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  صصــملخملخالال

  
  القطر بعض مناطقتهدف هذه الدراسة إلى إجراء اختبار أولي للكشف المبكر عن سرطان البروستات في     

أجريت الدراسة المسحية .  الكلية والجزء الحر من هذه الواسمةPSAالعربي السوري من خالل معايرة الواسمة 
من األصحاء بعمر يتراوح ما رجل  ٣٠٠٠على عدد من ذآور من مدينة دمشق وبعض المناطق المجاورة بلغ 

 ٤٠وبعمر يزيد عن ( عام ٥٠ر يزيد عن ذآور بعم: التاليةمعايير الوتم انتقاء المشارآين وفق .  عام٧٥-٤٠ بين
 بسرطان البروستات سواء إصابة جديدة أو معالجة سابقة أو إصابة،ليس لديهم ) عام في حال وجود قصة عائلية

 PSAأجريت معايرة الواسمة الورمية .  أعراض توحي بحالة مرضية ما في البروستاتدوال توجقيد العالج 
 مقدمة من قبل الوآالة الدولية Immuno Techباستعمال طواقم من شرآة FPSA  والجزء الحر لهذه الواسمة 

 ، وتعتمد هذه الطواقم تقانة المقايسة المناعية االشعاعية في إقليميللطاقة الذرية من خالل مشروع تعاون 
قيمة :  االستقصاءات النوعية إلجراء مشفى تخصصي إلى المشارآين إحالةأتبعت القواعد التالية في . التحليل
T.PSA ≤ للـ  أو قيمة مرتفعة ،مل/ نانوغرام٣PSAوجود قصة  ، بحسب الفئة العمرية التي ينتمي لها المشارك

 )١ :خضع المشارك إلى اإلجراءات الطبية التالية. F/TPSA للنسبة ة منخفضة قيم ،عائلية لسرطان البروستات
إجراء تصوير باألمواج فوق  ) ٢ .(DRE)تات فحص سريري شامل مع إجراء المس الشرجي لتقييم غدة البروس

 في حال وجود شكوك آبيرة (Biopsy) إجراء الخزعة )٣. في بعض الحاالت TRUSالصوتية عبر المستقيم 
.  أشهر للمراقبة٦في حال الشكوك الضعيفة يطلب من الشخص المشارك المراجعة بعد أما . بالفحوص المجراة

 حالة ضخامة سليمة في ٢٦٤ت االستقصاءات المجراة لهم وجود نوبيلى المشفى إ مشارك ٣٣٨ إحالةجرى 
 بسبب تغيير أرقام  مشارك٣٨ حالة سرطان بروستات وفقد االتصال مع ٣٦البروستات في حين تأآد تشخيص 

من بين % ١٫٢بلغت نسبة الكشف عن سرطان البروستات في هذه الدراسة . الهاتف أو السفر خارج القطر
 قدرة تفريقية جيدة في التمييز ما بين F/TPSA وأبدت النسبة .من بين المحالين الى المشفى% ١٠٫٧المشارآين و

  .حاالت الضخامة السليمة للبروستات وسرطان البروستات
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AAbbssttrraacctt  
 
 
 

     The aim of the current study is performing an initial prostate cancer screening test using 

PSA and FPSA tumour markers. A total of 3000 men in 40-75 years of age were 

participated in this study. Demographic and clinical data for subjects were collected by the 

programme staff. Total PSA and free PSA assays were determined using the ImunoTech 

total and free PSA assay kits, based on IRMA technique (kindly provided by the 

International Atomic Energy Agency). Criteria for participating in this  study included :1) 

men of age 50-75 (men of age as low as 40 were included in case of  positive family 

history). 2) No previous history of prostate cancer. The following parameters were followed 

to refer the suspicious cases to a specialized hospital specific tests: 1)PSA>3 ng/ml .2)High 

PSA value according to the participant age group.3) Low F/TPSA ratio. In the hospital the 

following tests were performed:1) Complete clinical exam including DRE.2)TRUS in some 

cases.3) Biopsy for highly suspicious cases. 4)The  low suspicious cases were retested in six 

months. Out of 338 cases referred to a specialized  hospital, 264 cases were shown prostatic  

benign  prostatic hyperplasia (BPH),while 36 cases proved to be prostatic cancer. However, 

the contact was lost in 36 cases because of changing the phone number or travelling outside 

the country  . The detection rate of prostate cancer among all participating cases in this 

study was 1.2%, while this ratio was 10.7% among the referred cases. F/TPSA ratio has 

shown a good ability to discriminate between prostate cancer and benign prostatic 

hyperplasia.                      
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 ...ة ـمقدمال .١
  

  :لمحة نسيجية عن البروستات  -١٫١
وثي                       البروستات هي غدة تناسلية رئيسة في الجهاز التناسلي المذآر ذات شكل هرمي تتوضع حول االحليل الم

ة  ه المثان ور مغادرت يط     . ف داخل تح و ال ب نح ل بحج ضلية ترس امة ع ة ض ة ليفي تات بمحفظ اط البروس تح
  : التي تتوضع على ثالثة مستوياتبالحويصالت الغدية

رة من      : المستوى األول  • ة آبي وثي وهي ذات أهمي ة اإلمراضية   ضمن الغشاء المخاطي لإلحليل الم  الناحي
  .تصاب قبل غيرها باألورام السليمة والخبيثة ألنها

 . حويصالته قليلة وصغيرةييتوضع في النسيج تحت المخاط: والمستوى الثاني •
  .و األآبر واألغزر يتوضع في المحيط وتحت المحفظة حويصالته آبيرة ومتشعبةوه: والمستوى الثالث •

تتألف الحويصالت الغدية المحيطية من لمعة غير منتظمة صقلها من نسيج ضام ليفي غني باأللياف العضلية                      
  .الملساء وتسترها بشرة اسطوانية بسيطة ومرتفعة ونيرة تتوضع نواتها المكورة قرب القاعدة

  .ا الحويصالت المتوضعة في القميص المخاطي خاصة وتحت المخاطي يبطنها بشرة اسطوانية مطبقة موهمةأم
دافقتين                           اتين ال اح القن ان انفت وثي مك ل الم شنخوب في االحلي ستر  . تفتح األقنية المفرغة العديدة على جانبي ال ت

ى حمض الليمون            تحتوي. األقنية المفرغة ببشرة اسطوانية بسيطة قليلة االرتفاع        مفرزات البروستات اللزجة عل
ات         وليزين (وخميرة الفوسفاتاز الحامضية التي تتأثر بالتبدالت المرضية للبروستات وخمائر حالة للبروتين ) فيبرين

  .والزنك والمغنزيوم والبروستاغالندين
وغ و                   ل البل ى قبي ا األول ا في مراحله سية      يؤثر االندروجين على تطور البروستات وتمايزه ات الجن ؤثر الهرمون ت

  .المذآرة في زيادة حجم الغدد وتحرضها على االفراز
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Anatomy of the Prostate Gland  
  

 شكل تشريحي لغدة البروستات
  
  
  

  :لمحة تشريحية مرضية عن البروستات -١٫٢
وعي وإلتهاب             تصاب البروستات آما في غيرها من أعضاء الجسم المختلفة بإلت          هاب البروستات المزمن الالن

ات                      ات والبني ات والمعوي ديات والعنقودي اد بالعق ا تصاب بإلتهاب البروستات الح وعي آم . البروستات المزمن الن



 ٩

اك سغل البروستات        وحؤول  Dystrophyآما وتصاب البروستات باإلحتشاء وبحصيات داخل البروستات وهن
  .مالبيكي

  
  : أورام البروستات-١٫٣

  .تصاب البروستات باألورام السليمة واألورام الخبيثة
  

   Benign Tumours األورام السليمة -١٫٣٫١
صنع   رط الت سليمة هي ف ألورام ال ى ل ة العظم ة  hyperplasia     إن الغالبي ا الغدي دد الخالي ي ع ادة ف  وهي زي

ا  السليمة مع ضخامة في غدة البروستات بينما الورم الغدي الحقيقي هو ناد            شاهد موضع في الفص          " ر وغالب ا ي م
ادر           ة ن ورم الليفي     . المتوسط للغدة، بينما توضعه بالفصوص الجانبي ضا      fibromaال ادر أي و ن ويتوضع في    "  فه

ورم العضلي األملس     . النسيج الخاللي للبروستات أو في الحجب قرب المحفظة وهو ورم صلب             lyomyomaال
ضا  ادر أي و ن سجة الخال " وه ي األن ع ف ا  ويتوض دد وأحيان ين الغ ة ب ا " لي ورمين مع شارك ال ضلي" يت ي -ع  ليف

lyomyo-fibroma.  
دموي الكهفي         ورم ال دا      angiomaوهناك ال ادر ج ر واضح الحدود     "  وهو ن ا   . وغي شاهد أحيان ددة   " وي أورام متع

  .الخ..األشكال من فرط تصنع غدي ليفي أو غدي عضلي أو غدي آيسي
  

   Malignant Tumoursاألورام الخبيثة  -١٫٣٫٢
  primary malignant tumours األورام الخبيثة البدئية •

د  % ١٥ تبلغ نسبتها أآثر من adenocarcinoma) سرطان غدي (     وهي بشكل أساسي الكارسينوما الغدية       بع
ل سن              ٧٠بعد سن   " سن الخمسين نسبة لألورام السليمة وتصبح أآثر ظهورا        وحظ بعض الحاالت قب  ٤٠ سنة ول

  .سنة
د لوحظت سرطانات صغيرة أثناء فتح الجثث أو الفحوص الروتينية دون عوارض سريرية  ويمكن أن تعطي                وق

شأ في الفص المتوسط          . دون معرفة منشأها  " انتقاالت بعيدة للعظام مثال    إن غالبية سرطانات البروستات الغدية تن
ة في   وتعطي انتقاالت إلى المحفظة وإلى الشبكة الوعائية وإلى حول البروست        ات مما يؤدي إلى اضطرابات وظيفي

  .عنق المثانة
رط التصنع الغدي أو األورام                      ى ف وجد في الدراسات الكثيرة على البروستات المستأصلة أن الحجم الكبير يعود إل

  . غرام٣٠ – ٢٠من " الغدية السليمة بينما وجد أن البروستات المسرطنة ال يتجاوز وزنها وسطيا
صها                            تظهر الدراسات ا   د في تشخي ايز ويعتم ديدة التم ة ش سرطانات الغدي ود لل سيجية أن نصف الحاالت تع لن

ادرا        سامات    " على البنية والشكل والتوضع أآثر من الشذوذات ومظاهر الكشم الخلوي ون ا يالحظ وجود انق إن . م
صفوي   شكل الم ي ال ة ه ة الخبيث تات الغدي صفاة(أورام البروس ن الخال ) آالم ة م ن مجموع ى م سرطانية يبن ا ال ي

ا                     ة بالفضة حوله تحتوي ضمنها على عدة فتحات غدية دون وجود غشاء قاعدي ودون توضع ألياف شباآية مولع
بعض سرطان شبه غدي         " وهذه الظاهرة يمكن أن تشاهد أيضا   سميها ال ا وي درق وغيره دي وال في سرطانات الث

  . والتمايز الغدي غير آاملpolyadenoidمتعدد 
  

رطان      ة     إن س كال مختلف د بأش آن واح ر ب ورة تظه تات المتط دي(ات البروس ي-غ دد  - حليم دي متع به غ  - ش
ة     )  المنتشر -الخاللي رة    (ومن الناحية الخلوي ا الكبي رة    -ذات الخالي ا الني ة  - ذات الخالي ا االيوزيني  ذات - ذات الخالي

صغيرة ا ال ايزة-الخالي ر المتم ية غي ا األساس ة يمك)  ذات الخالي ذه التعددي نفس وه ة ل ساحات مختلف ر ب ن أن تظه
ه                 % ٢٠إن  . الورم فاتاز الحامضية في مرحلت من سرطانات البروستات الغدية تفرز آمية آبيرة من خميرة الفوس

ر المباشر      % ٧٠ وترتفع النسبة الى in situالمتوضعة  شخيص غي في حال انتشاره إلى العظام وهذا يفيد في الت
  .للسرطانات الصغيرة السابقة الذآر

صفن  - الحالب  - الحويصل المنوي  - عنق المثانة  -     تمتد سرطانات البروستات الغدية إلى اإلحليل الموثي       ا  .  ال أم
د          "  وأآثرها مشاهدة  فيتم بطرق مختلفة  اإلنتقاالت بالطرق اللمفاوية     د الحوضية والعق اإلنتقاالت إلى مجموعة العق

  .القطنية ومنطقة تحت الحجاب الحاجز
  : طانات البروستات الغدية إلى نقي العظم والعمود القطني وإلى األحشاء     تنتقل سر

دماغ  - الخصية - األمعاء - الطحال - الرئة والجنب والبنكرياس   - الكظر - الكلية -الكبد ة ليست       - ال االت الجلدي  واإلنتق
  .نادرة



 ١٠

  
  
  
  
  

  
  
  

  شكل يبين غدة البروستات السليمة:  )١(
  سرطان البروستات) : ٢            (                                   
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  شكل يظهر سرطان البروستات في مرحلة التشكل والتطور

  
  

  
  

  مقطع نسيجي في غدة البروستات       
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  مراحل تطور سرطان البروستات
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األورام الخبيثة اإلنتقالية• 
األو        االت          يمكن أن تصاب البروستات ب ال سرطان الحوض       . رام المجاورة أو باإلنتق وثي   (آإنتق ل الم  -اإلحلي

  )  الحويصل المنوي- المستقيم-المثانة
صبات   سرطان الق ادرة آ االت ن اك إنتق ة -وهن اس واألورام – seminomas األورام المنوي رطانة البنكري  س

رن        ل الغ تات مث االت للبروس ة اإلنتق شكل غالبي ي ت ة وه ة الخبيث اوي الدموي  lympho- sarcomsاللمف
  .leukemiasوإبيضاضات الدم 

  
  حدوث سرطان البروستات -١٫٤

ه             ،     يعتبر سرطان البروستات من السرطانات آثيرة الحدوث         واتر حدوث ة من حيث ت .  ويأتي بعد سرطان الرئ
عن  "  ويعتبر مسؤوال  .آما ويحتل المرآز الثالث من حيث عدد الوفيات الناجمة عنه بعد سرطاني الرئة والكولون             



 ١٣

ا  % ٩ سرطان عموم ن ال ة ع ات الناجم ن الوفي ذآور  " م دى ال دول   ). ١(ل ي ال دوث ف سب ح ى ن ولوحظت أعل
سجيل       . الصناعية في حين سجلت الصين والهند أقل مستوى حدوث           اين جرى مؤخرا ت ذا التب وعلى الرغم من ه

رغم من   . عالم ازدياد آبير في معدالت حدوث هذا السرطان في العديد من دول ال            ادة  أن وعلى ال ذه الزي   عزيت  ه
ذا         سين ظروف آشف وتشخيص سرطان البروستات  ح ت إلى رامج الكشف المسحي عن ه والتطور الحادث في ب

 carcinogensالسرطان في عدد من دول العالم، فان ازدياد معدل الحياة وانتشار العديد من العوامل المسرطنة                 
ن  ي ازأنممك ا ف الم تلعب دورا هام ستوى الع ى م دالت الحدوث عل اد مع ا  .دي ة إذاوفيم ادة المالحظ ت الزي  آان

سكان                         اد عدد ال ادة مع ازدي ذه الزي ع االستمرار في ه ر حقيقية أم ال فانه من المتوق  نتيجة   لإلصابة  عرضة    األآث
دا        عمرا، حيث    األآبرازدياد عدد الشريحة العمرية      دل العمر واح ادة      من العوامل ا    " تعتبر زيادة مع ة في زي لهام

د               ). ٢(حدوث سرطان البروستات     ذآور بعمر يزي سكان ال ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ازداد عدد ال
ستقبال           ١٩٨٠ -١٩٧٠ما بين عامي    % ٢٢٫٤ سنة بمعدل    ٦٥عن   ا م سبة زيادته ". ، ومن المتوقع أن تتابع تلك الن

ا ٨٩ -٤٥ابين من سرطانات البروستات في الرجال بعمر م   % ٩٥تحدث   ا ٧٢وبعمر وسطي   "  عام ). ٣" ( عام
أآثر من         ذين حدثت     % ٤٠تشير الدراسات المجراة على الجثث إلى وجود سرطانات البروستات ب من الرجال ال

دهم التاسع    اة في عق ديهم الوف الجين لحاالت سرطان   ). ٤(ل اء المع ين األطب ا ب اع سريري واسع م ك انطب وهنال
رغم   ". مرض يميل إلى التطور واإلنتشار السريعين لدى المرضى الشباب نسبيا    البروستات إلى أن هذا ال     ى ال وعل

ى أن           ارت إل ا أش ي إال إنه اس مرحل ى أس يم عل دى التقي اهرة ل ذه الظ د ه م تؤآ صائية ل ات اإلح ن أن الدراس م
نا " اإلنتقاالت وجدت بشكل أآثر تواترا     ة مع المر  " لدى التشخيص عند المرضى األصغر س ر   بالمقارن ضى األآث

د                   . )٥(في العمر   " تقدما شخيص وتحدي اليب الت ة في أس وتشير األبحاث إلى أنه على الرغم من التحسينات المدخل
ديهم             % ٢٥مرحلة الورم فإنه أآثر من        سرطان ل ات المتحدة يكون ال من مرضى سرطان البروستات في الوالي

  ).٥(خارج محفظة البروستات أخرى يكون السرطان % ١٥منتشر للبعد عند التشخيص وأآثر من 
ابقة     ففي دراسة   .      آما وتظهر الدراسات ازدياد تواتر حدوث سرطان البروستات لدى وجود إصابات عائلية س

اد درجة      ١٩٩٣، أيلول ١٥٠ العدد Journal of Urologyنشرت في  ال اإلصابة بازدي اد احتم ، بينت إلى ازدي
  :يعلى النحو التال" ائليامصابين عالقرابة وازدياد عدد األفراد ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

األقرباء المصابين بسرطان 
  البروستات

 لألشخاص الذين سيصابون  %
  بسرطان البروستات بهذه الحالة

ال يوجد أقرباء مصابين بسرطان 
  البروستات

13 %  

  % 20  جد
  % 26  أب
   % 20  عم

  % 16  ابن عم
  % 26  أخ
  % 65  أخين

 ≈ % 100  الجد و األب
 ≈ % 100  واألب واألخالجد 

  
             الواسمات الورمية في أورام البروستات -١٫٥



 ١٤

د من الواسمات     . في تقييم وتدبير سرطان البروستات    " آبيرا"      تلعب الواسمات الورمية دورا    وتم اقتراح العدي
رة في حاالت سرطان البروستات            دة آبي ا ذات فائ د أنه سرطان   . والتي يعتق د لواسمة ال شروط    والب  من تحقيق ال

  :التالية آي نعتبرها واسمة مثالية
  

   sensitivity) الحساسية المرتفعة( وجودها في جميع الحاالت الورمية  -١
  specificity) النوعية المرتفعة( أن تكون نوعية لورم معين  -٢
  "تطرح سريعا -٣
  تتناسب مع حجم وفعالية الورم ومرحلة الخباثة -٤
  لتأثير المعالجة" تبعا" اأن يبدي ترآيزها في المصل تغير -٥
  أن يعطي ترآيزها قيمة إنذارية للحالة الورمية -٦
  أن تكون معايرتها سهلة وسريعة ورخيصة ودقيقة -٧

  
بعض       . ولم يتم حتى اآلن الوصول إلى واسمة سرطان مثالية تحقق الشروط السابقة آافة                  ه يمكن ل ومع ذلك فإن

د ف   ن الفوائ د م دم العدي سرطان أن تق مات ال تات  واس رطان البروس ة س شخيص ومتابع ال ت ذه  . ي مج م ه ن أه م
  :الواسمات

  
  (PAP, Prostatic Acid Phosphatase)الفوسفاتاز البروستاتية الحامضية  -١

ر من       PAP     تعتبر الـ    ى اآلن أآث د انقضى ال ا ٥٠ أول واسمة سرطان تعاير في الدم، وق ى مالحظة   "  عام عل
د               ).٦(سرطان البروستات   ازدياد ترآيزها في المصل لدى مرضى        زيم في العدي ذا االن اع ه ذلك أن ارتف لوحظ آ

ا  ن نوعي م يك االت المرضية األخرى ول ن الح صادر  " م ن م ه م ة ارتفاع م مالحظ ث ت تات حي سرطان البروس ل
ا ل                    م نسيجية أخرى وعلى الرغم من ادخال العديد من التحسينات في تقنيات المعايرة الهرمونية لهذا األنزيم إال أنه

ذ            ). ٧(منها في تحديد المنشأ النسيجي لهذه الواسمة        " تنجح أيا  ا من م الحصول عليه ا  ٣٠أدت النتائج التي ت ، " عام
د         "  تختلف مستضديا  PAPوالتي تفيد بأن الـ      ة عه ى بداي سجة أخرى، إل عن الفوسفاتاز الحامضية الناشئة عن أن

د من            . ان البروستات  لدى مرضى سرط   PAPجديد مكن من اإلستفادة من معايرة الـ         اد العدي ك إيج م بنتيجة ذل وت
ك           . المعايرات المناعية لهذا األنزيم    ا بنتيجة تل م الحصول عليه سريرية التي ت د ال إن الفوائ وعلى الرغم من ذلك ف

ا  "المعايرات آانت محدودة جدا    ـ                          " ، علم رط ال ين حاالت ف ا ب ق م ان في التفري د ساعدت في بعض األحي ا ق بأنه
PAPتات    المرافق رطان البروس االت س ن ح سليمة ع االت ال ـ  . ة للح ايرة ال تخدمت مع اPAPواس ي "  عموم ف

  .التشخيص وتحديد مرحلة ومراقبة جدوى المعالجة لدى مرضى سرطان البروستات
  :وتكمن المشاآل الرئيسية في استخدام تلك الواسمة في النواحي التالية 

  رىالتداخل مع الفوسفاتاز الحامضة لألنسجة األخ -١
   التأثر بالتداخالت المجراة على غدة البروستات آالمس الشرجي والتنظير -٢
  PAP الحاجة إلى تعامل خاص مع العينة المراد تحليلها بسبب عدم ثبات الـ  -٣

  
  (PSA, prostate specific antigen)المستضد النوعي البروستاتي  -٢

اني  ر الباحث الياب ه Hara    يعتب شف و) ٨( وفريق ن اآت تاتي  أول م وعي البروس ضد الن ود المست ي PSAج  ف
ام         ان ع ل آل من                       . ١٩٧١السائل المنوي في الياب روتين من قب ذا الب ة ه د عزل وتنقي ا بع م فيم  Beling و   Liوت

ام  ). ٩( ي ع دد ١٩٧٨وف اه   ) ١٠ (Sensabangh ح روتين ودع ذا الب صائص ه ي  p30خ ه الجزيئ ون وزن  لك
هذا المستضد آواسم في     ) ١١ (Cravesاستعمل  ). الكهربائي المناعي على الرحالن   " اعتمادا" (  تقريبا ٣١٠٠٠

ام  . الكشف عن ضحايا اإلغتصاب  سيجي من البروستات  ) ١٢ (Wang عزل ١٩٧٩وفي ع وعي ن ضد ن مست
ا     ابق مناعي سيجي مط روتين الن ذا الب أن ه د ب ا بع تنتج فيم تاتي، اس وعي البروس ضد الن اه المست ضد " ودع للمست

ـ       ) ١٣ (١٩٨٠  في عام     Papsideroطور  . المنويالموجود في السائل      في   PSAطريقة مصلية لقياس ترآيز ال
سان  ـ . مصل اإلن سلة مؤلف من     PSAإن ال د السل روتين سكري وحي ارة عن ب ع ٢٤٠عب ي وأرب  حمض أمين

ـ              . سالسل جانبية سكرية   زة لل ة المرم سلة المورث د موضع وسل صبغي      PSAتم تحدي ـ      . ١٩ في ال وحظ وجود ال ل
PSA                 ه ة للبروستات ووظيفت سليمة والخبيث ة ال ا الظهاري  في الخاليا الظهارية والسائل المنوي فقط وتنتجه الخالي

 من خالل الدراسات التي         PSAتم تحديد عمر النصف ومعدل التصفية اإلستقالبية للـ         . القيام بحل التخثر المنوي   
صال     ضعوا الستئ ذين أخ تات وال رطان البروس ى مرضى س ت عل ذريأجري تات ج دد . بروس د ح  Stameyفق



 ١٥

ه  ـ  ) ١٤(وفريق صف لل ر الن وPSAأن عم ا٠٫٨ ± ٢٫٢ ه يال  ".  يوم ول قل ر أط ذا العم ان ه سابات " وآ ي ح ف
Osterling   ولكون عمر النصف للـ ".  يوما٠٫١ ± ٣٫٢حيث بلغ ) ١٥(  وفريقهPSA      ين ا ب زم م ه يل ل فإن  طوي

زه في المصل      ٣ -٢ زوال ترآي ابيع ل شير ). ١٦( أس ـ     ت يم ال اع ق ى ارتف دم      PSA الدراسات إل  في المصل مع تق
ا     اد العمر              " العمر وينجم ذلك عموم سليم في البروستات مع ازدي رط التصنع ال دل حدوث ف اد مع ففي  . عن ازدي

ع من      PSA أظهرت أن وسطي ترآيز الـ       Brawerدراسة قام بها     انوغرام ١٫٦٢ في المصل قد ارتف دى   /  ن مل ل
ام  ٦٩ -٦٠ في العمر ما بين      ٢٫٧ إلى   ٥٩ -٥٠األشخاص بعمر مابين     غ   .  ع ين        ٣٫١وبل ا ب  ٧٩ -٧٠ في العمر م

انوغرام  ٨وتجاوز  . عام د عن           /  ن ا  ٧٩مل لألشخاص بعمر يزي ام   ".  عام ه     Stameyق ـ   ) ١٤(  وفريق ايرة ال بمع
PSA                     ـ دار ال ل لحساب مق ر اإلحلي ذي ينتجه     PSA في مصل الدم قبل وبعد استئصال البروستات عب غ من  ١ ال

ى     . نسيج البروستات السليم اته عل ضا ٧٣تبين من خالل دراس ـ   "  مري ز ال د     PSA أن وسطي ترآي في المصل ق
انوغرام  ٧٫١ ± ٧٫٩انخفض من     ى           /  ن ل العمل الجراحي إل انوغرام  ١٫٥± ١٫٣مل قب ادا   . مل /  ن " وجرى اعتم

ـ   ز ال رات ترآي ستأصل وتغي تات الم سيج البروس ى وزن ن صل المترPSAعل ي الم صنع  ف رط ت ع ف ق م اف
غ       PSAالبروستات السليم حساب ترآيز الـ       سيج البروستات ليبل انوغرام ٠٫٢٥ ± ٠٫٣١ لكل غرام من ن ين  .  ن تب

ـ  ات أن ال ت PSAالدراس دودة   stable ثاب ر مح رة غي دة لفت ات مجم ظ العين دى حف صل ل ي الم ام .  ف  Carterق
  ). ١٧( سنة ٢٥زيد عن  في مصول مخزنة لمدة تPSAومساعديه بمعايرة تراآيز الـ 

 وهو الجزء protease inhibitors في المصل إما على شكل مرتبط مع مثبطات البروتياز  PSA     يتواجد الـ
دا ر تواج ر  "األآث زء الح دعى الج ات وي ع البروتين رتبط م ر م شكل غي ـ . ، أو ب رتبط ال ن PSAي وعين  م ع ن  م

سين ي آيموترب ا أنت از وهم ضخمة Antichymotrypsin (ACT)  مثبطات البروتي ولين ال ات الغلوب  وجزيئ
α2-macroglobulin (α2M)) يبلغ الوزن الجزيئي لمعقد ). ١٩-١٨ACT- PSA آيلو دالتون٩٠  حوالي  .

شرها مؤخرا       ـ      " تشير الدراسات الحديثة والتي تم ن ى أن الجزء الحر من ال  يمكن أن يضيف   PSA (FPSA)إل
ق األورام   ي تفري ساعد ف ات ت تات معلوم ة للبروس ن األورام الخبيث سليمة ع شاف   . ال ن اآت صيرة م رة ق د فت وبع

Christensson    وجود الـ    ١٩٩٠ وفريقه عام PSA      قام ) ١٨( في أشكال جزيئية مختلفةStnman وفريقه بنشر 
ـ   أن ال د ب ائج تفي ن نت ه م ا توصل إلي ـ PSAم ع ال رتبط م ي مصل مرضى  ACT الم سيطر ف شكل الم ر ال  يعتب

  ).٢٠ (PSA الكلي تزيد من حساسية معايرة  PSA إلى الـ PSA- ACTروستات وأن نسبة سرطان الب
  

  البرامج المسحية -١٫٦
رامج المسحية    ر الب ة في الكشف المبكر عن           Screening Programs     تعتب ة والهام  من الوسائل الناجع

شافي في معظم الحاالت              امج المسحي  للكشف عن           ويع. السرطان حيث تعطي الفرصة لتقديم العالج ال ر البرن تب
ة           PSAسرطان البروستات بصورة مبكرة من خالل معايرة الواسمة الورمية           رامج المطبق ذه الب م ه  واحدًا من أه

رة والتي                           . عالميًا ة مبك ذه الواسمة المصلية من الكشف عن سرطان البروستات في مرحل حيث تمكن معايرة ه
ابًال لل          ا سرطان البروستات ق ى أن ثلثي حاالت سرطان                     يكون فيه شير الدراسات في الوقت الحالي إل عالج، وت

تات       دة البروس ي غ زال موضعة ف ًا ال ت الج جراحي سح وتع رامج الم الل ب ن خ شافها م تم اآت ي ي تات الت البروس
ة ة الجراحي ل من خالل المعالج شكل آام صالها ب ن استئ الي يمك سرطان . وبالت ة ال باب توصي جمعي ذه األس وله

 والجمعية األمريكية ألطباء األمراض البولية الرجال األصحاء بعمر American Cancer Societyية األمريك
   سنويًا PSA سنوات على األقل إجراء معايرة الـ ١٠ عامًا والمتوقع أن يعيشوا لمدة ٥٠يزيد عن 
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   ...دراسةالغاية من ال -٢

سوري   تهدف هذه الدراسة إلى إجر       اء اختبار أولي للكشف المبكر عن سرطان البروستات في القطر العربي ال
  . الكلية والجزء الحر من هذه الواسمةPSAمن خالل معايرة الواسمة 

  

  ...المواد والطرائق والمعطيات -٣
  

   .. المرضى-٣٫١
اطق المجاور                   ة دمشق وبعض المن غ         أجريت الدراسة المسحية على عدد من ذآور من مدين  رجل   ٣٠٠٠ة بل

ة                 ٧٥-٤٠بعمر يتراوح ما بين      ع أنحاء المدين شرة بجمي  ١٥( عام من مراجعي مستوصفات وزارة الصحة والمنت
دة البروستات                  ). مستوصف ا بغ ة له جميع المشارآين هم من األصحاء من مراجعي المستوصفات لشكاية ال عالق

  : اء أو استبعاد المشارآين وفق المعايير التاليةوتم انتق. أو الجهاز البولي عمومًا أو من مرافقي المرضى
  

  :Selection Criteriaمعايير قبول المشارآين في برنامج المسح  
  ) عام في حال وجود قصة عائلية٤٠وبعمر يزيد عن ( عام ٥٠ذآور بعمر يزيد عن . ١
  د العالجليس لديهم اصابة بسرطان البروستات سواء إصابة جديدة أو معالجة سابقة أو قي. ٢
  ليس لديهم أعراض توحي بحالة مرضية ما في البروستات. ٣
  

  :Selection Criteria في برنامج المسح ةالمشارآاستبعاد  معايير 
  )باستثناء وجود قصة عائلية( عام ٥٠ذآور دون . ١
  المصابون بحاالت مرضية في البروستات سواء سرطانية أو التهابية. ٢
  ة خبيثة أخرىالمصابون بحاالت ورمي. ٣
  ممارسة جنسية خالل األيام األربعة السابقة. ٤
  مس شرجي أو خزعة من البروستات خالل األسبوعين السابقين. ٥
  حاالت اإلمساك الشديدة أو المزمنة. ٦
  

  ..إجراءات المسح  -٣٫٢
إجراء                    .١ راغبين ب تقبال األشخاص ال ايرة  تحديد عدد من  المراآز الصحية التابعة لوزارة الصحة الس المع

   وبالتالي الكشف المبكر عن اإلصابة بالسرطان البروستاتPSAللـ 
شفى          .٢ ة م ر طبيعي ًا غي ائجهم قيم دي نت ذين تب راجعين ال ة الم ة متخصصة إلحال زي مراجع د مرآ تحدي

 )أمراض الكلية، ومشفى البيروني
 تعبئة االستمارة المعدة لهذا الغرض من قبل طبيب المرآز الصحي .٣
 )٢النموذج (اجع معايير االنتقاء المحددة  ُيـحال ألخذ عينة دموية لدى تحقيق المر .٤
ع  .٥ تمارة المراج ع اس ة م ة الذري ة الطاق ي هيئ ة ف مات الورمي ايرة الواس ر مع ى مخب ة إل ل العين   ترس

 )٣النموذج ( قسم الطب اإلشعاعي – 
ـ           .٦ ز ال د ترآي ة وتحدي ل العين ة الط      PSAيتم تحلي ة في هيئ ر الواسمات الورمي ة    في مخب ة الذري رة  –اق  دائ

  قسم الطب اإلشعاعي–الطب النووي 



 ١٧

ية    .٧ دالت مرض دي تب ي تب ايرات الت ائج المع ال نت تم إرس ـ (ي ة ال ر قيم ن  PSAتعتب د ع ي تزي  ٣ الت
ة مرضية     /نانوغرام وذج                       ) مل قيم ة ضمن نم ى العين ه الحصول عل م من خالل ذي ت ى المرآز ال ، )٤(إل

 . ة، وال تعاد نتائج العينات التي تبدي قيمًا طبيعية أسابيع من تلقي العين٣–٢وذلك من خالل 
ز .٨ وم المرآ صحييق ة   ال د مرآزي اإلحال ى أح ل إل ة التحلي ع نتيج ه م ي ويحيل شخص المعن صال بال  باالت

 بحسب قربهما) ٢الفقرة (المتخصصين 
 . يجري المرآز المتخصص الفحص السريري والفحوصات األخرى الالزمة لنفي أو تأآيد اإلصابة .٩
وم المرآز المتخصص بإمالء الحقل المخصص يذآر فيه ملخص عن نتيجة الفحص السريري             يق .١٠

رى و صية األخ راءات التشخي ة     االج ذآر النتيج ة ت راء خزع ال إج ي ح ريض، وف ائي للم يم النه ، والتقي
 .قسم الطب اإلشعاعي-وتعاد االستمارة إلى هيئة الطاقة الذرية. مفصلة

  
   ..ة الدمويةإجراءات الحصول على العين -٣٫٣

ز ا     .١ ي المرآ سؤول ف ري الم ذلك المخب وم ب صحيق ايرة   ل راغبين بمع خاص ال ستقبل األش ذي ي   ي ال
شارآة في                   PSA الـ   ه شروط الم  والذي يّطلع على االستمارة المعدة من طبيب المرآز والتأآد من تحقيق

  البرنامج
 التأآد من أن المراجع على الريق .٢
تم                مل ع  ١٠-٨تؤخذ عينة دموية بمقدار      .٣ م ي ر، ث لى أنبوب جاف، وتترك لمدة نصف ساعة بحرارة المخب

وب جاف آخر ويخزن                .  دقيقة ١٥-١٠دقيقة لمدة   / دورة ٣٠٠٠تثفيلها بسرعة    ى أنب ل المصل إل ثم يتم نق
  .م لحين اإلرسال إلى مرآز المعايرة في هيئة الطاقة الذرية٢٠º -في مجمدة 

  
  ..لمراجعين إلى هيئة الطاقة الذرية آز اإجراءات نقل العينات المصلية من مرا -٣٫٤

  رات المراجعين اترسل العينات إلى هيئة الطاقة الذرية بنهاية آل أسبوع مع استم .١
 تنقل ضمن وعاء مزود بتبريد مناسب .٢
ة  .٣ ة الذري ة الطاق تعالمات هيئ ى مكتب االس سلم إل اء اإلداري-ت ارع -البن سان ١٧ش ر – ني سم آف خلف مق

 )قسم الطب اإلشعاعي(المعني سوسة لتنقل إلى القسم 
  

   .. الكليةPSA معايرة الـ -٣٫٥
  : المبدأ-٣٫٥٫١

ة       ة للواسمة الورمي ايرة الكمي ة  PSA     تمت المع تاتي    ( الكلي وعي البروس ضد الن  prostate specificالمست
antigen (      ة ة االشعاعية المتري سة المناعي ة المقاي  -Immunoradiometric assayفي المصل باستعمال تقان
IRMA.  
ـ  ـ    PSA     ال در ب ي يق وزن جزيئ كري ب روتين س ن ب ارة ع دة  (Gel filtration) ٣٤٠٠٠ عب ي غ د ف  يوج

ة             ذآور األصحاء     . البروستات سواء آانت طبيعية أم مصابة بفرط تصنع أو إصابة سرطانية خبيث يحوي مصل ال
ن   ة م ات طبيعي ى آمي ـ  PSAعل ز ال زداد ترآي ي أور PSA، ي صل ف ي الم سليمة  ف تات ال  benignم البروس

hyperplasia  تات ات البروس تات     prostatitis والتهاب رطان البروس االت س ي ح رة ف ادة آبي ون الزي  وتك
prostate cancer المرحلة ( بما في ذلك حاالت سرطان البروستات في مراحلها المبكرةA.(  

 تشخيص سرطان البروستات والكشف المبكر         في المصل أداة مساعدة بشكل آبير في       PSA     تعتبر معايرة الـ    
  .عن النكس ومراقبة االستجابة للمعالجة

الطور الصلب            "  اعتمادا PSA     تجري معايرة الـ     ة الجانب ب ة    . على مقايسة مناعية إشعاعية ثنائي رتبط جزيئ ت
PSA) ١٢٥- المشع مع ضدين وحيدي النسيلة األول مطلي على سطح األنبوب واآلخر موسوم باليود          ) المستضد 

ائف  ستعمل آق األنبوب     . tracerم رتبط ب ضد الم د ال شكيل المعق ب ت رتبط عق ر الم ائف غي ن الق تخلص م تم ال ي
تقدر الفعالية اإلشعاعية للمعقد بالعد باستعمال      . الضد الموسوم باليود المشع عن طريق الغسل المتكرر       / المستضد/

ا  داد غام ن مح. gamma counterع اري م ي عي م منحن ن  يرس ز م ة الترآي ة معروف ل عياري ل PSAالي  مقاب
ة المصل      PSAتتناسب الفعالية اإلشعاعية المرتبطة مع ترآيز       . الفعالية اإلشعاعية المرتبطة   تم حساب    .  في عين ي

  .مل/ في العينة من المنحني العياري وتقدر بالنانوغرامPSAترآيز 
  

  : المواد-٣٫٥٫٢



 ١٨

   يلة وحيدة النسPSAأنابيب مبطنة بأضداد الـ  -
  .kBq ٥٨٠، ذات فعالية أقل من ١٢٥- موسوم باليودPSA وهوضد وحيد النسيلة للـ tracer مل قائف ١١ -
 مل ذات تراآيز متدرجة٢ تحوي PSA Standardsعبوات عيارية  -
ة  تينعين - ة        PSA من  ات وهي عين  control Sera مراقب شري معروف اوة ضمن مصل ب شري عالي النق  الب

  .الترآيز
ـ  Wash Solution Concentrateلمرآز  محلول الغسيل ا -  ٥٠٠، عبوة واحدة يتم تمديدها قبل االستخدام ب

  مل ماء مقطر
  Distilled Waterماء مقطر  -
  

  :التجهيزات واألدوات -٣٫٥٫٣
  ممصات مختلفة السعة -١
  جهاز غسل يدوي -٢
  جهاز مزج -٣
  حمام مائي -٤
 Gamma Counter عداد غاما -٥
 مثفلة -٦
 د/ د٢٨٠ >هزاز أفقي بسرعة  -٧

  
  طريقة المعايرة -٣٫٥٫٤

 :قبل البدء بالعمل يجب مراعاة المالحظات التالية
  .Duplicatesيجب إجراء المعايرة بشكل مضاعف   

  .  يجب رسم منحني العياريات بنفس الوقت الذي تتم فيه معايرة العينات المجهولة
  .  د١٥لبدء بالعمل لمدة بحرارة الغرفة قبل ا) المصول(  يجب وضع جميع الكواشف والعينات المجهولة 

  : يتم العمل على مرحلتين
  
  
  : Preparation of Reagentsتحضير الكواشف . ١
  

  : Control Serumتحضير عينات المراقبة 
اء مقطر، وننتظر        ١ دقائق، ثم تتم إضافة      ١٠     يتم وضع عينات المراقبة بحرارة الغرفة قبل إذابتها لمدة            مل م

ذوبان  دقائق حت١٠على األقل   ا تخزن بحرارة        . ى تمام ال اء من العمل به د االنته  م من أجل التخزين    ° ٨-٢وبع
  .  م  خالل مدة صالحية الطاقم° ٢٠-المؤقت، أما لالستخدام طويل األمد فيجب تخزينها بدرجة 

  
  : Wash Solutionتحضير محلول الغسيل 
ـ         وة ب وى العب اء المقطر وتجانس بالتح           ٥٠٠يمدد محت ا بدرجة       . ريك  مل من الم دة     ° ٨-٢يجب حفظه م خالل م

  .الصالحية
  
  :Assayالمقايســة  . ٢
   وضع جميع الكواشف بدرجة حرارة الغرفة يتم -١
  . وترقيمهاالمبطنةاألنابيب  من  تجهيز عدد آاٍفيتم -٢
ضاعف    -٣ شكل م ايرة ب تم المع ضاف  Duplicateت ث ي ن  ١٠٠ حي ر م ات  مكرولت ، Standardsالعياري

  ) .مصل(والعينات المجهولة ل، الكونترو
ضاف  -٤ شعة  ١٠٠ي ادة الم ن الم ر م وب  Tracer ميكرولت ل أنب ـ                .  لك وبين لل ضيف أنب ون

measurement (T) Total  Radioactivity    ا ائف    ١٠٠  نضع بهم ر من الق م    Tracer ميكرولت  فقط ث
دة        ثم تغطى   . تمزج  األنابيب ببطء وهدوء وبدون تشكل فقاعات        األنابيب بالقصدير وتوضع على الهزاز األفقي لم

  .ساعتين بدرجة حرارة الغرفة



 ١٩

تخدام  -٥ ى الطافي باس دا أنابيبAspiratorيلق ا ع ائل باألنابيب م اء أي س ع بق ن ٢ويضاف .  (T) لمن ل م  م
  . للسائلمحلول الغسيل، ثم يشفط السائل ويعاد الغسيل مرة أخرى وتشفط للمرة األخيرة دون بقاء أي أثر 

ا      -٦ ّداد غام ع األنابيب بواسطة ع ات    .  Gamma Counterتقاس الفعالية اإلشعاعية لجمي ز العين ستنتج ترآي وي
  . المجهولة من خالل منحني العياريات

  .مل/ في العينة بالنانوغرامPSA يعبر عن ترآيز الـ -٧
  .د معايرتهإن الفعالية اإلشعاعية تتناسب طردًا مع ترآيز الواسم الورمي المرا  -٨
ونتروالت  . يتم إسقاط نتائج العينات المجهولة على منحنى العياريات الستنتاج التراآيز المجهولة    -٩ ز الك . وتراآي

  .  وهذه العمليات يقوم بها الجهاز بشكل تلقائي
  

  PSA (F.PSA) معايرة الجزء الحر من الواسمة الورمية -٣٫٦
سين    في المصلPSAتتواجد الواسمة الورمية       -anti (ACT) بشكل حر وبشكل مرتبط مع مضاد الكيموترب

chymotrypsinا ع الف اآروغلوبولين ٢- وم د األول . ٢α macroglobulin م ر المعق  PSA-ACTويعتب
  .الشكل الرئيسي الذي يمكن معايرته في المصل

ـ        سبة الجزء الحر لل ى أن ن رت   PSA     أدت عدة تقنيات إلى التوصل إل ى الجزء الم دل     إل بط تختلف بحسب التب
  .ولوحظ أن هذه النسبة تكون أعلى في حالة فرط التصنع السليم في البروستات. المرضي في غدة البروستات

ـ                ي لل ى الجزء الكل  PSA     تشير بعض الدراسات األولية إلى الدور الهام الذي تلعبه تحديد نسبة الجزء الحر إل
سليم         في التشخيص التفريقي لسرطان البروستات    ورم ال ين ال ا ب شك م ع في حدود ال  في حال آون الجزء الكلي يق

  .مل/ نانوغرام١٠-٤والورم الخبيث وهو المجال ما بين 
  

   المبدأ-٣٫٦٫١
الطور الصلب         "  اعتمادا PSAتجري معايرة الجزء الحر من الـ             . على مقايسة مناعية إشعاعية ثنائية الجانب ب

ـ    ة ال رتبط جزيئ ع  PSAت ة       الحر م ى الجزيئ وقعين مستضدين عل شكيلهما لم م ت سيلة ت دي الن ضد . ضدين وحي ال
اليود ضد اآلخر موسوم ب وب وال ى سطح األنب ي عل ائف١٢٥-األول مطل ستعمل آق ضد .  ي د ال شكيل المعق د ت بع

وب ى سطح االنب ضد / المثبت عل ة (المست ضد الموسوم )/ PSAجزيئ ائف(ال وب ) الق ة غسل لألنب تجري عملي
ا            .  القائف غير المرتبط   للتخلص من  داد غام د باستعمال ع د بالع يرسم المنحني من    . تقدر الفعالية اإلشعاعية للمعق

وتعطى النتيجة   . مل/ الموجود في العينة وتقدر بالنانوغرامPSAمحاليل عيارية معروفة التراآيز للجزء الحر للـ       
  .PSA الكلي للـ على المقدار"  مقسوماPSAالنهائية بنسبة مئوية للجزء الحر للـ 

  
   المواد-٣٫٦٫٢

 Buffer ضمن وقاء مناسب     ١٢٥I محلول المادة المشعة الذي يحوي أضداد وحيدة النسيلة موسومة باليود المشع             -
ضمن  ( مل جاهزة لالستخدام    ٥٫٥بعبوة واحدة تحوي .  وصبغةSodium Azide (%0.1>)مع البروتينات و 

   . kBq ٢٧٥اعي أقل من وهذه المادة ذات نشاط إشع). طاقم العمل
   :Standards العياريات  -
ـ      ٥ ن ال ة م ز التالي وي التراآي ات تح ذه العياري ل، ه اقم العم من ط تخدام ض اهزة لالس وات ج    F.PSA عب
٣٠ - ٠ ng/ml  ضمن وقاء مناسب Buffer مع Sodium Azide.  
  : Control Sera عبوات عينات المراقبة  -

ادة ذات        ين تحوي جف ـ        وعددها اثن ين لل ز مع ـ        F.PSA ترآي ذويبها ب تم ت اء المقطر،         ١٠٠٠، ي ر من الم  ميكرولت
  .أيضًا مزودة ضمن طاقم العمل

  :  Wash Solution محلول الغسيل  -
  .  مل ماء مقطر٥٠٠ مل، يتم تمديدها بـ ١عبوة واحدة تحوي 

  ماء مقطر -
  

   التجهيزات واألدوات-٣٫٦٫٣
    Gamma Counter  عّداد غاما-
    لة مثف-
   لمزج األنابيب رجاجة-



 ٢٠

  د/ د٢٨٠ > هزاز أفقي بسرعة -
  )  ميكرولتر١٠٠٠ -٢٠٠ -١٠٠ ( مكروببيت مختلف القياسات-
  ) مل٢ (-ديسبنسر- موزع أوتوماتيكي -
  )شفط( نظام تفريغ خاص -
  حوامل لألنابيب -
  )من طاقم العمل أنبوب جاهزة لالستخدام ض٥٠ (.PSA F أنابيب مبطنة بأضداد وحيدة النسيلة للـ -
   أنابيب بالستيكية فارغة-
  

   طريقة المقايسة-٣٫٦٫٤
 :قبل البدء بالعمل يجب مراعاة المالحظات التالية 

  .Duplicatesيجب إجراء المعايرة بشكل مضاعف   
  .  يجب رسم منحني العياريات بنفس الوقت الذي تتم فيه معايرة العينات المجهولة

   . د١٥بحرارة الغرفة قبل البدء بالعمل لمدة ) المصول(والعينات المجهولة   يجب وضع جميع الكواشف 
  

  : يتم العمل على مرحلتين     
  
  : Preparation of Reagentsتحضير الكواشف . ١
  

  : Control Serumتحضير عينات المراقبة 
ى  ١فة  دقائق، ثم تتم إضا١٠يتم وضع عينات المراقبة بحرارة الغرفة قبل إذابتها لمدة      مل ماء مقطر، وننتظر عل

ت،  ° ٨-٢وبعد االنتهاء من العمل بها تخزن بحرارة    .  دقائق حتى تمام الذوبان    ١٠األقل    م من أجل التخزين المؤق
  .   م  خالل مدة صالحية العينة° ٢٠-أما لالستخدام طويل األمد فيجب تخزينها بدرجة 

  : Wash Solutionتحضير محلول الغسيل 
  .م خالل مدة الصالحية° ٨-٢  يجب حفظها بدرجة.  مل من الماء المقطر وتجانس بالتحريك٥٠٠ى العبوة بـ يمدد محتو 
  
  :Assayالمقايســة  . ٢
   بدرجة حرارة الغرفة (Kit) وضع جميع الكواشف يتم -١
  . وترقيمهاالمبطنةاألنابيب  من  تجهيز عدد آاٍفيتم -٢
ضاعف    -٣ شكل م ايرة ب تم المع ضاف  Duplicateت ث ي ن  ٢٠٠ حي ر م ات  مكرولت ، Standardsالعياري

  ) .مصل(والعينات المجهولة الكونترول، 
ضاف  -٤ شعة  ١٠٠ي ادة الم ن الم ر م وب  Tracer ميكرولت ل أنب ـ               .  لك وبين لل ضيف أنب ون

measurement (T) Total  Radioactivity    ا ائف    ١٠٠    نضع بهم ر من الق م   فقط ث   Tracer ميكرولت
دة          . تمزج  األنابيب ببطء وهدوء وبدون تشكل فقاعات        ثم تغطى األنابيب بالقصدير وتوضع على الهزاز األفقي لم
  .د/ دورة٢٨٠ساعتين بدرجة حرارة الغرفة بسرعة ال تقل عن 

تخدام  -٥ ى الطافي باس دا أنابيبAspiratorيلق ا ع ائل باألنابيب م اء أي س ع بق ن ٢ويضاف .  (T) لمن ل م  م
  . ل الغسيل، ثم يشفط السائل ويعاد الغسيل مرة أخرى وتشفط للمرة األخيرة دون بقاء أي أثر للسائلمحلو
ا      -٦ ّداد غام ع األنابيب بواسطة ع ات    .  Gamma Counterتقاس الفعالية اإلشعاعية لجمي ز العين ستنتج ترآي وي

  .المجهولة من خالل منحني العياريات
  .مل/ في العينة بالنانوغرامPSAـ يعبر عن ترآيز الجزء الحر من ال -٧
  
  

   حساب النتائج وإظهارها-٣٫٧
  إن الفعالية اإلشعاعية تتناسب طردًا مع ترآيز الواسم الورمي المراد معايرته. ١
ونتروالت            . ٢ ز الك ة، وتراآي ز المجهول يتم اسقاط نتائج العينات المجهولة على منحني العياريات الستنتاج التراآي

  قوم بها الجهاز بشكل تلقائيوهذه العمليات ي
  



 ٢١

ـ  ي لل دار الطبيع ة PSAالمق ين :(T.PSA) الكلي راوح ب اقم  ng/ml ٤-٠ يت ة ضمن الط يم المقترح  بحسب الق
  .والمقترحة من قبل الشرآة المصنعة

ة     مة الورمي ر للواس الجزء الح ق ب ا يتعل ا فيم ة  PSA (F.PSA)أم سب قيم تم ن ة  F.PSA في ى قيم  T.PSA إل
  : المئوية آالتاليلحساب النسبة 

F/T   ١٠٠% ....... =   
  

ـ          ة لل ة الحدي ف القيم ات         F/Tوتختل سب الدراس تات بح دة البروس ي غ سالمة ف ث أو ال رجح الخب ي ت  والت
سبة            ل من   F/Tالمنشورة، حيث تشير تلك الدراسات إلى وجود شك آبير بالخبث في حال آون الن في   % ١٠ أق

  .  السالمة في غدة البروستاتفما فوق % ١٠حين ترجح النسبة 
  

  :  ضبط الجودة آلية-٣٫٨
ايرة                   ا المع تم فيه زودة ضمن طاقم      (     تتم عن طريق عياريات معروفة الترآيز تجري معايرتها مع آل مرة ت م

ل رآة  ) العم ل ش ن قب لة م ة مرس ة خارجي ات عياري ى عين ات UK-NEQASباإلضافة إل ر عين تم تمري ا ي   آم
  .Controlقًا عوملت آـ معروفة الترآيز مسب

  
  :F.PSA و T.PSA قواعد إحالة المشارآين إلى المشفى بعد إجراء معايرة -٣٫٩

  مل/ نانوغرام٣ ≥ T.PSAقيمة . ١
   بحسب الفئة العمرية التي ينتمي لها المشاركPSAقيمة مرتفعةللـ . ٢
   قصة عائلية لسرطان البروستات.٣
  F/TPSAنسبة منخفضة . ٤

  
  :في المشفى المتابعة -٣٫١٠

شق          ووي بدم ز الطب الن ى مرآ سابقة إل ايير ال ق المع االت وف ال الح اً (تح ي حالي شفى البيرون شفى ) م أو م
  ... أمراض الكلية بدمشق، يخضع المشارك إلى اإلجراءات الطبية التالية 

  (DRE)فحص سريري شامل مع إجراء المس الشرجي لتقييم غدة البروستات  .١
  في بعض الحاالتTRUSاج فوق الصوتية عبر المستقيم إجراء تصوير باألمو .٢
  بحسب  االستطبابات المحددة الحقا(Biopsy) الخزعة إجراء .٣
  أشهر للمراقبة٦في حال الشكوك الضعيفة يطلب من الشخص المشارك المراجعة بعد  .٤
  
  

  
  
  
  



 ٢٢

  
  
  
  
  
  

  : استطبابات إجراء الخزعة من غدة البروستات -٣٫١١
١ .T.PSA ≤ مل/م نانوغرا٤  
  غير طبيعي (DRE)الفحص السريري للبروستات . ٢
  وجود عقد توحي بالخبث بالتصوير باألموج فوق الصوتية عبر المستقيم. ٣
  F/Tنسبة منخفضة للـ . ٤

  
  

الي خطة العمل        لالبروتوآوويلخص   امج الفحص المسحي للكشف المبكر عن سرطان                  الت سية ضمن برن  الرئي
  البروستات

  
  
  

⇓  
  

  
  
  
  



 ٢٣

PSA ≥ 3 ng/ml 

PSA < 3 ng/ml + (↓ F/T and/or 

family history) 

PSA ≥ 4 ng/ml 

And/or DRE (+) 

  

أواالختباراتأحد الفحوص 

 تشير إلى شك ضعيف

  
 طبيعي

 

 إحالة إلى المشفى

 

  DRE فحص سريري
TRUS )لبعض الحاالت(  

الجولة يبلغ للمشاركة ضمن 

 التالية للمسح

 

٦تكرار االختبار بعد + مراقبة 

 أشهر

  

BIOPSY 

 
Positive 

 
Negative 

 
Treatment 

 

 
 أشهر٦تكرار االختبار بعد + مراقبة 



٢٦ 

  : تائجالن. ٤
  

  :الفئات العمرية للمشارآين في الدراسة -٤٫١
ة      عدد األشخاص المشارآين في الدراسة             بلغ   ا         ٣٠٠٠ المسحية الحالي راوح م  مشارك بعمر يت

ين  شق   ٧٥-٤٠ب ة دم اء مدين ع أنح شرة بجمي صحة والمنت ستوصفات وزارة ال ي م ن مراجع ام م  ع
ع  .  مستوصف  ١٥ستوصفات المشارآة   وبعض المستوصفات في ريف دمشق حيث بلغ عدد الم         جمي

دة البروستات أو من    المشارآين هم من األصحاء من مراجعي المستوصفات لشكاية ال عالقة لها         بغ
ابقًا           ذآورة س تبعاد الم ول واالس ايير القب شارآين بحسب مع اء الم  ).٣-١(مرافقي المرضى، وتم انتق

  .االستقصاءات الالزمةإلى مشفى تخصصي بدمشق إلجراء مشارك  ٣٣٨جرت إحالة 
توزيع المشارآين حسب الفئات العمرية، حيث شكلت         والشكل الذي يليه    ) ١(     ُيظهر الجدول رقم    

  %). ٨٠ ≈( غالبية المشارآين ٧٠-٦٠ و ٦٠-٥٠الفئتين العمريتين 
  
  

  تصنيف المشارآين بحسب الفئات العمرية): ١(الجدول 
Age Group No. % 

[40-50[ 54 1.80 
[50-60[ 1196 39.87 
[60-70[ 1117 37.23 
[70-80] 633 21.10 

Total 3000 100 % 

 
 

  

  
  
  
  
  
  

  : حاالت األسوياء-٤٫٢
  : الكليةPSAنتائج معايرة الـ  -٤٫٢٫١



 ٢٥

م      ه    ) ٢(     يظهر الجدول رق ذي يلي شكل ال ـ    وال ايرة ال ائج مع ـ  T.PSAنت د    ٢٦٦٢ ل م تب  مشارك ل
دة البروستات           شكة أية   االختبارات السريرية أو المخبري    جرى  .  باحتمال وجود حالة مرضية في غ

  .للمشارآين العمرية الفئات بحسب T.PSAتصنيف قيم الـ 
  
  
  

  لدى األسوياء T.PSAنتائج معايرة ): ٢(الجدول 

Age 
Group No. % Mean 

T.PSA 
SD 

T.PSA 
Mean 

+ 
2SD 

[40-50[ 52 1.95 0.523 0.419 1.36 

[50-60[ 1135 42.64 0.669 0.593 1.85 

[60-70[ 971 36.48 0.966 0.855 2.68 

[70-80] 504 18.93 1.256 1.045 3.34 

Total 2662 100 % - - - 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :PSA   (F.PSA) نتائج معايرة الجزء الحر للواسمة الورمية -٤ .٢٫٢
م    دول رق ر الج ذي يل ) ٣(     ُيظه شكل ال ايرة  ه يوال ائج مع ـ F.PSAنت ِد   ٧٤٢ ل م تب شارك ل  م

تات   دة البروس ي غ ة مرضية ف ود حال ال وج ة شكوك باحتم ة أي سريرية أو المخبري ارات ال . االختب
  . بحسب الفئات العمريةF.PSAوجرى تصنيف قيم 

  
  

  لدى األسوياء F.PSAنتائج معايرة الـ ) ٣(الجدول 

Age Group No. % 
Mean 
F.PSA 

SD 
F.PSA 

Mean 
+  

2SD  



 ٢٦

[40-50[ 17 1.95 0.214 0.098 0.41 
[50-60[ 278 42.64 0.303 0.259 0.82 
[60-70[ 270 36.48 0.464 0.376 1.22 
[70-80] 177 18.93 0.633 0.476 1.58 
Total ٧٤٢ 100 % - - - 

  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : F/T نتائج -٤٫٢٫٣
م      ة           ) ٤(يمثل الجدول رق سبة الجزء الحر للواسمة الورمي دى  PSAن شك       األسوياء  ل ل ال ا يمث ل ، آم

  ...الذي يليه هذه النتائج بيانيًا 
  
  
  

  لدى األسوياء  F/Tنتائج معايرة الـ) ٤(الجدول 
Age Group No. Mean  

[40-50[ 17 40 % 

[50-60[ 278 43 % 
[60-70[ 270 50 % 

[70-80] 504 48 % 

Total ١٠٦٩ - 
  
  
  

  
  



 ٢٧

  
  

  لسليمة في البروستاتحاالت الضخامة ا -٤٫٣
   الكلية  PSAنتائج معايرة الـ  -٤٫٣٫١

م       ه        )٥(     يظهر الجدول رق ذي يلي شكل ال ـ         وال ايرة ال ائج مع ـ    PSA.T نت  أآدت   ، مشارك  ٢٦٤ ل
صاءات  سريرية DRE،  ،TRUS ،PSA(االستق ة ال االت  والمتابع ي بعض الح ة ف )  ، والخزع

ـ       . روستاتمجراة لهم اصابتهم بضخامة سليمة في الب      ال يم ال ات   بحسب    T.PSAجرى تصنيف ق  الفئ
  .نللمشارآيالعمرية 

  
  

   لحاالت الضخامات السليمةT.PSAنتائج معايرة  ): ٥(الجدول 

Age Group No. % Mean 
T.PSA Range 

[40-50[ ١٫٩٠-٤٫٤٠ ٣٫١٥ ٠٫٧٦ ٢ 

[50-60[ ٠٫٦٠-١٣٫٣٠ ٤٫٤٣ ١٩٫٣٢ ٥١ 

[60-70[ ٠٫٦٠-٢١٫٩٠ ٥٫٨٤ ٤٥٫٠٨ ١١٩ 

[70-80] ١٫١٠-١٨٫١٠ ٦٫٧٣ ٣٤٫٨٥ ٩٢ 

Total ٢٦٤ 100 % - - 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :في حاالت الضخامات السليمةPSA  (F.PSA)نتائج معايرة الجزء الحر للواسمة الورمية   -٤٫٣٫٢



 ٢٨

م   دول رق ر الج ه )٦( ُيظه ذي يلي شكل ال ايرة   وال ائج مع دوا   F.PSA نت ذين اب شارآين ال ابةللم  إص
  . بحسب الفئات العمريةF.PSAرى تصنيف قيم وج. بضخامة سليمة

  
  
  

   لحاالت الضخامات السليمة F.PSAنتائج معايرة الـ ): ٦(الجدول 

Age Group No. 
Mean 
F.PSA 

Range 

[40-50[ 2 0.45 0.3-0.6 

[50-60[ ٥١ 0.95 0.2-2.6 

[60-70[ ١١٩ 1.47 0.1-7.7 

[70-80] ٩٢ 1.72 0.3-4.9 

Total ٢٦٤ - - 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  : لحاالت الضخامة السليمةF/T نتائج -٤٫٣٫٣
ة        ) ٧(     يمثل الجدول رقم     ا         PSAنسبة الجزء الحر للواسمة الورمي سليمة، آم  لحاالت الضخامة ال

  ... هذه النتائج بيانيًا التاليان نيمثل الشكال
  
  

   للضخامات السليمة F/Tيبين قيم الـ  ) ٧(الجدول 
Age Group No. Mean  Range 

[40-50[ 2 ١٤ % 13.64-15.79 
[50-60[ 51 ٢١ % 10.64-62.50 
[60-70[ 119 25 %  9.43-52.17 
[70-80] 92 26 %  9.26-64.86 
Total ٢٦٤ - - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   حاالت السرطان المكتشفة-٤٫٤
  : التوزع العمري لحاالت السرطان المكتشفة-٤٫٤٫١
م        ي دول رق ر الج ه    )٨(ظه ذي يلي شكل ال د     وال د تأآي شفة بع تات المكت رطان البروس االت س ح

  .التشخيص بإجراء الخزعة و العمل الجراحي وقد تم تصنيفها بحسب العمر
  
  

  ُيظهر حاالت سرطان البروستات المكتشفة بحسب العمر ): ٨(الجدول 

Age Group  No. % 

[40-50[ 0.0 0.00 

[50-60[ 10 2.78 

[60-70[ 13 36.11  

[70-80] 22 61.11 

- 36 100 % 

  
  



 ٣٠

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  : الكليةPSA نتائج معايرة الـ -٤٫٤٫٢
م   دول رق ر الج ه   )٩(يظه ذي يلي شكل ال ـ وال يم ال شفة  T.PSAق تات المكت رطان البروس االت س  لح
  .. والعمل الجراحي والمؤآدة بالخزعة

  
  

   البروستات  لحاالت سرطانT.PSAقيم الـ  ): ٩(الجدول 

Age Group No. % 
Mean 

T.PSA 
Range 

[40-50[ 0.0 0.00 0.0000 0.0-0.0 

[50-60[ 1.0 2.78 19.400 19.40 

[60-70[ 13 36.11 ١٦٫٢٥ 4.1-42.8 

[70-80] 22 61.11 ٢٧٫٦٠ 5.6-93.9 

Total 36 100 - - 
  

 
 
  
  
  
  
  

  



 ٣١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

امج المسحي، حيث            في   PSAن الجدول التالي قيم     يويب      الحاالت السرطانية المكتشفة ضمن البرن
ابين %  ٤٤  و  ng/ml ١٠من الحاالت أبدت قيما أقل من        % ٤٢يالحظ أن حوالي        و  ng/ml ٢٠-١٠ م

   .ng/ml ٢٠ فقط من الحاالت آانت أعلى من ج
 
 
  

Cases No. PSA Range (ng/ml) 

٠  PSA < 4 

١٥  4 < PSA < 10 

١٦  10 < PSA < 20  

٥  20 < PSA  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٢

  
  
  
  
  
  

  : نتائج معايرة الجزء الحر للواسمة الورمية-٤٫٤٫٣
   لحاالت سرطان البروستاتF.PSAقيم الـ والشكل الذي يليه  )١٠(يظهر الجدول رقم  
  
  
  

  المكتشفة لحاالت سرطان البروستات للحاالت F.PSAقيم الـ  ): ١٠(الجدول 

Age Group No. % 
Mean 

F.PSA  
Range  

[40-50[ 0 0.00 0.000 0 

[50-60[ 1 2.78 1.800 1.80 

[60-70[ 13 36.11 2.05 0.3-7.5 

[70-80] 22 61.11 2.69 0.4-8.5 

Total 36 100 - - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :F/T نتائج -٤٫٤٫٤
   للحاالت السرطانيةF/T قيمة  والشكلين التاليين)١١(يظهر الجدول رقم 

  
  

    لحاالت سرطان البروستاتF/Tقيم الـ  :)١١(الجدول رقم 



 ٣٣

Age Group No. Mean Range 

[40-50[ ٠ 0.000 0.00 

[50-60[ 1 9% 9.28 

[60-70[ 13 12% 3.37-22.08 

[70-80] 22 9% 5.05-16.8 

Total 36 - - 

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األسوياء، الضخامة السليمة، (الث المدروسة  للمجموعات الثF/T مقارنة نتائج النسبة -٤٫٥
  ):سرطان البروستات

  
سليمين دى األشخاص     ل F/Tمقارنة لقيم    )١٢(  التالي ويبين الجدول       سليمة       ال  وحاالت الضخامة ال

ذا الجدول االنخفاض في            . ج وحاالت سرطان البروستات     BPHللبروستات   في   F/Tويالحظ في ه
دت انخفاضاً             حاالت سرطان البروستات بالم    دورها أب سليمة والتي ب ة   قارنة مع الضخامة ال  بالمقارن

   السليمينمع األشخاص 
  

  ) ١٢(الجدول 

Prostate cancer BPH 
Normal 

subjects 
Age group  



 ٣٤

-  14% 40% [40-50[ 

9% 21% 43% [50-60[ 

12% 25% 50% [60-70[ 

9% 26% 48% [70-80] 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ائج العامة للمشارآين في الدراسة النت-٤٫٦
  

ا،            شارآين  يمكن تلخيص حاالت     وبحسب النتائج التي جرى الحصول عليه ضمن  في الدراسة       الم
  :)١٣(  بحسب الجدول التاليمجموعات 

  
  

  )١٣(الجدول 

  
  المحالين

١١ (٣٣٨(%  

  المشارآين

٣٠٠٠ 

)١٠٠(%  

  %٨٫٨  %)٧٨ (٢٦٤  )BPH( ضخامة سليمة

  %١٫٢  %)١٠٫٧(٣٦  )PC(سرطان بروستات 

  %٣٫٢  %)٢٩(٩٧  أجريت خزعة بروستات

PC٣٧   في حاالت الخزعة%  -  

  %١٫٢٦  %)١١٫٢(٣٨  حاالت فقد االتصال

  
  



 ٣٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ...المناقشة .٥

ل                     را من قب ا آبي  األواسط تلقت برامج الكشف المسحي عن سرطان البروستات مؤخرا اهتمام
ايرة ال             أشارت . الطبية واألدبياتالطبية   ى أن مع د من الدراسات إل سريري   PSA ـ العدي  والفحص ال

ستقيم         DREمن خالل إجراء المس الشرجي، ر الم صوتية عب وق ال األمواج ف شارآة التصوير ب  وبم
TRUS خزعة البروستات    وإجراء Biopsy   زوم د الل ا الكشف عن سرطان البروستات           ،عن  يمكن له

دة البروس        ايزال ضمن غ رة وهو م ة مبك  تهدف   .  organ-confined prostate cancerتاتبمرحل
ة المرضية  ذه الحال الل من ه ى اإلق سي إل شكل رئي تات ب سرطان البروس رامج الكشف المسحي ل ب

رامج   . والوفيات الناجمة عنها، وذلك من خالل الكشف عنه ومعالجته قبل ظهور أعراضه           تتضمن ب
ايرة   الكشف المسحي عن سرطان البرو     شكل   PSA ستات إجراء مع رد أو مترافق مع المس      ب منف

رى     صاءات األخ راء االستق ة إج م متابع شرجي ث دي  ،ال ث ال يب ذه   حي ي ه تات ف رطان البروس  س
ة    سوعلى الرغم من التح     .ن قابل للشفاء   يكو و  أية أعراض    المرحلة رة المدخل  مؤخرا في     ينات الكبي

دى     يريا تتشخيص ومعالجة هذا المرض فان معظم سرطانات المتظاهرة سر    ة ل ة متقدم كون بمرحل
شفاء    وبالتالي  صها  تشخي ة لل ذه      .غير قابل ادت ه ى  األمور ق ة الجراء آشف مبكر عن             إل  حاجة هام

ك تخوف       .سرطان البروستات من خالل برامج الكشف المسحي       زال هنال ك ،الي وعلى الرغم من ذل
ل ضعيف   آانت برامج الكشف المسحي لعامة الشعب مبررة، وبشكل خاص وج    إذاآبير فيما    ود دلي

ق        إلى باإلضافةفيما يتعلق بجدوى المعالجات المتاحة للمرض،        ا يتعل ة فيم ة الكافي وفر المعرف  عدم ت
رامج          ومراضياته بطبيعة المرض    ذه الب ل ه ذ مث اليف تنفي ا اليوج   . وتك ابين       دوعموم الرأي م اق ب  اتف

ا يخص موضوع الكشف المسحي عن سر                    .طان البروستات  االطباء البوليين في الوقت الحالي فيم
ة  اط التالي ى النق ستندون ال سحي ي راء الكشف الم دون اج ذين يؤي تات ) ١:فال ر سرطان البروس يعتب

ة وتكون معظم    ) ٢.واحدا من المشاآل الصحية العامة الهامة    اليوجد لهذه الحالة المرضية وقاية أولي
ا    ية منه االت العرض شفاء  الح ة لل ر قابل من  ) ٣. غي عة ض االت المتوض سرطان  إن الح ة ل  المحفظ

شفاء والعرضية             ة لل رامج الكشف المسحي               البروستات والتي تكون قابل شفها من خالل ب يمكن آ
ايرة  سريري PSAبمع ص ال تات ) ٤ .DRE والفح سرطان البروس ة ل ة الجذري ستطيع المعالج ت

Radical treatment   تات ذري للبروس صال الج شمل االستئ ي ت  Radical prostectomy والت
ذين  . Organ-confined disease داخل البروستات الموضعشفاء السرطان الجة الشعاعية والمع أما ال

ستندون       إجراء يعارضون   ى  الكشف المسحي في ة  إل اط التالي شار سرطان البروستات    ) ١:  النق إن انت
سرطانات      % ٤٠-٢٠آبير جدا ويقدر مابين     الطارئة   ث،في حين ال ى الجث في الدراسات المجراة عل

ى                تالتظاهراذات   شير إل  السريرية والغازية والتي تسبب الموت هي أقل بكثير من تلك النسبة،مما ي
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ة سريريا      التتطورأن معظم تلك السرطانات       الكشف المسحي      اجراءات  إن) ٢ . إلى سرطانات مؤذي
ن  ة ويمك سرطانات الطارئ ك ال ن أن تكشف تل ة،يمك ذه الحال ي ه راة أن ، ف ة المج ة الجذري  للمعالج

اء                        تسب دل البق ادة في مع سبب بالضرورة زي دون أن ت ر الضرورية ب ة وغي ب حاالت مرضية طارئ
اة د الحي ى قي عة )٣ .عل تات الموض رطانات البروس ك س ار أن  تمتل ل، وباعتب ي طوي ير طبيع س

سرطان  صابين ب ى الم إن المرض سن ف دمين بال دى المتق ا ل دث عموم تات تح رطانات البروس س
  . حالة مرضية أخرى أآثر من وفاتهم من سرطان البروستاتالبروستات يتوفون عادة من

  
 بحسب تبني الدولية حول برامج الكشف المسحي لسرطان البروستاتاختلفت وجهات النظر و     

  هذا البرنامجإدخالحول شامل وعموما ال يوجد اتفاق دولي  .)٣٨( أحد وجهتي النظر السابقين
 الكشف بإجراء UICCالسرطان  تحاد الدولي ضد  االلم يوصي ١٩٩٠ففي عام . بشكل رسمي

أما المعهد الوطني ، )٣٩( المسحي لسرطان البروستات بسبب  احتمالية الفرط في المعالجة
 معدل الوفيات الناجمة عن سرطان بإنقاص آافية  أدلةللسرطان في أمريكا فقد بين بعدم وجود 

 البولية األمراض جمعية أنفي حين .)٤٠( البروستات من خالل تطبيق برنامج الكشف المسحي
 PSA ـ السنوي للمس الشرجي ومعايرة الاإلجراء دعمت األمريكية  وجمعية السرطان األمريكية

 البوليين األطباءوطبقت هذه التوصية من قبل العديد من قبل .  عام٥٠للرجال بعمر يزيد عن 
 على آثارهذلك وترك  ،)٤١،٤٢( ةد الواليات المتحأجزاء بعض، ويجري تنفيذ ذلك في األمريكيين

 ناجمة عن  لسرطان البروستاتذروة حدوث رئيسية تلوحظ. معدالت حدوث سرطان البروستات
إن نمط حدوث . )٨٠-٧٩( وذروة أخرى أصغر لوحظت مؤخرًا ١٩٩٠عام برامج المسح في 

طريقة  يخبر بشكل واضح االنحراف التاريخي في ال PSAسرطان البروستات قبل وخالل عصر 
إن معدل الوفيات . )٨١(التي يتم الكشف فيها عن سرطان البروستات ومعالجته في الواليات المتحدة 

الناجمة عن سرطان البروستات تبدي وبشكل واضح أن شيئًا ما يحدث في تدبير هذا المرض آما 
وبشكل آبير أن نتائج التجارب المسحية التي تجري حاليًا في الواليات المتحدة سوف تسلط الضوء 

 يزال االعتقاد يطانيا فالأما في بر.  في الكشف المسحي عن سرطان البروستاتPSAعلى دور الـ 
بعدم وجود دليل آافي بأن الكشف المسحي لسرطان البروستات يؤدي إلى تحسن ذو مغذى سائدا 

ة من أن البقاء على قيد الحياة لدى الرجال المصابين بهذا المرض، وهنالك آذلك خشيفي معدل 
ادخال برنامج آشف مسحي على مستوى وطني للكشف عن سرطان البروستات يمكن أن يؤدي 
إلى حاالت من التشخيص المفرط لسرطانات ليست ذات أهمية سريرية مما يؤدي إلى معالجات 

وإلى اآلن لم يتم ادخال برامج آشف مسحية . غير ضرورية قد تحدث آثارًا ضارة أآثر منها مفيدة
 في بريطانيا أقل منها PSAضمن النظام الصحي العام في بريطانيا وتبقى فرصة اختبار الـ شاملة 

وقد أوصت وزارة الصحة في بريطانيا أنه لدى طلب الشخص . بالمقارنة مع دول أوروبا الغربية
 يجب إعالمه بالتناقضات المحيطة بأهمية هذا PSAللمرض اجراء اختبار الـ العرضي غير  

 تجري في الوقت هعلمًا بأن.  إجراء االختبار بموافقة الشخص وقراره الشخصينكالفحص، ويم
الحالي عدد من الدراسات في بريطانيا والتي يمكن أن تسلط الضوء بشكل أآبر حول جدوى الكشف 

 أما في أوروبا فهناك دراستين ).٨٦-٨٢ (PSAالمسحي عن سرطان البروستات باستعمال اختبار الـ 
 Tyrol)  أو ما تعرف بـ Tyrolدراسة : شف المسحي عن سرطان البروستات هيرئيسيتين للك

Study))٨٨-٨٧(وربية والدراسة األ (ERSPC)  )والتي ستنتشر بشكلها النهائي عام ،)٩٠-٨٩ 
٢٠١٠ .  

  
 أنه يمكن للكشف المسحي في حالة سرطان إلى والبيانات في الوقت الحالي األدلةتشير      

 السريرية والتي تعتبر عموما مهددة للحياة، وليس األهميةالسرطانات ذات عن كشف الالبروستات 
تقدر نسبة الرجال ومن مختلف .دراسات المجراة على الجثثالتلك الطارئة والتي تشاهد في 

 من %٥٠ ـن بروستات ويتوفون بسبب سرطان البروستات باالعمار والذين يشخص لهم سرطا
لناجمة عن هذا المرض أآثر حدوثا لدى المجموعة العمرية  إن الوفيات ا. جميع المصابين

 األآثر انتقاء مناسب يمكن لبرنامج الكشف  المسحي أن يكشف السرطانات وبإجراءات.األصغر
 سنا ،ويمكن للمعالجة الجذرية في هذه الحاالت أن تحسن األصغرخطورة لدى المجموعة العمرية 
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 Evidence-based medicineرسة الطبية المستندة إلى األدلة  إن المما.معدل البقاء على قيد الحياة
التزال تتطلب إظهار قدرة الكشف المسحي على إنقاص معدالت الوفيات الناجمة عن سرطان 
البروستات وذلك من خالل عدد من الدراسات السريرية، والعديد من هذه الدراسات قيد اإلجراء في 

  . ة سنوات إلظهار نتائجهاالوقت الحالي و التزال بحاجة إلى عد
  

إن دراسة أثر وجدوى برامج الكشف المسحي عن سرطان البروستات أفضل مادرست في      
 البوليين والقت قبوال آبيرا من قبل عامة األطباءالواليات المتحدة وجرت ممارستها من خالل 

ك زيادة آبيرة في  آان هنالPSA ـ الإدخالبعد  هظهرت العديد من هذه الدراسات أنأ. الشعب 
أدت برامج . السريرية والقابل للشفاء بالمعالجة الجذريةاألهميةتشخيص سرطان البروستات ذو 

في % ٢٠ تراجع ثابت في حاالت سرطان البروستات المتقدمة مع زيادة قدرها إلىالكشف المسحي 
 معدل إنقاصرض فإن وبسبب السير الطبيعي الطويل لهذا الم .معدل البقاء على قيد الحياة النسبي

ولذلك فإن .  بشكل واضحإلظهارها يمكن أن تأخذ عدة سنوات المرضهذا  الوفيات الناجمة عن
 تدل على أن برامج الكشف المسحي يمكن لها أن تنقص امراضيات ومعدالت األوليةالمؤشرات 

  .الوفيات الناجمة عن سرطان البروستات
  

اختبار سريع وسهل اإلجراء وأصبح PSA اسمة الورمية يعتبر االختبار المصلي لمعايرة الو     
 قبليطلب ويجرى وبشكل متزايد من قبل العيادات العامة ، واحتل مؤخرا اهتماما آبيرا من 

 في مجال برامج األخصاألوساط اإلعالمية السيما في دوره المرتبط بسرطان البروستات وعلى 
 ليس نوعيا لسرطان PSAـ  مستوى الإن. الكشف المسحي والمبكر عن سرطان البروستات

وعلى الرغم من أن  .العديد من الحاالت األخرىفي  أن يرتفع نالممكالبروستات حيث أنه من 
 أن الدراسات  إال بغدة البروستات فقط،مرتبطاالسم الذي الذي أعطي لهذه الواسمة يشير الى آونه 

 PSA ـفضال عن ذلك فإن اختبار ال. )٤٣(  وجوده وبكميات ضئيلة لدى النساءإلىالحديثة أشارت 
وبعض الضخامات السليمة مابين حاالت السرطان التمييز يستطيع في العديد من الحاالت  بمفرده ال

 في األمراضحيث تشاهد ارتفاعات في مستواه في الرجال المصابين في العديد من . في البروستات
  .)٤٤( BPHفي البروستات  السليمةالبروستات آالحاالت االلتهابية والضخامات 

  
 monoclonal Hybritech ها في المصل ومنPSA تطوير العديد من الطرائق لمعايرة جرى     

Tandem-R، Tandem-E   ، IRMA-Count ،AbbottImx   . هذه الطرائق المختلفة ولم تسجل
.  ٠٫٩٩-٠٫٩٧ نمابي إلىسوى فروق بسيطة وليست ذات مغذى مابين هذه الطرائق والعالقة تصل 

  .IRMA   ـواستعملت في هذه الدراسة طريقة ال
  

 والمقترحة من قبل مصنعي طواقم المعايرة ومن مختلف PSA ـإن المجال الطبيعي لقيم ال     
 ورغم ذلك فإن هذه القيم تخضع للعديد من االختالفات، .مل/نانوغرام ٤-٠الشرآات تقع مابين 

 أعلى PSA ـ بسرطان البروستات تكون قيم اللإلصابةة مؤشر فالعديد من الحاالت التي التبدي أي
آما أنه  ليس من غير الشائع أن تشخص حاالت ) المجال الطبيعي المقترح(من هذه الحدود 

 التوجد وعمومًا. )٤٨-٤٦( ضمن المجال الطبيعي المقترح  PSA ـاللسرطان البروستات مع قيم 
 أن هنالك العديد من العوامل المسجلة والتي إال) ٤٩(م  خالل ساعات اليوPSA ـ تغيرات في قيم ال
 واالختبارات ،)٥٠( حاالت الضخامة السليمة للبروستات :المقاسة ومنهاPSA ـ تؤثر على قيم ال

 وانسداد أقنية ، وااللتهابات الحادة والمزمنة للبروستات،)٥١( التشخيصية المجراة على البروستات
 مع حجم البروستات وعمر PSA ـظ ارتباط قيم الآما أنه لوح. )٥٢(  وحاالت القذف،البروستات

 DRE إجراء عقب PSA ـ  انه ذو مغذى في قيم الإال وآذلك لوحظ ارتفاع طفيف ،)٥٤-٥٣( الرجل
 خزعة البروستات والتي تسبب تأذي إجراء وبشكل ذو مغذى عقب PSA قيموترتفع آذلك . )٥٥(

 أسابيع على ٤ظار ولذلك اقترح انت إلى الدوران  PSAالـ مما يؤدي إلى رشح تشريحي للبروستات 
  .)٥٦(PSA ـ  خزعة البروستات قبل معايرة الإجراء عقب األقل
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 في الكشف المبكر عن سرطان PSA  سع للواسمة الورمية وعلى الرغم من االستعمال الوا

 في تأآيد سرطان Specificity بالنوعية الكافية تتمتعالبروستات، إال ان هذه الواسمة ال 
مل والتي تدعى بالمنطقة /م نانوغرا١٠-٤البروستات السيما في مجاالت االرتفاعات الخفيفة مابين 

 لديهم ضمن PSAمن المرضى اللذين قيم الـ % ٢٥ والتي يمكن أن يكون Gray zone الرمادية 
آون معظم هذا المجال مصابون بسرطان البروستات وهذه المجموعة من المرضى هامة جدًا 

 تكون بمراحل مبكرة، في حين أآثر PSAحاالت السرطان التي تشخص ضمن هذا المجال من الـ  
 نانوغرام تكون حالة السرطان لديهم أآثر ١٥ أعلى من PSAسسرطان البروستات بقيم من نصف 

يفة  تم اقتراح العديد من الطرائق للكشف عن سرطان البروستات في حالة االرتفاعات الخف.تقدمًا
 إلى حجم PSA مع الزمن، ونسبة الـ PSAالقيمة الحدية المرتبطة بالعمر، تغيرات الـ : منها

، إال أن هذه الطرائق لم )PSA density(البروستات الذي يبدو على صورة األمواج فوق الصوتية 
على أن  في الدوران اعتمادًا PSAجرى اقتراح استعمال الجزء الحر للـ  .يؤدي إلى فوائد حقيقية

 المرتبط بالبروتين في الدوران تكون أعلى في الرجال المصابين بسرطان PSAمستويات الـ 
 لدى الرجال المصابين بضخامة سليمة في PSAالبروستات ومستويات أعلى من الجزء الحر للـ 

  .البروستات
رئيسي  في الدوران في عدد من األشكال وتكون بشكل PSAوعمومًا تتواجد الواسمة الورمية 

غير (مرتبطة بمثبطات البروتياز، وهنالك جزء من هذه الواسمة يتواجد في الدوران بشكل حر 
 ويساعد هذا الجزء في التمييز ما بين األورام السليمة Free PSAويدعى ) مرتبط بهذه البروتينات

 نسبة الجزء واألورام الخبيثة في البروستات، حيث أنه وألسباب غير معروفة تمامًا حتى اآلن تكون
 في مصل الدم لمرضى سرطان البروستات أقل منها في حالة سالمة البروستات أو PSAالحر للـ 

آما وتشير الدراسات األولية إلى أن النسبة المنخفضة للجزء الحر للـ . اصابتها بضخامات سليمة
PSA التي النسبة ولهذه  لسرطان البروستات إال أن القيمة الحدية ثةخبا تترافق مع إصابة أشد

 ال تزال موضع جدل وتختلف بحسب الفئة الععمرية للمصابين وحجم السالمة والخبثبين تفصل 
 PSAفعلى سبيل المثال، عندما تتراوح الواسمة ). ٩٢-٩١( الكليPSAالبروستات ومستوى الـ 

كن لو ،%٢٥مل فإن احتمال وجود سرطان بروستات يكون حوالي / نانوغرام١٠-٤الكلية ما بين 
وترتفع % ٤٠) F/T(عندما تكون نسبة الجزء الحر إلى الكلي % ٨إلى هذه النسبة تنخفض 
% ٥٦مل إلى / نانوغرام١٠-٤ بسرطان البروستات في المجال المذآور سابقًا أي اإلصابةاحتمالية 

. ويوضع الشكل التالي هذه االحتماالت بحسب نسبة الجزء الحر %.٥ F/Tما تكون النسبة دعن
، آونها تتأثر بالعديد PSA من الصعب التوصية بقيمة مرجعية لنسبة الجزء الحر للواسمة وعمومًا

  %.٢٥-١٤من العوامل وعمومًا يعطى بمجال واسع نسبيًا حيث تتراوح ما بين 
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Cancer Probability. Percent-free PSA can be used to estimate the cancer risk for men 

with PSA between 4 and 10 ng/mL and with nonsuspicious digital rectal examinations. 

This allows patients with a high (0-10% fPSA) or low (>25% F.PSA) risk to be 

identified.(94)  
  

بعض   هذه الدراسة إلى إجراء اختبار أولي للكشف المبكر عن سرطان البروستات فيهدفت     
.  الكلية والجزء الحر من هذه الواسمةPSAالقطر العربي السوري من خالل معايرة الواسمة مناطق 

حيث شكلت الفئتين .  رجل بحسب معايير المشارآة المذآورة سابقا٣٠٠٠شارك في هذه الدراسة 
 مشارك إلى مشفى تخصصي ٣٣٨أحيل . %)٨٠ ≈( غالبية المشارآين ٧٠-٦٠و  ٦٠-٥٠العمريتين 

وبذلك بلغت نسبة االحالة من بين . بحسب معايير اإلحالة المذآورة سابقا )مشفى البيروني بدمشق(
 مشارك فلم تبد االختبارات ٢٦٦٢   أما باقي الحاالت والبالغة. %١١ حوالي المشارآينجميع 

حاالت ( السريرية أو المخبرية فيها أية شك باحتمال وجود حالة مرضية في غدة البروستات
 تطور نحو أية لم تبدي األولهذه الحاالت عقب عامين من االختبار معظم آما أن متابعة  )سوياءاأل

 لدى الرجال PSAسرطان البروستات ولذلك اعتبرت قيما طبيعية واستعملت لتحديد القيم الطبيعية 
الحدية والمجال والقيم هذه القيم وسطي ٢ في سورية وبحسب الفئة العمرية ، وقد بين الجدول رقم

 ٥٠-٤٠ انحرافين معياريين، حيث بلغت القيمة الحدية العليا لعمر مابين إضافةلكل فئة عمرية بعد 
 عام ٧٠-٦٠ولعمر مابين . مل/غرامنونا ١٫٨٥ عام ٦٠-٥٠مل ولعمر مابين /نانوغرام ١٫٣٦عام 
 PSA ـال ارتباط قيم إلىتشير هذه النتاتج آما هو معروف . ٣٫٣٤ عام ٧٠ولعمر يتجاوز  ٢٫٦٨
 رئيسية لهذا أسبابهنالك ثالثة . )٦٠-٥١( وينسجم ذلك مع العديد من الدراسات  مع العمررالمباش

 أعلى لدى الرجال اللذين لديهم غدة البروستات أآبر واللذين يكونون PSA ـ قيم الإن: أوًال. االرتباط
 الفيزيولوجية والتي تبقي اجزلدى تقدم الرجل في العمر فان الحو: ثانيًا. )٥٩-٥٨( عادة أآبر عمرا

 PSA واسمة نفوذية وتسمح بالتالي للأآثرن تصبح أ في الجهاز القنوي البروستاتي يمكن PSA ـال
 في الدوران لدى المتقدمين PSA ـ ازدياد مستويات الإن: ثالثًا. )٥٨-٤٩(  الدوران العامإلىبالدخول 

 في البروستات أو بسبب باإلقفارايسمى  تأثير نقص التروية أو مإلى يعزىفي السن يمكن أن 
   .)٤٩( التهاب مزمن العرضي في البروستات إلىحاالت من االحتشاء في البروستات أو قد يعود 

  
  
  

 منسجمة من حيث تأتيإن القيم المعتبرة طبيعية والتي جرى الحصول عليها في هذه الدراسة      
، إال أن القيم ضمن آل مجموعة عمرية آان أقل ميًاالزيادة العمرية مع القيم المرجعية المسجلة عال

  ـأوصي باعتبار قيمة ال )٦١(  وزمالؤهOesterlingففي دراسة . بالمقارنة مع بعض الدراسات 
PSA   ٣٫٥ والقيمة ٤٩-٤٠مل آقيمة حدية عليا للفئة العمرية مابين / نانوغرام2.5البالغة 

مل آقيمة حدية /نانوغرام  ٤٫٥والقيمة  ٥٩-٥٠  مابينمل آقيمة حدية عليا للفئة العمرية/نانوغرام
مل آقيمة حدية عليا للفئة العمرية  مابين /  نانوغرام٦٫٥ والقيمة ٦٩-٦٠عليا للفئة العمرية مابين 

 PSA الكلية، أبدى الجزء الحر للواسمة PSAشاهد في الواسمة موبشكل مماثل للنموذج ال .٧٩-٧٠
 ثابتة تقريبًا في جميع الفئات العمرية F/T في حين آانت النسبة زيادة مترقية بازدياد العمر ،

  ) .٩٣(ميا لة عالج وتنسجم هذه المشاهدات آذلك مع النتاتج المس%.٥٠-%٤٠وتراوحت مابين 
  

من أصل )  حالة٣٦ (%١٫٢ األوليةبلغت نسبة الكشف عن السرطان في هذه الدراسة المسحية      
تقع هذه النسبة ضمن مجال العديد من الدراسات المسحية . مشارك ٣٠٠٠عدد المشارآين والبالغ 

-%٠٫٢حيث تراوحت النسب التي جرى الحصول عليها مابين . لسرطان البروستات في العالم



 ٤٠

 ويشير الجدول التالي. %٣ مع العلم أن نتائج عدد من الدراسات تمحورت حول النسبة ،%٥٫٦
  :لدراساتذه ا نتائج عدد من هإلى )١٢الجدول رقم (
  
  

 
TABLE ( 12 ): Screening Studies, with detection rates by various modalities 

Study Country Number 
Screening 

Age rang 
screened 

Method of 
screening 

% 
Biopsied 

% with 
prostate 
cancer 

SchrÖder 62 Belgium 2163 55-70 DRE, PSA - 2.8 

Mettlin 63 USA 2425 55 > PSA, DRE - 2.4 

Chadwick 64 UK 472 55-69 PSA, DRE 6.1 1.7 

Kirby 65 UK 568 55-70 PSA, DRE - 2.0 

Catalona 66 USA 1653 49 > PSA 6.7 2.2 

Catalona 67 USA 10,251 50 > 
PSA, DRE, 

TRUS 
- 

3.0 initial 

2.0 serial 

Abramson 68 USA 564 40 > DRE, PSA - 3.0 

Dillman 69 USA 579 39-84 DRE, PSA - 3.5 

Moon 70 USA 414 40-59 DRE, PSA - 1.2 

Gustafsson 71 Sweden 1782 55-70 
PSA, DRE, 

TRUS 
21 3.6 

Imai 72 Japan 3526 > 40 
PSA, DRE, 

TRUS 
9 1.4 

Smith 73 USA 24,346 > 49 PSA - 4.8 

Deliviolotis 74 Greece 1400 > 50 PSA 3.4 1.6 

Labrie 75 Canada 1002 45-80 
PSA, DRE, 

TRUS 
- 5.6 

Bangma  76 Netherlands 812 55-77 
PSA, DRE, 

TRUS 
9.1 2.0 

Brawer 77 USA 701 > 50 PSA 11.6 1.9 

Mettlin  78 USA 2999 55-70 
PSA, DRE, 

TRUS 
- 5.2 

Pedersen 79 Sweden 1163 50-69 DRE 4 1.1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤١

يعود االختالف في نسب الكشف عن سرطان البروستات ضمن برامج الكشف المسحي المتبعة      
 )٣.  عمر المشارآين في الدراسة)٢. طريقة الكشف المسحي المتبعة) ١: عدد من العوامل ، منهاإلى

 القيمة الحدية )٥. نةة في الحصول على العيع الطريقة المتب)٤. حجم العينة المشارآة في الدراسة
أن حيث يمكن لكل عامل من هذه العوامل . أخرى استقصاءات إلجراء اإلحالةفي PSA  ـالمعتمدة لل
  . خاص به في نسبة الكشف عن السرطانتأثير يؤدي إلى

 في حاالت PSA    جرى خالل هذه الدراسة تقييم دور نسبة الجزء  الحر للواسمة الورمية 
ثة والضخامات  الخبياألورام الكلية وقدرتها على التميز بين  PSAفي قيم الاالرتفاعات الخفيفة 

 الذين خضعوا للمسح خالل تنفيذ هذه األشخاصالسليمة ، حيث جرى تحديد النسبة المذآورة لدى 
 الخبيثة  واألورامالضخامات السليمة، ،أسوياء: الدراسة ونم توزيعهم في ثالث مجموعات 

) PSA) F/T المقدار الكلي لل إلىائج التي حصلنا عليها أن نسبة الجزء الحر أشارت النت. المكتشفة
كل آبير في  في حاالت الضخامات السليمة وبشمتوسط وتنخفض بشكل األسوياءأعلى في حاالت 

وفي % ٤٥حاالت األورام الخبيثة، حيث بلغ المقدار الوسطي لهذه النسبة في حاالت األسوياء 
 ١٢ويبين الجدول % ( ١٠، أما في حاالت األورام الخبيثة فبلغت % ٢٢ة حاالت الضخمات السليم

تشير هذه النتائج ) .٩٤-٩٣(تتفق هذه النتائج مع عدد من الدراسات المنشورة). مقارنة هذه النتائج
عد في زيادة احتمال الخبث في  مساآإجراء  PSA استعمال نسبة الجزء الحر لل إمكانية إلى

   .إلجراء الخزعة البروستات والتوجه 
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  اتمةـخ
  

ـ       ر                     PSAيعتبر استعمال ال امج المسحي للكشف عن سرطان البروستات من أآث ار في البرن  آاختب
ع            ر المتوق سرطان البروستات، ومن غي ؤ عن خطورة اإلصابة ب ى المشعرات حساسية في التنب  عل

ذا      حالي ال الحالية أن يتراجع في الوقت    ضوء البيانات    ام له دور اله ستقبلي ال ًا،  . الواسم  أو الم وعموم
م  تعمال الواس تات باس رطان البروس ن س سحي ع شف الم راء الك رار الج إن الق كاله PSAف  بأش

سرطان                        شخيص المبكر ل د الت ار فوائ ين االعتب د األخذ بع ًا بع المختلفة يقرره الطبيب والمريض مع
ة          د              البروستات لدى الشخص ذو الخطورة العالي ى قي اء عل رة البق سرطان البروستات وفت لإلصابة ب

  . الحياة المتوقعة
 في PSA إلى زيادة آبيرة في القدرة النوعية للواسمة PSAتؤدي معايرة الجزء الحر للواسمة 

  .PSAتشخيص سرطان البروستات ال سيما في االرتفاعات الخفيفة للواسمة 
  
  



 ٤٢

  
  
  
  

  
  آلمة شكرآلمة شكر

  

شكر لأل     ل ال ه بجزي شجيعه  نتوج ى ت ة عل ة الذري ة الطاق ام لهيئ دير الع ان الم راهيم عثم دآتور إب تاذ ال س
ى تطوير     والكشف عنه  المستمر واهتمامه الخاص في أبحاث الطب النووي والسرطان          شديد عل وحرصه ال

نعكس      متطورة في هذا المجال    وآليات   العمل والبحث العلمي وإدخال تقنيات حديثة      ا ي ا  مم ى صحة   إيجاب  عل
  .طن عموماالموا

ة خالل    ه القيم ى متابعت عاعي عل سم الطب اإلش يس ق ة رئ د النعم دآتور محم تاذ ال ذلك لألس شكر آ      وال
  . مراحل إنجاز العمل في هذه الدراسة

سيد        ساعدة                    وأخيرًا، وليس آخرا، الشكر لل ديم الم ذه الدراسة وتق ه الخاص به ى اهتمام ر الصحة عل وزي
املين  الدراسة ة دمشق وريف دمشق ، والذي ساهم في إنجاح    الكبيرة من خالل مديرية صح     ،والشكر آذلك للع

  .واللذين آانت لمساهمتهم دورا آبيرا في إنجاح هذا العملفي مستوصفات صحة دمشق  
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