیابــی می شــوند.
 Amplification تکینــک  ایــن،  بــر  عــالوه 
یــا   Refractory Mutation System PCR
ــه کار  ــش ب ــود جه ــد وج ــرای تایی ARMS PCR ب
گرفتــه می شــود. در ایــن روش آزمایــش PCR بــا 
ــده  ــایی کنن ــی شناس ــای اختصاص ــتفاده از پرایمر ه اس
ــام  ــال انج ــی  نرم ــای توال ــراه پرایمر ه ــه هم ــش ب جه

می گیــرد.
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معرفی اجمالی دستگاه 
فلوسایتومتری

تهیه و تنظیم: عاطفه صادقی

ــریع و  ــیار س ــتگاهی بس ــایتومتری روش دس فلوس
پیشــرفته ای اســت کــه در آن ســلول هــاي رنــگ آمیزي 
ــادي متصــل  ــال آنتي ب ــه وســیله منوکلون شــده )چــه ب
ــونده  ــاي متصــل ش ــه فلوروکروم ه ــنت و چ ــه فلورس ب
بــه اجــزای ســلولي(، در یــک جریان ســیال قــرار گرفته 
و بــه صــورت تــک تــک از مقابــل پرتــوي نــوري ) لیــزر 
ــده  ــده ش ــور پراکن ــب آن، ن ــد و متعاق ــور مي کنن ( عب
ــور فلورســانس جانبــي توســط آشکارســازها جمــع  و ن
ــف  ــاي مختل ــور در زاویه ه ــش ن ــوند. پراکن آوري مي ش
ــدازه و  ــاوت در ان ــاس تف ــر اس ــلول ها را ب ــد س مي توان
پیچیدگــي درونــي از هــم متمایــز کنــد، در حالــي کــه 
ســاطع شــدن نــور فلورســانس از آنتــي بــادي نشــاندار 
شــده بــا فلورســنت مــي توانــد ســلول ها را بــر اســاس 
و سیتوپالســمي  آنتي ژن هــاي ســطحي  در  تفــاوت 
ــر  ــلول ها ب ــب س ــن ترتی ــد. بدی ــک نمای ــم تفکی از ه
اســاس خصوصیاتــي نظیــر حجــم، گرانوالســیون و 
ــوند.  ــراق داده مي ش ــم افت ــري از ه ــگ پذی ــزان رن می
ــه  حساســیت و دقــت ایــن تکنیــک بســیار باالســت؛ ب
طــوری کــه قــادر اســت حتــی یــک ســلول ســرطانی را 
از میــان 10000 تــا 100000 ســلول طبیعــی موجــود 

ــه شناســایی کنــد. در نمون
زیــر  ســه  دارای  فلوســایتومتری  دســتگاه  هــر 

اســت:  سیســتم 
   Fluidics System       سیستم مایعات  .1

 Optics System         سیستم نوری  .2
Electronics System  سیستم الکترونیکی  .3

کاربردهاي فلوسایتومتري
بــه طــور کلــی کاربــرد فلوســایتومتری در پزشــکی 

را مــی تــوان در چهــار مــورد خالصــه کــرد:
تشــخیص و طبقــه بنــدی ســرطان های خــون   .1
ــلولی  ــای س ــت ه ــق جمعی ــخیص دقی ــی تش )توانای
ــوغ  ــزان بل ــن رده و می ــا تعیی ــراه ب ــی هم ــر طبیع غی

ســلول ها(.
ــور  ــی و حض ــای بیولوژیک ــنجش فاکتوره 2.  س
بعضــی مولکول هــای اختصاصــی کــه در تعییــن پیــش 

ــد. ــش دارن ــاری نق ــی بیم آگه
عنــوان  بــه  کــه  آنتی ژن هایــی  شناســایی   .3
هدف هــای درمانــی اســتفاده می شــود )اســتفاده از 
ــه ســلول  ــاي خــاص ک ــه آنتی ژن ه ــر علی ــادی ب آنتی ب

ــد(. ــی کن ــان م ــم آن را بی بدخی
ــم  ــده بدخی ــی مان ــلول های باق ــایی س 4.  شناس
ــه  ــخ ب ــن پاس ــه در تعیی ــان ک ــول درم )MRD( در ط
درمــان و احتمــال عــود بیمــاری بســیار مهــم هســتند. 

مزایاي سیستم فلوسایتومتري بر سایر روش هاي 
اندازه گیري فلورورسانس

1. عیني بودن   
2. حساســیت بــاال )دســتگاه مي توانــد تــا بیــش از هــزار 

مولکــول فلوئوروکــروم را در ســلول مشــخص کند(.
ــادي  ــداد زی ــي تع ــه بررس ــاد ک ــل زی ــرعت عم 3. س
ــر  ــلول در ه ــازد ) 105 × 1 س ــن مي س ــلول را ممک س

ــه(. دقیق
ــا مشــخصات  ــادر ب ــي تشــخیص ســلول هاي ن 4. توانای

اختصاصــي در یــک جمعیــت هتــروژن و ناهمگــن.
5. توانایي مطالعة سلول هاي زندة فیکس نشده.

ــن  ــان چندی ــاي همزم ــري معیاره ــي اندازه گی 6. توانای
پارامتــر در ســلول.

منبع:
فلوسایتومتری، اساس، کاربرد و رفع خطاهای رایج، معلفین 

دکتر آمینا کریمی نیا و همکاران
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ــادی  ــش زی ــیمی )IHC( نق ــو هیستوش روش ایمون
در گســترش علــوم پزشــکی و بــه ویــژه تشــخیص های 
آســیب شناســی دارد. بــه نظــر می رســد کــه ایــن روش، 
ــرفت  ــری را در پیش ــتر و موثرت ــش بیش ــده نق در آین
ــرار دادن  ــن روش، ق ــاس ای ــد. اس ــا کن ــوم ایف ــن عل ای
برش هــای بافتــی تحــت تأثیــر آنتــی بادی هــای خــاص 
بــرای تشــخیص یــک ســری پروتئیــن خــاص می باشــد. 
پروتئین هــای مــورد نظــر از طریــق اتصــال آنتــی 
بادی هــا بــه یــک سوبســترای رنگــی شناســایی و حتــی 

تعییــن مقــدار می شــوند.
هرچنــد از نظــر تئــوری روش ایمونــو هیستوشــیمی 
ــل در  ــی در عم ــد ول ــر می رس ــه نظ ــاده ای ب روش س
بســیاری از آزمایشــگاهها، انجــام آن بصــورت تکرارپذیــر 
ــای  ــت. فاکتوره ــکل اس ــیار مش ــان بس ــل اطمین و قاب
بســیاری در کیفیــت نتایــج نهایــی نقــش دارنــد و بــرای 
بدســت آوردن نتایــج ایــده آل آشــنایی بــا جزئیــات این 
ــای  ــی از فاکتوره ــد. یک ــر می رس ــه نظ ــی ب روش الزام
ــتفاده  ــق، اس ــیمی موف ــام ایمونوهیستوش ــم در انج مه
از مــواد و روشــهای قابــل اطمینــان اســت. منابــع 
ــود  ــاال وج ــت ب ــا کیفی ــواد ب ــه م ــرای تهی ــادی ب زی
ــه  ــن زمین ــی در ای ــد. همچنیــن پروتکلهــای فراوان دارن
ارائــه شــده اســت. شــرکت های زیــادی کیت هــای 
ــا  ــی بادی ه ــاوی آنت ــه ح ــد ک ــه می کنن ــی ارائ جهان
و مــواد سوبســترای رنگــی و حتــی گاهــی حــاوی 
ــام  ــا انج ــن کیت ه ــند. ای ــده می باش ــوک کنن ــواد بل م
ــدی در  ــر بع ــور موث ــد. فاکت ــهیل می کنن IHC را تس
کیفیــت نتایــج IHC ضخامــت بافــت هاســت. ضخامــت 
برش هــای بــکار رفتــه در IHC اهمیــت زیــادی دارد و 
ــی کــه ضخامــت و کیفیــت برش هــا مناســب  در صورت

ــود. ــده آل نخواهــد ب ــده ای ــج بدســت آم نباشــد نتای

ایمونوهسیتو شیمی به دو روش انجام می گردد:

الــف( رنــگ آمیــزی بافت هــای آغشــته بــه پارافیــن 
)Paraffin Embeded Tissues(

 Frozen( رنگ آمیزی بافت های منجمد شده )ب
)Tissues

و  فارماکولــوژی  آزمایشــگاههای  از  بســیاری  در 
ــود، روش  ــام می ش ــه انج ــی ک ــوژی، روش رایج پاتول
ــل  ــن دلی ــه همی ــن اســت، ب ــای پارافی ــت ه IHC باف
بافت هــای منجمــد  در مــورد روش رنــگ آمیــزی 

ــت. ــده اس ــر ش ــری منتش ــای کمت پروتکله

 رنگ آمیزی بافت های منجمد شده 
نکتــه کلیــدی ایــن روش، فیکــس کــردن ســریع 
ــا  ــاس ب ــدون تم ــا ) ب ــریع آنه ــاد س ــا و انجم بافت ه
هــوای بیــرون می باشــد(. فیکــس کــردن بافتهــا بــرای 
ــی  ــب آنت ــری از تخری ــری و جلوگی ــکل ظاه ــظ ش حف

ــود. ــام می ش ــلول ها انج ــل س ــای داخ ژن ه

فیکس کردن به دو صورت انجام می شود:
1- پرفیوژن بافتی 

ــول  ــل محل ــت داخ ــمتی از باف ــرار دادن قس 2- ق
ــاتیو فیکس

ــرار  ــی و ق ــای حیوان ــرای مدل ه ــی ب ــوژن بافت پرفی
دادن قســمتی از بافــت در فیکســاتیو بــرای مــدل 
انســانی کاربــرد دارد. شــرایط انجــام فیکســاتیو اهمیــت 
زیــادی دارد. زیــرا افزایــش یــا کاهــش زمــان آن پاســخ 

ــد. ــزی را ضعیــف می کن ــگ آمی ــه رن دهــی ب

مزایای روش IHC بافت های منجمد شده 

ایــن روش نســبت بــه روش هــای پارافیــن ســریع تــر 
اســت. نیــازی بــه پارافیــن زدایی و جــذب پروتئــاز ندارد 

و تشــخیص ســریع و قابــل اطمینانــی ارائــه می دهــد.

  معایب روش IHC بافتهای منجمد شده
ــده در  ــزی ش ــگ آمی ــای رن ــر بافته ــد ظاه هرچن
ایــن روش خــوب اســت ولــی تفســیر نتایــج حاصلــه از 

ــانتر اســت. ــر و آس ــواره بهت ــن هم ــای پارافی بافته
 

معرفی تکنیک ایمونوهیستوشیمی
تهیه و تنظیم: مهسا اصغری
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 کاربــرد مــواد مــورد اســتفاده در IHC بافت هــای 

ــده  منجمد ش

ــرای  ــول ب ــن محل ــا PH:7.4 : از ای 1X PBS ب  -1
اســتفاده می شــود.  بافت هــا  شستشــوی 

 blocking serum ــده ــوک کنن ــرم های بل س  -2
مثــل NGS و HS : روی ســلول هایــی را کــه نمــی 

ــانند. ــاًل می پوش ــد، کام ــگ بگیرن ــم رن خواهی
یــک  مــاده  ایــن   :TX-100(100-TritonX)   -3
ســورفکتانت غیــر یونــی اســت کــه کاربردهــای زیــادی 
ــازک  ــه ن ــک الی ــطح آب ی ــر روی س ــاده ب ــن م دارد. ای
ایجــاد می کنــد ولــی بــه راحتــی بــه کمــک بافر مناســب 
می تــوان در صــورت لــزوم آن را از محیــط خــارج نمــود. 
ــا را نســبت  ــری بافت ه ــوذ پذی ــاده نف ــن م ــن ای همچنی
ــا  ــد. غشــای پروتئین ه ــش می ده ــادی افزای ــی ب ــه آنت ب

ــات پراکســیداز دارد. ــه ترکیب ــادی ب ــیت زی حساس
TX-100 ســطح پراکســیدازهای ناخواســته و امــالح 

را کاهــش می دهــد.
4- هیــدروژن پراکســید: بعضــی از ســلول ها یــا 
بافتهــا حــاوی پراکســیدازهای آنــدوژن هســتند. در ایــن 
حالــت ممکــن اســت پــس زمینــه بافــت بســیار پــر رنگ 
ــل  ــتفاده از H2O2 قب ــا اس ــگ آن ب ــش رن ــود.  کاه ش
ــه  ــا نتیج ــی بادی ه ــا آنت ــلول ها ب ــردن س ــاور ک از مج

ــد. ــاد می کن ــی ایج ــیار مطلوب بس
کمپلکــس AB: اســاس کار ایــن کمپلکــس   -5
ــی  ــن های ــه بیوتی ــام Avidin ب ــه ن ــی ب ــال پروتئین اتص
اســت کــه قبــاًل بــه آنتــی بادی هــا ثانویــه متصــل شــده 
 biotinilized انــد. در اصطــالح، بــه ایــن آنتــی بادی هــا
ــه  ــال ب ــرای اتص ــادی ب ــل زی ــد. Avidin تمای می گوین
ــل هــر  ــار بیشــتر از تمای ــون ب ــک میلی Biotin دارد )ی
ــه یــک آنتــی ژن(. بنابرایــن اتصــال ایــن  ــادی ب آنتــی ب
دو برگشــت ناپذیــر خواهــد بــود. همچنیــن بیشــتر آنتــی 
بادی هــا نیــز قابلیــت کونژوگــه شــدن بــا چندیــن 

ــد. ــن را دارن ــول بیوتی مولک

 AB مزایای استفاده از کمپلکس

ایــن روش حساســیت باالیــی دارد و حتــی آنتــی   -1

ــن  ــد در ای ــز می توانن ــق شــده نی ــای بســیار رقی بادی ه
روش مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.

ایــن روش شــدت رنــگ خوبــی ایجــاد می کنــد   -2
و آنتــی ژن هایــی کــه بــا روش هــای دیگــر قابــل ردیابــی 
نیســتند در ایــن روش بــه راحتــی قابــل مشــاهده انــد.

پــس زمینــه بدســت آمــده در ایــن روش بســیار   -3
ــا  ــن روش ب ــا در ای ــی بادی ه ــرا آنت ــت. زی ــگ اس کمرن

رقــت باالیــی بــکار مــی رود.
کمپلکــس Avidin و آنتــی بــادی ثانویــه متصــل   -4
ــوارد  ــر م ــود و در اکث ــل می ش ــریعاً کام ــن س ــه بیوتی ب

ــد. ــول می کش ــاعت ط ــک س ــر از ی کمت
از نظــر اقتصــادی کامــاًل بــه صــرف اســت چــرا   -5
ــم  ــن روش ک ــی در ای ــادی مصرف ــی ب ــر آنت ــه مقادی ک

ــت.  اس
در  کــه   DAB مثــل  رنگــی  سوبســتراهای   -6
ــکار  ــه سیســتم پراکســیداز ب روش هــای IHC وابســته ب
مــی رود بــا تبدیــل نیــکل ســولفات بــه نیــکل می توانــد 
ــن مکانیســم  ــد ) ای ــش ده ــگ DAB را افزای شــدت رن

ــت(. ــناخته اس ــوز ناش هن
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ــان التیــن  ــا لوســمی ریشــه در زب ســرطان خــون ی
ــی از  ــه گروه ــفید«  دارد و ب ــون س ــاي » خ ــه معن ب
انــواع ســرطان هــای بدخیــم و پیــش رونــده ارگان های 
تشــکیل دهنــده خــون اطــالق شــده کــه مشــخصه آن  
هــا تکثیــر و توســعه نامناســب گلبــول هــای ســفید و 

پیــش ســازهای آن هــا در مغــز اســتخوان اســت. 
ــت در  ــی بهداش ــازمان جهان ــار س ــه آم ــه ب ــا توج ب
ســال 2014، تعــداد مــرگ ومیــر ناشــی از لوســمی در 
ــوده،  ــر ب ــر 100000 نف ــه ازای ه ــر ب ــران 5/05 نف ای
کــه ایــن آمــار، ایــران را جــزو کشــور  هایــی بــا خطــر 
بــاالی مــرگ و میــر ناشــی از ایــن بیمــاری قــرار مــی 

دهــد.
ــه دو  ــی ب ــر بالین ــوان از نظ ــی ت ــا را م ــمی  ه لوس

ــرد:  ــدی ک ــیم بن ــاوت تقس ــکل متف ش
بــر اســاس میــزان تقســیم ســلولی و ســرعت 
ــن  ــا مزم ــاد ی ــد ح ــی توانن ــه م ــاری، ک ــرفت بیم پیش
باشــند و بــر اســاس غالــب ســلول هــای تکثیــر شــونده، 

ــند. ــدی باش ــا لنفوئی ــدی ی ــد میلوئی ــی توانن ــه م ک
بنابرایــن چهــار زیرمجموعــه لوســمی  هــا عبارتنــد 

از:
1.  لوسمی لنفوئیدی حاد

   Acute Lymphocytic Leukemia )ALL(
2.  لوسمی میلوئیدی حاد

 Acute Myelogenous Leukemia )AML(
3.  لوسمی لنفوئیدی مزمن

 Chronic Lymphocytic Leukemia )CLL(
4.  لوسمی میلوئیدی مزمن

 Chronic Myelogenous Leukemia )CML(

)ALL( لوسمی لنفوئیدی حاد

ــرطان در  ــایعترین س ــاد ش ــدی ح ــمی لنفوئی لوس
میــان کــودکان و نوجوانــان و علــت اصلــی مــرگ ناشــی 
 ALL .از ســرطان در ســنین پیش از 20 ســالگی اســت

در بالغیــن میانســال نامعمــول اســت ولــی میــزان بــروز 
آن در افــراد مســن افزایــش مــی یابــد.

اپیدمیولوژی

ــر اســاس آمــار ســال هــای 2012-2008، تعــداد  ب
مــوارد جدیــد ابتــال بــه ALL,ا1/7 نفــر و تعــداد مــرگ 
و میــر ناشــی از آن 0/4 نفــر در هــر 100000 نفــر مــرد 

و زن در ســال اســت.
ــای 2010-2012،  ــال ه ــات س ــاس اطالع ــر اس ب
حــدود 0/1 درصــد از مــردان و زنــان ممکــن اســت در 

ــال شــوند. ــه ALL مبت ــی خــود ب طــول زندگ

انواع لوسمی لنفوئیدی حاد

از نظــر پاتولوژیکــی، ALL  انــواع مختلفــی دارد، کــه 
بــا بررســی نمونــه مغــز اســتخوان از نظــر ایمونوفنوتیــپ 
و ســیتوژنیک مشــخص مــی شــود. نــوع ALL از نظــر 
ــه  ــرا برنام ــته زی ــادی داش ــت زی ــج اهمی ــک معال پزش

درمانــی را بــر اســاس آن تنظیــم مــی کنــد. 
ــزون در  ــای روز اف ــرفت  ه ــدد پیش ــه م ــروزه ب ام
ــاس  ــر اس ــواع ALL را ب ــخیصی، ان ــای تش ــتگاه ه دس
ایمونوفنوتیــپ بــه دو صــورت کلــی تقســیم بنــدی مــی 

ــد: کنن
نــوع لنفوســیتی )ســلول B یــا T( کــه ســلول   .1

ــد. ــی گیرن ــأ م ــمیک از آن منش ــای لوس ه
میزان بلوغ سلول  های لوسمیک.  .2

    بر این اساس زیرشاخه های ALL عبارتند از:
B-ALL بالغ یا بورکیت  •

pre- B ALL  •
•  pre -B ALL اولیه

ALL شایع  •
Pre-T ALL  •

T-ALL  •
)NK(jلوسمی سلولهای کشنده طبیعی  •

ــن  ــهای نوی ــدد روش ــه م ــر ب ــای اخی ــال ه در س
تشــخیصی ، انــواع دیگــری از لوســمی شناســایی شــده 

پانل CD مارکرها در انواع لوسمی ها
تهیه و تنظیم: عاطفه صادقی
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ــی ــاء ترکیب ــا منش ــمی ب ــد و لوس ــدی دارن ــم میلوئی ــیتی و ه ــاء لنفوس ــم منش ــع ه ــه در واق ک
)Mixed Lineage AcuteLeukemia( نامیده می شوند. انواع لوسمی ترکیبی عبارتند از:

• )MY+ALL(  با مارکر میلوئیدی - ALL 
 AML  - با مارکر لنفوئیدی •
• )BAL( لوسمی حاد دو فنوتیپی 

)CLL( لوسمی لنفوئیدی مزمن

لوســمی لنفوئیــدی مزمــن شــایعترین نــوع لوســمی در کشــورهای غربــی اســت و معمــوال در افــراد بــاالی 60 ســال اتفــاق 
مــی افتــد. CLL در مــردان شــایعتر از زنــان و در سفیدپوســتان شــایعتر از ســیاهان اســت. مراحــل اولیــه بیمــاری معمــوال 
بــدون عالمــت اســت، بــا گذشــت زمــان تعــداد بیشــتری لنفوســیت ســاخته شــده و عالئــم بیمــاری شــروع بــه تظاهــر مــی 

. کند
اپیدمیولوژی

بر اساس آمار سال های 2012-2008، تعداد موارد جدید ابتال به CLL،ا4/5 نفر و تعداد مرگ و میر ناشی از آن 1/4 نفر 
در هر 100،000 نفر مرد و زن در سال است.

 CLL بر اساس اطالعات سال   های 2012-2010، حدود 0/6 درصد از مردان و زنان ممکن است در طول زندگی خود به
مبتال شوند.

زیرشاخه های ALL بر اساس  CD مارکرها

Sk/lSlgCylgμCD10CyCD22CD79CD19TdT

----++++Pro-B

---+++++Common

--+/-+++++Pre-B

++--+++-B-Mature

sCD3CD1αCD5CD2CD7CyCD3TdT

----+++Pro-T

--++++/-+Pre-T

+/-++++-+T-Cortical

+-+++-+/-T-Mature
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زیرشاخه های CLL بر اساس  CD مارکرها
Cyclin D1CD103CD43CD23CD22CD11cCD20CD19CD10CD5Type of Leukemia

--++--++-++CLL

+-+-+-+++/-+MCL

+--++++--HCL

----+-++--LPL

----+-++--SML

----+-+++-FCL

)AML( لوسمی میلوئیدی حاد

لوســمی میلوئیــدی حــاد کــه تحــت عناویــن دیگــری مثــل " لوســمی غیــر لنفوســیتی  حــاد " و یــا " لوســمی 
میلوژنــی حــاد " نیــز نامیــده مــی شــود، مــی توانــد هــم در کــودکان و هــم در بالغیــن بوجــود آیــد. میــزان بــروز 
AML بــا افزایــش ســن بــاال مــی رود، بــه طــوری کــه در افــراد زیــر 65 ســال 1/7 بــه ازای هــر صــد هــزار نفــر 
و 15/9 در هــر صــد هــزار نفــر در افــراد باالتــر از 65 ســال اســت. ســن متوســط در زمــان تشــخیص آن 67 ســال 

مــی باشــد.

اپیدمیولوژی

بــر اســاس آمــار ســال هــای 2012-2008، تعــداد مــوارد جدیــد ابتــال بــه AML,ا4  نفــر و تعــداد مــرگ و میــر 
ناشــی از آن 2/8 نفــر در هــر 100،000 نفــر مــرد و زن در ســال اســت.

بــر اســاس اطالعــات ســال هــای 2012-2010، حــدود 
ــول  ــت در ط ــن اس ــان ممک ــردان و زن ــد از م 0/5 درص

ــه AML مبتــال شــوند. زندگــی خــود ب
بــر اســاس اطالعــات ســال هــای 2012-2010، حــدود 
ــول  ــت در ط ــن اس ــان ممک ــردان و زن ــد از م 0/5 درص

ــه AML مبتــال شــوند. زندگــی خــود ب

انواع لوسمی میلوئیدی حاد
AML با ناهنجاری های ژنتیکی مکرر  .I

AML همراه با بیماری میلودیس پالستیک  .II

AML ناشی از درمان  .III
AML بدون قرارگیری در گروه های دیگر  .IV

سارکوم میلوئید  .V
ــه ســندرم  ــوط ب ــدی مرب پرولیفراســیون میلوئی  .VI

داون
ــی پالسماســیتوئیدی  نئوپالســم ســلول دندریت  .VII

بالســتیک
لوسمی حاد با رده نامعلوم  .VIII
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)FAB( طبقه بندی فرانسوی-آمریکایی-بریتانیایی

M0 - لوسمی با حداقل تمایز
M1 -لوسمی میلوبالستیک بدون بلوغ
M2 -لوسمی میلوبالستیک دارای بلوغ

M3 -لوسمی پرومیلوسیتیک هایپرگرانوالر

M4 - لوسمی میلومنوسیتیک
M5 -واریانت با افزایش در ائوزینوفیل های

M5 E0 - لوسمی منوسیتیک  
) DiGuglielmo اریترولوسمی ) بیماری - M6

M7 - لوسمی مگاکاربالستیک

زیرشاخه های AML بر اساس CD مارکرها

M7 M6 M5 
t(9;11) M5 M4 M3 M2 

t(8;21) M1 MO

- - -/+ + + + + +/- MPO

+/- - - CD2

- -/+ -/+ CD7

+/- - +/- + + + + +/- CD13

- - +/- +/- - - - - CD14

- + +/- -/+ +/- - - CD15

+/- - - CD19

+/- + + + + +/- +/- +/- CD33

+/- -/+ - +/- -/+ +/- CD34

+/- - CD56

+ - - - - - - - CD61

+ + + +/- - - - CD64

+/- + +/- + -/+ +/- - -/+

)CML( لوسمی میلوئیدی مزمن
ــه  ــه ب ــن ک ــدی مزم ــمی میلوئی ــروز لوس ــزان ب می
آن لوســمی گرانولوســیتی مزمــن )CGL(  نیــز گفتــه 
ــس از  ــا پ ــالی ی ــوالً در دوران میانس ــود، معم ــی ش م
ــده  ــودکان دی ــدرت در ک ــه  ن ــد و ب ــش می یاب آن افزای

می       شــود.

اپیدمیولوژی

ــر اســاس آمــار ســال هــای 2012-2008، تعــداد  ب
مــوارد جدیــد ابتــال بــه CML،ا1/7 نفــر  و تعــداد مــرگ 
و میــر ناشــی از آن 0/3 نفــر در هــر 100،000 نفــر مــرد 

و زن در ســال اســت.
ــای 2010-2012،  ــال ه ــات س ــاس اطالع ــر اس ب
حــدود 0/2 درصــد از مــردان و زنــان ممکــن اســت در 

ــال شــوند. ــه CML مبت ــی خــود ب طــول زندگ

CML

در 95%  از بیماران مبتال به CML کروموزوم 
فیالدلفیا جابجاییt(9:22)k دیده می شود.



30

Farvardin Lab

مالنوما و تشخیص آزمایشگاهی آن
تهیه و تنظیم: نفیسه شاهمرادی

ــی از  ــت یک ــرطان پوس ــده دارد. س ــر عه ــددی را ب ــف متع ــه وظای ــت ک ــدن اس ــو ب ــن عض ــت بزرگ تری پوس
ــه گسترشــی داشــته اســت. در ســرطان  ــد رو ب مشــکالت پوســتی اســت کــه متاســفانه در ســال های اخیــر رون
پوســت ســلول های بدخیــم کــه از بافــت پوســت نشــأت می گیرنــد بــه طــور نامنظــم و فزاینــده ای تکثیــر و بــه 
ــی و  ــل تدافع ــب عکس العم ــه موج ــدون این ک ــد، ب ــور می کنن ــدن عب ــی ب ــی و دفاع ــتم ایمن ــی از سیس طریق

ــدن شــوند. تهاجمــی در سیســتم ایمنــی ب
ــکیل  ــي تش ــلولهاي اصل ــه س ــد و البت ــرار گرفته ان ــدرم ق ــه اپی ــي الی ــمت داخل ــیت در قس ــلولهاي مالنوس س
دهنــده رنگدانه هــاي پوســت و خال هــا مــي باشــند. در واقــع مالنوســیت ها رنگدانــه مالنیــن را تولیــد مي کننــد 

ــد. ــه پوســت مي دهن ــگ طبیعــي را ب کــه رن
مالنــوم پوســتی از مالنوســیت های پوســت کــه اســتحاله بدخیمــی پیــدا کرده انــد منشــا می گیــرد. 
ــای  ــن رو توموره ــد. از ای ــد می کنن ــدن را تولی ــای ب ــم و خال ه ــو، چش ــت، م ــره پوس ــه تی ــیت ها رنگدان مالنوس
مالنومــا اکثــراً قهــوه ای یــا ســیاه هســتند. در مــوارد معــدودی نیــز ســرطان های مالنــوم رنگدانــه تولیــد نکــرده و 
بــه رنــگ پوســت صورتــی قرمــز یــا بنفــش ظاهــر می شــوند. ایــن ســرطان از بدخیم تریــن ســرطان های پوســت 
محســوب می شــود. مالنــوم بــا انتشــار ســطحی، مالنــوم گــره ای )نــدوالر( و مالنــوم آکــرال از انــواع ایــن ســرطان 

ــود. ــوب می ش محس
خــال هــا تومورهــای خــوش خیــم پوســتی هســتند کــه در اثــر افزایــش یــا عملکــرد غیرطبیعــی ســلول هــای 
رنگدانــه ســاز پوســت )مالنوســیت هــا( و بــه هــم خــوردن ترکیــب طبیعــی بافــت هــای آن بــه وجــود مــی آینــد 

و بــه طــور معمــول نیــاز بــه اقــدام درمانــی ندارنــد.
میــزان بــروز خــال در دوران شــیرخوارگی و خردســالی افزایــش مــی یابــد و در دوران بلــوغ بــه اوج خــود مــی 
رســد. خــال هــا اغلــب جنبــه ژنتیکــی دارنــد و بــا افزایــش ســن تعــداد آنهــا افزایــش پیــدا مــی کنــد. خــال هــای 

مــادرزادی در موقــع تولــد ممکــن اســت بســیار کمرنــگ باشــند و بــه همیــن دلیــل روی پوســت معلــوم نشــوند.
ــوع هســتند و  ــن ن دو گــروه خــال وجــود دارد. گــروه اول، خــال هــای اکتســابی کــه بیشــتر خــال هــا از ای
بــه طــور طبیعــی 80 درصــد مــردم یــک یــا چنــد خــال ایــن چنینــی را دارنــد. ایــن خــال هــا بیشــتر در دوران 
کودکــی، بلــوغ و حاملگــی ایجــاد مــی شــود و پــس از ســن 35 ســالگی خــال جدیــد کمتــر بــه وجــود مــی آیــد..
دســته دوم شــامل خــال هــای مــادرزادی اســت کــه حــدود یــک درصــد نــوزادان هنــگام تولــد دچــار ایــن نــوع 
خــال هســتند کــه انــدازه آن مــی توانــد کوچــک، متوســط و حتــی بــزرگ باشــد کــه البتــه بیشــتر خــال هــای 
بــزرگ )باالتــر از 20 ســانتی متــر( در قســمت تحتانــی پشــت و در ناحیــه ران هــا دیــده مــی شــوند و 4 تــا 6 
درصــد خطــر ایجــاد ســرطان بدخیــم پوســت یــا مالنــوم در آنهــا وجــود دارد. خــال هــای مــادرزادی بــا انــدازه 

بســیار بــزرگ مــواردی هســتند کــه پزشــکان توصیــه مــی کننــد پیــش از ســن بلــوغ برداشــته شــوند.
ــد ولــی احتمــال بدخیــم شــدن آنهــا وجــود دارد. تابــش  تقریبــاً همــه خــال هــای پوســتی خــوش خیــم ان
نورآفتــاب در دوران طفولیــت و ضعــف سیســتم ایمنــی از عوامــل موثــر در افزایــش تعــداد مــوارد خــال اســت و 

تعــداد خــال هــا در دو مقطــع زمانــی اواخــر دوره کودکــی و اواخــر ســنین بلــوغ افزایــش مــی یابــد.
تشــخیص و افتــراق خــال از مالنــوم هــای بدخیــم ضــروری اســت. بــه اســتثنای انــواع خاصــی از خــال هــا، 
مثــل خالهــای مــادرزادی بــزرگ و خــال هــای غیرطبیعــی بقیــه خــال هــا اســتعداد ناچیــزی بــرای بدخیــم شــدن 

دارنــد.
مالنــوم بدخیــم یکــی از خطرناکتریــن تومورهایــی اســت کــه از ســلولهای خــال سرچشــمه مــی گیرد. ســرطان 
خــال شــایع تریــن علــت مــرگ بیمارانــی بــا ضایعــات پوســتی بــه شــمار مــی رود. مالنــوم یــک ســرطان پوســتی 
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ــه را مبتــال کــرده و  ــد رنگدان اســت کــه ســلولهای مول
ــه ســایر قســمت هــای بــدن  ــه ســرعت ب ــد ب مــی توان
ــن  ــم تری ــن و بدخی ــوم مهاجــم تری ــد. مالن انتشــار یاب
ســرطان پوســتی اســت و باالتریــن نســبت مــرگ و میــر 
را دارد. ایــن بیمــاری در افــراد ســنین 40 تــا 60 ســال 

و در بیــن زنــان، بیشــترین شــیوع را دارد.
مالنــوم در هــر نقطــه ای از بــدن نیــز ممکــن اســت 
ــه  ــا بیشــتر در تن ــردان، مالنوم ــی شــود. در م ــده م دی
وجــود دارد و همچنیــن در ســر و گــردن نیــز دیــده می 
شــوند، لیکــن در زنــان بیشــتر در قســمت هایی از ســاق 

پــا دیــده مــی شــود.
ــن  ــوده و ممک ــم ب ــب نامنظ ــه اغل ــای ضایع ــه ه لب
اســت خونریــزی داشــته باشــد. ضمنــاً در داخــل ضایعــه 
ــه  ــا نیم ــه ب ــک نیم ــکل ی ــدارد و ش ــود ن ــی وج تقارن
دیگــر متفــاوت اســت. خــارش و پوســته ریــزی ممکــن 
اســت از دیگــر عالئــم یــک مالنــوم تــازه تشــکیل شــده 
باشــند. لیکــن در مالنومــای پیشــرفته، بافــت تغییــر می 

یابــد.
مالنــوم در شــرایط پیشــرفته بــه ســایر نواحــی بــدن 
و عمدتــاً گــره هــای لنفــاوی، کبــد، ریــه هــا و دســتگاه 
ــر  ــد منج ــی توان ــه و م ــار یافت ــزی انتش ــی مرک عصب
ــه  ــل اولی ــه در مراح ــا در صورتیک ــود ام ــرگ ش ــه م ب
تشــخیص داده شــود، معمــوالً بــا موفقیــت قابــل درمان 

مــی باشــد. 
ــتند.  ــخص نیس ــاًل مش ــوم کام ــی مالن ــل اصل دالی
ــوم آفتــاب مــی  مهمتریــن عامــل مســتعد کننــده مالن
باشــد. در مناطــق بــا تابــش شــدید آفتــاب، شــیوع ایــن 
بیمــاری بیشــتر اســت و نیــز در افــرادی کــه در ســنین 
ــد  ــوده ان ــدید ب ــاب ش ــرض آفت ــالگی در مع 18-10 س

ــر مــی باشــد. ــن بیمــاری باالت میــزان ای

ــه از  ــک منطق ــوم در ی ــی مالن ــا ســابقه قبل ــراد ب اف
بــدن، افــراد بــا تعــداد خــال هــای زیــادی )بیــش از 50 
عــدد(، خــال هــای بــزرگ و غیرعــادی؛ افــراد بــا ســابقه 
مالنــوم در خویشــاوندان خونــی نزدیــک مثــل والدیــن، 
ــز،  ــای قرم ــا موه ــراد ب ــرادر؛ اف ــر و ب ــدان، خواه فرزن
ــا ســابقه  ــراد ب ــا ســبز؛ اف ــی ی ــد و چشــم هــای آب بلون
آفتــاب ســوختگی هــای متعــدد؛ افــراد سفیدپوســت بور 
)شــاید بدلیــل اینکــه پوســت ایــن افــراد تحــت تأثیــر 
نــور آفتــاب مــورد تخریــب قــرار مــی گیرنــد( ؛ اشــعه 
ــت  ــا فعالی ــش؛ مشــاغل ی ــاوراء بنف ــور م ــا ن ــی ب درمان
هایــی کــه بــا تمــاس زیــاد بــا آفتــاب در ارتباطنــد، در 

معــرض خطــر بــاالی مالنــوم مــی باشــند.
ظهــور ضایعــه بــزرگ )بیــش از 6 میلیمتــر( را بایــد 
عالمــت شــک برانگیــز در نظــر گرفــت ولــی ایــن بــدان 
ــی توجــه  ــر ب ــه ضایعــات کوچکت معنــی نیســت کــه ب
باشــیم چــرا کــه مالنــوم هایــی بــا قطــر 3-2 میلیمتــر 

نیــز دیــده شــده انــد.
ــیتها از  ــی مالنوس ــا   افتراق ــور مارکره توم

ــلولی ــواع س ــایر ان س
S100 )1 : مثبــت شــدن S100 اگــر چــه غیــر 
اختصاصــی اســت ولــی بیشــترین اهمیــت را دارد چــون 
در بســیاری از تومورهــای موجــود در لیســت تشــخیص 

هــای افتراقــی منفــی اســت.
HMB45 )2 : مارکــر اختصاصــی تــری نســبت 
ــت  ــد اس ــی مفی ــوص زمان ــه خص ــت و ب ــه S100 اس ب
کــه یــک تومــور غیــر مالنوســیتی بــرای S100 مثبــت 
ــه  ــبت ب ــری نس ــیت کمت ــا HMB45 حساس ــد، ام باش

دارد.  S100
ــیتی  ــز مالنوس ــی ژن تمای ــک آنت Melan-A )3 ی
اســت کــه در حــدود 80% مالنــوم هــا مثبــت می شــود.

 4( تیروزینــاز: آنزیــم کلیــدی بــرای تولیــد 
مالنیــن از تیروزیــن اســت کــه توســط روش هــای 

شــود. مــی  داده  تشــخیص  هیستوشــیمیایی 
ــه  ــت ک ــته ای اس ــن هس ــک پروتئی  MITF )5: ی
ــا در  ــای مالنوســیتها الزم اســت. ام ــل و بق ــرای تکام ب
ــف اســت و  ــواع دســمو پالســتیک ضعی ــزی ان رنگ آمی
ــر مالنوســیتی  ــواع تومورهــای غی از طــرف دیگــر در ان

نیــز ممکــن اســت مثبــت  شــود.
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تشخیص

یافــت  بدخیــم  متاســتازمالنوم  در  مالنــوري: 
ــع  ــش دف ــل افزای ــه دلی ــگ ب ــره رن ــود و ادرار تی مي ش
ــن  ــود. ای ــده می ش ــن دی ــاي مالنی ادراری متابولیت ه
و  کاتکو ل هــا  ایندول هــا،  شــامل  ادرار  مالنوژنهــاي 
کاتکوالمینهــا اســت. در ادرار بیمــاران مبتــال بــه مالنوم، 
ــن در  ــد، همچنی ــش مي یاب ــا اکســیداز افزای ــم دوپ آنزی
ــتري  ــش بیش ــم افزای ــن آنزی ــدي، ای ــتاز هاي کب متاس
ــي  ــیداز یک ــا  اکس ــم دوپ ــري آنزی ــد. اندازه گی مي یاب
ــن در ادرار  ــاي مالنی ــایي متابولیته ــهاي شناس از روش

اســت. 
ــه  ــتاتیک ب ــوم متاس ــه مالن ــار ب ــه بیم ــي ک هنگام
مثابــه مبتــال شــده اســت، ســلولهاي حــاوي رنــگ دانــة 

ــردد. ــر مي گ ــوب ادار ظاه ــن در رس مالنی
ــی  ــر م ــخیص کاربردی ت ــرای تش ــر ب ــهای زی روش

ــند: باش
ــی رود بررســی  ــکار م ــه ب ــی: روشــی ک 1( بیوپس
ــزی  ــگ آمی ــالوه رن ــرش )STEP SECTION( بع 10 ب

ــد. ــی باش ــد S100 و HMB45 م ــی مانن ایمونولوژیک
ــه،  ــد بالفاصل ــا، بای ــه مالنوم ــک ب ــورت ش  در ص
ــح  ــخیص صحی ــت تش ــده و جه ــی ش ــه بیوپس ضایع
ــه  ــی ده ــود. ط ــال ش ــوژی ارس ــگاه پاتول ــه آزمایش ب
اخیــر، بیوپســی غــده لنفــاوی نگهبــان مالنــوم روتیــن 
شــده اســت. اگــر بیوپســی مــورد نظــر منفــی بــود بــا 
احتمــال زیــاد مــی تــوان امیــدوار بــود کــه ســایر غــدد 

ــتند. ــر نیس درگی
  2( استفاده از درماتوسکوپ:

درماتوســکوپی دقیــق باعــث افزایــش 20 درصــدی 
Sensitivity و 10 درصــدی Specificity در مقایســه بــا 

روش معاینــه بــا چشــم غیــر مســلح می گــردد.
دانشــگاه  محققــان   :TFP12 ژن  بررســی   )3
دانــدی انگلیــس موفــق بــه تشــخیص ایــن بیمــاری، بــا 

اســتفاده از یــک تســت ســاده خــون شــده انــد. در ایــن 
آزمایــش، میــزان ژنــی بــه نــام TFP12 ســنجیده مــی 

ــود دارد. ــن DNA وج ــن ژن در پروتئی ــود. ای ش
ــا  ــالوه ب ــه ع ــق اســت؛ ب ــش بســیار دقی ــن آزمای ای
اســتفاده از آن مــی تــوان دریافــت کــه بیمــاری در چــه 
مرحلــه ای قــرار دارد و مناســب تریــن درمــان بــرای آن 

چیســت.
درمان

ــوم  ــرای مالن ــال حاضــر ب ــه در ح ــی ک ــان های درم
ــات  ــه نج ــادر ب ــرد، ق ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
هشــت نفــر از 10 نفــر مبتــال بــه ایــن بیمــاری اســت؛ 
ــد انتظــار مــی رود کــه  ــا اســتفاده از ایــن روش جدی ب

ــوند. ــان ش ــاری درم ــن بیم ــه ای ــان ب ــه مبتالی هم
ــه، ســن بیمــار و  ــه وســعت ضایع ــوم ب ــان مالن درم
ســایر فاکتورهــا ارتبــاط دارد. بــه هــر حــال مهــم تریــن 
قســمت درمــان برداشــتن ضایعه و غــدد لنفــاوی مجاور 
)در صــورت گســترش تومــور بــه آنهــا( مــی باشــد. در 
ــک از  ــد پزش ــورت صالحدی ــوان در ص ــی ت ــان م درم

رادیوتراپــی و شــیمی درمانــی اســتفاده نمــود.
ــمت  ــه قس ــا ب ــوده ی ــی ب ــا تهاجم ــوم ه ــر مالن اگ
هــای عمقــی پوســت نفــوذ کــرده باشــند، چشــم انــداز 
بیمــاری مطلوبیــت کمتــری دارد و اگــر مالنــوم هــا بــه 
ســایر نواحــی بــدن انتشــار پیــدا کــرده باشــند، اغلــب 

کشــنده هســتند.
پیشگیری

ــد:  ــاب کنی ــاب اجتن ــا آفت ــد ب ــش از ح ــاس بی • از تم
ــداز  ــا 4 بع ــح ت ــه روز )10 صب ــاب میان ــوص آفت بخص

ــر( ظه
ــده از آب ،  ــس ش ــش منعک ــاوراء بنف ــای م • از نوره

ــد. ــت نمائی ــود را محافظ ــرف و ... خ ب
• از عینــک هــای آفتابــی بــا لنزهــای مناســب جــاذب 
ــد. عینــک هــای  ــاوراء  بنفــش اســتفاده نمائی اشــعه م
آفتابــی چشــمها و پوســت اطــراف چشــمها را محافظــت 

مــی نماینــد.
• در مــورد هــر گونــه تغییــر پوســتی بــه ویــژه در نواحی 
ــدن،  ــه ش ــد رنگ ــورت چن ــه ص ــیاه ب ــا س ــوه ای ی قه
ــزی  ــا ســطح ضایعــه، خونری نامنظــم شــدن لبــه هــا ی
از ضایعــه یــا هرگونــه تغییــر دیگــر بــا پزشــک مشــورت 

کنیــد.
Reference: Clinical Dermatology By Tholas P Habif 
Andrews
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لنفوم هوچکین چیست؟
تهیه و تنظیم: روژین جمشیدی

در گذشــته بــه نــام بیمــاری هوچکیــن شــناخته می 
شــد، امــا بعــد از کنفرانــس Rye بــه لنفــوم هوچکیــن   
ــلول  ــور س ــارز در HL، حض ــخصه ب ــرد. مش ــر ک تغیی
 )RS در مقایســه بــا HRS( ریــد- اشــترنبرگ هوچکیــن
ــزرگ دو هســته  اســت کــه همــان ســلول هوچکیــن ب
ای، چنــد هســته ای یــا تــک هســته ای اســت کــه هــر 
هســته حــاوی یــک هســتک شــبه- انکلوزیونــی بســیار 

بــزرگ مــی باشــد.
از آنجــا کــه بافت هــای لنفــاوی در بســیاری از 
ــوم هوچکیــن  قســمت های بــدن وجــود دارنــد، لنف
ــدن آغــاز شــود.  ــاً در هــر قســمتی از ب ــد تقریب می توان
ــاالی  ــاوی ب ــدد لنف ــرطان اول در غ ــن س ــوالً، ای معم
دیافراگــم دیــده میشــود. گاهــی ایــن ســرطان در دیگــر 

بخش هــای دســتگاه لنفــاوی آغــاز می شــود.
ســلول ریــد - اشــتنبرگ بــرای تکثیــر خــود، شــروع 
ــز  ــد نی ــلول های جدی ــد. س ــدن می کن ــیم ش ــه تقس ب
ــاره تقســیم می شــوند و  ــاره و چندب بــه نوبــة خــود دوب
ــد.  ــاد می کنن ــری ایج ــی بیش ت ــلول های غیرطبیع س
ایــن ســلول های غیرطبیعــي نامیــرا هســتند همچنیــن 
ــی  ــیتی م ــی لنفوس ــرد طبیع ــد عملک ــلول فاق ــن س ای

باشــد.
عوامل خطرزا

ــا   ــروس  EBV ی ــه وی ــال ب ــا:  ابت •  برخــی از ویروس ه
ــن را  ــوم هوچکی ــه لنف ــال ب ــر ابت ــد خط HIV می توان

ــش دهــد. افزای

ــتم  ــردی سیس ــر ف ــف: اگ ــی ضعی ــتم ایمن •  سیس
ایمنــی ضعیفــی داشــته باشــد )مثــاًل در صــورت ابتــال 
بــه یــک بیمــاری وراثتــی یــا اســتفادة داروهــای خــاص 
پــس از پیونــد عضــو(، خطــر ابتــال بــه لنفــوم هوچکیــن 

در وی بــاال مــی رود.
ــان و  ــان نوجوان ــن در می ــوم هوچکی ــن: لنف •  س
بزرگســاالن 15 تــا 35 ســاله، و بزرگســاالنی کــه بــاالی 

ــت. ــایع تر اس ــد، ش ــن دارن ــال س 50 س

•  ســابقة خانوادگــی: احتمــال ابتــالی اعضــای 
خانــواده - به خصــوص بــرادران و خواهــران- فــرد 
مبتــال بــه لنفــوم هوچکیــن یــا دیگــر انــواع لنفــوم، بــه 

ــت. ــران اس ــر از دیگ ــرطان بیش ت ــن س ای

تشخیص 

ــورم در غــدد  • معاینــة فیزیکــی: پزشــک، وجــود ت
ــه  ــر بغــل  و کشــالة ران معاین لنفــاوی را در گــردن، زی
ــا  ــورم را در طحــال ی ــن وجــود ت ــد. وی همچنی می کن

ــد.  ــرار مي ده ــی ق ــورد بررس ــز م ــد نی کب
آزمایــش  آزمایشــگاه،  خــون:  آزمایش هــای   •
ــی  ــت بررس ــون را جه ــلول های خ ــل س ــمارش کام ش
ــر  ــواد دیگ ــلول ها و م ــفید و س ــای س ــداد گلبول ه تع

انجــام می دهــد. 
• عکس برداری از قفسة سینه با اشعة ایکس

ــی  ــا روش قطع ــرداری تنه ــرداری: نمونه ب • نمونه ب
ــه  ــه ب ــاري ک ــت. بیم ــن اس ــوم هوچکی ــخیص لنف تش
ســلول های  معمــوالً  مبتالســت،  هوچکیــن  لنفــوم 
بــزرگ و غیرطبیعــی بــه نــام ســلول های ریــد – 

دارد.  اشــترنبرگ 

انواع لنفوم هوچکین
ــود  ــه وج ــردن ب ــی ب ــورت پ ــناس در ص آسیب ش
لنفــوم هوچکیــن، نــوع آن را گــزارش می دهــد. لنفــوم 

ــده دارد: ــوع عم ــن دو ن هوچکی
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•  لنفوم هوچکین کالسیک

 ،)MC( مختلــط  ســلوالریتی  هــای  زیرگــروه 
ــیت )LD( و  ــد لنفوس ــدوالر )NS(، فاق ــکلروزیس ن اس
غنــی از لنفوســیت کالســیک، دارای بیولــوژی یکســانی 
لنفــوم هوچکیــن  عنــوان  تحــت  و همگــی  بــوده 
کالســیک شــناخته مــی شــوند. در HL کالســیک، 
فنوتیــپ شــایع ســلول هــای HRS شــامل مارکرهــای 
 CD45 ــاب ــین )fascin( در غی CD30، CD15 و فاس

 T ســلول  مارکرهــای  و 
ــر از 30  ــد. در کمت می باش
ــای  ــوارد، مارکره ــد م درص
ــه  ــلول B ب ــا س ــط ب مرتب
ــف  ــوکال و ضعی ــورت ف ص
در  شــود.  مــی  بیــان 
 CD20 مــوارد  از  برخــی 
بــه صــورت قــوی بیــان 
فاکتورهــای  شــود.  مــی 
و   Oct-4 رونویســی 
بــه  )مربــوط   Bob-1
 J ــره ــیت B( و زنجی لنفوس
ایمونوگلولولیــن بیــان نمــی 
شــوند. ممکــن اســت آنتــی 
ــره  ــای ضــد زنجی ــادی ه ب
ــه  ســبک ایمونوگلوبولیــن ب
سیتوپالســمیک  صــورت 
باشــند.  داشــته  وجــود 

 TCR و Ig ــای ــی ژن ه ــتاندارد، بازارای ــی های اس بررس
را در HL کالســیک منفــی نشــان می دهنــد، امــا 
ــده،  ــلول تکثیرش ــای IgH در س ــردن ژن ه ــکانس ک س
مطــرح کننــده ایــن موضــوع اســت کــه HL کالســیک 
 EBV .ــال مشــتق شــده اند ــای B کلون از لنفوســیت ه
ــت. ــاط اس ــیک در ارتب ــا HL کالس ــوارد ب ــب م در غال

• لنفوم هوچکین ندولر با غلبه لنفوسیتي
 Nodular Lymphocyte-Predominant Hodgkin) 

(Lymphoma

ــه  ــت. ب ــادر اس ــیار ن ــن بس ــوم هوچکی ــوع لنف ــن ن ای

پاپ ُکــرن  ســلول  نــوع،  ایــن  غیرطبیعــی  ســلول 
می گوینــد.       )Popcorn Cell(

مراحل بالینی بیماری به صورت زیر می باشد:
مرحلــه I: بیمــاری محــدود بــه غــدد لنفــاوی و در یــک 
منطقــه آناتومــی یــا دو منطقــه مجــاور در یــک طــرف 

دیافراگــم.
مرحلــه II: درگیــری بیشــتر از دو منطقــه مجــاور یــا دو 

منطقــه غیرمجــاور امــا در یــک طــرف دیافراگــم.
در  درگیــری   :III مرحلــه 
هــر دو طــرف دیافراگــم، 
ــه  ــان محــدود ب ــا هم چن ام

ــاوی. ــدد لنف غ
مرحلــه IV: عــالوه بــر غدد 
ــتخوان و  ــز اس ــاوی، مغ لنف
ســایر بافت هــا نیــز درگیــر 

مــی شــوند.
اینکــه،  بعــدی  نکتــه 
ــم  همــه مراحــل، اگــر عالئ
نداشــته  سیســتمیک 
باشــند، در گــروه »A« و 
بالعکــس اگــر دارای عالئــم 
در  باشــند،  سیســتمیک 
 B عالئــم   (  »B« گــروه 
شــامل کاهــش وزن، تعریق 
شــبانه و تــب می باشــد( 
می گیرنــد.  قــرار 
ــه افزایــش میــزان بقــاء  درمان هــای تهاجمــی منجــر ب
و درمــان کامــل، در تعــداد زیــادی از بیمــاران بــه ویــژه 

می شــود. جــوان  افــراد  در 
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یافته های اصلی در لنفوم هوچکین

جمعیت درگیر، لنفوم
عالئم کلینیکی

مارکرهای سطح مورفولوژی
سلولی

پیش آگهی

غنی از لنفوسیت 
)NLPHL( ندوالر

مردان < زنان، 
50-30 سال، لنفودنوپاتی 

محیطی

سلول های تک هسته ای با 
 L&H هسته پیچ خورده )سلول های
یا ذرت بو داده( با مختصری تجمع 
سلول های B در گره های لنفاوی

 CD45, CD20,
bcl-6, J-chain, Oct-
 2, BOB.1, EBV
absent in LP cells

 II و I برای مرحله
بسیار مطلوب است

اسکلروزیس ندوالر 
)NS(

مردان = زنان، 
کمتر از 30 سال با توده 
مدیاستن، گاهی درگیری 

طحال یا ریه، اغلب 
 II بیماران در مرحله

بیماری هستند

باندهای پهنی از کالژن، تجمع 
سلول های HRS و سلول های الکونار 

در گره های لنفوئیدی، واریانت های 
چند هسته ای

 CD15, CD30,
 CD45-EBV in

1%–40%

خوب طی درمان 
سیستمیک

سلوالریتی مختلط 
)MC(

مردان<زنان، 
میانگین سنی 38 سال، 

لنفودنوپاتی محیطی شایع 
است. عالئم درگیری 

طحال

سلول های HRS کالسیک در 
زمینه ای از لنفوسیت ها، پالسماسل ها، 

ائوزینوفیل ها و هیستوسیت ها

 CD15, CD30,
 CD45-EBV in

75%

خوب طی درمان 
سیستمیک

فاقد لنفوسیت 
)LD(

مردان < زنان، 
میانگین سنی 30-37 
 ،B سال، دارای عالئم

مراحل پیشرفته بیماری 
شایع است، مرتبط با 

EBV

شیوع سلول های HRS کالسیک، 
به ندرت در زمینه ای از لنفوسیت ها، 
سلول های HRS پلی مورفیک شبیه 

به سارکوما

 CD15, CD30,
 CD45- EBV pos
 in HIV-affected

patients

مرتبط با مرحله 
پیشرفته

غنی از لنفوسیت 
ندوالر کالسیک 
)NLRCHL(

مردان < زنان، 
سنین پیری، لنفودنوپاتی 
محیطی، به ندرت با عالئم 
 II یا I اغلب مرحله ،B

بیماری

سلول های HRS کالسیک در 
بین تعداد زیادی لنفوسیت، الگوی 

رشد ندوالر

 CD15, CD30;
 Oct2 and BOB.1

 vary; J-chain
 absent; EBV in

40%–75%

خوب، شبیه به 
NLPHL

BM, Bone marrow; CHL, classical Hodgkin lymphoma; EBV, Epstein-Barr virus; HIV, human 
immunodeficiency virus; HRS, Hodgkin Reed-Sternberg; L&H, lymphocytic and histiocytic.
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سرطان ریه
تهیه و تنظیم: سمیرا قریشی

ــاز  ــا آغ ــدار برونش ه ــه از ج ــرطان هاي ری ــر س اکث
ــه  ــمت هاي ری ــایر قس ــد از س ــی مي توان ــوند. ول مي ش
هــم شــروع شــود. ســرطان ریــه، اغلــب چندیــن ســال 
ــدا،  ــد. در ابت ــترش یاب ــد و گس ــا رش ــد ت ــول مي کش ط
نواحــی پیــش ســرطانی در ریه هــا ایجــاد مي شــود. 
ایــن تغییــرات به صــورت تــوده یــا تومــور نیســتند. آنهــا 
توســط اشــعة x قابــل تشــخیص نیســتند و عالمتــی نیــز 
ایجــاد نمي کننــد. بــا گذشــت زمــان، ایــن نواحــی پیــش 
ــن  ــوند. ای ــل مي ش ــی تبدی ــرطان واقع ــه س ــرطانی ب س
ــث  ــه باع ــد ک ــد مي کن ــیمیایی تولی ــواد ش ــرطان، م س
ایجــاد عــروق خونــی جدیــد در اطــراف مي شــوند. 
ــازه تشــکیل شــده، ســلول هاي ســرطانی  ــن عــروق ت ای
تومــور  تشــکیل  بــه  منجــر  و  مي کننــد  تغذیــه  را 
مي گردنــد. در ایــن زمــان، تومــور به حــدی بــزرگ 

ــود. ــخیص ش ــل تش ــعة x قاب ــا اش ــه ب ــود ک مي ش
شکســته  مي تواننــد  ســرطانی  ســلول هاي  ایــن 

شــوند  و بــه قســمت هاي دیگــر بــدن در 
فرآینــد متاســتاز پخش شــوند. ســرطان 

ریــه یــک بیمــاری تهدیدکننــدة 
ــوالً  ــون معم ــت، چ ــی اس زندگ

بــدن  در  تشــخیص  قبــل 
مي شــود. پخــش 

ســرطانی  ســلول هاي 
وارد  مي تواننــد  ریــه 
ــوند و در  ــاوی ش ــروق لنف ع
گره هــاي لنفــاوی اطــراف 
اطــراف  برونــش و فضــای 

ریه هــا رشــد کننــد. وقتــی 
ــدد  ــه غ ــرطانی ب ــلول هاي س س

لنفــاوی مي رســند، تقریبــاً بــه 
ــار  ــم انتش ــدن ه ــای ب ــایر بافت ه س

تصمیم گیــری  و  مرحله بنــدی  یافته انــد. 
ــن  ــه ای ــه ب ــرطان ری ــان س ــوة درم ــورد نح در م

بســتگی دارد کــه آیــا بــه غــدد لنفــاوی اطــراف انتشــار 
داشــته اند یــا خیــر.

انواع مختلف سرطان ریه
دو نــوع مختلــف ســرطان ریــه وجــود دارنــد کــه بــه 

ــی درمــان مي شــوند: روش هــاي کامــاًل متفاوت

سرطان ریة سلول کوچک  .1
 )SCLC( Small Cell Lung Cancer 

سرطان ریة غیرسلول کوچک  .2
 )NSCLC( Non-Small Cell Lung Cancer 
اگــر ســرطانی تظاهــرات هــر دو نــوع را داشــته باشــد، 
ــناخته  ــزرگ ش ــک و ب ــلول کوچ ــوط س ــوان مخل به عن

مي شــود.

سرطان ریة سلول کوچک
(SCLC) Small Cell Lung Cancer 

حــدود10 تــا 15 درصــد تمــام ســرطان های ریــه، از 
نــوع ســلول کوچــک هســتند.  این نــوع ســرطان، معموالً 
ــزی  ــمت مرک ــک قس ــش نزدی از برون
ــود.  ــروع مي ش ــینه ش ــه س قفس
بــا وجــود کوچــک بــودن 
ســرطانی،  ســلول هاي 
ــی  ــد باالی ــرعت رش س
تومورهــای  و  دارنــد 
بزرگــی کــه در بــدن 
مي شــوند  منتشــر 
می کننــد.  ایجــاد 
خصوصیــت  ایــن 
بســیار مهــم اســت 
چــون در این شــرایط، 
ــک  ــدرت ی ــی به ن جراح
ــی مناســب  انتخــاب درمان
بــوده و هیــچ گاه به تنهایــی 
ــی  ــان اصل ــي رود. درم ــه کار نم ب
شــامل داروهاییســت کــه بیمــاری وســیع 
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ــر  ــوع ســرطان، معمــوال در اث ــد. ایــن ن را از بیــن مي برن
ــادر اســت  ــود و بســیار ن ــاد مي ش ــیگار کشــیدن ایج س
ــال  ــرطان مبت ــوع س ــن ن ــه ای ــیگاری ب ــرد غیرس ــه ف ک

شــود. 

سایر انواع سرطان ریه

به جــز 2 نــوع شــایع ســرطان ریــه، تومورهــای 
ــا  ــی از آنه ــد. بعض ــود دارن ــا وج ــم در ریه ه ــری ه دیگ
ــرطانی اند.  ــم س ــر ه ــیاری دیگ ــتند و بس ــرطانی نیس س
به عنــوان مثــال، تومــور کارســینوئید، رشــد کنــدی 

ــت. ــان اس ــل درم ــی قاب ــا جراح ــب ب ــته و اغل داش

عوامل ایجاد کننده سرطان ریه سلول کوچک
ریســک  از  یکــی  تاکنــون  ســیگار  ســیگار:  
ــوده  ــه ب ــه ســرطان ری فاکتورهــای بســیار مهــم ابتــال ب
ــه  ــال ب ــرد مبت ــورد از 10 ف ــل 9 م ــو عام ــت. تنباک اس
ســرطان ریــه مي باشــد. هرچــه مــدت زمانــی  کــه 
ــه  ــی ک ــداد پاکت های ــز تع ــد و نی ــیگار مي کش ــرد س ف
ــن احتمــال  ــر باشــد، ای ــه مصــرف مي کنــد، بیش ت روزان

مي یابــد. افزایــش 
در حــال حاضــر ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه 
ــال  ــا، ریســک ابت ــا اســانس نعن ــا ســیگارهای ب ــان ی قلی
ــادی  ــیگارهای ع ــه س ــبت ب ــی نس ــرطان را حت ــه س ب
بیش تــر افزایــش دهــد. چــون نعنــا بــه افــراد ســیگاری 
ایــن امــکان را مي دهــد کــه نفــس عمیق تــری بکشــند. 
ــه  ــی ب ــیگار نمي کشــد ول ــان س ــه خودش ــرادی ک اف

ــیگار  ــیگاری، دود س ــرد س ــا ف ــک ب ــاس نزدی ــل تم دلی
ــال  ــرای ابت ــری ب ــال باالت ــد، احتم ــاق مي کنن را استنش
ــیگاری  ــراد س ــران اف ــد. همس ــه دارن ــرطان ری ــه س ب
ــایر  ــه س ــبت ب ــند، نس ــیگار نمي کش ــان س ــه خودش ک
ــال  ــرای ابت ــری ب ــا 30 درصــد احتمــال باالت ــراد 20 ت اف
ــا  بــه ســرطان ریــه دارنــد. تمــاس افــراد غیرســیگاری ب
ــه ســرطان  ــال ب ــم ریســک ابت ــط کار ه ــو در محی تنباک

ــد. ــش مي ده ــه را افزای ری
ــنیک،  ــتوز و آرس ــامل رادون وآزبس ــوارد ش ــایر م س
رادیوتراپــی روی ریه هــا، ســابقة شــخصی یــا خانوادگــی 
ــی  ــا، آلودگ ــی و ویتامین ه ــم غذای ــه  رژی ــرطان ری س
هــوا و یــا آالینده هــاي محیطــی، مصــرف مــاری جوانــا، 

ــرات DNA و ژن   تغیی

تشخیص سرطان ریه سلول کوچک

ــه  ــال ب ــراد مبت ــر اف ــب، اکث ــه اغل ــل اینک ــه دلی ب
ســرطان ریــه هیــچ عالمتــی ندارنــد، تنهــا تعــداد 
ــل  ــه قاب ــل اولی ــه در مراح ــرطان ری ــوارد س ــي  از م کم
ــه  ــل اولی ــه در مراح ــرطان ری ــی س ــخیص اند. وقت تش
ــه دلیــل تســت هاي  تشــخیص داده مي شــود، معمــوالً ب
تشــخیصی دیگــری اســت کــه بــرای بیمــاری یــا مــوارد 

ــه. ــه کار رفت ــر ب دیگ
1. غربالگری سرطان ریه

2. نشانه ها و عالئم بالینی شایع سرطان ریه
اکثــر ســرطان هاي ریــه تــا زمانی کــه در بــدن 
امــا  منتشــر نشــده اند، عالمتــی ایجــاد نمي کننــد. 
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ــر  ــوارد زی ــه م ــرطان ری ــی س ــم بالین ــایع ترین عالئ ش
ــتند: هس

• سرفة مداوم و مزمن که برطرف نمي شود. 
• درد قفسة سینه که اغلب با نفس عمیق، 

سرفه، خندیدن تشدید مي شود. 
• خشونت صدا 

• کاهش وزن یا بی اشتهایی 
• خلط خونی یا آجری و صورتی رنگ 

• تنگی نفس 
• عفونت هاي تنفسی مثل برونشیت و پنومونی 

که مرتباً تکرار مي شوند و عود مي کنند. 
• شروع خس خس سینة تازه 

• وقتــی ســرطان ریــه بــه اعضــای دوردســت انتشــار 
ــد عالئمــي  مثــل درد اســتخوان، ضعــف و بی حســی  یاب
ــنج، زردی  ــرگیجه و تش ــردرد و س ــا، س ــت ها و پاه دس
ــتی در  ــر پوس ــاي زی ــم، توده ه ــفیدی چش ــت و س پوس
ــاوی  ــدد لنف ــا غ ــه پوســت ی ــور ب ــر انتشــار توم اث
گردنــی و یــا ســوپراکالویکوالر )غــدد لنفــاوی 
ــد شــانه( ایجــاد مي شــوند.  ــاالی کمربن ب
در صــورت داشــتن هــر یــک از عالئــم 
ــه پزشــک مراجعــه  فــوق، ســریعاً ب

کنیــد. 
ــدن  ــکوک ش ــس از مش 3. پ
ــوارد  ــه م ــرطان ری ــه س ب

ــود ــی ش ــام م ــل انج ذی
ي  تســت ها
ــة  ــس قفس تصویربرداری-عک
ســینه بــا اشــعة x-ســي.
اســکن   -MRI-تي.اســکن
اســتخوان -اســکن   PET
بافــت  آزمایش هــای 
و  پاتولــوژی  شناســی، 

ســیتولوژی:
ــا،  ــته از آزمایش ه ــن دس ــدف ای ه
آنچــه  کــه  اســت  ایــن  از  اطمینــان 

غیرطبیعــی  به صــورت  تشــخیصی  گرافی هــاي  در 
شناســایی مي شــود، به طــور قطعــی ســرطان ریــه 
ــق  ــوع دقی ــد، ن ــت ها قادرن ــن تس ــن ای ــت. همچنی اس
ســرطان ریــه و میــزان انتشــار و متاســتاز آن را مشــخص 

ــد.  کنن
ــوژی  ــن آزمایش هــای ســیتولوژی / پاتول بعضــی از ای

و بافتــی شــامل مــوارد زیرنــد:

بررسی سیتولوژی )سلولی( خلط:

یــک نمونــه از موکوســی کــه بــا ســرفه از ریه هایتــان 
خــارج کرده ایــد بــرای بررســی از نظــر وجــود ســلول هاي 

ســرطانی زیــر میکروســکوپ مشــاهده مي شــود.
بیوپسی سوزنی ظریف

 )FNA(Fine Needle Aspiration:
ــرای  ــک ب ــد و باری ــک ســوزن بلن ــن روش، از ی در ای
به نظــر  کــه  ناحیــه ای  ســلول هاي  از  نمونه گیــری 
مي آیــد ســرطانی اســت اســتفاده مي شــود و زیــر 
ســلول هاي  وجــود  بررســی  نظــر  از  میکروســکوپ 

مي شــود. مشــاهده  ســرطانی 
آزمایشــگاهی  مجتمــع  در  آزمایــش  ایــن 

میباشــد. انجــام  قابــل  فروردیــن  

آزمایش های خونی:

ــه  ــرطان ری ــخیص س ــرای تش ــا، ب ــن آزمایش ه از ای
ــی  ــرای بررســی ســالمت کل ــی ب اســتفاده نمي شــود ول
ــی،  ــش شــمارش ســلول هاي خون ــد. آزمای ــار مفیدن بیم
ــلول هاي  ــف س ــواع مختل ــداد ان ــه تع ــد ک ــان مي ده نش
ایــن آزمایش هــا،  خونــی بــه چــه صــورت اســت. 
ــرد تحــت شــیمي درمانی اســت، انجــام  ــی ف ــب وقت اغل
مي شــود. چــون ایــن داروهــای شــیمي درمانی روی 
ــد.  ــر مي گذارن ــتخوان اث ــز اس ــاز مغ ــلول هاي خونس س
مشــکالتی  مي تواننــد  خونــی  آزمایش هــای  ســایر 
ــتخوان ها را  ــا اس ــد ی ــه، کب ــل کلی ــا، مث ــایر اعض در س

ــد.  ــخیص دهن تش
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بدخیمی های پالسما سل 
تهیه و تنظیم: مژگان خونساری

ــواع  ــغ از ان ــال در پالسما ســل های بال بدخیمــی کلون
ــکل  ــا مش ــان آن ه ــه درم ــد ک ــی می باش ــایع بدخیم ش
ــن اختــالالت  ــه همــراه دارد. ای ــادی ب ــرس زی ــوده و ت ب
ــن وجــود، در  ــا ای در حــال حاضــر شــناخته شــده اند، ب
تنوعــی از اختــالالت، از آرام و غیر پیشــرونده تــا شــدیدا 
تهاجمــی و مقــاوم بــه درمــان دیــده می شــوند. بهتریــن 

ارزیابــی بیمــاری، یافته هــای بالینــی خــود بیمــار و 
ــا اســتفاده از عوامــل جدیــد می باشــد کــه بــه  درمــان ب
ــت  ــود عاقب ــی و بهب ــش کارای ــمت افزای ــه س ــرعت ب س
بیمــاری در حــال تکامــل هســتند. در حــال حاضــر 
ــا  ــال ب ــی مونوکلون ــامل گاموپات ــی ش ــدی اصل طبقه بن
ــی  ــوال اختالل ــه معم ــخص )MGUS( ک ــت نامش اهمی
)امــا ممکــن اســت همــراه  آرام و خامــوش اســت 
عالمــت  بــدون  میلومــای  باشــد(،  آمیلوئیــدوز  بــا 

)نامحســوس( و میلومــای عالمــت دار می باشــد.

معیارهــای تشــخیصی بــرای گاموپاتــی مونوکلونــال بــا اهمیــت ناشــناخته، میلومای نامحســوس 
ــلی ــای پالسما س و میلوم

)MGUS( گاموپاتی مونوکلونال با اهمیت ناشناخته
پروتئین M سرمی کمتر از  g/Lا30   •

پالسماسیتوز مغز استخوان کمتر از 10 درصد  •
نبود ضایعات لیتیک استخوانی  •

)* CRAP نبود عالئم مرتبط با میلوما )بدون  •
میلومای بدون عالمت )نامحسوس(

پروتئین M )مونوکلونال( سرمی بیشتر از g/Lا30  •
پالسماسیتوز مغز استخوان بیشتر از 10 درصد  •

)CRAB بدون اختالل عضو و یا بافت )بدون  •
میلومای پالسماسلی

حضور پروتئین M در سرم یا ادرار )سطح خاصی مد نظر نیست(  •
پالسماسل های کلونال در مغز استخوان  •

اختالل در عضو یا بافت )حضور CRAB : هایپرکلسمی، نارسایی کلیوی، آنمی، ضایعات استخوانی(  •

*CRAB, Hypercalcemia, renal insufficiency, anemia, or bone lesions

ــیتوم( در  ــلولها )پالسموس ــن س ــار ای ــد ناهنج ــا بصــورت رش ــن اســت تنه ــاي پالسماســل را ممک ــي ه  بدخیم
اســتخوان و بافــت نــرم مشــاهده کنیــم بــدون اینکــه اثــري از ســلولهاي ســرطاني در خــون یــا مغــز اســتخوان یافــت 

شــود. پیــش آگهــي بســتگی بــه نــوع بدخیمــي، ســن بیمــار و وضعیــت عمومــي ســالمتي دارد.
ــان تشــخیص بیمــاری  ــادر اســت. میانگیــن ســنی در زم ــی ن ــر 40 ســال اختالل ــا در ســنین زی مالتیپــل میلوم
ــتگی های  ــت و شکس ــی اس ــت بالین ــایع ترین عالم ــتخوان ش ــت. درد اس ــان اس ــی یکس ــع جنس ــا توزی ــال ب 62 س
ــق کورتکــس  ــور از طری ــه دلیــل تهاجــم توم ــم عصبــی ممکــن اســت ب ــراوان اســت. عالئ ــک اســتخوانی ف پاتولوژی
اســتخوان شکســته بــه اعصــاب نخاعــی یــا طنــاب نخاعــی، بــروز کنــد. تخریــب اســتخوان منجــر بــه حرکــت کلســیم 
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و در نتیجــه افزایــش کلســیم ســرمی و کلسیفیکاســیون 
میلومایــی  متاســتاتیک می شــود. رشــد ســلول های 
ــاد  ــدد را ایج ــور متع ــن توم ــتخوان، چندی ــز اس در مغ
بــه صــورت  رادیوگرافــی  می کنــد کــه در تصاویــر 
 )punched-out( ضایعات اســتئوپروزی سوراخ-ســوراخ
ــورت  ــه ص ــد ب ــی رش ــود، گاه ــده می ش ــی دی و چندتای
منتشــر اســت و بــه صــورت ضایعــات اســتئوپروزی 
منتشــر دیــده می شــود. تمایــل بــه عفونــت، شــایع اســت 
ــادی می باشــد.  ــد ناقــص آنتی ب ــه تولی ــل ک ــه دلی ــه ب ک
اختــالالت پالسماســلی ممکــن اســت همــراه بــا هرپــس 
ویــروس انســانی تیــپ HHV-8) 8( وجــود داشــته 

ــند. باش
معمــوال آنمــی به صــورت نوموکرومیک نورموســیتیک 
وجــود دارد و ممکــن اســت بتــوان نورموبالســت ها را در 
خــون یافــت. شــمارش لکوســیتی تــا حــدودی کاهــش 
یافتــه، نرمــال و یــا اندکــی افزایــش یافتــه اســت. گاهــی 
ــه ســمت  ــه چــپ میلوئیــدی ب ممکــن اســت انحــراف ب
ــی  میلوبالســت ها وجــود داشــته باشــد. شــمارش پالکت
معمــوال طبیعــی اســت، امــا ممکــن اســت کاهــش نیــز 
داشــته باشــد. برجســته ترین یافتــه الم خــون محیطــی، 

ــه صــورت شــدید می باشــد.  ــو ب تشــکیل رول
ــل  ــلول های پالسماس ــور س ــتخوان حض ــز اس در مغ
یــا میلومایــی بیــن 1 تــا 90 درصــد اســت کــه بســتگی 
ــری آن دارد.  ــزان درگی ــده و می ــپیره ش ــه آس ــه ناحی ب
اســاس  بــر  آن  واریانت هــای  و  میلومــا  تشــخیص 
ــامل  ــه ش ــد ک ــی می باش ــی و بالین ــای پاتولوژیک یافته ه
ــک از  ــواهد رادیولوژی ــال و ش ــن مونوکلون ایمونوگلوبولی
ضایعــات لیتیــک اســتخوان می باشــد. ضایعــات لیتیــک 
ــش فعالیــت استئوکالســتی،  ــا افزای اســتخوانی همــراه ب
ایــن  می باشــد.  عصبــی  تغییــرات  و  هایپرکلســمی 
ــده  ــت گیرن ــه فعالی ــوط ب ــت مرب ــن اس ــت ممک وضعی
کــه  باشــد   NFκB )RANK(j لیگانــد  فعال کننــده 
را   )OPG( اســتئوپروتگرین  یعنــی  خــود  گیرنــده 

می کنــد. تحریــک 
شــاخص های ایمونوفنوتیپینــگ متغیــر اســت و اغلــب 
 CD19 و از دســت دادن بیــان CD138 و CD38 بــا بیــان
ــدان  ــان می شــود( و فق ــه در پالسماســل طبیعــی بی )ک
 CD117 ــب ــا CD56 و اغل ــد، ام ــراه می باش CD20 هم
نشــاندار  بیــان می شــوند.  غیرطبیعــی  بــه صــورت 
بررســی  یــا  ایمونوهیستوشــیمیایی  روش  در  کــردن 

ــای  ــا، در برش ه ــیون درج ــه روش هیبریداس mRNA ب
مغــز اســتخوان جهــت زنجیــره  λ و κ معمــوال باعــث 
بیــان  مونوکلونــال می شــود.  شناســایی پالسماســل 
Cyclin D1 همــراه بــا جابجایــی t)11;14(j می باشــد.
ــی  ــروه اصل ــه دو گ ــیتوژنتیک ب ــز س ــا در آنالی میلوم
تقســیم می شــود: هایپردیپلوئیــدی بــا تریزومــی متعــدد 
ــی  ــا پیش آگه ــراه ب ــرد، هم ــی ف ــری کروموزوم و درگی
ــدی دارد. در  ــوز ب ــه پروگن ــدی ک ــوب و هایپودیپلوئی خ
ــان از del13q14 )در  ــپ و FISH نش ــات کاریوتی مطالع
t(4;14)، t(14;16)j50 درصــد مــوارد(، جابجایی هــای

ــا حــذفTP53 (del17p13)j کــه نوعــی  ــاt(14;20)j ی ی
ــا  ــا ب ــه تنه ــی ک ــود. زمان ــوب می ش ــدی محس آناپلوئی
ــد  ــا پیش آگهــی ب ــل شناســایی باشــند، ب کاریوتیــپ قاب
t(6;14) ــا ــایt(11;14)j ی ــد و جابجایی ه ــراه می باش هم
jزمانــی کــه تنهــا توســط FISH شناســایی شــوند دارای 
t(11;14) جابجایــی  هســتند.  مطلوبــی  پیش آگهــی 
j(q13;q32)، ژنــی را درگیــر می کنــد کــه در لنفــوم 
ســلول  جبــه ای هــم درگیــر اســت، امــا تفــاوت در نقــاط 
شکســت آن هــا اســت. از دســت دادن کروموزوم هــای 8، 
13، 14 و X شــایع اســت. افزایــش -β2میکروگلوبولیــن 
نیــز یافتــه ای نامطلــوب محســوب می شــود. مشــخصات 

ــا ریســک بــاال شــرح داده شــده انــد. مولکولــی ب
معمــوال گلوبولیــن ســرمی افزایــش دارد کــه اغلــب، 
ایــن میــزان افزایــش قابــل توجــه اســت کــه خــود عامــل 
تشــکیل رولکــس و افزایــش میــزان ESR می باشــد. 
ــه  ــه-M )M-Spot(j را ب ــرم، لک ــورز س ــوال الکتروف معم
ــان  ــا β نش ــه γ ی ــت در ناحی ــدی یکنواخ ــورت بان ص
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می دهــد و بــا شــیوع کمتــر، هایپوگاماگلوبولینمــی 
وجــود دارد )زمانــی کــه ســلول های بدخیــم، تنهــا 
زنجیــره ســبک را تولیــد می کننــد(. ایمونوالکتروفورزیس 
 IgG نشــاندهنده حضــور پروتئیــن مونوکلونــال از جنس
 IgD ،)حــدود 20 درصــد( IgA ،ــوارد در 50 درصــد م
)کمتــر از 1 درصــد( و IgE )بــه نــدرت( می باشــد. 
ــی را  ــی میلومای ــد پروتئین های ــا 5 درص کرایوگلوبولین ه
تشــکیل می دهنــد کــه در ســرما رســوب کــرده و مجــددا 
در گرمــا حــل می شــوند. برخــی از تومورهــا، عــالوه بــر 
ــای  ــن، زنجیره ه ــل ایمونوگلوبولی ــول کام ــح مولک ترش
ــز  ــز( را نی ــن بنس جون ــال آزاد )پروتئی ــبک مونوکلون س
ترشــح می کننــد. ترشــح زنجیــره ســبک مونوکلونــال بــه 
ــن مــوارد  ــی، در 25 درصــد مــوارد وجــود دارد. ای تنهای
معمــوال بــا هایپوگاماگلوبولینمــی همــراه اســت، بــه ایــن 
دلیــل کــه ایــن زنجیره هــای ســبک از طریــق سیســتم 
ــم و  ــرم ک ــا در س ــر آن ه ــده و مقادی ــع ش ــوی دف کلی
ــل  ــول کام ــا مولک ــد ت ــود ندارن ــال وج ــه اص ــن ک ــا ای ی
ایمونوگلوبولیــن را ایجــاد کننــد، عــالوه بــر آن، بایــد بــه 
ایــن نکتــه مهــم توجــه کــرد کــه تولیــد ایمونوگلوبولیــن 
ــش  ــدت کاه ــه ش ــم ب ــلول های بدخی ــط س ــز توس نی
ــوان  ــود، می ت ــاد ش ــوی ایج ــیب کلی ــر آس ــد. اگ می یاب
آلبومیــن و ایمونوگلوبولیــن کامــل را نیــز در ادرار ردیابــی 
ــث  ــبک باع ــای س ــح زنجیره ه ــه ترش ــی ک ــرد. زمان ک
انســداد و از دســت دادن نفرون هــا گــردد بــه آن میلومای 
کلیــوی گفتــه می شــود. نارســایی کلیــوی شــایع بــوده و 
ــا  ــل میلوم ــة موجــود در مالتیپ ــوارد یافت در برخــی از م
می باشــد. آمیلوئیــدوز کــه در 15-10 درصــد مــوارد 
مالتیپــل میلومــا وجــود دارد، نیــز می توانــد عامــل 

نارســایی کلیــوی باشــد.
متوســط بقــاء بعــد از تشــخیص بیمــاری حــدود 3-4 
ســال اســت، امــا داروهــای جدیــد ایــن زمــان را تغییــر 

داده اســت.
انواع واریانت های بالینی بیماری
• میلومای بدون عالمت )نامحسوس(

ــش  ــن-M بی ــا شــامل پروتئی ــن میلوم ــای ای یافته ه
از g/Lا30 و یــا 10 درصــد یــا بیــش از 10 درصــد 
ــدون نارســایی  ــال در مغــز اســتخوان ب پالسماســل کلون
بــا  بیمــاران  می باشــد.   )CRAB( بافــت  یــا  عضــو 
پالسماســیتومای منفــرد و ضایعــات اســتخوانی کــه 
تنهــا بــه روش تصویربــرداری رزونانــس مغناطیســی 

ــته  ــن دس ــامل ای ــز ش ــوند، نی ــایی می ش )MRI( شناس
ــوال  ــا MGUS اص ــاران ب ــن بیم ــاوت ای ــند. تف می باش
ــه ســمت لوســمی می باشــد  در پیشــرفت ســریعتر آن ب
ــد و در 5  ــال 10 درص ــر س ــه ازای ه ــال اول ب )در 5 س
ــه ازای هــر ســال  ســال بعــدی 3 درصــد و بعــد از آن ب

ــد(. 1 درص
• میلومای غیر ترشحی

میلومــا  مــوارد  ســایر  هماننــد  بیمــاران،  ایــن 
ــد  ــا در 15 درص ــه آن ه ــاوت ک ــن تف ــا ای ــتند، ب هس
مــوارد ایمنوگلوبولیــن را تولیــد نمی کننــد و یــا در 
ــایی  ــیوع نارس ــد. ش ــح نمی کنن ــوارد، ترش 85 درصــد م
کلیــوی، هایپرکلســمی و کاهــش Ig طبیعــی نیــز کمتــر 

می باشــد.
• لوسمی پالسماسل

در مولتیپــل میلومــا، اغلــب تعــداد کمــی پالسماســل 
در خــون وجــود دارد. در مــوارد نــادری از میلومــا، 
از 20  افزایــش پیــدا می کنــد )بیــش  تعــداد  ایــن 
ــیت های خونــی( کــه در آن صــورت  درصــد در لکوس
بــه عنــوان لوســمی پالسماســل شــناخته می شــود. 
ــاح  ــه ارتش ــل ب ــلی تمای ــمی پالسماس ــا لوس ــاران ب بیم
بافتــی، پیشــرفت بیمــاری و میــزان بقــای کــم را نشــان 

می دهنــد.
تفــاوت ایمونوفنوتیپینــگ آن از میلومــای معمولــی در 

عــدم بیــان CD56 )در اغلــب مــوارد( می باشــد.
• پالسماسیتومای منفرد استخوان

را نشــان  بالینــی میلومــا  بیمــاران عالئــم  ایــن 
ــن  ــت دارای ایمونوگلوبولی ــن اس ــا ممک ــد، ام نمی دهن
ســنتز  میــزان  روی  بــر  تاثیــر  بــدون  مونوکلونــال 
ایمونوگلوبولیــن طبیعــی باشــند. تومــور بــه کمــک 
ــوم  ــت دو س ــا در نهای ــت ام ــرل اس ــت کنت ــعه، تح اش
ــد. ــی کنن ــدا م ــیفت پی ــا ش ــمت میلوم ــه س ــوارد ب م

• پالسماسیتومای خارج از مغز استخوان
ــتخوان  ــز اس ــارج از مغ ــرد خ ــیتومای منف پالسماس
ــد،  ــینه، تیروئی ــه، CNS، س ــی، مثان ــاری گوارش در مج
بیضه هــا، غــدد بناگوشــی، غــدد لنفــی یــا پوســت و تحت 
تابــش رخ می دهــد. آن هــا در یــک چهــارم مــوارد، عــود 
می کننــد امــا پیشــرفت بــه ســمت میلومــا تنهــا در 15 

درصــد مــوارد وجــود دارد.
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 Lymph theory
Among theories that replaced the 

humoral theory of cancer was the formation 
of cancer by another body fluid, lymph. Life 
was believed to consist of continuous and 
appropriate movement of the fluid parts of 
the body through the solid parts. Of all the 
fluids, the most important were blood and 
lymph. Stahl and Hoffman theorized that 
cancer was composed of fermenting and 
degenerating lymph, varying in density, 
acidity, and alkalinity. The lymph theory 
gained rapid support. John Hunter, the 
Scottish surgeon from the 1700s, agreed 
that tumors grow from lymph constantly 
thrown out by the blood.

 Blastema theory
1838, German pathologist Johannes 

Muller demonstrated that cancer is made 
up of cells and not lymph, but he believed 
that cancer cells did not come from 
normal cells. Muller proposed that cancer 
cells developed from budding elements 
(blastema) between normal tissues. 
His student, Rudolph Virchow (1821-
1902), the famous German pathologist, 
determined that all cells, including cancer 
cells, are derived from other cells.

 Chronic irritation theory
Virchow proposed that chronic irritation 

was the cause of cancer, but he believed 
incorrectly that cancers “spread like a 

liquid.” In the 1860s, German surgeon, Karl 
Thiersch, showed that cancers metastasize 
through the spread of malignant cells and 
not through some unidentified fluid.

 Trauma theory
Despite advances in the understanding 

of cancer, from the late 1800s until the 
1920s, trauma was thought by some to 
cause cancer. This belief was maintained 
despite the failure of injury to cause cancer 
in experimental animals.

 Zacutus Lusitani (15751642-) and 
Nicholas Tulp (15932  ,(1674- doctors in 
Holland, concluded at almost the same 
time that cancer was contagious. They 
made this conclusion based on their 
experiences with breast cancer in members 
of the same household. Lusitani and Tulp 
publicized the contagion theory in 1649 
and 1652, respectively. They proposed 
that cancer patients should be isolated, 
preferably outside of cities and towns, 
in order to prevent the spread of cancer. 
Throughout the 17th and 18th centuries, 
some believed that cancer was contagious. 
In fact, the first cancer hospital in France 
was forced to move from the city in 1779 
because people feared cancer would 
spread throughout the city. Although 
human cancer, itself, is not contagious, we 
now know that certain viruses, bacteria, 
and parasites can increase a person’s risk 
of developing cancer.
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 Cancer in the sixteenth to

 eighteenth centuries
During the Renaissance, beginning 

in the 15th century, scientists developed 
greater understanding of the human body. 
Scientists like Galileo and Newton began 
to use the scientific method, which later 
was used to study disease. Autopsies, done 
by Harvey (1628), led to an understanding 
of the circulation of blood through the 
heart and body that had until then been 
a mystery. In 1761, Giovanni Morgagni 
of Padua was the first to do something 
which has become routine today – he did 
autopsies to relate the patient’s illness to 
pathologic findings after death. This laid 
the foundation for scientific oncology, 
the study of cancer. The famous Scottish 
surgeon John Hunter (17281793-) 
suggested that some cancers might be 
cured by surgery and described how the 
surgeon might decide which cancers to 
operate on. If the tumor had not invaded 
nearby tissue and was “moveable,” he 
said, “There is no impropriety in removing 
it.” A century later the development of 
anesthesia allowed surgery to flourish 
and classic cancer operations such as the 
radical mastectomy were developed

Cancer in the nineteenth century
 The 19th century saw the birth of 

scientific oncology with use of the modern 
microscope in studying diseased tissues. 
Rudolf Virchow, often called the founder 
of cellular pathology, provided the 
scientific basis for the modern pathologic 

study of cancer. As Morgagni had linked 
autopsy findings seen with the unaided 
eye with the clinical course of illness, so 
Virchow correlated microscopic pathology 
to illness. This method not only allowed a 
better understanding of the damage cancer 
had done, but also aided the development 
of cancer surgery. Body tissues removed 
by the surgeon could now be examined 
and a precise diagnosis could be made. 
The pathologist could also tell the surgeon 
whether the operation had completely 
removed the cancer.

 Early theories about cancer causes
From the earliest times, physicians have 

puzzled over the causes of cancer. Ancient 
Egyptians blamed cancers on the gods.

 Humoral theory
Hippocrates believed that the body had 

4 humors (body fluids): blood, phlegm, 
yellow bile, and black bile. When the 
humors were balanced, a person was 
healthy. The belief was that too much 
or too little of any of the humors caused 
disease. An excess of black bile in various 
body sites was thought to cause cancer. 
This theory of cancer was passed on 
by the Romans and was embraced by 
the influential doctor Galen’s medical 
teaching, which remained the unchallenged 
standard through the Middle Ages for over 
1,300 years. During this period, the study 
of the body, including autopsies, was 
prohibited for religious reasons, which 
limited progress of medical knowledge.
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The History of Cancer
By: Dr. jabbar lotfi. Ph.D student of 

clinical biochemistry

What you will read below, is taken 
from the article entitled: “The History of 
Cancer» that was published by American 
Cancer Society.

The study of cancer, called oncology, 
is the work of countless doctors and 
scientists around the world whose 
discoveries in anatomy, physiology, 
chemistry, epidemiology, and other related 
fields made oncology what it is today. 
Technological advances and the ever-
increasing understanding of cancer make 
this field one of the most rapidly evolving 
areas of modern medicine.

Early history of cancer
Defining Cancer begins when cells in a 

part of the body start to grow out of control. 
There are many kinds of cancer, but they 
all start because of out-of-control growth 
of abnormal cells. To learn more about how 
cancer forms and grows, see our document 
called What Is Cancer? Cancer is the second 
leading cause of death in the United States. 
About one-half of all men and one-third of 
all women in the US will develop cancer 
during their lifetimes. Today, millions 
of people are living with cancer or have 
had cancer. Oldest descriptions of cancer 
Human beings and other animals have 
had cancer throughout recorded history. 
So it’s no surprise that from the dawn of 
history people have written about cancer. 
Some of the earliest evidence of cancer 
is found among fossilized bone tumors, 

human mummies in ancient Egypt, and 
ancient manuscripts. Growths su ggestive 
of the bone cancer called osteosarcoma 
have been seen in mummies. Bony skull 
destruction as seen in cancer of the head 
and neck has been found, too. Our oldest 
description of cancer (although the word 
cancer was not used) was discovered in 
Egypt and dates back to about 3000 BC. 
It’s called the Edwin Smith Papyrus and 
is a copy of part of an ancient Egyptian 
textbook on trauma surgery. It describes 8 
cases of tumors or ulcers of the breast that 
were removed by cauterization with a tool 
called the fire drill. The writing says about 
the disease, “There is no treatment.”

 Origin of the word cancer
The origin of the word cancer is credited 

to the Greek physician Hippocrates (460-
370 BC), who is considered the “Father 
of Medicine.” Hippocrates used the terms 
carcinos and carcinoma to describe non-
ulcer forming and ulcer-forming tumors. 
In Greek, these words refer to a crab, most 
likely applied to the disease because the 
finger-like spreading projections from a 
cancer called to mind the shape of a crab. 
The Roman physician, Celsus (2850- 
BC), later translated the Greek term into 
cancer, the Latin word for crab. Galen 
(130200- AD), another Greek physician, 
used the word oncos (Greek for swelling) 
to describe tumors. Although the crab 
analogy of Hippocrates and Celsus is still 
used to describe malignant tumors, Galen’s 
term is now used as a part of the name for 
cancer specialists – oncologists.


