
 

 

Carcinoembryonic Antigen 

 انیب یعیطب یمخاط یدر سلول ها است که مونومتریک نیکوپروتئیگلنوعی (، CEA) کیمبرونانویژن کارس یآنت

 زین CEA شیشود. افزا یم انیسرطان کولورکتال ب ژهیبه و نوما،یدر آدنوکارس آن از حد شیب مقادیر شده است و

 دهد.  یها رخ م یمیبدخ در برخی از

 یالتهاب یماریب ک،یزخم پپت یماریب دن،یکش گاریشامل س CEAسطح افزایش  مرتبط با  یکینئوپلاست ریغ طیشرا

 یلینانوگرم در م 01از  شیاست. سطوح ب روزیو س یصفراو یانسداد مجار د،یروئیت یکم کار ت،یروده، پانکرات

شود.  یم افتی نیعمدتا در دستگاه گوارش و سرم جن CEA رخ میدهد. میخوش خ یماریبه ندرت به علت ب تریل

 تولید .ممکن است یافت شودبزرگسالان سالم  یروده، پانکراس و بافت کبد یدر بافت ها یکم ریدر مقاد نیهمچن

CEA  ریمقاد ،این دلیلشود و به  یم متوقفبعد از تولد CEA ستین یریبزرگسالان سالم قابل اندازه گ سرم در. 

 شرفتیبا پاین تست  تیدارند. حساس ییبالا CEAکولون سطح های   یماریمبتلا به ب مارانیدرصد ب 52کمتر از 

و  یلنفاو یتومور به گره هابا متاستاز  مارانیدرصد از ب 21در حدود  CEA ری: مقادابدی یم شیمرحله تومور افزا

 .داردقابل توجهی  شیافزا ،دوردست هایمبتلا به متاستاز مارانیدرصد ب 52

 یتومورهادر  ولی، استمتاستاز  نشانه( تریل یلینانوگرم در م 011از  شی)ب CEAنابراین افزایش چشمگیر میزان ب 

 کمتر تمایز یافته این افزایش مشاهده نمیشود.

ارزیابی  یمیبدختشخیص بعد از  اغلب CEA. سطح ستین دیسرطان کولورکتال مف یدر غربالگر CEAارزیابی 

 یعیبه طور معمول به حالت طب CEA، سطح درمان و برداشتن تومور. در طول چهار تا شش هفته پس از میشود

 گردد. یباز م

 میلی لیتر از سرم بیمار میباشد. 1.0روش انجام این آزمایش الکتروکمی لومینسانس است و حجم نمونه مورد نیاز 

 مارانیدو سال در بتا سه ماه -حداقل هر دو CEA میزان کند که یم هیتوص ینیبال یانکولوژ ییکایانجمن آمر

تکرار شود؛  دیبا مایش، آزCEAی عیرطبیسطح غکنترل شود. در صورت مشاهده  III ای IIمرحله  یماریمبتلا به ب

 بررسی شوند. یا متاستاز عود نظراز  باید مارانیشود، ب دییتا CEA شیاگر افزا

 http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                    
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