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 Tumor Markers الىاضمات الىرمُة

 :ملحة عامة 

تمم ال ولةجنظممااال أو ُذُممال دُذُممال تمم ال ول ًوو حٍو الىاسممت الالىيةُممالغ مم يرلغممرل أو ِدمم ال ول  نُممااال ول حٍو

 أو ُذُممممممال  مممممأيل ولةجنظمممممماااليأوىاُايا ُمممممال ولاأةىحمممممم ال(ل ولةجنظمممممااالoncofetal antigensويةُمممممال 

ل ح ج ا(.

ودادلاذالالاحن جللُصم  ل ٌتُمال ي ميلاميلالمامل ولسمىادنلال ماجللًتدزض  وللثيتج هيلةىاد  حن  ه ل ى ىدلويملة لٍو

ل ولغلىلسط لالخلُا.

 وبالتالي:

ل غدالالشخصلاإلاص بل  لىيم(. ة لاجل كأزلةرل الً لويةُال  لذاا/ل ول جل كأزليدنُجاللى ىدلويملة ل

ئُالبهافلتشخُصلألاةأاضلالخ ِخال ال ٍو  ًتٌرلةه ٌجته ل طأمليُتُ دُالولةد غُال ولحٍُى

خ الىاضمات: لثاٍر

رلألا حميرلغدماة ل - ههل لىلالنط ُولالىاسؼل اللايلالجمدىاالالختمولوالػيمٍأ  جلةىطىعلالىاست اللثلًأ ذلطٍأ

الجمىيرلا ةمالاميلا ٍأ لنهدُم الالنللُلمالغلمىلالمأؾثل جلامذالاإلاىطمىعلنمالدشمرلةدمذلحمىاليلشهاالالٌُتُ ءلالجمٍأ

لاإلاػأوفل  سثل أو ِد الل0481غ ملوو لنلاًالغ ملل061  جىوظ-بيظححجلاينيللالىاسثلالىيةيلألاُو

تممم الووأو ِدممم الل0294غممم مل - تممم الو ًوو حٍو حُمممدل ممما لغصمممألجممم جلللىاسمممت الالىيةُمممال  ينيممم فلاأةىحممم الو حٍو

 الجأط ح ا.ذاال ط ُه اللنشخُصل

لalpha phetoprotein مما لغصممألج لممدلللىاسممت الاػممالاينيمم فلالىاسممتحجل ال مميو حجلال دُ مم لل0296غمم مل -

 .لcarcinoembroyonic antigenواإلاجنظالالجأط خيلاإلاظػي

-cancer antigen 15  ما لالػصمألالأاامؼلللىاسمت ال مدكول هدُم الألاطماادلالىحُمارلالذجمُلالل0211غم ملل -

-carbohydrate antigen 19واإلاجنظممالالٌأوىاُمماياتيcancer antigen 125 واإلاجنظمالالجممأط خيل3

ل.لcancer antigen  72-4 واإلاجنظالالجأط خيل9

 :لالخصائص التي ثتميز بها الىاضمات الىرمُة

 سهلالالهُ س. (0

 حىغُالللىيم. (9

ل ى الةؼلو ىدلالىيم(ل (9
ً
ً جل  ِدل ملسلُثل دادت  لو ىدا لةأ  طل  لىيملسىاءل 

ً
 دادت 

 ما هي اضتعماالت الىاضمات الىرمُة؟ 

 لPSA سأط جلال يوسن ال هُ سلالكشف املبكز عً الطزػان:  (0

 ةدطهالةىوىءرل تأضلةػحج(لة لاىلالىاسثلالىيةيلللنلأيلغرلو ىدلسأط جلغدالسٍ جللاختبارات املسح (9

 اذهلاإلادطها.

/لواسمممت الالمممايملغدمممالاإلاصممم  حجلA,B,C غدمممالاإلاصممم  حجل  لته  ممم الالٌ مممالAFP  واسمممثلسمممأط جلالٌ مممالمثاااا :

ل  لجلػالالاينُالللنلأيلغرلسأط ح الالايم.
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ً جلةأ كؼلالتشخُص: (9 لواسثل ثلنُ سهلن نلال أاحالو
ً
ًاُلغلىلل  لنػ وجلةؼلالا ن  ياالالذجُجُالةخال

  ةٍ حُال ص  الويةُا....لًأتيلاػالذلَلالنيٍأ لاإلاأض  للُؤيالذلَ.

 يتُالاحني يلاذالالىيم.ليتُالالىاسثلاإلاى ىدلايلالاوياجثددًد إلاهذار وػىر الىرم: (8

ل  يلاجلحلادل جلالىيملايلالطىيل

سممىاءلال أاحُممال ولالٌُتُ دُممال ولاليممػ غُا.ل ذل جل دمم نصلةجممنىيلالىاسممثلل التدلاام مااً يعالُااة املعال ااة: (5

 الىيةيلنالًاُلايلةأحلالة ٌأرلغلىل جلاإلاٍأعلٌجنكُالةرلةىاصلالالػالج.

ل...ل لُدلخجنطُؼل هُ سلالىاسثللاملتابعة: (6
ً
ةن اػالألاوياملاإلاجنأصلال أاحُ ل وألاوياملالت لًنثلغال ه لدوادُ 

 ةايلحج حل ولقينلالػالجلالذيلنتد ل ه.الىيةيل جلحن اؼل

اكباااة ضااي  املااازض:  طااتمدم ملز   ذل جلاإلاأان ممالتجمممت ل  لٌيممللغممرلغمممىدرلالممىيملالخ ِمممدل ولغممرلالده دمممنلَو

Metastasisل لىاليلل
ً
ٍأ  ل شهأل ول يثي.ل6ن نل ظ اأا لسٍأ

 :التىاثز امللت ح مللاٌطة الىاضمات الىرمُة 

لغالجل يُتُ ئيل ول (1  اأةىخيل ولشػ عي(.ةه ٌجالن نل ُو

 اػالالػالج: (2

 (ل ً ملوذلَلحجبلحصللالػتألاإلانىنؼلللىاسثلاإلاػ  .01-9ةه ٌجال ولىلاػال  -

لسذنحج.ل9ةه ٌجالواحارلًنل -   شهألايل ُو

 .6و1و8 شهألايلالجدىاالل6ةه ٌجالواحارلًنل -

 ةه ٌجالن نل  اًنل يلغالج. -

 ةه ٌج ال  ألي: (9

 الاحنه الا.لةه ٌجال ول يثيلغدالالاشن  هل  لدٌول و -

لظهىيلالي ك علةهثلللىاسثلالىيةيلاإلاػ  .ل8-9ةه ٌجالاػال -   س  ُؼلةرل ُو

 
 
للأكث  الىاضمات شُىعا

 PSA:Prostate Specific Antigen للجأط جلال يوسن ا.ل

HCGل:Human chorionic Gonadotropinللجأط ح الالط هالاإلاؿذًال

AFP: Alpha Fetoprotein لجأط جلالٌ ا 

CEAل: Carcinoembryonic Antigenللجأط جلالٍىلىجلواإلاجنهُث.ل

CA125:ا.لل  لجأط ح الاإلا ُعلالظه ٍي

لةالحظ ا:

 CEA,PSA ًطلبلةه ٌجال11ًنلالأ  ُلقىملاُ (0

 CA125 ةه ٌجالل11ًنلالذج ءلاللىاتيللايهرليِج الة ُظُالاػالاُ (9

لاًنلالذج ءلالحىاةنلاللىاتيلًنػأطرلإل ه ضلو ص  للايهرلحووفل (9  βHCG ةه ٌجاللكتياالطٍى

 ًاُلغلىلسأط جلالخالً لاإلادنيالβHCG ًطلبلًنلطكنللاًهلويمل ولينلالايلالخصُال (8

لغلىلسأط ح الالخالً لاإلادنيا(لAFP سدالولايه ل لىؽل  يألحطلبلةنه ل04ًنلقن رل لتلسرلاُ (1
ً
  ًاُل ًظ 
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 لCA15-3 ًنلالذج ءلاللىاتيللايهرلينلالجايلسلُتال ول  ِخالًطلبلةنهث (6

 AFP ًجأيلةه ٌجالايٍنليو ُ  لُلًنلالد سلايلةدطهالةىوىءرل  لته   الي ال (1

لاثل يثيلغأطاللإلص  الاجأط جلالٌ ا(.ل ألجلألاشخ صلاإلاص  حجل  لته   القحيوسُالي اًا

 :)املآخذ التي ًتم أخذها على الىاضمات )الطلبُات 

 .مزاخله املبكزة....ال ًمكً الكشف عً الطزػان في ليتُالواسثلنلُلا (0

(قهطلًتٌرلالٌيللغداة لل (9
 
 )الىرم اهتشز كثي ا

 
   يلالىاسثل ًج بي(.لثتكاجز الخالًا بشكل كبي  جدا

 قهدممم ىلحممم الالًٍمممىجلق هممم لالمممىيملي حممميلولٌمممرل  مممثلالىاسمممثلنلُمممنللالىاضااام ال ًاااشفاف باااىنظ ملااادار هماااى الاااىرم (9

 اوياج.حُدل حهلايلالؿ لبلاإلايٍلال نػلول نلأيلالد ننل لىلال

لًٍمىجللل (8
ً
غلمىلالمأؾثلةمرلو مىدلسمأط جلاميلCEA ةخمنلغماملاي كم علاُلالىاضام ييا  مزثنال ولكىاه ًىجاد ورمح ديا

 الٍىلىج.

يِجممالو ممىدلاميلح لممالCA 125 ....ةخممنلاي كمم علالىاضاام وطااعته عالُااة لكااً ال ًىجااد ضازػانةتٌمرل جلًٍممىجل (1

ل.ل endometriosisة ُعل وداءل ط جليحم ل

 :ثصيُف الىاضمات 

/ ول حنمم جلةدن ممذلةممرلن ممنللُااةهزمىه (1
ً
ادمم ىلشممٍلحجل:لاأةممىجل ٌتُمم الةكأطممالًكممأزلةممرلخجممُ/لؾممايلًكممأزهل صممال

ا.  خجُ/لؾايلاللًذن/لاذالالهأةىجلايلالح لالالجٍى

لةرلن نلالدخ ةىلوالخالً لالصؿحيرلايلالأدالايل سأط جلالأدالصؿحيلالخالً (.لACTH مثا  عىه: 

ماااات (2 غُممماتل نلمممأيل لمممىلالممماوياجلحنُجمممالللدخمممألالمممىيةيل ولالن ممماُلاممميلالدكىذًمممالايمممٍنلغممم ملواسمممت الؾحممميلحىل أهٍش

 الؿي دُالللخالً لالجأط حُالو اته :

ر. Prostate Specific Antigen (PSA)اإلاجنظالالدىعيلللتىجال ( أ  الذيلًتخنلال يو ُ زلسحًي

الح ةطمممم  لالممممذيلٌجممممنخامللوالممممذيلًتخممممنل ًوو حوةمممميلللكىسممممك   زلPAP الكىسممممك   زلالحتطمممم  لاإلاممممىحيل ( ب

 ًىاسثللجأط جلاإلاىجا.

المذيلٌجمنخاملًىاسمثللجمأط جلالأدمالNeuron Specific Enolase(NSE) ؤلاًدىالزلالدىعيلللػص ىجل ( ت

 صؿحيلالخالً لولجأط جلالاة ؽ.

الذيلًتخمنلواسمثلؾحميلويةميللجمأط ح الةخنلكمال ي ماتلا ُظم ضلدمتللLDH الالين الديلاُايو ُد ز ( ث

 .(.ويملحهىيتل صُا...

  بزوثين (3

الىاسممممتالللممممىيملالدهممممىيللالغلىبىلُىااااات املىاعُااااة وخُاااادة اليطااااُلة أو ِدمممم ال ول  نُممممااالواسممممتالللممممىيمل  أزامممم :ل

تينالىاسممممممثللخ  جمممممم الالنٍمممممم جألاللتكمممممم وي/لمُكاااااازو يلىبااااااىلين 2البِتاااااااالػاًمممممما/ مممممماللالنيااااااً  الىاسممممممثللخ  جمممممم الدةٍى

لالىاسثلللىيملألاخجىلُ  C الببتُد ةخنلكا/

للل

كُمممممممممالةلنصمممممممممهالغلمممممممممىلالخلُا/نمممممممممال ٍمممممممممىجليأوىاُااي ُمممممممممال ول مطتظاااااااااد ورمااااااااا  (8 ةأي ممممممممم التػتمممممممممنلًىسممممممممم دطلتػٍأ

ا. ا....لُبُاًالسٌٍأ ا.... أو ُذُا.... أو ُذُالسٌٍأ  سٌٍأ
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:
ً
 CEA,AFP,PSA,CA125,CA19-9,CA15-3 لةخال

CEAايلسأط جلال ه زلالهظم لل gastrointestinal tract (GIT)ل  صالايلسأط جلالٍىلىجلواإلاجنهُث.ل

AFPلايلسأط جلالٌ الل

لايلسأط جلال يوسن ا.لPSA ل

:لةجنظممااال ى ممالغلممىلالجممط لالخلممىيلللممىيمل ولCarbohydrte Antigen (CA)لةجنظمماااليأوىاُايا ُمما

تمممممم ال ً إلًوو حٍو  كممممممأزلةممممممرلالخالًمممممم لالىيةُممممممالوهمممممميل يثمممممميلحىغُممممممالةممممممرلالىاسممممممت الالتمممممم ل كممممممأزلامممممميلالح لممممممالالط ُػُممممممال

ا.والهأةىح الواذهلاإلاجنظااالهيل ة ئ لغ ليل ولةجنظااالالوةألالاةٍى ل لةىسُذُالذاالوزجل ٍو

- CA15-3ايلسأط جلالخايل 

-  CA19-9ايل   ج الال ه زلالهظم لوالىيملالؿايلولال دٌٍأ س 

- CA125ايلسأط جلاإلا ُعل 

لةجممممممنه الال أو ُذُمممممماللهلمطااااااتلبالت خلىٍااااااة (1
ً
ةىحمممممم الةػُدممممممالةخممممممنلةجممممممنه الالاسممممممتيو ُذُال سممممممأط جلألؾ ل مممممم 

ل أو جتيوحُال سأط جلجاي(.جاي(+ةجنه الال

اة (6  م صل مهلةخمنلاللتكىةم ال CDحُمدل جللٍمنلويم ل  CDCluster Determinationمشاعزات ضاؼدُة خلٍى

 وا ُظ ضلالام.

: يلو ىدلةجنهلبلالهأةىجلايلالاوياجل اُلالهأةىجتلمطتللبات: (1
ً
لةخال

دم لحج(لًماُلغلمىل اإلاجمنهلبلالأدِ م  للرديحم لحجل VMA ل(Vanillylmandelic acid) و مىدلل - والدىي دٍي

لويملالهىا ثلويمللبلالٌظأ.

ل سنَُل سُال اإلاجنهلبلالأدِ   لللجحيو ىححج(.1ل - لاُايوي   ل حاُو

 لCML ايلا ُظ ضلالاملالدهىيلاإلاوةرt(9,22) ةخنلص ػيلقالدلكُ لل(واضمات صبغُة )مىرجُة (4

 لالىاسممت الالخ صممال تدطهممالالػدممول ولةدل: صممذُللتيممٍأ ي
ً
لةممخال مأجلحهممُى طهممالألاحيمم ءل ولالصممايل ولاإلادمم طولًم

 لٌرلاذالالنصذُللؾحيلةػنتا.الند سلُا......

 :لالىاضمات الشائعة

AFP/ CA15-3ل/ CA19-9ل/CA125ل/ CEA/ةجمممنه الالالاسمممتيو حجلوال يو ِجمممتيوجل/HCG/ Her2 

لPSA /ؾلىوىلُد الةد غُالوحُارلالذجُلا/

 :
 
لالىاضمات ألاكل شُىعا

ً لجممِنىححج/لCA72-4 /لBTA ةمم يأوؾلىوحج/ل9 ِنمم ل / NSE/ NMP22/ Prstate Specefic Membrane 

Antigen PSM/ PAP/ S100ل/ TA-90ل/Thyroglobulinل

 CEA لةأان السأط جلالأدالوالخايلولسأط جلالٍىلىجلواإلاجنهُث

لةأان السأط جلاإلا ُع CA125 ل

CA15-3,27,29لةأان السأط ح الالخايل

AFPلسأط جلالٌ ا وياملالخالً لاإلادنياتلل

 Total PSA ل هص  لوةأان السأط جلال يوسن ا
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 Free PSA ل تُحزلسأط جلال يوسن الغرل ضخثلال يوسن الالحتُال BPH 

HCGلسأط ح الالط هالاإلاؿذًالوالخالً لاإلادنيال

Hormons Receptorsل ا حيغالجلسأط جلالخايل

ل

:
 
 الىاضمات ألاكث  اضتعماال

 

 AFP: )الب وثين ال ىُني ألنا( )مً أوائل الىاضمات التي اكتشنت( 

  أو حجلسٌأي...لوةرلاستهلال يو حجلال دُ  ل قهىلًى الايلالج دنلألاةُدىس  ( -

لالهُثلاإلاأ ػُا:ل -

لود/ةن.ل1.4ال  لؿىجلولألاطك ُلقىملغتألالجدا:لحتىل

لةأاا.ل1:ل غلىلب01الحىاةنلاػالألاس ىعل

لود/ةنل91ىلولألاطك ُلحتىلالجدا:لحت

الالي ك غه: - ٍأ لالاالدنلالجٍأ

ل%(لةرلالح الا41سأط جلالٌ الألاوليل 

ل%لةرلالح الا.11سأط جلالخالً لال ذجُالللخصُالايل

  ةأاضل  أي:لالته بلالٌ الالكحيوس  تلغُىبلألاح ىبلالػصب لغدالال دحج.

وامذال شم يرلللng/ml 4000  ي ميلةمرللل AFP ألاشمخ صلالمذًرللمايهثلالتهم بلي مالةموةرلوخجم الاُل -

كُمممممالاممممميلةن اػمممممالالػمممممالجللمممممايلاإلاصممممم  حجلاجمممممأط جلالٌ مممممال ممممم  أاءل إلةٍ حُمممممالؤلاصممممم  الاجمممممأط جلالٌ ا//ٍو

ً جليُتُ ئيل ولشػ عيل ولاسنئص ُ.  نُ س الةنن لُالاػالالػالجلسىاءل 

لايلسأط جلالخصُال. -
ً
 ًأ كؼل ًظ 

 الٌِولاإلا ي(ل ولسأط جلاإلا ُع.نالًكُالايلالنلأيلغرلسأط ح الالخالً لاإلادنيالاملخنلطال  -

رل - ةالحظمما:لًتٌممرل جلًخمماملاممذلالىاسممثلامميلالنلممأيلغممرلؤلاصمم  ال  إلادؿىلُممال  إلطمم قال لممىلواسممتحجل  ممٍأ

ُل (لوامممذالًممماعىلالا ن ممم يلالخالحممميلال ن ممم يلاإلادؿىلُمممالو مممنثلغتلُمممماللHCG +اE3ُ واتممم لاُل الاسمممتيادًى

 ةرلالحتن.ل04-06الهُ سل حجلالاس ىغحجل

لةممرلالحتمممنل06 حممهلًممنثل قممأازهلامميلالحُمم رلال دُذُمماللٍو لممـلاإلاجممنىيلألاغظممم لامميلألاسمم ىعليدمم لذيأحمم لل -

لطكمممنللاًممهل مممخ ةالاممميل
ً
//لةممخال

ً
خنكمميلاػمممالالممىالدرلولاللًى مممال الل همممُثلزاُممارل ممماا لٍو

ً
جُ  ًندمم نصل ممماٍي

 احنت ُل حهلةص بلاجأط جلالخصُا.للAFP الخصُالوو لنللُنل  حجلاي ك علايلاُ

ًمممنلاإلادمممم طوللاضاااتمداماثه: - تشمممخُصلوةن اػممممالغمممالجلةأضممم ىلسممممأط جلالٌ ممما+لًجممممأيلايمممٍنليو ُ ممم لامممميل

 ولحتمىل حمىاعلالته  م الالٌ مالألا مأيل وذلمَل جلاحنتم ُلؤلاصم  اللB اإلاىوىءرل  لته   الالٌ الالكحيوسُا

ر(.ل1-8غدال قأادلاذهلاإلاد طولاىل ي يلبل   طػ فلةرلاحنت ُل ص  الألاشخ صلآلا ٍأ

 CA 125 

 سٌأيل. أو حجل -
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ا. -  ًتٌرل جلًى الايلاإلاصنلايلالح لالالجٍى

مممممال  شمممممُؼل حمممممىاعلٌػمممممالالىاسمممممثلالمممممىيةيلالهُ سممممم  لإلان اػمممممالالذجممممم ءلاإلاصممممم   ال - اجمممممأط ح الاإلا مممممُعلالظه ٍي

%لوو لن ليلٌجنخاملإلاأان السمحيلاإلامأضلوةمايلالاسمنج  ال41سأط ح الاإلا ُع(لحُدل  لـلحج سِنهل

 للػالج.

 ر/ةنوحال91الهُتالالط ُػُا:للحتىل -

%ل11سمأط جلاميلةأاحمنلةنهاةمالولٌمرل%لةرلالذج ءلاللمىاتيللمايهرلامذالالىاسمثل همُثلةأ كػمال21 -

 ةنهثلًٍىجلالجأط جلةىطعيلوؾحيلةدنيألاػا.ل

ممم ستلالٍىلمممىجتلمتابعاااة ضااازػاهات أخااازي نمممالًكُمممالاممميل - :لسمممأط جل ط حمممالالمممأحثتلسمممأط جلالأدممماتلال دٌٍأ

 الخايلوألاشخ صلاإلاص  حجلاجأط ح الةرلن ن.

مممماتلحاااااالت يياااا  الطاااازػاهُة التااااي ًزثناااال ي هاااااال - ىٍز :الممممااءلال طمممم خيلالأحممممم تليِجمممم الاإلا ممممُعلالاحاوةتًي

 ألاوياملالجلُتالاللُكُالايلالأحث.

 3-CA15: 

  أو حجلسٌأيل ةأ  طل  لؿي ءلالخلىي( -

الغدالالحىاةنل -  ًى الايلالح لالالجٍى

 الممااءلاللُكمميلالٌِ مم  لامميلالخمماي(لٌػن مميلواسممثل مم صلاجممأط جلالخممايلو ةممأاضلالخممايلؾحمميلالجممأط حُال -

ةأان مالسمأط جلل%ل  لذجم الألةمأاضلالخمايلالحتُمار21%لولالدىغُال91-91حُدل  لـلحج سِنهل

 الخايلوةايلالاسنج  الللػالج.

%لةمممممرلالذجممممم ءلالامممممحُل اتليتممممم لًأ كمممممؼلاممممميلؤلاصممممم   الالجممممملُتالالٌ اًمممممالوسمممممأط ح ال6-1ًأ كمممممؼلغدمممممال -

 ٍأ ستلالأداتلالػدوتلالٌ ا(. اإلا ُعتلغدولالأحثتلاإلاػارتلال دٌ

الله. - لًكُالايل لاًالطىيلالجأط جلوايلاإلان اػالوالاسنج  الللػالجلوذلَل   أاءلنُ س الدوٍي

 وحار/ةن(ل.ل90اإلاجنىيلالط ُعي:ل ننلةرل  -

 ٌػن يلةجنىيلالىاسثلايلالاوياجلةؤشأل س س  لغلىلطىيلاإلاأضل -

 :الكالطِتىهين 

 الايم.ةرللبلC اأةىجلًكأزلةرلالخالً لل -

ًذ ممهللاميلالمامتلحُمدل جلاي كم علةجمنىيلالٍ لجمُىمل Ca,P دويهلألاس سم  لاميلالحكم للغلمىل أيحمزلاُ -

 ًٌ تل قأازه.ل قأازه/لواحخك ضلةجنىيلالٍ لجُىم

كُمالاميلةن اػمالسمحيلالمىيمللو ٍمىجلخجم الالىاسمثلاميللMTC واسمثلحمىعيللإلصم  الاجمأط جللمبلالمايمل -  ٍو

MTC100  ي يلةرل pg/mlىعلةرلالجأط ح الح ديلالحاوث.واذالالد 

 خـ/ةن.4الهُثلاإلاأ ػُا:لالأ  ُلحتىل -

 خـ/ةن.1الذج ءلحتىلللللللللللللللللللل

 ألحهلسأط جلذولط اؼلغ دلي.MTC  اتُالي حيرلايلالٌيللاإلا ٌألغر -
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سأط ح ال  أي:لسأط جلالأدماتلا ُظم ضلالمامل دوجل اتُمالاميلاإلان اػمالغدمالاإلاصم  حجلق هث(+سمأط جل -

 وألاةػ ء.لاإلاػارل

 

 CEA 

ٌ  ل حن  هلاػالالىالدر. - الايلالحُ رلال دُذُالٍو   أو حجلسٌأيلتلًى الايلالح لالالجٍى

ً  ن مممممم يلةجمممممم يلةممممممؼل حممممممهلةممممممرل يثمممممميلالىاسممممممت الالتمممممم ل ممممممالد لغلممممممىلؤلاصمممممم  ال - اجممممممأط جلالٍىلممممممىجلاللٌػن مممممميل

و لاًممممالؤلاحممممذايلواإلاجممممنهُث غدالي مممم يلالجممممر(ل  اللًكُممممالامممميلالنشممممخُصللٌممممرلًكُممممالامممميلةن اػممممالالػممممالجل

 وييللالدٌولاإلا ٌأ((

 ةن اػالسأط ح ال  أي:لالأداتلالخاي. -

 ل3ng/ml الهُتالالط ُػُا: ننلةرل -

ىلى ُا:لغدالاإلاا دحجلحُدلنال صنلخجبنهلايلالامل لىل -  لng/ml 5 ًأ كؼلايلح الالقحًز

ممم ستلالٌ ممماتلاإلاػمممارت - ال يوسمممن اتللًأ كمممؼلاممميلسمممأط ح ال  مممأيلةخمممنل  ط حممماليحمممثتلجمممايتلالمممايمتلال دٌٍأ

 اإلا ُعتلاإلاخ حا(

مم ستلCOPD :لالتهمم بلالٍىلممىجلالهأامميتلالتهمم بلالٌ مماتلًزثناال فااي خاااالت يياا  ضاازػاهُة - تلالتهمم بلال دٌٍأ

  حن جليدىيتلالته بلوتيتؼلي ا.

التهمممم بلالٍىلممممىجلالهأاممممي:لحُممممدل-ًجمممبلةػ ًأ ممممهلامممميلحمممم الالن مممنلسممممأط حُالةخممممن:ل داءلال ىلُ مممم الالػممم دلي -

  ةٍ حُال لىلهل لىلويم(.ُلنُتالةه ٌجاللهاي ك علنُتنهلاػال ول

ل

 9-CA 19لل

 لُبُالسٌأيل ل ويءلةلنصول  لخلُا(. -

و اللٌيٍلىجل يثيلةرل - اللَى  %لةرلالجٍ ج(.1-9ًى الايلةصنلال  لؿحجلذويلةجنظالالوةألالاةٍى

 لU/ml 37 الهُتالالط ُػُا:ل ننلةرل -

  أ كؼلةجنٍى  هلايل: -

 %(011-11سأط جلال دٌٍأ سل  (0

 %(10-99الٌ ال سأط جل (9

 %(89سأط جلاإلاػارل  (9

 %(91سأط جلالٍىلىجلواإلاجنهُثل  (8

اااصًأ كممؼلامميل:ل - %لوتيممحيلالتيايحممزلاإلاصمملُالالػ لُممال49ايممٍنل س سمم  لو  لممـلحج سممِنهللضاازػان البىكٍز

ا+لالٌ الوالٍىلىجلواإلاػارلووط حالالأحث.   لىلةأاحنلةنهاةال حه دن(+سأط ح الألاندُالالصكأاٍو

مم سلالحمم دلواإلامموةرليياا  ضاازػاهُة:ًزثناال  فااي خاااالت  - مما- التهمم بلال دٌٍأ -الحصممُ الال دٌٍأ سممُالواإلاأاٍي

ىدلالصكأاويل الالح د- لُللي ا-الًأ   لُلليِ   (.ل-الته بلالطأملالصكأاٍو
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لقممىملاُل -
ً
مم سل ولًىلممىجل ولةػممارل ولي مماللوحممار/ةنل091اي ك غممهل لممىلنممُثلغ لُممال مماا سممأط جل دٌٍأ

لؾحيلويةيل ةخنل ةأاضلال دٌٍأ سلالحتُار(.لنوحار/ةل091........ ة ل ننلةرل  ةالُى

 

 PSA :املطتظد الىىعي للب وضتات 

نىطؼ - ايلالج دنلاإلادىيلوغداة لًكمأزلايمٍنلل أو حجلسٌأيلًصدؼلةرلن نلالظه ياالاإلاكأزرلايلال يوسن اتلٍو

 ي حيلحالحظلاي ك علخجبنهلايلالاوياجلواذالاإلاأيبللهلقػ لُالح لاللل يو حجلحُدل حهل تخ  ال أو ُ ز.

لوالت ل طلبلايٍنليو ُ  لغدمالالأ م ُلقمىملاُ -
ً
ل طلمبلغدمالل11ٌػن يلةرلالىاست الألايثيل ااوال

ً
سمدالوح لُم 

 سدالً.ل81الأ  ُلقىملاُل

 (.ng/ml 4-0ةهاايهل لالالط ُػُا:الهُت -

 اضتمداماثه: -

 غرلسأط جلال يوسن ا.لالكشف املبكزٌجنخاملايل (0

))ٌعتباا  مااً الىاضاامات اللالئاال غممرلسممأط جلال يوسممن ا....لل  لممأي(لScreenتشممخُصلوٌجممنخاملامميل (9

 املطتمدمة في التدزي((.

لاممممميل (9
ً
ل جل ول لاًمممممالطمممممىيلالجمممممأط جStagingٌجمممممنخامل ًظممممم  ممممأجلحهمممممُى ًم الجمممممأط جلةدنيمممممأل ةنجممممم وزل.....ل

لالجمممممأط جلةىطمممممؼل ؾحممممميلةنجممممم وزلللتلكظمممممالملحكظمممممالال يوسمممممن ا  حمممممذايلل حمممممذايلسممممم  ء(ل ولحهمممممُى

لًٌكممميلةمم لسممم ولدوجلل ُمما
ً
حُممدلًمممنثلامميلاممذهلالح لمممال  ممأاءلالػتممنلال أااي+اإلاأان مممالال ُممارلوؾ ل مم 

 الح  ال لىلغالجلةنتثلاأةىخيل ملؾحيلاأةىخي(.

 ةالحظا:

خجبنهلاُ ذاللثل نج وزل 10ng/ml ل لةىطؼل
ً
الجأط جلؾ ل    

ً جلةجنىيلالىاسثلحىاليل ل10ng/ml  ذال الاحنت ُلألاي يل جلالجأط جلةدنيأل  

اكبة ومتابعة العاال, Monitorٌجنخاملاميل (8   صمالاميلحم الالاإلاػ ل مالاإلانتتمالللػمالجلال أااميلاميللاملز

 ح لالسأط جلال يوسن ا.

 غمممىدرلالجمممأط جلةمممرلال  مممىع(لحُمممدل حمممهلاػمممالا هممم ءلالػمممالجل كتممميرلوغممم دلواي كمممؼللتشمممخُصلح لمممالالمممدٌو (1

 اذهلهيلح لالالدٌو.لPSAاُ

 :PSA ًى الغارل  أاءاالًذ ػيلالدظأل ل ه لن نلنُ سلةجنىيلاُلشزوغ كُاص مطتىي هذا الىاضم: -

ً إلًٍىلدوولألغ يلاليأج+اإلاو (0 اليأجي(ل لُدلالل نثللاسن ػ دل يل  أاءلغلىلالجبُنلالهظم لالجكليل 

ولالهظم لالجكلي(.ل19اإلاه ٌجال اللاػال   س غال ول يثيلةرل يل  أاءلغلىلالطٍأ

ل الُل  (9  س غا(...لل19اللًجبل جلًٍىجلغدالاإلاٍأعلاحن  سل ُى

ىبلالايا ال ول يل  أاءلٌجببليضلغلىلةدطهالالع  ج (9 لالل نثلاإلاه ٌجال اللاػال لاسن ػ دلًي
ً
ل19و ًظ 

 .س غال ول يثي(
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 س غال(.19غاملالهُ مل أيلقػ لُال ذجُال  (8

التهممم بلال يوسمممن الغدمممالاليممم  ب/ي  يلالجمممرلدوجلسبب/ مممخ ةال أوسمممن اللًأ كمممؼلاممميلحممم الالؾحممميلسمممأط حُا: -

لBPH حتُار  س غالغدال يل  أاءلغلىلالهد رلالهظتُالالجكلُا/اػالًىمل ولًىةحجلةرلالهذف.84/ ُو

 اإلاه ٌج ا: -

 (8-1الط ُعيل  (0

 (01-8ًال الحاًا(ل اإلادطهالالأة د (9

 0/8الأ  ُلايلاذهلاإلادطهالاحنت ُلالجأط جلغدااثلاىل. 

 .)اد لًنخذلال أاحلال ىليلالهأايل   أاءلقلصلةنتثل ولالل   ذل وغال ملال 

 ًجمممممبل  مممممذل وغممممماللالطتئدممممم جل يثممممميجدممممم ءلاإلامممممولاليمممممأجيل  مممممحجلو مممممىدلنجممممم ورلاممممميلالكمممممصلاإلانىسمممممطلل 

لل يوسمممممن ال ول  مممممحجلو مممممىدل ٍلجممممم الق هممممم ل  شممممم ياال ممممماُلايمممممٍنلي حممممميلغلمممممىلو مممممىدلح لمممممالسمممممأط حُاللاممممميل

 الؿ لب(.

 لٌممممرلادمممم لًى ممممالةيممممٍلالوهمممميل جلحهممممىمل أ ممممذل وغممممالدوجل جل ٍممممىجلاممممذهلالخوغممممالةممممرل مممموءلال يوسممممن ال

مالاإلاص بل  لىيم خجمنطُؼل  مذلالخوغمالغ ميلالاًٍمىلل هم زلؤلاًٍمىلدوولمأل خم زعللالحنلاد لاىل وٍو

ولاليأج.  غرلطٍأ

لاد ىلسأط ج.01قىملاُل  (9
ً
 (لالهأايل أاايل الاسنئص ُ(لألحهلؾ ل  

 :PSA  ألصنلةأ  طل  ل يو حجلولٌرلًى الحتطحجلةرللPSAاُ -

جمممىل (0 ٍممىجلامذالالدممىعل11ةممرلامذالالىاسممثلوخجمبنهللالنعاا وامىلاليممٍنلل cPSAاإلامأ  طل م ل يو حجلَو %لٍو

 حتمممم ليُتى أبجممممحجل ولؾحيامممم لةممممرل أو ِدمممم الالطممممىيلل9 حتمممم ليُتى أبجممممحجل ول لكمممم لل0 ةممم لةممممأ  طلةممممؼلاُل لكمممم ل

 الح د.

جمى (9  %ل/واليٍنلالحألةرلا91ُةرلاذالالىاسثلوتيٍنلخجبنهلليي  النعا واىلاليٍنل fPSAالحألَو

PSAلخـ/ةن.ل0.2إلاأ ػُاللهلحتىلاىل أو ُ زلسحًي  لوالهُتالا

 الحأ/ؤلا ت لي(لPSA د ءلغلىلة لس ولًى الش  ءلاستهلخج ال  -

 ػ يلغنه لب خـ/ةنلل8الٌليلوالهُتالاإلاأ ػُاللهلحتىللPSAٌػ يلغرلاُلtPSA حُدل جلاُللfPSA/tPSA لَو

 %22يىق ا  ....ًجبلاذالالذج ال جل ٍىجل

ة الرثناعه: - ٍز  الدالئل الطٍز

ٌجممممنػ جلامممميلاممممذهلالح لممممالللنشممممخُصل خـ/ةممممن(ل01-8ال مممم لـل tPSAغدممممالاي كمممم علاُ ذل ضاااازػان املىجااااة: (1

الوتػال fPSA/tPSA  ذج الاُ الت ل نتحزل  ه لايلالجأط جل ننلةت لغلُهلايلالحتُال ولايلالح لالالجٍى

لPSA %لايلاذهلالح لال ولا كعلةرلذلَلةشخصاللجأط جلاإلاىجا.ليت لو ط ولةػم ًأرلا91ُخج ال

.إلاأان ال هامل
ً
لاأةىحُ 

ً
 الػالجلوقػ لُنهللايلاإلاأض ىلاجأط جلاإلاىجال ولاإلانلهُالغال  

لاي ك عل tPSA خ ةالال يوسن الالحتُار:ل (2
ً
 %.91 يثيلةرل fPSA/tPSAاي ك عل كُلل+ؾ ل  

/ةممممممم لاػمممممممالقلمممممممصلاإلاجمممممممنهُث/ دظحيللحممممممم الال  مممممممأيل (3 ةخمممممممنلالتهممممممم بلال يوسمممممممن ا/ح الالاحن ممممممم سلال ُى

  للحزي.الٍىلىج/ أغالالاحلُن/الػالجل 
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 ايلةصنلالذج ءلاجببل قالايلالخايل ولالؿادل  حبلؤلاحلُلُا PSAًتٌرلةالحظالو ىدل (4

   مم جلنُممم سلاُلمتاااس وطاااتمدم اليطااا؟ الطاااابلة؟ ًم حهمممىمل ممم  أاءلل8قمممىملاُلPSAخجمممنخاةه لاممميلح لمممال

 الذج الالج  هالويت لذيأح ل:

 احنت ُلالجأط ج.ل%لةرلؤلا ت لي91الحأل ننلةرلل% 22اليطبة أكل مً  (ل 

 خجن ػالالجأط جل  خ ةالحتُارلوحجأيلاإلاػ ل الالاوادُا(. % 25اليطبة أكب  مً  (لب

 ةالحظا:

tPSA ةجنٍى الغ لُالةر وةدخكظالةرلاُل  fPSAل ٍز درلاحنت ُلالجأط جل  

 PAPالنىضناثاس الحامظة 

لةم لًأ كمؼل أيحمزهللPSA ننلحج سُالةرل -
ً
ايلاإلاأاحنلاإلا ٌأرلللتأضللٌمرلةم لًتحمزهل حمهل يثميلحىغُمالحُمدل حمهلحم ديا

لغدمممالاإلاأضممم ىلالمممذًرللمممايهثلحه دمممنلغظتُمممال 
ً
مممودادل أيحمممزهل ًظممم  (وللتأضممم ىل%70-60اإلاصمممليلاممميلألاوياملالحتُمممارلٍو

 (.(%20الذًرللايهثلاةناادلدا نلالذجُ/لالأ ى

 ا+لةن اػالاإلاأض ىلايلالح الالاإلانهاةالةده.الاحنه لُ جلال يوسن الٌجنخاملاذالالىاسثلايلةأان السأط -

 (.PAP ايلاإلادنيألًص  لالاغنت دلألاي يلغلىللاإلادنيأ غلىلايلسأط جلال يوسن الPAPحج سُالوحىغُال -

  ضخثلال يوسن الوألاوياملالحتُار.لًأ كؼل ذج النلُلا: -

 ي ثىتشز إلى العظام.ٌعد ضزػان الب وضتات والثدي مً أكث  الطزػاهات الت 

 :ا.لضزػان الثدي  ًكظنلالكهأاالالظهٍأ

 :ًكظنلالكهأاالالهطدُا.لضزػان الب وضتات 

لممممممهلق دممممممارلي حمممممميرلامممممميلةن اػممممممالاإلاأضمممممم ىلامممممميلحمممممم الالالجممممممأط جلاإلانهاةممممممالاولالاحنه لُمممممماللجممممممأط جلPAPلالىتُجااااااة: -

همأيلالاسمنج  اللPAP /احنهنلالجأط جلللػظثلحهِولاPSAُسأط جلال يوسن الحهِولاُلال يوسن ال ٍو

 للتػ ل الاليػ غُالوالٌُتُ دُالياللالىاستحجلالج  هحج.

 :CgAChromogranin  

ً يسممممِدىدُاًا -  وياملألايوةممممالالػصممممبُا..(ليتمممم ل-ًذممممن/لايممممٍنل س سمممم  لةممممرلألاوياملالؿاًممممالالػصممممبُال سممممأط ح ال

أ كؼلايلسأط جلالأدالصؿحيلالخالً .  ٍو

 الٍ يسِدىدُاي.اىلالىاسثلالىيةيلألايثيلحج سُالللىيمل -

  لله لط اؼلغصب لؾاي.نالًأ كؼلايلاػعلاإلاأاحنلاإلانهاةالةرلسأط ح الال يوسن الالت -

 ًطلبلغدالألاشخ صلاإلاص  حجل ٌنلالايلالاة ؽلوذلَلإلان اػالغال هث: -

 0/9ةرلألاشخ صلالذًرللايهثللCgAؾحيلط ُعيويملغصب لةىطؼلايلةٍ جلة .ل 

 9/9وةجنىيلاُةرلألاشخ صلالذًرللايهثلسأط جللCgAةأ كؼلسأط جلةدنيأ.ل 
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ل.ل50ng/mlنُتنهلالط ُػُال ننلةرل -

 NSE إلاًىىالس الىىعي العصبي 

ل  سثلاُايا  زلالكىسكىوحيوق الواىلةخدىي. -
ً
ىزلٌػأفل ًظ  ثلةللنلللؿلًى   حٍو

م الالحتمأ - تٌرل جلًى الايلةصنلالاملواميلالٌٍأ لًى الايلغص ىح الالاة ؽلوال تلالالػصبُالاملحُطُاتلٍو

 ألاةألالذيلًى بل جدبلاحلالُلالاملوالنخكُنلاإلانأ أللايلةه ٌجنهلايلاإلاصن.  والصكُل ا

 خـ/ةن09.1حتىللاللُم املزجعُة: -

ة الرثناعه: - ٍز  الدالئل الطٍز

ل جلالدىغُممالالنشخُصممُاللهممذالالىاسممثل  يلغمماملٍز د ممهلامميلؾُمم بللضاازػان الزئااة صااغي  الخالًااا: (0
ً
غلتمم 

 %.41ال%لوالحج س21ُ-41الىيم(ل  لـل

ااااة ألاخاااازي : (9 /سممممأط جلةنىسممممطلسممممأط جلي حمممميلالخالً /سممممأط جلؾحمممميلصممممؿحيلالخالً لالطاااازػاهات الزئٍى

 الخالً /سأط جلؾاي/حه دنلويةُا.

ة الحمُدة. (3  ألامزاض الزئٍى

 ورم ألارومات العصعُة. (4

 ورم اللىاثم والكارضِىىئُد. (5

 غرلسأط جلالأدالوألاوياملالػصبُا.لاللٌجنخاملايلالنلأيلوالنشخُص -

واضااااام أيظااااال لCgA سممممأط جلالأدمممممالصمممممؿحيلالخالًمممم لوويملألايوةممممم الالػصممممبُال لقهممممطلٌجمممممنخاملامممميلةن اػممممما -

 .(للطزػاهات الكارضِىىئُدًة

- CgAايلالؿ لبلٌػ يل يثيلةرلاُلNSEللٌرلاُل... (NSE+CgA)لتػ حيل قظنلغرلؤلاص  الالجأط حُا.ل 

 

 EGFR (HER1) مطتلبل عامل الىمى العشزوي 

 نطػال ول وءلةرلالذجُ/لالىيةيلقهىلةجنه نل أو ُ  لًى الغلىلسطىحلالخالً لالىيةُا. -

طلبلايل - لٍو
ً
  تُؼلح الالسأط جلالخاي.و ىدلاذالالىاسثلا مل اا

ة: - ٍز  الدالئل الطٍز

ل (0
ً
 سأغالحتىلالىيملوسأغالاحني يهلوصػىوالغال ه.لازدً دلغادا لؾ ل  

لًجبل غط ءلةػ ل ال يثيلصأاةال+لةػ ل الةخ طالو ىدا لًتياقولةؼلةػاُلحُ رلةدخكعلوؾ  (9
ً
ل  

 (.HER2 لهذهلاإلاجنه الال لن

ألؤلاحذايلايلالخ  ج الالن لُا:لسأط جلالأدالل)همؽ املعال ة( ًتٌرلاسنخااةه للنلاًالاإلاػ ل ا (9 و هٍأ

 ذولالخالً لالصؿحيرل/سأط جلالػدولوالأ سل/سأط جلال دٌٍأ س/سأط جلالٍىلىج/سأط جلالخاي.

- :
 
 جادا

 
الىاسمت اللوةجمنه الالالاسمتيو حجلوال يو جمتيوجلةمرل HER2تػن ميلالىاسمت اللمالخظاة هاماة جادا

 ...  إلط قاللاويا لايل لاًالؤلاحذاي.الت ل لادلحىعلالػالج
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 receptors-receptors/PR-ER 

  ى الايٍنل س س  لايلسأط جلالخاي -

 ألاوياملالت ل لىيلةجنه الال PRغلىلسطله لل يو جتيوج. ًج  ُالال 

 ألاوياملالت ل لىيلةجنه الا ER غلىلسطلهًج  ُالالاستيو حج.ل  

 9/9ةرلسأط ح الالخايل ٍىجل ًج  ُاللىاسثلواحالغلىلألاننلةرلاذًرلالىاستحج.ل 

ً جلالجأط جلةرلحىعل ًج بيلاإلاجنه الا -  طىيهل  طأ+ل حذايهل قظن+خج الال هُ لقُهل قظن+خجم الل ذال

 اليك ءلغ لُا...ل

ً جلحتطه -  والجببلقُت لس ول حهلايلاذهلالح الالالجأط جلٌجنجُبلللتػ ل الالهأةىحُالق ذال

0)  (PR+)ٌػطىلةظ دلاُل PR يػالج.ل 

9)  (ER+)ٌػطمممممىلةظممممم دلاُل ERيػمممممالجلالمممممذيلامممممىلألاحمممممايو حجلالمممممذيأي/ل ولاإلاظممممم دلالاسمممممتيو ُ  لألايثممممميلل

لًممماعىل
ً
لح لُممم 

ً
لاممميلالىن ًمممالةمممرلسمممأط جلالخمممايلوحتمممىل حمممهل صممم  لٌجمممنخاملحلالتامىكطاااُنيناسمممنػت ال

ً
 لُممم 

 و  صالغدالالذج ءلاللىتيللايهرلداءللُكيليِ   لايلالخاي.

لألاحايو حجل لىلاستيو حجلوو لن ليلمثبؼات ألاروماثاس )واد ىلدواءلةخ طل  ألاىل ثلًلُى ألايوة   زل حٍو

اهلايلغالل ل د لاد (غدالاسنخااملةخ ط الألايوة   زلقدلرلحدهصلةرلالجتيو حجلواذالة لحٍأ

ل

 Human Chorionic Gonadotropin (Beta HCG) 

مال - واسثلويةيلًأ كؼلايلسأط ح الالخالً لاإلادنيال يلسأط ح الالخصُالواإلا ُع+لًأ كؼلايلداءلألايوةالالؿ ٍز

لسأط جلاإلايُتا.
ً
 الحتليلو صىص 

 لهلدويل س س  لايلالنشخُصلواإلان اػالو لاًالح لالالدٌوللجأط ح الالط هالاإلاؿذًا. -

- :
 
 ٌػالسأط جلاإلايُتالةرل  طألالجأط ح الالت ل صِبلاإلاأ رلاجببلسأغالاحني يه.لمالخظة هامة جدا

لًصمممِبللعىاااد الشاااباب: -
ً
ٌجمممنخاملامممذالالىاسمممثلاممميلةن اػمممالةأضممم ىلسمممأط جلالخصمممُال سمممأط جلالخصمممُالؾ ل ممم 

.)  الي  بل يثيلةرلالٌهُى

ل

 واضمات ال لد:

ممما..لنمممالخيمممَل ى مممىدلسممممأط جلسمممأط ح الال لمممالتشخُصمممه لامممىلتيمممٍأ يلةأضممم  ...ل ةممممخ -
د
لوحتمممالح زقمممال ولح ي

ً
ال

لو ىدلسأط جل ة لةُالحىةيل ولؾحيلةُالحىةي(.لحأسنلالخوغالللنيٍأ لاإلاأض  ل لا
ً
نثل لاًالةخال  ٍو

 .الدٌوتلنال ٍىجلااتُته لايلؾحيلا ةالايلالنشخُصالىاست الالخ صالبهذالالدتطلةرلالجأط جل -

ؼلالاحني يللسأط جلال لالةرلحىعلاإلاُالحىة ةرل   دل حىاعلالجأط ح الاىللمالخظة: -  ألحهلسَأ
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لٌرلاإلايمٍلالق هتم ل جلامذًرلالىاسمتحجلاللًٌيمك جل اللغدمالالهمُثلالػ لُمالS100, TA-90ةرلاذهلالىاست ال -

دنيأ(.   ٌػ  لاللًٌيلل اللاػال جلًذنهنلٍو

 

 S 100 

كُالايلتشخُصلالىيملالهن ةُ  ل ةُالحىة (. -  نطؼلخجُجُال واسثلخجُجيل أو ُ  (لٍو

الاإلاأ كػا - ن هلالاةٍى  احنه الالالىيملاإلاُالحىةي.لةجنٍى

 ةن اػالغالجلالىيملالهن ةُ  . -

 

 90-TA 

أضم ىلٌجنخاملإلان اػمالاحنيم يلةS100 أو حجلًى الغلىلسط لالخالً لالجأط حُالايلالىيملالهن ةُ  لوةخنلاُ -

 اإلاُالحىة .

لغالننهلاجأط ح ال  أيلةخنلسأط جلالٍىلىجلوالخاي. -  اد ىلدياس الحُى

ل

 Thyroglobulin 

ػن يلطلُػاللن - بُالللؿارلالاينُا...لَو  .لT4,T3 أو حجلسٌأيلًىديل ذنجهلالخالً لال ٍأ

 ممممأةأاضلاممممىلالىاسممممثلالممممىيةيلالدممممىعيللجممممأط جلالؿممممارلالاينُممممالحُممممدلٌجممممنخاملامممميلةن اػممممالاإلاأضمممم ىلاإلاصمممم  حجل -

 الايملوةنه لالجأط ح ا.

 خـ/ةنل19-9لاللُم املزجعُة: -

ة الرثناعه: - ٍز  الدالئل الطٍز

 سأط جلالايملؾحيلاإلاػ لج. (0

 الته بلالايمل لتلالح د/الػالجل  لُىدل (9

  جلنُتنهلةأ  طال  لػتألوالػأملوال ذو.لةيٍلنه: -

ةأ كػممال ولةدخكظممالاجممببلغممارلغىاةممنل ممؤجألغلممىلالهُمم ستلThyroglobulinلنممال ٍممىجلنُتممالاُل ةالحظمما: -

تلحُمدلAnti Thyroglobulin Antibodies ةمرلامذهلالػىاةمنلهميلألاطمااد:ل ألاطماادلطمالالنحيوؾلىومىلحج

ً حمممتلنُتمممالالىاسمممثلةأ كػممماللThyroglobulin جلامممذهلألاطممماادل طلمممبلللهُممم سل ممم لتزاةرلةمممؼلنُممم سلاُ قممم ذال

أي أهه فلُل علاى اهتلااالت لطازػان الادرق  ل جلالىاسثل  ألصنلةأ كؼل ونُتالألاطاادلةدخكظالقهذالٌػ 

 
 
 ((.ألن ألاطداف ثمىل التي ويلىبىلين مً الارثناع....ل  ) يالبا

لايل -
ً
 ةن اػالسأط جلالايم+ييللالدٌو.ٌجنخامل ًظ 

ل
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 1-Cyfra21 لايلاإلاصن:90-0الجُكأال) 

الخلممىيتل يل  همم لنطػممالةلممادرلةممرلاممذالال مميو حجلوهمميلذوا ممالامميلةصممىيرلالمماملل(لللٌحمميا حج90-0يةمموللليمماقال  -

لالمأدنحجليتم لًتٌمرلاجل ى مالاميلةصممىيرل
ً
للل ميو حجلالمذيل ذمن/لةدمه...لوهميل ى مالاميلخ ممجلغاًمارل صىصم 

ً
 القم 

.
ً
 الامل تيايحزلةدخكظال اا

 خـ/ةن.ل9.9حتىللاللُم املزجعُة: -

ة الرثناعه: - ٍز  الدالئل الطٍز

 أدالؾحيلصؿحيلالخالً .سأط جلال (0

الألا أي. (9  الجأط ح الالأدٍى

 سأط جلاإلاخ حالالؿ زيلللػظالا. (9

 

  الىاضمCA 549 : 

 اىل أو حجلسٌأيل ةىسُ  (لٌػن يلةؤشأال ُاالالحنه الالسأط جلالخاي. -

الالي ك غه: - ٍأ لالاالدنلالجٍأ

 %(.91 ةأاضلالخايلالجلُتا:ل  (0

 %.01ال يوسن ال%لو ةأاضل91ح الال  أي:ل ةأاضلالٌ ال (9

ل%49-29الاحنه الالالجأط حُاللجأط جلالخايل (9

   22-4املطتظد الطزػاو  (4-CA72) :في املصل 

 اىل أو حجلسٌأيل -

 وحارلدولُا/ةنل1الهُثلاإلاأ ػُا:لحتىل -

الالي ك غه: - ٍأ لالاالدنلالجٍأ

سحيلل%للذالٌجنخاملايلةأان ا84%لوحج سِنهل011سأط جلاإلاػار:لحُدل  لـلحىغُالاذالالىاسثلل (0

 اإلاأضلوةايلالاسنج  الللػالج.

 ح الال  أي:لسأط جلاإلا ُع. (9

 

  الني ثين في املصلFerritin: 

اىلواسثلويةيلح ُلٍز د هللوواسثللكهألالاملاػىزلالحاًالايلح ُلحهص حهلولاىلاإلاأيبلالأدِ   لالخ زجل -

جد ئيلالنٍ قؤلولًختزحهلغلىلللحاًالايل الً لالٌ الولحهيلالػظثلولاىلغ  يرلغرل أو حجلٌجنه نلالحاًال

 شٍنلحاًالجالحيلالنٍ قؤ.

لخـ/ةنل11-891الهُثلاإلاأ ػُا:لالذًىيل -

لخـ/ةنل01-061الاح ثللللللل

لخـ/ةنل91-941اػالسرلالُأسلللللل

الالي ك غه: - ٍأ لالاالدنلالجٍأ
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الاملخنلكا. (0  الخ  ج الالاةٍى

 سأط ح الالٌ ا.ل (9

حهنلالامل ول ةأاضلالٌ الالحتُارلالالته   الح الالؾحيلسأط حُا:ل لتنلالحاًال  لػالجل ول (9

 الكحيوسُالالص  ؽلالاةىي.

 

  الغلىبُىلين املُكزويB ( في املصلMicroglobulin-BMG) B2  : 

ئ لةدخكعل دِنهل ط  ول ذُالالجلجالالخكُكالإلاجنظالالخالً لال ُعل ل - (لولاىللHLAاىل أو حجل ىزجل ٍو

لتل ال تيايحزلةدخكظالايلةػظثلسىادنلال اجل لةصىيرتل ُى  تلاللػ بل(.لCSFًى الايلالح لالالجٍى

 ةـ/ُل1.4-9.8الهُثلاإلاأ ػُا:ل -

ة الرثناعه:  - ٍز  الدالئل الطٍز

 :لالىيملالدهىيلالػاًاتلا ُظ ضلالاملاللتك ويلاإلاوةر.خباجات التكاجز اللمناوي  (0

ً إلًاز.لخاالت أخزي:ل (9 ال   ةأاضلاإلاد غالالذا ُاتلطػللاإلاد غالالخلٍى

لًىص ىل تأان الاذالالىاسثلايلاإلاأضلالذًرل  أيللهثلزيعل غظ ءل ولإلاأان الاإلاأض ىلاإلاص  حجل  إلًاز. (9

الايلح ُلو ىدل لنلايلوظُكال ل  غن  يل حهلًٍو جايل د لالنأيُالغلىل اتُالةػ ًأرلاذالالىاسثلايلال ُى ٍو

اليت ل لَلاإلاي اارلايلح الالالاخجت مل  لأص صل ولالٍ دةُىملغلت ل جلالهُثلاإلاأ ػُالايلالد ِ  الالٍ لٍى

ل تياوحل حجل  ةلـ/ُ.ل1.19-ل1.19ال ُى

 

  بزوثِىات بيظ جىوظJones Proteins-Bence: 

ل   ن  يل أسِبلحأاييلواذهلال يو ِد الهيلغ  يرلغرل - هيلةجتىغالةرلال يو ِد الًٌيللغنه لايلال ُى

 سالسنل كُكالةرلالؿلىوُىلُد الوحُارلالذجُلالاإلاػأوقال  سثلحظ دألال يو ِد ا.

اللى ىدا :لالىيملالدهىيلالػاًا. - ٍأ  الاالدنلالجٍأ

 

  AMVل)ddna c  ednVM an inaV : لفي املصل

د لحجل.اىل - د لحجلولالدىيل دٍي  اإلاجنهلبلالنه ئيللهأةىخيلألادٍي

لس غال98ةلـ/ل01-9الهُثلاإلاأ ػُا:لال  لؿحج:ل -

 ةأاا.ل9-9ألاطك ُ:ل ننلبللللللللللللللللللللللللللللللللل

الالي ك غه: - ٍأ  الاالدنلالجٍأ

 (amoercehercoehPويملالهىا ثل ل (1
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 (aoocelbooehPويملألايوة الالػصبُال ل (2

رتلؤلاحن جتلاططأا  الالدظث. (3 ل  قظ الالظؿطتلألاس ًي  ح الال  أي:ل د ُو

ل لكُنُاة كُااص هاذا املشاعز: لل6ةمنلحتمعلًلمىيلاإلام ءلل01(لُلًىطمؼلقُمهل8-9.1(لسم غالاميلوغم ءل 98 جتمؼل مُى ةممُى

ىال اتلولاإلاممىزلول لاليممم يلولالههممىرلولاليمممًى رلول دمم ُو لألالمماوةُتلولألاسممم ًي ل9-9الٍمممىاللُل/ُتلةممؼلالا نػممم دلغممرل دممم ُو

  ً ملن نلالنللُن.

 5-( 5هُدروكس ي إهدو  خمع الخل AAii: في البى ) 

(لتلولالممممذيل كممممأزهلايممممٍنل س سمممم  لاممممىلاإلاجممممنهلبلالنهمممم ئيلللجممممحيو ىححجلاإلايممممنولةممممرلالحتممممعلألاةُ مممم  لالتي نىقمممم ج -

 الخالً لاملح الللٌأوملايلألاةػ ءلولايلاإلاػارلولالوادارلولالجبُنلالصكأاويلولال دٌٍأ سلولالنُتىسلولالايمل...

ممالولاإلاجمم اتالامميل خثمميلالممامتلولامميلغتلُمماللوهااذا - الهأةممىجل الجممحيو ىححج(ل دوايل نتخممنلامميل ظممُِولألاوغُممالالاةٍى

 ايلالجلىىلالا نت عيلول دياىلألالثلولالدىم.لؤلاين ءتلولالنأجحياال

 س غال98خـ/ل4-9الهُثلاإلاأ ػُا:لال  لؿىجل ي  ُلخج ء(:ل -

 ةأاال9-9الذج ءلاػالسرلالُأس:ل غلىلبلللللللللللللللللللللللللل

 س غا.ل98ةلـ/ل6-9ألاطك ُ:ل                     

. لايلال ُى
ً
 واذهلالهُثلط ػ 

الالي ك  - ٍأ  غه:الاالدنلالجٍأ

 (لicnicehoلePcrSneSiاإلانالزةالالجأط حُال  (1

الالخثييتلالالته بلالىغ ئيلالجزايلغدالألاطك ُ.ل (2  ح الال  أيلالته بلالىٍي

 :ل الدم الخن  في الب اس

 اىلا ن  يلالنلأيلغرلالهُتىؾلىوحجلايلال يازل -

 الهُثلاإلاأ ػُا:لالا ن  يلسلب . -

اللى ىده:لالجأط ح الالهظتُال الٍىلىجلواإلاجنهُث(تلال ىلُ الوال ىاسحيلوالوح يلألاةُب . - ٍأ  الاالدنلالجٍأ

ل

 املطتظد الطزػاو  للخالًا الحزشنُة)C1C1S):ل
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لةمممرلسمممأط جلالخالًمم لالحأشمممكُاللػدممولالمممأحثتلًمممودادل أيحممزهلاإلاصمممليلامميلسمممأط ح الالػدمممول - ةجنظممال أو ُ ممم لغممُو

 واإلاأيلوال لاليت لًودادل أيحزهلاي:وسأط ح الالأدال

 اػعلألاةأاضلالٌ اًا/الته بلال دٌٍأ س/الصااف

   املطتظد الطزػاو  املثاو)BTA:) 

لةأض ىلسأط جلاإلاخ حالونالًى الايلاػعلالح الالؾحيلالجأط حُا. -  ًى الاذالاإلاجنظالايل ُى

جممنػتنلةممؼلنُمم سل - (ل مماوجلنُمم سلالتييحممزلَو
ً
ل ول ًج  مم 

ً
(تل(NMP22ًهممأيلالكلممصلاملخ ممييلحنُجممالالا ن مم يل سممل  

للنلاًالحٌولالىيم.

  29لالىاضم الطزػاو)-CA27): 

ػن يل يثيلحج سُالوحىغُالةرل -  ((CA15-3ةرلالىاست الاإلاكُارلايلةن اػالاإلاص   الاجأط جلالخايلَو

 وحارلدولُا. 40اإلاجنىيلالط ُعيل ننلةرل -

 الىاسثTPAواىلTissue Polypeptide Antigen : 

 ٌجنخاملايلةن اػالاإلاأض ىلاإلاص  حجلاجأط جلاإلاخ حالوالأدا. -

 
 
 الطزػاهات ألاكث  شُىعا

ً جلالجأط جلألاشُؼلغدالالذج ءلاىلسأط جلغدولالأحث/والجأط جلألاشُؼلغدالالأ  ُلاىلالٍىلىج.  ايلالهامل

 غدالالذج ءل سأط جلالخاي(ل/وغدالالأ  ُل سأط جلاإلاخ حا(. ِدت لايلغصأح لالح ليل

 :ضزػاهات املثاهة وال هاس البىلي 

ل ولالام. -  اللًى الواست السأط حُالًتٌرل جل ٌيللاولتجنخاملايل هص  لسأط جلاإلاخ حالسىاءلايلال ُى

 تجنخامل  إلط قاللندظحيلاإلاخ حاللنشخُصلسأط جلاإلاخ حا.للBTA,NMP22اُ -

 ةمممم لغدممممالالنشممممخُصل  لنيممممٍأ لاإلاأضمممم  لاػممممالال أاحممممالًتٌممممرلةن اػممممالاإلاأضمممم ىلاإلاصمممم  حجل  لجممممأط جل  سممممنخاامل -

 .لCEA,TPA,CA19-9,CA125 الىاست الالن لُا:ل

%لةرلألاشخ صل61%لةرلألاشخ صلالذًرللايهثل وياملةخ حالةدخكظالالاي ا/وغدال91ايلBTA ًأ كؼلاُ -

 .الذًرللايهثل وياملةخ حالغ لُالالاي ا

https://manara.edu.sy/



  

18 
 

لغدمممماة ل - لًتٌممممرلييممممكهت لامممميلال ممممُى
ً
اممممذاجلالىاسممممت الاتمممم لواسممممت جلخجممممُجُ جللٌممممرلامممميلالٌتُمممم الالػ لُممممال مممماا

 الخالً لالىيةُالايلاإلاخ حالته  ثللالؿي ءلألاس س  لةرل اايلاإلاخ حا.

ل - لغيىادُا.ل98يت لنالًنثلييللالدٌول كلصليتُالالىاستحجلايل ُى  س غال ولحتىلايلغُدال ُى

 :ضزػان الثدي 

 اد ىلواسثلحىعيلللنهص  لغرلسأط جلالخايلايلاإلاأاحنلاإلا ٌأر.لِول -

 غدمممممالتشممممممخُصلاممممممذالالجممممممأط جلًجممممممبلدياسممممممالةجممممممنه الالالاسممممممتيو حجلوال يو جممممممتيوجلوو إلطمممممم قال لممممممىلاُ -

HER2/Nuclear Antigen .حُدل كُالاذهلالىاست الو هاملةػلىة الغرلحىعلوسأغالواسنج  الالىيم 

لل -
ً
 .لCA15-3,CA27-29,CEA لتن اػالو هُُثلالػالجل الدٌو(لقه :ل ة لالىاست الألايثيلاسنػت ال

  يثيلحج سُا.CA15-3,CA27-29 تػن يلالىاست الاُ -

  :ضزػان الكىلىن واملطتلُم 

ل ٍىجلالىاست الالجأط حُالةأ كػالايلاإلاأاحنلاإلانهاةاتلو اثلاذهلالىاست ال -
ً
ولِولأليلCEA,CA19-9 ؾ ل  

 اإلا ٌألغرلسأط جلالٍىلىجلولاإلاجنهُث.ةرلاذًرلالىاستحجلدويلايلالٌيلل

 ن نلال أاحالداللالغنلةػاُلحُ رلةدخكظا.لCEA ًتٌرل جلًٍىجلاي ك عل -

 سمممم  ُؼلغمممم دلللط ُعمممميلًمممماُلذلممممَلغلممممىل جلالجممممأط جلنممممالل6-8ةأ كممممؼلن ممممنلالػتممممنلال أاامممميلوبػممممالCEA  ةمممم لاُل -

 اسنؤصنل  لٍ ةن.

 وذلَللٌيللالدٌولاإلا ٌأ.ل شهألاػالال أاحال6-9ًنلCEA اإلان اػال ٍىجل تػ ًأرلاُ -

 للتن اػالاػالال أاحا.CA19-9 يت لًتٌرلاسنخااملاُل -

 :ضزػان املشُمة 

ً يسِدىة لحُدل أ كؼل - ى ال الحتنلالػدهىدي(لوالٍىٍي  ايلاذهلألاويام.لHCGتيتنلالأاىلالػااٍي

كُمممممالاُ - لاممممميلإلان اػمممممالاإلامممممأضلبهمممممذهلالحممممم الاتلحُمممممدل جلالهُ سممممم الاإلانن لُممممماللهمممممذالالىاسمممممثلةكُممممماHCG ٍو
ً
رل ممممماا

 اد لايلا خ ذلالهأايلالػالجي.لHCG الاسناالُلغلىلحن د/لالػالج.لونالًكُالاُ

 نالًٍىجلاذالالػالجلغ يلاإلاُنى أيج ال ةخ ط الالاحهج م(. -
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 :ضزػان الكبد 

ةمممرلالىاسمممت الاإلاجمممنخاةالاممميل هصممم  لسمممأط جلالٌ مممالاممميلاػمممعلاإلادممم طولاإلاىومممىءرلةمممرلالػممم لثلαFPٌػمممالالىاسمممثل -

 ً لصحج(.ل اػعل  واءل سُ 

ايمٍنليو ُ م لغدمالاإلاأضمم ىلاإلاصم  حجل  لنيمتؼل ول  لتهم بلالٌ ممالالكحيوسم  لحُمدل جلاي ك غمهلنمماللαFP ًجمأيلاُ -

 ًٍىجلداللالغلىلؤلاص  الاجأط جلالٌ ا.

ل -
ً
 .لαFP ة لإلان اػالةأض ىلسأط جلالٌ الق لىاسثلاىل ًظ 

 :ضزػان الزئة 

لشػ غُ لواللًى الواست ال  صالل -
ً
 لنشخُصل  هص  لالىيم(.ًنثلالنشخُصلؾ ل  

 الىاست الالىيةُالالت ل طلبلايلاذهلالح لالو ٍىجلةأ كػالهي: -

 CEAلسأط جليدالؾحيلصؿحيلالخالً .ل

 NSEللسأط جليدالصؿحيلالخالً .ل

لواذهلالىاست التجنخاملللتن اػالو هُُثلالػالجللهذالالجأط ج.

 :الىرم الىلىي العدًد 

 الىيم.اللًى الواسثلحىعيلةكُالايل هص  ل -

 الىاسثلاىلا ن  يلالؿلىوىلُد الاإلاد غُال الأحالج(. -

لاىلالؿلىوىلحجلاإلاد عيلاإلاجمىل -  بيظ جىوظ.الىاسثلآلا ألاإلاجنػتنلايلال ُى

 B-2-Microglobuline  ة لالاسنج  الللتػ ل الًتٌرلالاسناالُلغنه ل  سنخااملاُ -

 الؿلىوىلُدم الالىحُمارلالذجمُلال ول مأو حجلنمالتجمنخاملحمىعلةلمادلةمرلالؿلىوىلُدم الاإلاد غُمالللنشمخُصلوهمي -

M. للخوغالحهيلغظ مللنأيُالتشخُصد
ً
 تلوايلاذهلالح لالحلن جلؾ ل  

 :اص  ضزػان البىكٍز

 اللًى الواسثلحىعيلةكُالايل هص  لالىيم. -

 ٌجنخاملللتن اػا.لCA19-9الىاسثلاىل -
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 :ضزػان املعدة 

 CA19-9 ,CA72-4,الىاست الالت ل كُالايلاإلان اػا:ل -

- .
ً
  حذايلسأط جلاإلاػارلس  ءل اا

. CEAنالًٍىجلللمل -
ً
 دويلايلاإلان اػال حُ ح 

 :ضزػان الخصُة 

لايلاذالالدىعلةرلالجأط ح ا. -
ً
 الىاست الالىيةُالا ةال اا

لات :ل -
ً
 .HCG, αFPالىاست الألايثيلاسنػت ال

  خنلللايلةجنىيلوحىعلالىاسثلاإلاأ كؼ:لاد ىل حىاعلةخنلكالةرلسأط جلالخصُال -

لمايهثلةأ كمؼلواللًى مالاي كم علاميللβHCG %لةرلاإلاص  حجل هلًٍىجلغُم يلا01ُلSeminoma ىيملاإلادىيلايلال (ل 

αFP.ايل يلةنهث 

 قمم جل يثمميلةممرلحصممللاإلاصمم  حجلبهممذهلألاوياملًٍممىجللممايهثلاي كمم علامميnon-Seminoma امميلالممىيملؾحمميلاإلادممىيل (لب

βHCGو ل αFPل .
ً
  ولالاجدحجلةػ 

 :ضزػان الدرق 

 ً لجِنىححجتل حيوؾلىوىلحج. نثلاإلان اػال  ُ:ل -

 حُدلالٍ لجِنىححجل  صل  للبل ة لالنحيوؾلىوىلحجلقهىلللؿارلالاينُالايٍنلغ م. -

 

لالل ممممالةمممممرلؤلاشممممم يرل جلالحممممماًدلاممممميلالىاسمممممت الالىيةُمممممال ولةممممم لًتٌمممممرلاجلًٍمممممىجلالػصمممممألالخممممم ةوللمالخظاااااة:
ً
  حممممميا

ط جلاإلا ٌممأتل ول اياسممالال يو ِدمم الامميلوالتمم لًتٌممرل جل لممادللالجممألDNA للىاسممت الةممؼل مماءلدياسممالالنؿحممياالاممي

لالاملوالت لًتٌرل ىاسطته لالٌيللاإلا ٌألغرلالجأط ج.

 جدو  ًلخص الىاضمات ألاشُل وأماكً التدزي عنها والنائدة مً فراضتها:
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 اضتعماالثه مكان ثىاجده هىع الطزػان الىاضم

 αFP لسأط جلالٌ ا

لسأط جلالخالً لاإلادنيا

لالام

لألاةدُىس  الج دنل

لتشخُصلسأط جلالٌ ا

ةن اػالالاسنج  الللػالجلوو لن ليل لاًال

لؤلاحذاي

 B2 Microglobuline لالىيملالدهىيلالػاًا

لا ُظ ضلالاملاللتك ويل

لاػعلاللتكىة ا

/ لالام/ال ُى

ًي لالج دنلالاة غيلاليى

لالاسنج  الللػالجلو لاًالؤلاحذاي

HCG  يسِدىة ً ى لالٍىٍي

لسأط جلالخصُا

ُل لال ى

لالام

ل طىيلؤلاحذاي

لالاسنج  الللػالج

 CA15-3 /CA27-29 لةن اػالالػالجلالاملسأط جلالخاي

 CA19-9 سأط جلال دٌٍأ سلواإلاخ حالوالطأمل

ا لالصكأاٍو

لةن اػالالػالجلالام

 CA125 لتشخُصتلاسنج  الللػالجتلالدٌولالاملسأط جلاإلا ُع

لاسنج  الللػالجتلالدٌوتشخُصتللالاملسأط جللبلالايمل الكالطِتىهين

 CEA لسأط جلالٍىلىجل

لسأطرلالخاي

لتشخُصتلاسنج  الللػالجتلالدٌولالام

 CGA  ألاورام العصعُة

 الغدًة

لتشخُصتلاسنج  الللػالجتلالدٌولالاملألاوياملالػصبُالالؿاًا

CyFRA21-1 لةأان الالدٌولالاملسأط جلالأدا

 ER/PR وللالذجُ/لالىيةيلسأط جلالخاي لحىعلالاسنج  ال اأةىحُال ملال(تػٍو

 HER2/neu ل-لالذجُ/لالىيةيلسأط جلالخايلواإلاػار
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Ig ُللالىيملالدهىيلالػاًالوداءلق لاخيتيوم لتشخُصتلاسنج  الةد غُاتلحٌولالامتلال ى

 NMP22 ُللسأط جلاإلاخ حا لةأان الالاسنج  الللػالجلال ى

PSA لاإلاد غُالوالدٌوالنشخُصلوالاسنج  اللالاملسأط جلال يوسن ا

 Thyroglobulin لالاسنج  الاإلاد غُالالاملسأط جلالؿارلالاينُا
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