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اهمیت وطرز انجام آزمایش جستجوی خون مخفی در مدفوع
خون مخفی همانطور که از اسم آن پیداست غیرقابل رؤیت با چشم
است .آزمایش خون مخفی در مدفوع ( )faecal occult blood testبا
نام اختصاری  FOB Testبه تشخیص اختالالت خونریزی درمعده و روده
کم خون درمدفوع تشخیص داده
کمک می کند .در این آزمایش ،مقادیر ِ
می شود که به طور طبیعی آن را ندیده ویا اطالعی از وجود آن نداریم.

اهمیت ا نجام آزمایش تجسس خون مخفی در مدفوع

ناهنجاری های متعددی می تواند باعث خونریزی از معده
و روده شود ،برای نمونه زخم های معده یا دوازدهه ،کولیت
اولسراتیو ،پولیپ های روده ای و سرطان کولورکتال .اگر
در این موارد خونریزی شدید باشد ،مدفوع به طور آشکار
خون آلود شده یا رنگ آن سیاه تیره خواهد شد .با این وجود
بعضی اوقات خونریزی دراین بیماری ها به صورت خیلی
کم و در حد قطره ای انجام می شود .اگر مقدار کمی از
خون در مدفوع وجود داشته باشد ،در این صورت ظاهر
مدفوع طبیعی دیده خواهد شد ،ولی آزمایش  FOBاین
مقدار بسیار کم خون را تشخیص خواهد داد ،ازاین رو این
آزمایش در صورتی انجام خواهد گرفت که شما در معده
یا روده خود ،عالئمی از قبیل درد مداوم داشته باشید .این
آزمایش همچنین برای غربالگری سرطان روده قبل از اینکه
عالئم پیشرفت نشان دهد بکار می رود .آزمایش  FOBفقط
می تواند خونریزی از هرجای دستگاه گوارش را نشان دهد
ولی نمی تواند به ما بگوید که خونریزی در کدام قسمت
از آن رخ داده است .اگر نتیجه این آزمایش مثبت باشد،
بررسی های بیشتری مثل آندوسکوپی و یا کولونوسکوپی
برای پیدا کردن منشأ خونریزی انجام خواهد گرفت.
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آزمایش سنتی گایاک ،کیفی است و برپایه ی واکنش شبه
پراکسیدازی هم در مولکول هموگلوبین در خون مخفی
در مدفوع است .در این روش خاصیت پراکسیدازی هم،
باعث اکسیده شدن پراکسید موجود در گایاک می شود و
باعث ایجاد رنگ آبی می شود .این روش نیاز به رعایت
رژیم خوراکی از دو تا هفت روز و نخوردن برخی از
داروهااست.
گروه دیگر برپایه ی ایمنوشیمی ( )iFOBTاست که
در آنها آنتی بادی های ضد گلوبین انسانی با هموگلوبین
موجود در مدفوع پیوند و واکنش نشان می دهد .این
آزمون دارای دو روش کیفی و کمی است .برتری این
روش در این است ،با هموگلوبین جانوری در گوشت
واکنش نشان نمی دهد و بیمار نیاز به پرهیز غذایی و
دارویی خوراکی ندارد .اشکال این روش تنها مربوط به
هزینه آزمایش است ،که از تعرفه ی آزمایش در ایران
بیشتر است .یکی از روش های مناسب برای آزمایشگاه ها
در ایران روش Meyer ،است.گرچه همانند روش گایاک
سنتی نیاز به پرهیز خوراکی دارد ،ولی دارای حساسیت و
دقت بسیار است.
غربالگری برای سرطان روده (سرطان کولورکتال(

هدف غربالگری سرطان روده تشخیص سرطان روده در
مراحل نخستین است که در آن شانس زیادی برای درمان
این سرطان وجود دارد .ازآنجایی که سرطان کولورکتال
در مردان مسن بسیار شایع است ،برای افراد در یک سن
خاص تصمیمی اتخاذ شده است که به موجب آن ،این

اشخاص برای شرکت در برنامه های غربالگری سرطان
کولورکتال دعوت می شوند .این برنامه غربالگری شامل
آزمایش تجسس خون مخفی در 3نمونه از مدفوع است.
برنامه غربالگری سرطان روده در برخی کشورها

• در انگلســتان ،افراد در محدوده سنی  75-60سال به طور
روتین برای غربالگری در هر  2سال
• در اســکاتلند ،افراد در محدوده سنی  74-50سال به طور
روتین برای غربالگری در هر  2سال
• در ولز ،افراد در محدوده سنی  71-60سال به طور روتین
برای غربالگری در هر  2سال.
• در ایرلند شــمالی افراد در محدوده ســنی  69-60سال به
طور روتین برای غربالگری در هر  2سال.
در این برنامه اولین کیت تست به طور خودکار باید از
طریق پست در عرض چند هفته پس از سنی که در آن
غربالگری شروع می شود به دست شما برسد .شما می توانید
با سرویس تلفنی مربوطه درخصوص راهنمایی های الزم
تماس بگیرید و در صورت عدم دریافت اولین کیت ،یک
کیت دیگر درخواست نمایید .بعد از اولین تست غربالگری،
دعوت دیگری از شما به عمل آمده و کیت غربالگری در
هر 2سال ارسال خواهد شد تا اینکه سرانجام به حداکثر

سن در آن محدوده سنی تعیین شده برسید .اگر سن شما
بیشتر از سن های تعیین شده برای آزمایش روتین باشد،
می توانید باز هم برای آزمایش کردن خودتان درخواست
کیت کنید .برای جزئیات بیشتر با سرویس تلفنی مربوطه
در خصوص راهنماییهای الزم تماس بگیرید .یک نتیجه
عادی اطمینان بخش است ،ولی آزمایش  FOBآزمایشی
برای شناسایی سرطان در افرادی است که هیچگونه
عالئمی ندارند .اگر شما هر نوع عالئم روده ای مثل
تغییر در اجابت مزاج ،اسهال ،درد شکمی یا کاهش وزن
دارید برای آزمایش غربالگری منتظر نباشید و با پزشک
خانواده درباره آن مشاوره کنید.
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