
غربالگري سرطان تخمدان

دکتر زهرا شهرکی

نفر از این 14240زن دیگر با سرطان تخمدان تشخیص داده خواهند شد و 22280امسال ،به گفته جامعه سرطان آمریکا
سرطان تخمدان پنجمین سرطان کشنده در زنان است و اگر در مرحله نهایی تشخیص داده شود 1.بیماري فوت خواهند کرد

.انددادهزنان لقب "قاتل خاموش"ذا به این بیماري دارند لسالهپنجمبتالیان شانس بقاي % 20- 30تنها 

در فعالًاولیه این است که هیچ آزمایش غربالی جامعی جهت این بیماري مراحلتخمدان در سرطانمشکل اصلی در تشخیص 
بدن در حال تکمیل است که پزشکان امیدوارند بتوانند به آزمایش هايپروتئینجهت بررسی هاییروشاما دسترس نیست،

نیز معاینه تخمدان توسط انجام آزمایش پاپ اسمیر و ،در حال حاضر بهترین روش پیشگیري. غربالگري دقیقی دست بیابند
جهت اقدامات درمانی بسیار معموالًشودمیاین است که وقتی سرطان تخمدان تشخیص داده برانگیزتأسفنکته . پزشک است

.دیر است

CA125

این آزمایش جهت پایش حین درمان و پس از درمان . شودمیگیرياندازهدر سرم بیمار CA125در این آزمایش پروتئین
به تشخیص زودرس سرطان تخمدان در زنانی که ریسک باالیی دارند تواندمیکاربرد دارد و در کنار آن هاسرطانتعدادي از 
.کمک کند

CA125ایش تخمدان این است که بر چکاپ مستمر و سونوگرافی داخل واژینال و آزمسرطانیک راه تشخیص زودهنگام 

بنابراین ،داللت بر سرطان تخمدان داشته باشدتواندمییک آزمایش غربالی نیست اما اگر افزایش یابد CA125. شودتأکید
.دیگر بعمل آیدهايآزمایشاگر این تست باال باشد باید 

دال بر تواندمیده شود است اما اگر افزایش چشمگیري در آن مشاهترمناسببراي پیگیري درمان بیماري CA125گرچه 
باعث افزایش این پروتئین توانندمیعوامل دیگري چون خونروي ماهیانه و فیبروئیدهاي رحمی نیز . سرطان تخمدان باشد

که پزشکان آن را مارکر مناسبی جهت غربالگري اندشدهباعث شوندمیCA125عوامل غیرسرطانی که موجب افزایش . گردند
2.نکنندسرطان تخمدان محسوب 

OVA1

OVA1 تستی است که توسطFAD در این . شده استئیدتأتخمدان قبل از اقدام به جراحی هايتودهجهت کمک به ارزیابی
. شوندمی"OVA1شاخص "ق یک فرمول محاسباتی ریاضی تبدیل به شده و برطبگیرياندازهتخمدانتست پنج بیومارکر 

بیمارانی که احتمال سرطان در . که یک توده تخمدانی چقدر ریسک سرطانی بودن را داردکندمیتعیین OVA1شاخص 



تخمدان را آشکار هايسرطانCA125بهتر از OVA1. گیرندمییست زنان تحت درمان قرار انکولوژقوي است توسط هاآن
.سازدمی

OVA1 از خطربیهايتودهبه افتراق تواندمیتخمدان حساسیت دارد و در نوع خود بهترین است و سرطانجهت همه انواع
.سرطانی کمک کندهايتوده

Next Generation Sequencing (NGS)

NGSهايشرکتارثی تخمدان هايسرطانبراي تشخیص مولکولی .شودمیتحقیقات ژنومیک انقالبی اساسی محسوب در
در سرطان دخیل باشند را شناسایی رودمیکه گمان هاییژنکه اندکردهرا عرضه NGSمبتنی بر هايروشمختلف 

ژن مرتبط با سرطان سینه، تخمدان و رحم را 24است که NGSیک پنل مبتنی بر Ova Nextمثال عنوانبه4،کنندمی
اپیتلیال ریشه هايسرطان% 25کرد که خود اعالمهايیافتهاین شرکت بر اساس . کندمیشناسایی زمانهمبطور 

.هاي ارثی دارندموتاسیون

دخیل توانندمیمتعدد دیگري نیز در این رابطه هايژناما ،هستندBRCA2و BRCA1تخمدان سرطانعلت ترینمعمول
.باشند

وجود دارد هاآندر زنانی که سابقه ابتال به سرطان سینه و تخمدان در خانواده ،طبق نظر مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژي
5.باید جزء اصلی تشخیص بیماري باشدBRCA2و BRCA1موتاسیون سنجش

هاآنهاي دیگري هم وجود دارند که به ولی موتاسیونکندمیها را کشف عمده موتاسیونهاژنتوالی سنجش استاندارد 
rearrangementsگویند و شامل حذف یا دوپلیکیشن در میBRCA1 وBRCA2را سرطانهم ریسک هاآنکه شوندمی

6.دهندمیافزایش 

آگاهی از جسم

همیشه بدون سرطانباید بخاطر داشت که مراحل اولیه . تخمدان هرچه زودتر کشف شود امکان درمان آن بیشتر استسرطان
به تواننمیدر حال حاضر . باید نسبت به تغییرات بدنشان حساس باشند و عالئم اولیه را متوجه شوندهازنعالمت نیست و 

.روندمیی پیش تموجود اتکا کرد اما محققین در جهت درسهايآزمایشغربالگري سرطان تخمدان توسط 

تال به سرطان تخمدان وجود دارد آن را به بدن خود آگاه باشند و اگر در خانواده زمینه ارثی ابوضعیتبهزنان باید نسبت 
اما حاملگی دهدمیشخص را مستعد بیماري نماید و چاقی این خطر را افزایش تواندمیزمینه ژنتیک . برساننداطالع پزشک 

.گرددمیباعث کاهش خطر 
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