
 
 

 M2PK شیآزما

 .میر است و مرگ یکی از علل اصلی و است در جهان هاسرطان ترینشایع از یکی (CRC) کولورکتالسرطان 

دخیل است؛ که شامل حساسیت ارثی، عوامل محیطی و ژنتیکی، تغییرات جسمی  CRCچندین عامل در ایجاد 

 CRCآگهی، و مدیریت شناسایی بیومارکرها برای پیشگیری، تشخیص، پیش .باشددر طی پیشرفت تومور می

 .الزامی است

ست. ا پیکولورکتال و پول یزود هنگام سرطانها صیتشخ یبرا یتهاجم ریغ یروش غربالگر کی M2PK شیآزما

 در ارتباطتومور  یکیمتابول راتییتغ باو به طور خاص  ستین مرتبطخون در مدفوع وجود به  M2-PK آزمایش

 .کولورکتال است یدرصد سرطانها 3/08 صیقادر به تشخ M2-PK شیاست. آزما

ندوسکوپی آ توسط یبه راحتکارسینوم  هی. مراحل اولچندین سال طول میکشد کولورکتال یها نومیکارسپیشرفت 

 .داده می شوند تشخیص یآندوسکوپشتن مخاط از طریق دابرو  یپکتومیپل

به دلیل ماهیت تهاجمی و دردناک  مارانیاکثر باما ، اختصاصی استحساس و  یغربالگر یک روش  یلونوسکوپوک

 . بودن از انجام آن امتناع میکنند

 نازیک روواتیپ یکولیتیکگلیم آنز زویا ریی، تغکارسینوم های کولورکتال حائز اهمیت استکه در  یاز عوامل یکی

در عضله و  1Mنوع  ه،یکل در کبد و L نازیک پیرواتهستند،  یمتفاوت یکیمتابول فیوظا یدارا ها میزوآنزی. ااست

در تومورهای دستگاه گوارش تومور . اریتروسیت ها وظایف متابولیکی مختلفی را انجام میدهنددر  Rمغز و نوع 

 تشخیصی است. M2PKمارکر 

سرطان پستان، سرطان دهانه رحم و  ه،یسرطان ر ه،یسرطان کلمانند ها  یمیبدخ ریدر سا M2PK یسطح بالا

دیگری نیز  یمارکرهاتومور  دیرد باامو نیشود. در ا یم دهید -ملانوم  نیدستگاه گوارش و همچن یها میبدخ

 یبرا CA 153سرطان پانکراس،  یبرا CA 111دستگاه گوارش،  یتومورها یبرا CEA - مورد آزمایش قرار بگیرند

ی تی اسکن و سایر موارد نیز درخواست میشوند. علاوه بر اینها روش های تصویر برداری مانند س سرطان پستان

 در تشخیص به کار برده میشوند.

است. مطالعات اخیر در این زمینه نشان میدهند  %19و میزان اختصاصی بودن آن  %19میزان حساسیت این تست 

که علائم مشخصی از سرطان های کولورکتال ندارند، بسیار  بیماری در افرادیکه انجام این تست در تشخیص 

 کمک کننده است. 



 
 – C 28 °یدر دما تا زمان انجام تست مدفوع ینمونه ها شود. تست به روش ایمونوکروماتوگرافیک انجام می این

بیشتر از  M2PKمیلی گرم است. مقادیر  188شوند. حجم نمونه مورد نیاز برای انجام این آزمایش  نگهداری می

9 U/ML  .بالای سطحمثبت تلقی میشوند PK-2M ای و کولورکتال پولیپهای بیانگر تواند می مدفوع نمونه در 

 بیماریهای سایر یا روده مزمن و حاد التهابی بیماریهای در  PK-2M سطح افزایش. باشد کولورکتال سرطان

 شود. مشاهدهست ا ممکننیز  گوارش دستگاه
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