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تشـخیص  جدیـد  تکنولوژی هـای  وپیشـرفت  پیدایـش  بـا 

بدخیمی هـا دسـتخوش تغییـرات قابـل توجهـی شـده اسـت. در 

حالیکـه هنـوز ارزیابی پاتولوژیک محور تشـخیصی اسـت، کاربرد 

سـیتوژنتیک  فلوسـیتومتری،  مثـل  دیگـر  هـای  روش  مناسـب 

یافتـه  امـر تشـخیص رشـد روزافزونـی  و ژنتیـک مولکولـی در 

و سـبب بهبـود تکرارپذیـری در تشـخیص شـده اسـت. انـدازه 

گیـری بیومارکرهـا و بررسـی مولکولی عالوه بر تشـخیص بیماری، 

بـرای پیـش بینـی اسـتعداد، شـدت بیمـاری، پیـش بینـی پاسـخ 

افـزون  روز  هـای  درمـان  بـه  بیمـار  پاسـخ  ارزیابـی  و  درمانـی 

“هـدف دار”مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد. مطالـب پیـش رو 

بـر زمینـه و مالحظـات پایـه ای روش هـای غربالگری/تشـخیصی، 

ارزیابـی مارکرهـای مولکولـی و شناسـایی بیومارکرها جهت پایش 

تومورهـای کولورکتـال متمرکـز شـده اسـت. 

کانسـرکولورکتال)CRC( سـومین سـرطان شـایع و دومیـن علـت 

مرگ  و میر ناشـی از سـرطان در غرب و نیز جزو یکی از شـایعترین 

مکانیسـم های  گـردد.  مـی  محسـوب  ایـران  در  سـرطان  انـواع 

مولکولی ژنتیکی متعددی در مسـیر بیولوژیک CRC مطرح اسـت. 

در اغلـب CRC  هـا ذکر شـده اسـت کـه جهـش در ژن مهارکننده 

تومـور APC در اپیتلیـوم نرمـال منجـر به ایجاد آدنوما می شـود. 

تغییـرات ژنتیکـی دیگـری بـر روی انکـوژن هـا مثـل جهـش هـای 

ژن KRAS ،BRAF و P53، بدنبـال یـک رونـد مرحلـه ای در طی 

سـالها رخ می دهد و قویا با پیشـرفت آدنوما به کارسـینوما مرتبط 

اسـت. بعبارتـی تجمع موتاسـیون هـای ژنتیکی انکـوژن ها منطبق 

بـر بـی ثباتـی کروموزومـی، پوشـش کروموزومی نرمال را بسـمت 

پولیـپ آدنوماتـوز سـپس آدنوماهای با درجه دیسـپالزی بـاال و در 

نهایـت کارسـینوما پیـش می برد. بطور نادرتـر CRC  می تواند از 

ضایعات مسـطح و نان پولیپوئید مشـتق شـود که شـیوع کمتر 

ولـی رشـد سـریعتر و رفتـار تهاجمی تـری دارند.

بـا  ، همراهـی  بـاال  بدلیـل انسـیدانس 

مـرگ و میـر و همچنیـن رشـد 

تدریجی و پیشـرونده تومور، روش های غربالگری جهت تشـخیص 

زود هنـگام بیمـاری قبـل از ظهـور عالئـم مـورد اسـتفاده قـرار می 

گیرنـد و مطالعـات نشـان داده انـد غربالگـری CRC بطـور قابـل 

را   CRC از   ناشـی  ومیـر  مـرگ  و  بیمـاری  انسـیدانس  توجهـی 

کاهـش مـی دهـد. بطـور کلـی روش هـای غربالگـری CRC بـه دو 

دسـته اصلـی تقسـیم مـی شـوند:

 gFOBT,( تسـت های غیرتهاجمـی بـا اسـتفاده از نمونـه مدفـوع 

FIT(  و روش هـای تهاجمـی مثـل کولونوسـکوپی. از آنجائی کـه 

غربالگـری عمدتـا بـر روی افـراد بـدون عالمت و اغلب سـالم انجام 

می شـود لذا تسـت باید بدون خطر و آسـیب باشـد، براحتی مورد 

پذیـرش فـرد واقـع شـود، حساسـیت واختصاصیـت باال داشـته و 

ریسـک انجام تسـت های اضافی و غیر ضروری و موارد تشـخیص 

بیـش از حـد )overdiagnosis( در آن حداقل باشـد. تا به امروز 

یـک روش اپتیمـال واحـد غیرتهاجمـی برای تشـخیص CRC مورد 

توافـق جهانـی وجـود نـدارد، لـذا رهنمود بسـیاری از منابـع معتبر 

جهانـی بـرای افـراد بـدون عالئـم و بدون ریسـک در سـنین 50 تا 

74 سـالگی  توصیـه بـر روش دو مرحلـه ای اسـت: در مرحلـه اول 

انجـام روش غیـر تهاجمـی  و در صـورت مثبـت شـدن نتیجـه در 

مرحله بعـد انجام آندوسـکوپی. 

روش توصیـه شـده بـراي آزمون غربالگـري مرحلـه اول در برنامه 

غربالگري سـرطان کولورکتال در انگلسـتان )BCSP( و نیز برنامه 

غربالگـري اتحادیـه اروپا )EU( بررسـي مدفـوع از نظر خون مخفي 

 MSTF)Multi-society Task میباشـد.   FIT روش  بـا  ترجیحـا 

 )ACG( که نماینده کالج گاسـترولوژی امریکا )Force on CRC

و انجمـن آندوسـکوپی گـوارش امریـکا مـی باشـد، FIT  را جـزو 

آزمایشـات سـطح اول غربالگری CRC قرار داده اسـت این مراکز 

کولونوسکوپی و FIT را اساس غربالگری CRC می شناسند و در 

افـراد بـا ریسـک متوسـط انجام  FTI را هر سـال و کولونوسـکوپی 

را هـر 10سـال توصیـه مـی کننـد همچنیـن در شـرایطی کـه بیمار 

درخواسـت پزشـک جهـت انجـام کولونوسـکوپی را رد کنـد، انجـام 

FIT  را ضـروری میداننـد.
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*FOBTs: بطـور کلی تسـت خون مخفی مدفـوع )FOBTs( به 

دو نوع تقسـیم می شـود:
gFOBT .1 که از خاصیت پراکسیدازی هم )Heme( در تشخیص 

اسـتفاده می شود.

  .)FIT( 2. آزمون های ایمونوشیمیایی مدفوع

بـا توجـه به تاثیـر رژیم غذایـی و دارو درنتایـج gFOBT و همچنین 

گـوارش  دسـتگاه  خونریـزی  تداخـل  اتومـات،  آنالیـز  امـکان  عـدم 

فوقانـی و حساسـیت واختصاصیت کمتر بـرای آدنوما و مراحل اولیه 

سـرطان امروزه تسـت ارجح جهت بررسـی خون مخفی FIT  شـناخته 

انسـانی اختصاصـی اسـت و  بـرای هموگلوبیـن   FIT شـده اسـت. 

اسـاس تسـت مبتنـی بر آنتـی بادی بـر علیه گلوبین انسـانی اسـت. 

بنابرایـن احتمـال تداخل رژیم غذایی وجود نـدارد و برای خونریزی 

را  گلوبیـن  زیـرا  اسـت  تـر  اختصاصـی  تحتانـی  گـوارش  دسـتگاه 

شناسـایی، کـه در صورت منشـا از سیسـتم گـوارش فوقانی تخریب 

مـی شـود و در مدفـوع مقـدار آن کاهـش می یابـد. از مزایـای دیگر 

ایـن روش امـکان آنالیـز اتومات و گزارش کمـی  بصورت میکروگرم 

هموگلوبیـن مدفـوع درهـر گـرم مدفوع می باشـد. رهنمـود تضمین 

  FIT ,2011 کیفیـت اروپـا در

را جهـت غربالگـری CRC ارجـح 

اعـالم نموده اسـت. این تسـت بعنوان 

یـک تسـت غیـر تهاجمـی، ارزان، اتومـات، بـا 

انجـام آسـان ومورد پذیـرش افراد، مناسـب برای 

برنامه غربالگری مبتنی بر جمعیت توصیه شـده اسـت.

مطالعات  مدفوع،  پروتئینی  مارکرهای  بین  در   :M2-PK*

M2-( کیناز  پیروات   M2 اختصاصی  ایزوفرم  روی  بر  زیادی 

PK( انجام شده است. M2-PK یک بیومارکر متابولیک می باشد که 

نشان دهنده وضعیت متابولیک سلول های توموری است مزیت این 

مارکر نسبت به تست خون مخفی اینست که ارتباطی با خونریزی 

ندارد ودر موارد ابتدایی تومور و آدنوماهایی که خونریزی ندارند 

می تواند ضایعه را تشخیص دهد یا در ضایعات غیر بدخیم مثل 

هموروئید و فیشر که امکان نتایج مثبت کاذب FOBTs وجود دارد 

یا عدم وجود بدخیمی صحه  M2-PK می توان به وجود  انجام   با 

گذاشت. مطالعات حاکی از  اختصاصیت باال %95 و حساسیت 80% 

این تست برای CRC است. با دو روش کروماتوگرافی و الیزا قابل 
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انجام است وامکان جوابدهی سریع وجود دارد. محدودیت این 

تست موارد مثبت کاذب در مبتالیان به IBD و هزینه باالی تست 

 FOBTs بنظر می رسد در مواردی که تست  البته  می باشد. 

مثبت است و انجام کولونوسکوپی برای بیمار امکانپذیر نیست 

و یا نتیجه پاتولوژی مبهم است می توان برای تایید تشخیص از 

این تست بهره برد. 

*در بحث تشخیص، درمان و کنترل CRC نقش بیومارکرهای 

خون اهمیت بسزایی دارند و مطالعات گسترده ای بر روی این 

بیو مارکرها انجام و تعداد آنها بطور چشمگیری در حال افزایش 

است .در این میان چند بیومارکر که ارتباط آنها با CRC تایید 

شده  CEA و CA 19-9 می باشد.

هنوز  شد،  کشف  قبل  سال   50 حدود  که   CEA : CEA*

مورد   CRC مانیتورینگ  برای  موثر  تومورمارکر  بعنوان 

اولیه  مراحل  در  بندرت  مارکر  این  گیرد.  می  قرار  بررسی 

و  خیم  خوش  های  پولیپ  بین  بعالوه  است  مثبت   CRC

اروپا گروه  دستورالعمل  طبق  لذا  دهد  نمی  افتراق  بدخیم 

 European Group on Tumor Markers، جامعه انکولوژی 

European Society of Medical Oncology اروپـــا 

آمریـــکا بالینـــی  انکولـــوژی  مجمـــع  و 

CEA, American Society of Clinical Oncology بـرای 

تسـت های غربالگری مناسـب نبـوده و توصیه نمی شـود. بلکه 

ایـن مارکـر بعنوان اسـتاندارد طالیی برای بررسـی پیش آگهی 

و پایـش سـرطان کولورکتـال در سـه سـال اول بعـد از درمان، 

هـر سـه مـاه و در طـی دو تـا سـه سـال بعـدی هـر شـش مـاه 

مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. همچنیـن CEA یـک مارکـر 

درمـان  طـی  در  منتشـر  بیمـاری  مانیتورینـگ  بـرای  انتخابـی 

جهـت  تسـت  تریـن  صرفـه  بـه  مقـرون  و  اسـت  سیسـتمیک 

تشـخیص عـود بعـد از عمـل در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـاال 

مانـدن پایـدار CEA بعـد از عمـل مـی توانـد نشـان دهنـده 

ارتشـاح  و یـا متاسـتاز باشـد، افزایـش آهسـته و پیشـرونده  

CEA بعـد از عمـل جراحی نشـانه عود لوکال اسـت و افزایش 

قابـل توجـه CEA میتوانـد نشـانه متاسـتاز احتمالـی در کبـد 

باشـد. البتـه افزایـش موقتـی در CEA در طی شـیمی درمانی 

در   CEA سـطح  گیـری  انـدازه  بنابرایـن،  افتـد  مـی  اتفـاق 

عـرض 4-2 هفتـه پـس از شـیمی درمانـی توصیـه نمی شـود .

در  هنـوز  کـه  اسـت  گلیکوپروتئینـی  مارکـر   :CA 19-9*

تشـخیص CRC اسـتفاده می شود. بسـیاری از مطالعات نشان 

داده اسـت CA19-9 عـالوه بـر اینکـه یـک مارکـر مفیـد بـرای 

مـی  فوقانـی  گـوارش  دسـتگاه  آدنوکارسـینوماهای  تشـخیص 

  CRC جهـت مانیتورینـگ CEA باشـد، مـی توانـد  همـراه بـا

مـورد  اسـتفاده قـرار گیـرد. افزایـش ایـن مارکر نشـاندهنده 

پیـش آگهـی ضعیـف بیمـاری اسـت.
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*Septin9 : بـا وجـود اینکه Septin9 اولین آزمون سـرمی تایید 

شـده توسـط FDA جهـت تشـخیص CRC مـی باشـد بـه دلیـل 

حساسـیت پاییـن و عـدم امـکان تشـخیص آدنـوم هـا و مراحـل 

اولیـه سـرطان، تصمیـم گیـری بالینـی جهـت اسـتفاده این تسـت 

توسـط پزشـکان محدود شـد. اخیـرا MSTF  توصیه کرده اسـت 

ایـن تسـت جهـت غربالگـری CRC  اسـتفاده نشـود. 

رونـد کارسـینوژنز CRC بـا تغییرات ژنتیکـی و اپی ژنتیک منجر 

بـه تبدیـل سـلول هـای طبیعی به سـلول های سـرطانی مـی گردد 

و  بـا شـناخت کامـل مکانیسـم هـای مولکولـی پیشـرفت سـرطان، 

امـروزه اسـتراتژی هـای مناسـبی بـرای مدیریـت CRC طراحـی 

 CRC شـده اسـت. بخصوص شناسـایی بیومارکرها در بیماران با

Stage II بدلیـل بهـره بـردن ایـن بیمـاران از ادجوانت-تراپـی 

حائـز اهمیت اسـت. 

مارکرهـای مولکولـی و ژنتیکـی متعـددی ماننـد مـوارد زیـر جهـت 

تشـخیص، پیش آگهی و درمان شناسـایی شـدند و مطالعه بر انها 

همچنان ادامـه دارد.: 

MSI, chromosome 18q loss of heterozygosity)18qLOH(, 

p53, KRAS, NRAS , BRAF,  PIK3CA Mutations, PTEN 

expression,  UGT1A1 gene polymorphism, and ezrin 

protein.

از بیـن مارکرهـای نامبـرده شـده مختصـرا بـه کاربـرد چنـد 
مارکـر اصلـی اشـاره مـی کنیـم. 

سه تغییرعمده در  CRC شامل:

 MSI )microsatellite instability( 

  CIN )chromosomal instability(

و متیالسـیون در  )CpG)CIMP می باشـد. نتیجه این تغییرات، 

تولید DNA، RNA، پروتئین 

یافتـه  تغییـر  هـای  متابولیـت  و 

ای در بافـت تومـورال، خـون و مدفـوع 

خواهـد بـود کـه مـی تـوان بعنـوان بیومارکـر 

بـرای تشـخیص، پیش آگهـی و ارزیابی درمـان از آنها 

اسـتفاده نمـود. از بیـن ایـن بیـو مارکرهـا، ناپایـداری هـای 

 BRAF و KRAS و پروتوانکوژن )MSI (ژنومی ریز ماهواره ای

از جمله وقایع کلیدي در روند  سـرطان زایي سـرطان کولورکتال 

محسـوب مـی شـوند کـه عـالوه برکاربرد آنهـا در تشـخیص، پیش 

آگهـی و ارزیابـی پاسـخ درمانی  در تقسـیم بندی تومـور نیز مورد 

اسـتفاده قـرار مـی گیرند.  

*MSI: یکـــی از دالیـــل اصلـــی در ایجـــاد CRC نقـــص در 

سیســـتم ترمیـــم MMR مـــی باشـــد کـــه ایـــن نقـــص ژنتیکـــی 

ــاد ناپایـــداری در ژنـــوم بویـــژه در  ــر بـــه ایجـ مـــی توانـــد منجـ

 MSI  ـــدون ـــای ب ـــردد )MSI(. توموره ـــواره ای گ ـــی ریزماه نواح

را MSS  گوینـــد.  انســـیدانس متاســـتاز بـــه غددلنفـــاوی و 

دوردســـت در MSI نســـبت بـــه MSS پاییـــن تـــر اســـت و همـــراه 

ـــراه  ـــی CRC هـــای هم ـــری هســـتند. از طرف ـــی بهت ـــا پیـــش آگه ب

ـــد و  ـــی دارن ـــخ متفاوت ـــی پاس ـــیمی درمان ـــه ش ـــبت ب ـــا MSI نس ب

بـــه بســـیاری از داروهـــا از جملـــه فلوئوراوراســـیل مقاومنـــد و 

ـــن  ـــخیص ای ـــذا تش ـــد. ل ـــی دهن ـــه irinotecan م ـــی ب ـــخ خوب پاس

ـــادی  ـــت زی ـــا اهمی ـــت آنه ـــیدگی و مدیری ـــاران در رس ـــروه بیم گ

دارد. 

در بیماران مبتال به CRC  جهت شناسـایی افراد با ریسـک باالی 

سندرم لینچ ،  MSI و یا MMR  با روش ایمینوهیستوشیمی بر 

روی تومـور مـورد بررسـی قـرار میگیرنـد. 90درصد موتاسـیون 

هـا در سـندرم لینـچ مربوط به MLH1 و MSH2 می باشـند. 
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پروموتـور  متیالسـیون  نظـر  از  را  تومـورال  بافـت  تـوان  مـی 

MLH1 و  BRAF v600E  مـورد ارزیابـی قـرارداد تـا مـوارد 

اسـپورادیک رد شـود. ایـن بررسـی از نظـر بالینـی به پزشـک در 

ارزیابـی پیامدهـای بیمـاری و گزینـه هـای درمـان کمـک میکنـد 

و همچنیـن  احتمـال  CRC  و لـزوم انجـام تسـتهای مولکولـی 

برای تشـخیص سـندرم سـرطان ارثـی  در وابسـتگان درجه یک 

بیمار را مشـخص می نماید.)سـندرم لینچ یا سـرطان کولورکتال 

غیـر پولیپـوز ارثـی -HNPCC، اختـالل ارثـی با الگـوی وراثتی 

اتوزومـال غالـب مـی باشـد کـه خطـر انواع سـرطان هـا بخصوص 

CRC را افزایـش مـی دهـد.(

تکثیر  که  است  وابسته  شامل 30پروتئین    :RAS گروه  *زیر 
 KRAS, NRAS سلولی را تنظیم می کنند. تنها 3 عضو این گروه
HRAS, در ایجاد سرطان نقش دارند که در تومورهای توپر مثل 
کمتر  و    KRAS موتاسیون  ریه  و  پانکراس  کولورکتال،  کانسر 
NRAS  رخ می دهد. موتاسیون KRAS در 30 تا 50 درصد 
 CRC کارسینوم کولورکتال دیده می شود. موتاسیون این ژن در
با میزان بقاء پایین و پیش آگهی ضعیف، افزایش تهاجم تومور و 
متاستاز در ارتباط می باشد. کاربرد اصلی بررسی این موتاسیون 
 )anti-EGFR theraphy( در پاسخ به درمان ضد            
بخصوص داروهای cetuximab و  panitumumab می باشد. 
درمان با cetuximab و panitumumab  بدلیل عوارض و عدم 
پاسخ به درمان در موارد KRAS  و NRAS منفی، بعد از تایید 

موتاسیون KRAS و NRAS قابل اجرا می باشد.

EGFR
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