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بررسی پیرووات کیناز ایزوفرم M۲  دربیماران مبتال به سرطان  کولورکتال و مقایسه
آن با افراد طبیعی

سرطان کولورکتال، سومین عامل سرطان درسراسرجهان می باشدکه بعدازسرطان ریه وپستان شایع

PK یک ایزوفرم ازآنزیم گالیکولیتیک M2-PKترین عامل مرگ ومیرناشی ازسرطان می باشد. تومورمارکر

می باشدکه درسطح سلولهای درحال تکثیرسرطانی آشکارمی شودویک مارکرجدیدبرای تعیین سرطان

کولورکتال می باشد. دراین مطالعه نمونه مدفوع وپالسمای 101 بیمارمراجعه کننده به بخش کولونوسکوپی

قبل ازانجام کولونوسکوپی گرفته شدکه پس ازانجام آزمایش M2-PK روی این نمونه هامشخص شد 68

نفرسالم، 12 نفرمبتالبه پولیپ و 21 نفرمبتالبه سرطان کولورکتال می باشندکه این نتیجه باجواب پاتولوژی

نمونه های ارسالی ازبخش کولونوسکوپی به آزمایشگاه تائیدشد. جهت اندازه گیری آنزیم M2-PK ازکیت

االیزای Biotech AG.SheBo استفاده شدکه جهت اندازه گیری پالسماومدفوع دوکیت جداگانه طراحی

شده است. درمقدار Cutoff برابربا u/ml4 حساسیت تست M2-PK مدفوع در گروه نرمال و توموری %100

وویژگی آن 66% محاسبه شدودرمقدار Cutoff برابربا 15u/ml حساسیت تست M2-PKplasma درگروه

نرمال وتوموری 36% و ویژگی آن 55% برآوردگردید.

بنابراین باتوجه به نتایج بدست آمده دراین مطالعه که حساسیت واختصاصیت باالی تست M2-PK مدفوع

روش یک  عنوان  به  تست  ازاین  توان  دادمی  نشان  کولورکتال  سرطان  مبتالبه  وپالسمارادربیماران 

غیرتهاجمی وابزارتشخیصی برای تعیین سرطان کولورکتال استفاده کرد.
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M.A. Thesis:

Study of pyruvate kinase M2 isoform in patients
suffering colorectal cancer and comparing it with the
normal.
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Colorectal cancer is the third cause for cancer in the world, and after breast and lung
cancers is the most common reason for death caused by a cancer. M2-PK tumor marker is
an isoform from PK Glycolytic enzyme that appears in proliferating cancer cell and is a
new marker to determine colorectal cancer. In this study, stool and plasma sample of 101
patients was taken before referring to colonoscopy section. After conducting the M2-PK
experiment, it became evident that 68 were healthy, 12 were suffering polyps, and 21 were
suffering colorectal cancer that was reassured by the pathology results of samples sent from
colonoscopy section. To measure M2-PK enzyme, Biotech AG.SheBo ELISA kit was used;
two different kits were used to measure plasma and stool. With 4uml Cutoff, sensitivity of
M2-PK  test  was  within  normal  group  and  100%  tumor  with  66%  specificity  was
calculated. And with 15uml Cutoff, sensitivity of M2-PKPlasma test was within normal
group and 36% tumor and 55% specificity was estimated.
Therefore, according to the obtained results in this study, high specificity and sensitivity of
M2-PK test of stool and plasma for patients suffering colorectal cancer show that this test
can be used as a non-invasive method and a diagnostic tool in determining the colorectal
cancer.
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