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ســرطان کولون اســت که با   ي ها از ســندرم   ی ک ی (Familial adenomatous polyposis) دنوماتوز خانوادگی  آ پولیپوز  

  يمسـاو  طور ه هر دو جنس را ب   ي مار ی ب   ن ی شـود. ا کولورکتال در طول کولورکتوم تشـخیص داده می   پ ی پول   100بیش از  

ت. بروز ب   ن ی تولد تخم  1/ 14025- 1/ 8300کند و بروز آن ی م  ر ی درگ  ده اـس   وماتوزآدن   پوز ی پول   داراي   در افراد   ي مار ی زده ـش

  پیازجمله پول ي ا خارج روده   ي ها ي مار ی از ب   ی ع ی وس  ف ی ط   ی آدنوماتوز خانوادگ   پوز ی پول   ي مار ی زودرس است. ب   ی خانوادگ 

ــمو   ي ها پ ی ل و پ   ال، ی دئودنوم، پاپ  ــتئوما، زخم   د، ی ی غدد معده و روده کوچک، تومور دس ــت   ي ها اس و   بروما ی ف   پوما، ی (ل   ی پوس

ــی ک  ــبک   ي ا رنگدانه   وم ی تل ی اپ   ي مادرزاد   ی پرتروف ی ها   ، ی ان دند   ي ها ي )، ناهنجار ي د یی درمو ی اپ   ي ها ت س ــتوما و   ه، ی ش هپاتوبالس

رطان  تم ی ـس  د، ی ی رو ی ت  غدد   ي ها ـس فراو   ـس رطان مغز    ، ي ـص امل م را  پانکراس و ـس ود. پول ی ـش با   ی آدنوماتوز خانوادگ   پوز ی ـش

ـشوند.  ی م   ده ی غالبًا در ـسمت چپ کولون و رکتوم د   ها پ ی پول   ن ی ـشود و ا ی در روده بزرگ مـشخص م   پ ی پول   100از    ش ی ب 

یله جهش الیه زایا  ه این بیماري ب    (Adenomatous polyposis coli, APC) دنوماتوز کولی آ در ژن پولیپوز    (Germline)وـس

از تشخیص، بیماران بایستی پروکتوکولکتومی   پس تواند از نظر بالینی و ژنتیکی تشخیص داده شود. ـشود که می ایجاد می 

داده   ص ی که تشــخ   ی ســابقه خانوادگ  با   ماران ی انجام دهند. ب   (Ideal pouch-anal anastomosis, IPAA)پیشــگیرانه و یا  

  يهاـشرفتی نام کنند. پ مناـسب ثبت   ی ن ی و بال  ی ک ی ژنت مراقبت    ي ها برنامه   رجوع کنند و در   ک ی به مـشاور ژنت   ی ـست ی اند با نـشده 

 یبررـس،  دوبالونه   ی کپـسول و اندوـسکوپ   ی با وـضوح باال، اندوـسکوپ   ی ـشامل اندوـسکوپ   ک ی اندوـسکوپ   ي در تکنولوژ   ر ی اخ 

         درباره  شــتر ی شــواهد محدود اســت اما مطالعات ب   نکه ی ســازد. باوجود ا ی دســتگاه گوارش را ممکن م  ع ی وســ  طح در ســ

ــکوپ   ي تکنولوژ   ن ی ا  ــتراتژ   د ی جد   ک ی اندوس ــت اس   دنوماتوز خانوادگی را  آ پولیپوز    ماران ی ب   ي مراقبت برا   ي هاي ممکن اس

  دهد.   ر یی تغ 

    .یآدنوماتوز خانوادگ پوزیپول  ،فیخف  یآدنوماتوز خانوادگ پوزیپول  ،یدنوماتوز کولآ  پوزیژن پول :يلیدک لماتک

 
غالب است    ی اتوزوم  یارث  يماری ب  کی   یآدنوماتوز خانوادگ  پوزیپول

  ی دنوماتوزکول آ  پوز یژن پول  (Germline)  ای زا  ه ی ال  يهاجهش   لهیوسه که ب

کند ی م  ریدرگ  يمساو  طوره هر دو جنس را ب  ي ماریب  نی . اشودیم  جادی ا

  ، یطور کله ب  1شده است.  زده  نیتولد تخم  14025/1- 8300/1و بروز آن  

اواخ  پیپول کودک  ردر  م  یدوران  دهه   ابدی ی بروز  در  سرانجام                و 

    ی ـ(مگر جراح  شودیم  لی ه سرطان کولورکتال تبدـب  یـزندگ  50  اـی   40

  
  ف یط  یآدنوماتوز خانوادگ  پوزیپول  ريمایب  2انجام شود).  کیالکتیپروف

ب  یعیوس پول  ياخارج روده  يهايماریاز  پاپ  پیازجمله   ال، یدئودنوم، 

ک  يهاپ یلوپ روده  و  معده  دسمو  وچک،غدد  استئوما،   د،یی تومور 

ک  برومای ف  پوما،ی(ل  یپوست  يهازخم  )،  يدیی درمویاپ  يهاستیو 

 ییارنگدانه  ومیتلی اپ  يمادرزاد  یپرتروفی ها  ،یدندان  يهايناهنجار

سرطان  ه،یشبک و   ، يصفراو  ستمیس  د،یی رویغددت  يهاهپاتوبالستوما 

 

  415تا   407هاي ، صفحه 7شماره  ،78دوره ، 1399 مهری تهران، کی، دانشگاه علوم پزش کده پزش کمجله دانش  مقاله مروري 

 

  1399/ 30/07آنالین:      07/1399/ 23پذیرش:      12/1398/ 19: ویرایش      1398/ 12/12دریافت:           چکیده
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              و همکاران  یقیصد مایس                      408

 
  415تا  407 ،7، شماره 78، دوره 1399 رمهی تهران، کی، دانشگاه علوم پزشکده پزشکمجله دانش

 

 ی آدنوماتوز خانوادگ  پوز یپول  4و3شود.ی شامل مرا  پانکراس و سرطان مغز  

  ها پ یپول  نی شود و ای در روده بزرگ مشخص م  پ یپول  100از   شیبا ب

ممکن    هاپ یتعداد پولشوند.ی م  دهی غالباً در سمت چپ کولون و رکتوم د

از مخاط روده   يادی ز يهااز هزاران عدد برسد و قسمت  شیاست به ب

در    رییتغ  ای و    يعدمق  يزی خونر  ،یآنم   جادی بزرگ را پوشانده و باعث ا

  نکه ی اجابت مزاج شود. معموالً اشخاص مبتال بدون عالمت هستند مگر ا

پ بسپ یلو تعداد  ب  جادی ا  نومی کارس  ای   اد،ی ز  اریها  بروز  در    يماریشود. 

زودرس است. در مقابل، افراد   یآدنوماتوز خانوادگ پوزیپولداراي افراد 

بروز   رتری د   یلیرا خ  نومیکارس  فی خف  یآدنوماتوز خانوادگ  پوزیبا پول

  ي هاعدد نرسد. خانواده  100ها ممکن است هرگز به  پ یداده و تعداد پول

ا به  پول  نی مبتال  خانوادگ  پوزینوع  نوع    شی گرا  یآدنوماتوز  بروز  به 

  پ، یدر تعداد پول  ياتفاوت برجسته   ن،یدارند. همچن  يماریب  ترفیخف

بروز، وجود تظاهرات خارج روده بو شدت آن   ياسن    ي اعضا   نیها 

 کی   یآدنوماتوز خانوادگ  پوزیپول  5-7خانواده وجود دارد.  کی مختلف  

  % 85از    شیاست. در ب  %100  باًی غالب با نفوذ تقر  یاتوزوم   ی ارث  يماریب

جهش   کی   ،یآدنوماتوز خانوادگ  پوزیپول  ینیبال  پیفنوت  يدارا  مارانیب

پول ژن  تقر  ییشناسا  یدنوماتوزکولآ  پوزیدر  است.  ا  باًی شده    ن ی تمام 

تولجهش  به  منجر  ناق  دیها    ی دنوماتوزکولآ  پوزیپول  نیپروتئ   ص شکل 

پروتئ شودیم پ  کی   ،یدنوماتوزکولآ  پوز یپول  نی.  و  بلند    ده یچیمولکول 

  ، ی سلول میدر تقس ریدرگ يهاامیانتقال پ  ریدر مس يدیاست که نقش کل

 ي ریگدر شکل  نیهمچن  9و8.کندیم  فای ا  wnt  ریو مهاجرت در مس  زی تما

دارد.    زین  يگری د  يملکردهاع  تینقش داشته و قابل  یسلول  میدوك تقس

پول ژن  اولبه  یدنوماتوزکولآ  پوزیجهش  رخداد  وقوع    هیعنوان  در 

در نظر گرفته شده است.    نومیآدنوماتوز منفرد کولورکتال و انواع کارس

دو   هیطبق فرض  برد،ی را به ارث م  ییهاجهش  نیکه چن  يماریب  نی بنابرا

  پ ی به سمت ابتال به پول  "مرحله  نیاول"  )Two-hit hypothesis(  ياضربه 

  11و10کولورکتال را پشت سر گذرانده است.

از مناطق    ي بوده و در تعداد  لی طو  اریبس  یدنوماتوزکولآ  پوزیژن پول

شاآن جهش  بطور  م  يترعی ها  تقرشودی مشاهده    ي هاجهش   %33  بای . 

  دهد، ی م  يرو  1309و    1061  يهانهیمآ دیدر اس  یدنوماتوزکولآ  پوزیپول

پول به  منجر  پولی م  یجوان  نیکولون در سن  پیکه  افراد  در    پوز یشود. 

کدون    ن یب  یدنوماتوزکولآ  پوزیژن پول  يهاجهش   یوادگآدنوماتوز خان

  ي برا  کیسومات  سمیو موزائ  '5و  '3  يهاکه جهش  یی، جا1393و  169

دهد، وجود  ی م  يرو   فیخف  یآدنوماتوز خانوادگ  پوز یافراد مستعد به پول

وجود دارد   "پیو فنوت  پیژنوت  نیب  یهمبستگ"دال بر    یمدارک12-15دارد.

موقع  ماریب  ینیبال  اتیخصوصکه   تعجهش   تیتوسط  . شودی م  نییها 

مثال  ز  نی ا  يهاازجمله  تعداد  مانند    در کولورکتال    پیپول  ادی ارتباط 

استئوما،   ،دسموییدي  ي، تومورها1464و    1250کدون    نیب  يهاجهش 

  ي ، تومورها1493- 1395کدون    يهاجهش   در  دیدرموئیاپ  يهاست یو ک

کدون    يهاجهش   در  دسموییدي  Congenital)  و  1444دورتا 

hypertrophy of the retinal pigment epithelium, CHRPE)   در  

  16-18باشد.ی م  1444و  311 يهاکدون  نیب يهاجهش 

فرزندان    کی هر   ب  کی از  ژن  شانس    % 50  ماریشخص  وراثت 

اد.  ندار  افتهی جهش  بر  پول  % 20  باًی تقر   ن،ی عالوه    وز آدنومات  پوزیموارد 

افراد  دی جد  يهاعلت جهش به  یخانوادگ فاقد جهش    نی با والد  يدر 

خانوادگ  پوزیپول فراواندهد یم  يرو  یآدنوماتوز  پول  ی.    پوز یجهش 

در    زانیم  نی در هر ده هزار مورد است و ا  کی   باًی تقر  یدنوماتوزکولآ

  20و19مختلف ثابت است. ییایو مناطق جغراف ينژاد يهاتیقوم

باعث    یدنوماتوزکولآ  پوزیمشخص شده است که فقدان پول  ،راًیاخ

ه  الزهایدمت  DNA  شی افزا همزمان    ي دیکل  يهاژن   ونیالسیپومتیو 

ساز م  سرنوشت  روده  می شود.  ی سلول  نظر    پوز یپولرسد  به 

طر  یدنوماتوزکولآ سرنوشت    DNA  ونیالسیمت  کینامی د  رییتغ  قی از 

کنترل   را  روده  طبمی سلول  نوع    ، یدنوماتوزکولآ  پوزیپول  یعیکند. 

م  ونیالسیدمت  دیاس  کینوئیرت کاهش  بنابرایرا   له یمت  يهاژن   نی دهد، 

  21کند.ی مولد کمک م يهاسلول  زی تماو به دهد می  شی شده را افزا

از شناسا  ب  يهاجهش  ییپس  آدنوماتوز    پوزیپول  مارانیمسئول در 

  ن ی وراثت ا نییتع يبرا یکیژنت يغربالگر  يهاتوسعه روش  ،یخانوادگ

خوجهش  در  دریافتضرورت    ماریب  شاوندانی ها  جهش  صورت    . 

به   ازیو ن ردابتال به سرطان کولورکتال وجود ندا  يبرا یشانس غیرارثی،

 يهايریگیپی باشد، بایستی وراثت  اگر جهشو  باشدینم پسین يریگیپ

  % 30رود کمتر از  ی . انتظار مدیرمدنظر قرار گ  رانه یشگیپ  یو جراح  ینیبال

مشابه داشته    ی دنوماتوزکولآ پوزیپول  يهاجهش ،  فیخف  پ یافراد با فنوت

برخ  22باشند. آزما  یدر  کاشت    شیپ  صیتشخ  شی مراکز،  )Pre-از 

Implantation)  ا به  از جن  کی که    صورت  نی موجود است.    نیسلول 

و   شده  پول  يبراگرفته  جهش    یخانوادگی دنوماتوزکولآ  پوزیوجود 

 . شودی م شی آزما

جن کاشته   ییهانیتنها  رحم  در  هستند  جهش  هرگونه  فاقد  که 

برخشوندیم در  الگو  يهااز خانواده   ی .  و    یوراثت  ي با  غالب  اتوزوم 
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قرار نگرفته است.   ییمورد شناسا  ی هنوز جهش، ییآدنوما پیصدها پول

  ی دنوماتوزکول آ  پوز یاز جهش پول  ی نوع  يها داراخانواده   نی از ا  یبرخ

 یکیژنت  یاپ  فی ظر  راتییتغ  يدارا  ای آن مشکل،    ییهستند که شناسا

  ی ممکن است. برخ ریغ  جی را  يهاي ها با تکنولوژآن  ییهستند که شناسا

مثال خوب    کی ها داشته باشند،  ژن  ری ممکن است جهش در سا  زین  گری د

  24و23.باشدیم  MYHمرتبط با   پوزیپول نهیزم نی در ا

برا  نی چند پول  شی آزما  يروش    ج ی را  یدنوماتوزکولآ  پوزیژن 

و    ی دنوماتوزکولآ  پوزیپول  يهاکل ژن همه اگزون  یابی   یباشد. توالیم

تع  تیحساس  ن ی باالتربا    نترونی ا- اگزون  يمرزها   ي هاجهش   نییدر 

.  ستیصرفه نمقرون به   یاز نظر مال،  دهدی نشان م  یدنوماتوزکول آ  پوزیپول

در    %80جهش    نییبا دقت تع  نیپروتئ   یشدگ  اهتست کوت  گر،ی روش د

پول  يهاخانواده به  خانوادگ  پوز یمبتال  درمقابل  ی م  یآدنوماتوز  و  باشد 

  25دارد. يترمناسب نهی هز، کامل ژن یابی  یتوال

بالت    زینالآ   ن ییتع  يبرا   (Southern Blot Analysis)ساترن 

آدنوماتوز   پوزیافراد پول  %12تا    8  بای ژن در تقر  یو کل  ینسب  يهاحذف 

  ق یدق  ص یجهت تشخ  یمطالعات ارتباط  26.می گردد  استفاده  یخانوادگ

مبتال انجام    يهادرخانواده   یدنوماتوزکولآ  پوزیمرتبط با پول  سی پوزیپول

برا  يمارکرها.  ردیگیم استفاده  ارتباط  يمورد  به    ربوطم  یمطالعات 

  % 95از    شیمتد در ب  نی هستند و دقت ا  یدنوماتوزکولآ  پوزیلکوس پول

  % 98  یدنوماتوزکول آ  پوزیمرتبط با پول  سی پوزیپول  يماریبا ب  يهاخانواده

  27باشد.یم

خانوادگ  پوزیپول  صیتشخ  دیکل   پیفنوت  ییشناسا  ،یآدنوماتوز 

از   شیکولورکتال است و در ب پیعدد پول 100از   شیشامل ب کیکالس

  ی کیژنت  يهابا تست   یدنوماتوزکولآ  پوزیاشخاص مبتال جهش پول  85%

شناسا  تکنیم  ییقابل  کولونوسکوپ  dye spray  کیباشد.  کمک  ،  یدر 

  ک ی مجدد    دیو اغلب باعث تأئ  نمایدمی ها  پیپول  ییبه شناسا  یبزرگ

    28شود.یم فیخف پیبا فنوت ک یکالس یآدنوماتوز خانوادگ پوزیپول

باشد.  ی م  تیبااهم  اریبس  يماری ب  تی ری مد  در  هاپ یتعداد پول  نی بنابرا

الگو   يقو  اریبس  یخانوادگ  خچهی تار با  کولورکتال  وراثت    يسرطان 

  ص یاحتمال تشخ  دی با  اتوز،آدنوم  يهاپ یغالب، اما فقدان پول  یاتوزوم

  ف یدهد. وجود نوع خف  شی را افزا  یارث  یپیرپولیکولورکتال غسرطان  

خانوادگ  پوزیپول ژنوت  یآدنوماتوز  با  است،    یاختصاص  پیکه  مرتبط 

ا  تواندیم روش   یبرخ  جادی باعث  بهبود  اگرچه  شود،    ي هاابهامات 

ا  يغربالگر است.  نی جهش سبب کاهش  هدف مراکز  29ابهامات شده 

ب  رشی پذ تأ  پ یپول  يدارا  مارانیکننده  به  موارد    صیتشخ  دیی کمک 

شناسا آگاه   يهاخانواده  ياعضا  ییشاخص، سپس  خطر،  معرض  در 

  یتی ری و مد  یشی روش پا  کی   شنهادیها در مورد خطر ابتال و پساختن آن

مبتال به    مارانیب  50  ای   40در دهه    کیالکتیپروف  یمناسب است. جراح

  ن ی در ا  یبه زندگ  دی امبقا و    شی باعث افزا  یخانوادگ  وماتوزآدن پوزیپول

بی م  مارانیب نه شود.  خطر  معرض  در  کودکان  معمول،  به    يازیطور 

تا   12 نیاز سن پیش یپزشک نهی هر گونه معا  ای  یتهاجم یشی اقدامات پا

کودکانندارند.    یسالگ  14 در  فقط  خطر  پایش  معرض    پوز یپول  در 

خ می   یانوادگآدنوماتوز  انجام  ،  مرسوم  یشی پا  ياستراتژ   گردد.ارثی 

. از  باشدی م  یسالگ   14از سن    انهیقابل انعطاف سال  یدوسکوپیگموئیس

فواصل    یکولونوسکوپ  یسالگ  20 با  جا  پنجکامل    ن ی گزی ساله، 

سن شروع   نی ترمناسب   نیی. تعشودی قابل انعطاف م   یدوسکوپیگموئیس

اشخاص مبتال    %90از    شیدر ب  هاپ یپول  را ی مشکل است. ز  ي غربالگر

. ابندی ی بروز م  ی سالگ  30تا    25  نیسن  نیب  یآدنوماتوز خانوادگ  پوزیبه پول

 پیها و وجود فنوت خانواده  نیدر ب  یپیفنوت  يهابا در نظر گرفتن تفاوت

تا سن    دی با  هايریگیپ  نانیاطم  يبرا  ف،یخف  یآدنوماتوز خانوادگ  پوزیپول

  31و30.ابدی  ادامه   یسالگ 50

تا زمان   انهیسال  یبا کولونوسکوپ  پیپول  یابی نوجوانان مبتال ارزدر  

  .ردیگی انجام م  یسالگ 18تا   14در سن   یجراح

کرده است. در    رییبا گذر زمان تغ  رانهیشگیپ  یانتخاب نوع جراح

کولکتوم1948 ا  ی،  آناستوموز  م  لئورکتالی با  گرفت.  یانجام 

تنها روش    یمی دا  نالیترم  یلئوستومی کامل همراه با ا  یپروکتوکولکتوم

عالقه   نی گزی جا افراد  اکثر  که  ا  يابود،  روش    نی به  نداشتند.  روش 

ا باق  لئورکتالی آناستوموز  نخورده  دست  را  رکتوم  .  گذاردیم  یبخش 

بر    هاپ یصورت گرفته و پول  یراحته بخش از روده بزرگ ب  نی ا  شی پا

تنها درصورتشوندیضرورت خارج م  حسب البته  طور هب  شی پا  کهی. 

و حداقل عوارض را  است  روش خوب    نی منظم انجام شود. عملکرد ا

  ی دسکوپیگموئیبا استفاده از س  شی ، پا1970به دنبال دارد. تا اواخر دهه  

با استفاده از حرارت برداشته  هاپی و پول گرفتی صورت م رمنعطفیغ

در محل جراحت رکتوم    میضخ  ياقدام سبب اسکارها  نی . تکرار اشدیم

اواخر دهه  گرددی م  پسین  يهایابی مشکل در ارز  جادی و ا ،  1970. در 

  ی ت شد و فرص  فیتوص  ileo-anal pouch  ای   يدی تجد  یپروکتوکولکتوم

که  از مخاط روده بزرگ    ییهابخش  ای روده،    یخارج کردن تمام  يبرا

به بودند  سرطان    يدر معرض خطر باال   ن ی ا  بی معا  از  وجود آورد.را 
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  415تا  407 ،7، شماره 78، دوره 1399 رمهی تهران، کی، دانشگاه علوم پزشکده پزشکمجله دانش

 

که    ستا  pouchدر محل    نومیندرت کارسه بیا  و    پ،یپولایجاد  روش  

  ک ی   يد ی تجد  ی پروکتوکولکتوم  ن ی بنابرا  32.باشدمی   یجراح  ازمندین

  ي افراد در معرض خطر باال   يمناسب نبوده و تنها برا  رانهیشگیروش پ

شود و اگر  یم هیتوص لئورکتالی از انجام آناستوموز ا پسسرطان رکتوم 

پول جراحمسأله   هاپ یحجم  باشد،  شده    ileo-anal pouch  ی ساز 

جراح  ترپیشکه    يافراد  درشده)    د ی تجد  ی (پروتوکتوم   ی تحت 

  ي هرحال برا ه . بباشدی م  ری پذاند، امکانقرار گرفته   لئورکتالی آناستوموز ا

منعطف    یدسکوپیگموئیس  لئورکتال،ی از آناستوموز ا  پس  مارانیب  شی پا

مدت    دی با به  ماه  پول  کی هر شش  و  انجام  از بزرگ   يهاپیسال        تر 

mm  5  يدی تجد  یاز پروکتوکولکتوم  پسد.  نخارج شو،  pouchoscopy  

  33.یابدمی بزرگ ضرورت  يهاپ یو خارج کردن پول انهیسال

م نشان  داروها  دهدی شواهد  غ  يکه  و   يدیی استروریضدالتهاب 

پول  ،COX-2  يهامهارکننده  تعداد  و  بزرگ  پ یاندازه  روده  در  را  ها 

م مدهندی کاهش  ا  نی ا  راتیتأث  زانی.  بر  سرطان مشخص    جادی داروها 

تا    یآدنوماتوز خانوادگ  پوز یدرمان پول  يداروها برا   ن ی و مصرف ا  ستین

. شودینم  شنهادیقطع پطور  هموارد، ب  نی در ا  مصرفمجوز    افتی زمان در

  گر ی د  ای   دیحضور تومور دسموئ  لیاز قب  یطی در شرا  دی داروها تنها با  نی ا

ممکن  ریرکتوم را غ  ای که خارج کردن کولون    ریوممرتبط با مرگ   طی شرا

  34مصرف شوند. سازد،یم

از  هرحال،  هب قلبی   COX-2  هاي  مهارکنندهبعضی  بخاطر سمیت 

ی  آدنوماتوزخانوادگ  پوز یپول  مارانی بعروقی داراي محدودیت مصرف در  

عروق ندارد بلکه  -قلب  ي رو  ينه تنها اثرهستند. دراین میان آسپرین  

 یعروق-یخطر قلب  يبا فاکتورها  ماران یدر ب  هیاول  یعنوان فارماکوتراپهب

در فرد    CRCماه از تشخیص حامل بودن ژن    55اگر  .  شودیاستفاده م

روزانه   و  باشد  ب  600مبتال گذشته  آسپرین  ماه    25مدت  ه  میلی گرم 

هرحال، مطالعات  هب  .مصرف کند بروز سرطان در آنها کاهش می یابد

  150است.    ازین  نی سپرآدوز مناسب و طول درمان    نییتع  يبرا   شتریب

  ي داری بار در روز باعث کاهش معندو   (Sulindac) نداكیگرم سول  یلیم

   53-38شود.ی ) م با پالسبو (دارونما سهی در مقا پیلو پ ندازهدر تعداد و ا

  ی که تحت کولکتوم   یآدنوماتوز خانوادگ پوزیپولداراي    ماران یدر ب

ا آناستوموز  سول  لئورکتالی با  از  استفاده  تعداد    نداك یهستند،  مشخصا 

و   هاپ یپول39دهد.ی با درجه باال را کاهش م  آنرکتال و عودت    پیلوپ

آدنوماتوز    پوزیبا تظاهرات پول  سهی گوارش در مقا   یفوقان  يسرطان مجار

  شی پا  نی . بنابراابندی ی م  بروز  يباالتر  نیدر روده بزرگ در سن  یخانوادگ

  40انداخت. ریبه تأخ توانیم  گی سال 25سن   یرا تا حوال مارانیب

  ات یاز اندازه، تعداد و خصوص  )Spigelman(  گلمنیاسپ  يبندمرحله 

دوازدهه و فواصل    پوزیشدت پول  نییتع  ي برا  پ یپول  کی ستوپاتولوژیه

شانس   ،فیخف  ي ماریب  داراي . افراد  دی نمایاستفاده م  هاشی پا  نیب  یزمان

 ي هاپ یپول  دارايمهاجم دارند، اما افراد    نومیکارس  شرفتیپ  براي  یکم

اسپ  یدئودنوم چهارم  پ  %36شانس    گلمن،یمرحله    شرفت یخطر 

  41خواهند داشت. ندهی سال آ  10  یمهاجم را در ط نومیکارس

ب چهارم  مرحله  جدباید    يماریدر  مورد    ي مالحظات  در 

  ن ی و عوارض ا  ریومرغم مرگ ی. علرد یصورت گ  رانهیشگیپ  یدئودنوکتوم

  باال   ریوماستفاده نشود، خطر مرگ  یروش تهاجم  نی چنانچه اروش،  

از    يادی تعداد ز  ي برا  يآمپوالر  -ي دئودنوم و پِر  نومیاز کارس  ناشی از

بیشتر براي  ،  کی باباند بار  ي ربرداری از تصو  وجود خواهد داشت.  مارانیب

م   دئودنال  يدنوماآتشخیص   ا  .شودیاستفاده  روش    نی ا  نکهی باوجود 

به  مرحلهباعث  کردن  بی م  گلمنی اسپ  بندي   روز  اما  خاطرتعداد  ه شود، 

استفاده از    مپوال باآ  ي ربرداری تصو  42ندارد.  ینیبال  ح یموارد محدود توج

 ي برا  این روش تنهاو    ستین  رضایت بخشظاهرا    یکپسول  یاندوسکوپ

آدنوماتوز    پوز یباال پول  خطر   با  مارانیژژونال در بلئوی ا  يهاپ یلو نظارت پ

دریم  دیمف  یخانوادگ انتروسکوپ  سهی مقا  باشد.   ایپوش    یبا 

  ي غربالگر   يبرا  ی کامل  نسبتاًروش    یکپسول  یاندوسکوپ  ،یلئوسکوپی ا

همراه با    یکرومواندوسکوپ  34-54باشد.ی روده کوچک با تهاجم کمتر م

سرعت    یانتروسکوپ در    يهاپ یلوپ  شناساییدوبالونه  کوچک  روده 

وجود نادر    با  .بخشد ی بهبود م  را  یآدنوماتوز خانوادگ  پوزیپول  مارانیب

ن دو  ی استفاده ا  صیتشخراه    نی دنوما در روده کوچک، اما بهترآبودن  

  64-84باشد.ی روش باهم م

با    پوزیپول پوله ب  راًیاخ   MYH (MAP)مرتبط  سندروم    پوز یعنوان 

با جهش آ مرتبط  ترم  يهادنوماتوز  باز    میژن    MUTYH (BER)برش 

کوتاه   يبازو  ي رو  MYHشود. ژن  یم  شناخته)  MYHآن    نیشی(نام پ

باز    شی رای در و  ریدرگ  نیاز سه پروتئ   یکی قرار دارد و    یککروموزوم  

شناخته    MTHو    OGG1  يهابا نام  نیچنهم  MYH. ژن  کندی را کد م

کننده جفت   شی رای و  يهانی(همانند پروتئ   BER  يهانی. پروتئ شودیم

  يریو جلوگ  ریاز تکث   پیشخود    يراستاری و  تیمکمل) با فعالریغ  يبازها

.  کنندی م  تی حما  یژنوم  تیاز تمام  ،یها به دودمان سلولاز انتقال جهش 

ل  کهی حال  در از ژن به   تواندی م  نچیسندروم  کدام   ي هاعلت جهش هر 

و ا  شی رای مسئول  تطابق  ژن    جادی عدم  در  جهش  تنها    MYHشود، 
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اهب مسئول  هم  نی عنوان  به  است.  شده  شناخته    ن ی ا  ل یدل  ن یسندروم 

پول امروزه  به    پوزیسندروم  جهش شودی م  دهینام  MYHوابسته    ي ها. 

ا  یکیسومات تومورهاژن   نی در  در  توموروژنز  مسئول  کولون    ي ها 

  49.دنباشیم

به    پوزیپول ز  يهای ژگی و  MYHوابسته  پول  يادی مشترك    پوز یبا 

خانوادگ غ  دارد.  یآدنوماتوز  مورد  دو  هر    پوز یپول  ي فعالسازریدر 

آن   رخ می دهد.کولون    يهادر سلول   یدنوماتوزکولآ ها اختالف مهم 

پول  نی ا که  خانوادگ  پوزیاست  باال  یآدنوماتوز  ناپا  ییدرجه    ي دار ی از 

  ي دارا   MYHوابسته به    پوزیپول  يتومورها  دهد،ی را نشان م  یکروموزوم

 ي داری ناپا  یژگی فاقد و  نیهستند و همچن دیپلوئی به د  کی نزد  پیوتی کار

 ن ی. حاملشودی مشاهده م  نچیکه در سندروم ل  باشند،ی م  هاکروماهواره یم

طرف راست را با بروز در    يهاممکن است سرطان  یبا جهش دو آلل

در    یبی (با بروز تقر  یآدنوماتوز خانوادگ  پوزینسبت به پول  ي االترسن ب

  ) داشته باشند. ی سالگ 47

سرطان کولون در    ص یاند که احتمال تشخاکثر مطالعات نشان داده 

به    پوزیپول  مارانیب ب  شتریب  MYHوابسته  آدنوماتوز    پوزیپول  مارانیاز 

ا  یخانوادگ به  نی است.  است  ممکن  ر  لیدلرخداد   ي هاوش بهبود 

با    ماران یباشد. ب  یآدنوماتوز خانوادگ  پوز یافراد در خطر پول  ي غربالگر

ممکن است    نیبر سرطان معده، همچنافزون   MYHوابسته به    پوزیپول

  ز یه نه ه و سرطان دوازده همزمان فوندوس و دوازد  يهاپ یپول  يدارا

نسبت   اما  مجرا   مارانیبتعداد  باشند.  تظاهرات   یفوقان  یگوارش  يبا 

کمتر باشد. سرطان پستان    یآدنوماتوز خانوادگ  پوزیپول  رممکن است د

بر استئوما عالوه 50.شودیم افتی  ی از زنان حامل جهش دو آلل %18در 

مشاهده    ماری ب  کی طور همزمان در  ه ب  زین  دی روئیدندان، سرطان ت  ست یو ک

پ  يتظاهرات جلداز    یشده است. گزارشات تومور    کومای لوماتریشامل 

نق و  ا  ریش  اط غدد سباسه  در  است. ه  افتی   ماران یب  نی قهوه    چ یشده 

  15-45وجود ندارد.  دیدسموئ ياز تومورها یگزارش

  ی دو آلل   يهاجهش   بهسندروم    نی ها در اسرطان  %3تا    4/0  باًی تقر

 پ یفنوت  ی. وراثت اتوزوم مغلوب و گاهمربوط می شود  MYH  ای رده زا

  ص یتشخ یعی ممکن است بطور شا MAPاست که  یمعن نی بد پوزیپول

جهش    ي . غربالگرابد ی   ماند و با سرطان کولون تظاهرب  یداده نشده باق

MYH  ویژهبه  ،ردیگیآدنوماتوز انجام م  پوزیبا پول  مارانیب  يهم اکنون برا 

پول  يکه غربالگر   یکساندر   رده زا  یدنوماتوزکولآ  پوزیجهش    ي ای در 

ها سرطان در آن   ای کولون    پیکه پول  یکسان  ای نبوده و    زیآمتیها موفقآن 

 ی لیفام  جوراثت اتوزوم مغلوب تطابق دارد (پدر و مادر با ازدوا  يبا الگو

  ی م یستوشیمونوهی ا کیخاص). تکن ییایمربوط به منطقه جغراف ماریب ای 

بررس ن   ویرشآ  يتومور  يهانمونه  یامکان  را  م  زیشده  .  آوردی فراهم 

زده    نیتخم  100به    یک  گوتی با جهش هتروز  تیجمع  یبی تقر  وعیش

با    پوزیپول  داراي  یشخص  کهیزمان  نی بنابرا.  شودیم  MYHمرتبط 

م  يغربالگر  شود،ی مداده    صیتشخ را  و    يرو  توانی جهش  همسر 

 نه ی کامل احتماالً هز  يغربالگر. گرچه  انجام داد  زیبستگان درجه اول او ن

 یلیازدواج فام  يباال  وعیبا ش  یفرهنگ  يهااما در گروه   ،بر خواهد بود

ح  تیاهم  اریبس طول  در  کولون  سرطان  بروز  خطر    ک ی   اتیدارد. 

  MYHدوگانه) ژن    گوتی هتروز  ای (  گوتی وزجهش هم   يشخص دارا

خطر ممکن    شی افزا  ن ی که ا  ،زده شده است  نیتخم  %100  ، یسالگ  60تا  

  56و55داشته باشد. ت یسال اهم 55است تنها در افراد با سن باالتر از 

پا   يهاپ یپول درجه  با  د  ی نییسبک  با    يسپالزی از  است  ممکن 

برنامه    یکولونوسکوپ با  بار در سال مد  ای   کی منظم،  شوند.    تی ری دو 

تشخ  دی با  ی کولونوسکوپ  نیاول زمان  سن    ای   صیدر    ی سالگ  25در 

تظاهر    یسالگ  35از    پس  نیها در سنسرطان   %95  رای ز  رد،یصورت گ

برخابندی یم در  پول  سرطانموارد    ی.  بدون  است  قابل    يهاپ یممکن 

افراد   يبرا را یکولکتوم ی برخ لی دل نی. به همابدی بروز  نیشیپمشاهده 

از   .کنندی م  هیتوص  گوتی هموز استفاده  با  باید  دوازدهه  و  معده 

ارزیابی   مورد  جانر  سن  گاسترودئودنوسکوپی  شروع  بگیرند.  قرار 

پس از  ها، ممکن است  احتمال بروز سرطان کولورکتال در هتروزیگوت 

ی   55 افزایش  بابدسالگی  زمان    یکولونوسکوپ  نیاول  مارانی.  در  را 

منظم هر    يهای کولونوسکوپ. پس از آن،  دهندی جهش انجام م  ییشناسا 

  57.ابدی ی ادامه م یسالگ 80پنج سال تا سن 

 ی کولون  يدنوماآپوز یپول  اب (Gardner Syndrome) سندروم گاردنر

سندروم    نی شود. ای مشخص م  یخارج کولون   يهاهمراه با زخم   یارث

  ي هاپ یلواز پ  ياست و تعداد  یدنوماتوزکولآ  پوزیحاصل جهش ژن پول

پول،  یکولون لکوس ژن  با جهش  باشد.  ی م  یدنوماتوزکولآ  پوزیمرتبط 

روده تظاهرا  خارج  معمول  آدنوماتوز    پوزیپول  مارانی ب  %20در    يات 

دنداناشامل    یخانوادگ اختالالت  و   ،یپوست  يهازخم   ،یستئوما 

 ینیب  يبرومایوفی نژآدرنال و  آ  يدنوماآ،  CHRPE  ،دسموییدي  يتومورها

 یآدنوماتوز خانوادگ  پوزیپول  مارانی هرحال، اگر بهب  58-65.نداگزارش شده 

دهند  یمفصل  یکی زیف  و  يولوژی راد  شاتی زماآ  ن ی ا  شتریب  ،انجام 

میژگی و نشان  را  بیها  عبارت سندروم گاردنر  روتهدهند.    ن یصورت 
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زخم  ییهاخانواده   يبرا روده  يهاکه  استفاده   ياخارج  دارند  واضح 

درصورتیم ب  کهی شود،  گاردنر  زه سندروم  پول  یرگروه ی عنوان    پوز یاز 

  66.ردیگیمورد توجه قرار م یآدنوماتوز خانوادگ

تورکوت    لهیوسه بار ب   نیاول (Turcot Syndrome) سندرم تورکوت

  ي تومورها   شرفتیپ  لهیوسه ب  يماریب  نی گزارش شد. ا  1959در سال  

مرکز  ستمیس  هیاول گل  ،يعصب  و   یچندفرم  وبالستومایمانند 

تعداد با  همراه  و  آکولورکتال    يهاپ یلوپ   يمدوالبالستوما،  دنوما 

تورکوت نیمشخص م  کیکولون  ينومایدنوکارسآ   I  وعشود. سندروم 

نسبتا کم و سرطان    یکولون  يهاپی لوپ  ال،یگل  يوجود تومورها  لهیوسهب

م نوع  ی مشخص  تورکوت  سندروم  پ  لهیوسهب  IIشود.    پ ی لوهزاران 

  ن یارتباط ب  67-69گردد.ی م  نییخطر مدوالبالستوما تع  شی و افزا  یکولون

  ه ی نوع جهش ال دواز  ییکولورکتال چندتا يدنوماآو   يمغز يتومورها

م  ای زا پولردیگی نشات  ژن  جهش  ژن    ای   یدنوماتوزکول آ  پوزی:  جهش 

  ی نیبال  از نظر  "سندروم تورکوت"هرحال، عبارت  ه عدم تطابق. ب   میترم

کولون واضح    یلیفام  يهاسرطان  ک یژنت  فی با تعر  رای ز  ،ستیدار نامعن

آدنوماتوز    پوز یو پول  نچیدو سندروم ل  با هر  يمغز  ي است که تومورها

  ، یاندوسکوپ  يتکنولوژ  در  ریاخ  يهاشرفت یپ  70مرتبط است.  یخانوادگ

  دستگاه معده   یبررس،  دوبالونه  یکپسول و اندوسکوپ  ی شامل اندوسکوپ

  ، شتر یکند. مطالعات بی م  لیتسه  اتییو با جز  عیوس  ف یرا در ط  ياروده

د کرد تا  نتر خواهرا واضح   یاندوسکوپ  د ی جد  يهاي تکنولوژ  لیپتانس

ب  يهاي استراتژ افزاآپولیپوز    ماران یمراقبت  را   ش ی دنوماتوز خانوادگی 

  د. نده

  

 
  

1. Aihara H, Kumar N, Thompson CC. Diagnosis, surveillance, and 
treatment strategies for familial adenomatous polyposis: rationale 
and update. Eur J Gastroenterol Hepatol 2014;26(3):255. 

2. Kinzler K. Colorectal tumors. The Genetic Basis of Human Cancer 
1998:565-87. 

3. Giardiello FM, Offerhaus G, Lee D, Krush A, Tersmette A, Booker 
S, et al. Increased risk of thyroid and pancreatic carcinoma in 
familial adenomatous polyposis. Gut 1993;34(10):1394-6. 

4. Alimirzaie S, Mohamadkhani A, Masoudi S, Sellars E, Boffetta P, 
Malekzadeh R, et al. Mutations in known and novel cancer 
susceptibility genes in young patients with pancreatic cancer. Arch 
Iran Med 2018;21(6):228-33. 

5. Nielsen M, Hes F, Nagengast F, Weiss M, Mathus‐Vliegen E, 
Morreau H, et al. Germline mutations in APC and MUTYH are 
responsible for the majority of families with attenuated familial 
adenomatous polyposis. Clin Genet 2007;71(5):427-33. 

6. Knudsen A, Bülow S, Tomlinson I, Möslein G, Heinimann K, 
Christensen I, et al. Attenuated familial adenomatous polyposis: 
results from an international collaborative study. Colorectal Dis 
2010;12(10Online):e243-e9. 

7. Sieber O, Lamlum H, Crabtree M, Rowan A, Barclay E, Lipton L, 
et al. Whole-gene APC deletions cause classical familial 
adenomatous polyposis, but not attenuated polyposis or “multiple” 
colorectal adenomas. Proc Natl Acad Sci 2002;99(5):2954-8. 

8. Abraham SC, Nobukawa B, Giardiello FM, Hamilton SR, Wu T-T. 
Sporadic fundic gland polyps: common gastric polyps arising 
through activating mutations in the β-catenin gene. Am J pathol 
2001;158(3):1005-10. 

9. Hashemzadeh K, Jokar MH, Sedighi S, Moradzadeh M. Therapeutic 
potency of PI3K pharmacological inhibitors of gastrointestinal 
cancer. Middle East J Dig Dis 2019;11(1):5. 

10. Nishisho I, Nakamura Y, Miyoshi Y, Miki Y, Ando H, Horii A, et 
al. Mutations of chromosome 5q21 genes in FAP and colorectal 
cancer patients. Science 1991;253(5020):665-9. 

11. Groden J, Thliveris A, Samowitz W, Carlson M, Gelbert L, 
Albertsen H, et al. Identification and characterization of the familial 
adenomatous polyposis coli gene. Cell 1991;66(3):589-600. 

12. Spirio L, Olschwang S, Groden J, Robertson M, Samowitz W, 
Joslyn G, et al. Alleles of the APC gene: an attenuated form of 
familial polyposis. Cell 1993;75(5):951-7. 

13. Giardiello FM, Brensinger JD, Luce MC, Petersen GM, Cayouette 
MC, Krush AJ, et al. Phenotypic expression of disease in families 
that have mutations in the 5′ region of the adenomatous polyposis 
coli gene. Ann Intern Med 1997;126(7):514-9. 

14. Brensinger J, Laken S, Luce M, Powell S, Vance G, Ahnen D, et al. 
Variable phenotype of familial adenomatous polyposis in pedigrees 
with 3′ mutation in the APC gene. Gut 1998;43(4):548-52. 

15. Hes FJ, Nielsen M, Bik EC, Konvalinka D, Wijnen JT, Bakker E, et 
al. Somatic APC mosaicism: an underestimated cause of polyposis 
coli. Gut 2008;57(1):71-6. 

16. Nagase H, Miyoshi Y, Horii A, Aoki T, Ogawa M, Utsunomiya J, 
et al. Correlation between the location of germ-line mutations in the 
APC gene and the number of colorectal polyps in familial 
adenomatous polyposis patients. Cancer Res 1992;52(14):4055-7. 

17. Wallis YL, Morton DG, McKeown CM, Macdonald F. Molecular 
analysis of the APC gene in 205 families: extended genotype-
phenotype correlations in FAP and evidence for the role of APC 
amino acid changes in colorectal cancer predisposition. J Med 
Genet 1999;36(1):14-20. 

18. Nieuwenhuis M, Vasen H. Correlations between mutation site in 
APC and phenotype of familial adenomatous polyposis (FAP): a 
review of the literature. Crit Rev Oncol Hematol 2007;61(2):153-
61. 

19. Aoki K, Taketo MM. Adenomatous polyposis coli (APC): a multi-
functional tumor suppressor gene. J cell sci 2007;120(19):3327-35. 

20. Mohamadkhani A. Genetics and its Approach in the Diagnosis of 
Diseases with Familial History. Govaresh 2016;21(4):211-20. 

21. Rai K, Sarkar S, Broadbent TJ, Voas M, Grossmann KF, Nadauld 
LD, et al. DNA demethylase activity maintains intestinal cells in an 
undifferentiated state following loss of APC. Cell  
2010;142(6):930-42. 

22. Miyoshi Y, Ando H, Nagase H, Nishisho I, Horii A, Miki Y, et al. 
Germ-line mutations of the APC gene in 53 familial adenomatous 
polyposis patients. Proc Natl Acad Sci 1992;89(10):4452-6. 

References

  
Sedighi S., et al. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 tu
m

j.t
um

s.
ac

.ir
 a

t 2
1:

49
 IR

S
T

 o
n 

M
on

da
y 

M
ar

ch
 8

th
 2

02
1

https://tumj.tums.ac.ir/article-1-10659-en.html


  

                            413 

 

 
http://tumj.tums.ac.ir 

Tehran Univ Med J (TUMJ) 2020 October;78(7):407-15 

23. Powell SM, Petersen GM, Krush AJ, Booker S, Jen J, Giardiello 
FM, et al. Molecular diagnosis of familial adenomatous polyposis. 
N Engl J Med 1993;329(27):1982-7. 

24. Smith-Ravin J, Pack K, Hodgson S, Tay S, Phillips R, Bodmer W. 
APC mutation associated with late onset of familial adenomatous 
polyposis. J Med Genet 1994;31(11):888-90. 

25. Bunyan DJ, Eccles DM, Sillibourne J, Wilkins E, Thomas NS, 
Shea-Simonds J, et al. Dosage analysis of cancer predisposition 
genes by multiplex ligation-dependent probe amplification. Br J 
Cancer 2004;91(6):1155-9. 

26. Michils G, Tejpar S, Thoelen R, Cutsem Ev, Vermeesch JR, Fryns 
JP, et al. Large deletions of the APC gene in 15% of mutation‐
negative patients with classical polyposis (FAP): A Belgian study. 
Hum Mutat 2005;25(2):125-34. 

27. Petersen GM, Slack J, Nakamura Y. Screening guidelines and 
premorbid diagnosis of familial adenomatous polyposis using 
linkage. Gastroenterology 1991;100(6):1658-64. 

28. Aretz S, Stienen D, Uhlhaas S, Pagenstecher C, Mangold E, Caspari 
R, et al. Large submicroscopic genomic APC deletions are a 
common cause of typical familial adenomatous polyposis. J Med 
Genet 2005;42(2):185-92. 

29. Hofgärtner WT, Thorp M, Ramus MW, Delorefice G, Chey WY, 
Ryan CK, et al. Gastric adenocarcinoma associated with fundic 
gland polyps in a patient with attenuated familial adenomatous 
polyposis. Am J Gastroenterol 1999;94(8):2275-81. 

30. Burt RW, Barthel JS, Dunn KB, David DS, Drelichman E, Ford JM, 
et al. NCCN clinical practice guidelines in oncology. Colorectal 
cancer screening. J Natl Compr Canc Netw 2010;8(1):8-61. 

31. Winawer S, Fletcher R, Rex D, Bond J, Burt R, Ferrucci J, et al. 
Colorectal cancer screening and surveillance: clinical guidelines 
and rationale—update based on new evidence. Gastroenterology 
2003;124(2):544-60. 

32. Iida M, Yao T, Itoh H, Watanabe H, Matsui T, Iwashita A, et al. 
Natural history of duodenal lesions in Japanese patients with 
familial adenomatosis coli (Gardner's syndrome). Gastroenterology 
1989;96(5):1301-6. 

33. Kastrinos F, Syngal S. Inherited colorectal cancer syndromes. 
Cancer J 2011;17(6):405-15. 

34. Iida M, Aoyagi K, Fujimura Y, Matsumoto T, Hizawa K, Nakamura 
S. Nonpolypoid adenomas of the duodenum in patients with familial 
adenomatous polyposis (Gardner's syndrome). Gastrointestinal 
endoscopy 1996;44(3):305-8. 

35. Giardiello FM, Offerhaus GJ, DuBois RN. The role of nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs in colorectal cancer prevention. Eur J 
Cancer 1995;31(7-8):1071-6. 

36. Tonelli F, Valanzano R, Messerini L, Ficari F. Long‐term treatment 
with sulindac in familial adenomatous polyposis: Is there an actual 
efficacy in prevention of rectal cancer? J Surg Oncol  
2000;74(1):15-20. 

37. Matsumoto T, Nakamura S, Esaki M, Yao T, Iida M. Effect of the 
non‐steroidal anti‐inflammatory drug sulindac on colorectal 
adenomas of uncolectomized familial adenomatous polyposis. J 
Gastroenterol Hepatol 2006;21(1):251-7. 

38. Giardiello FM, Hamilton SR, Krush AJ, Piantadosi S, Hylind LM, 
Celano P, et al. Treatment of colonic and rectal adenomas with 
sulindac in familial adenomatous polyposis N Engl J Med 
1993;328(18):1313-6. 

39. Cruz–Correa M, Hylind LM, Romans KE, Booker SV, Giardiello 
FM. Long-term treatment with sulindac in familial adenomatous 
polyposis: a prospective cohort study. Gastroenterology 
2002;122(3):641-5. 

40. Wallace MH, Phillips RK. Upper gastrointestinal disease in patients 
with familial adenomatous polyposis. Br J Surg 1998;85(6):742-50. 

41. Zwick A, Munir M, Ryan C, Gian J, Burt R, Leppert M, et al. 
Gastric adenocarcinoma and dysplasia in fundic gland polyps of a 
patient with attenuated adenomatous polyposis coli. 
Gastroenterology 1997;113(2):659-63. 

42.  Lopez-Ceron M, van den Broek FJ, Mathus-Vliegen EM, Boparai 
KS, van Eeden S, Fockens P, et al. The role of high-resolution 
endoscopy and narrow-band imaging in the evaluation of upper GI 
neoplasia in familial adenomatous polyposis. Gastrointest Endosc 
2013;77(4):542-50. 

43. Plum N, May A, Manner H, Ell C. Small-bowel diagnosis in patients 
with familial adenomatous polyposis: comparison of push 
enteroscopy, capsule endoscopy, ileoscopy, and enteroclysis. Z 
Gastroenterol 2009;47(04):339-46. 

44. Sidhu R, Sanders D, Morris A, McAlindon M. Guidelines on small 
bowel enteroscopy and capsule endoscopy in adults. Gut 
2008;57(1):125-36. 

45. Dekker E, Boparai K, Poley J-W, Mathus-Vliegen E, Offerhaus G, 
Kuipers E, et al. High resolution endoscopy and the additional value 
of chromoendoscopy in the evaluation of duodenal adenomatosis in 
patients with familial adenomatous polyposis. Endoscopy 
2009;41(08):666-9. 

46. Mönkemüller K, Fry L, Ebert M, Bellutti M, Venerito M, Knippig 
C, et al. Feasibility of double-balloon enteroscopy-assisted 
chromoendoscopy of the small bowel in patients with familial 
adenomatous polyposis. Endoscopy 2007;39(01):52-7. 

47. Matsumoto T, Esaki M, Fujisawa R, Nakamura S, Yao T, Iida M. 
Chromoendoscopy, narrow-band imaging colonoscopy, and 
autofluorescence colonoscopy for detection of diminutive colorectal 
neoplasia in familial adenomatous polyposis. Dis Colon Rectum 
2009;52(6):1160-5. 

48. Picasso M, Filiberti R, Blanchi S, Conio M. The role of 
chromoendoscopy in the surveillance of the duodenum of patients 
with familial adenomatous polyposis. Dig Dis Sci 2007;52(8):1906-
9. 

49. Claes K, Dahan K, Tejpar S, De Paepe A, Bonduelle M, 
Abramowicz M, et al. The genetics of familial adenomatous 
polyposis (FAP) and MutYH-associated polyposis (MAP). Acta 
Gastroenterol Belg 2011;74(3):421-6. 

50. Spigelman A, Talbot I, Williams C, Domizio P, Phillips R. Upper 
gastrointestinal cancer in patients with familial adenomatous 
polyposis. The Lancet 1989;334(8666):783-5. 

51. Mohamadkhani A, Naderi E, Sharafkhah M, Fazli HR, Moradzadeh 
M, Pourshams A. Detection of TP53 R249 mutation in Iranian 
patients with pancreatic cancer. J Oncol 2013;2013. 

52. Jenkins MA, Croitoru ME, Monga N, Cleary SP, Cotterchio M, 
Hopper JL, et al. Risk of colorectal cancer in monoallelic and 
biallelic carriers of MYH mutations: a population-based case-
family study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15(2):312-
4. 

53. Moradzadeh M, Roustazadeh A, Tabarraei A, Erfanian S, Sahebkar 
A. Epigallocatechin‐3‐gallate enhances differentiation of acute 
promyelocytic leukemia cells via inhibition of PML‐RARα and 
HDAC1. Phyto res 2018;32(3):471-9. 

54. Erfanian S, Moradzadeh M, Solhjoo K, Jahromi AS. Data 
describing the association between rs266729 polymorphism 
inadiponectin promoter gene and Type 2 Diabetes Mellitus. Data in 
brief  2016;9:1138-40. 

55. Zorcolo L, Fantola G, Balestrino L, Restivo A, Vivanet C, Spina F, 
et al. MUTYH-associated colon disease: adenomatous polyposis is 
only one of the possible phenotypes. A family report and literature 
review. Tumori J 2011;97(5):676-80. 

56. Lefevre JH, Rodrigue CM, Mourra N, Bennis M, Flejou J-F, Parc 
R, et al. Implication of MYH in colorectal polyposis. Ann Surg 
2006;244(6):874. 

57. Jasperson KW. Genetic testing by cancer site: colon (polyposis 
syndromes). Cancer J 2012;18(4):328-33. 

58. Bilkay U, Erdem O, Ozek C, Helvaci E, Kilic K, Ertan Y, et al. 
Benign osteoma with Gardner syndrome: review of the literature 
and report of a case. J Craniofac Surg 2004;15(3):506-9. 

59. Bussey HJ, Veale AM, Morson BC. Genetics of gastrointestinal 
polyposis. Gastroenterology 1978;74(6):1325-30. 

  
Familial adenomatous polyposis: diagnosis and surveillance strategies 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 tu
m

j.t
um

s.
ac

.ir
 a

t 2
1:

49
 IR

S
T

 o
n 

M
on

da
y 

M
ar

ch
 8

th
 2

02
1

https://tumj.tums.ac.ir/article-1-10659-en.html


  
414        

 

 
  415تا  407 ،7، شماره 78، دوره 1399 رمهی تهران، کی، دانشگاه علوم پزشکده پزشکمجله دانش

 

60. Sturt NJH, Clark SK. Current ideas in desmoid tumours. Fam 
Cancer 2006;5(3):275-85. 

61. Clark S, Neale K, Landgrebe J, Phillips R. Desmoid tumours 
complicating familial adenomatous polyposis. Br J Surg 
1999;86(9):1185-9. 

62. Nieuwenhuis MH, Cappel WDVTN, Botma A, Nagengast FM, 

Kleibeuker JH, Mathus–Vliegen EM, et al. Desmoid tumors in a 

dutch cohort of patients with familial adenomatous polyposis. Clin 

Gastroenterol Hepatol 2008;6(2):215-9. 

63. Touriño R, Conde-Freire R, Rodríguez-Aves T, López-Valladares 

MJ, Otero-Cepeda JL, Capeans C. Value of the congenital 

hypertrophy of the retinal pigment epithelium in the diagnosis of 

familial adenomatous polyposis. Int Ophthalmol 2004;25(2):101-

12.   
64. Bläker H, Sutter C, Kadmon M, Otto HF, von Knebel‐Doeberitz M, 

Gebert J, et al. Analysis of somatic APC mutations in rare 
extracolonic tumors of patients with familial adenomatous 
polyposis coli. Genes, Chromosomes Cancer 2004;41(2):93-8. 

65. Giardiello FM, Hamilton SR, Krush AJ, Offerhaus JA, Booker SV, 
Petersen GM. Nasopharyngeal angiofibroma in patients with 
familial adenomatous polyposis. Gastroenterology 
1993;105(5):1550-2. 

66. Bisgaard ML, Bülow S. Familial adenomatous polyposis (FAP): 
genotype correlation to FAP phenotype with osteomas and 
sebaceous cysts. Am J Med Genet A 2006;140(3):200-4. 

67. Turcot J, Després JP, St Pierre F. Malignant tumors of the central 
nervous system associated with familial polyposis of the colon: 
report o  f two cases. Dis Colon Rectum 1959;2:465-8. 

68. Tops CM, Vasen HF, Henegouwen GvB, Simoons PP, van de Klift 
HM, van Leeuwen IS, et al. Genetic evidence that Turcot syndrome 
is not allelic to familial adenomatous polyposis. Am J Med Genet 
1992;43(5):888-93. 

69. Paraf F, Jothy S, Van Meir E. Brain tumor-polyposis syndrome: two 
genetic diseases? J Clin Oncol 1997;15(7):2744-58. 

70. Hamilton SR, Liu B, Parsons RE, Papadopoulos N, Jen J, Powell 
SM, et al. The molecular basis of Turcot's syndrome. N Engl J Med 
1995;332(13):839-47. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Sedighi S., et al. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 tu
m

j.t
um

s.
ac

.ir
 a

t 2
1:

49
 IR

S
T

 o
n 

M
on

da
y 

M
ar

ch
 8

th
 2

02
1

https://tumj.tums.ac.ir/article-1-10659-en.html


  

                            415 

 

 
http://tumj.tums.ac.ir 

Tehran Univ Med J (TUMJ) 2020 October;78(7):407-15 

 

 
Familial adenomatous polyposis, diagnosis and  

surveillance strategies: review article 
 

 

 

 
Sima Sedighi M.D.1 
Maliheh Moradzadeh Ph.D.1 
Mehrdad Aghaei M.D. 1 
Ashraf Mohamadkhani Ph.D.2 

Mohammad Hassan Jokar 
M.D.1* 
 
1- Golestan Rheumatology 
Research Center, Sayad Shirazi 
Hospital, Golestan University of 
Medical Sciences, Gorgan, Iran.          
2- Liver and Pancreatobiliary 
Diseases Research Center, 
Shariati Hospital, Tehran 
University of Medical Sciences, 
Tehran, Iran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Corresponding author: Golestan 
Rheumatology Research Center, Sayad 
Shirazi Hospital, Golestan University 
of Medical Sciences, Gorgan, Iran. 
Tel: +98-17-32239791 
E-mail: jokarmh@mums.ac.ir 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

Familial adenomatous polyposis is characterized by over 100 colorectal adenomas in 

the colorectum. The disease equally affects both sexes, with an incidence estimated 

at 1.14025-1.8300. The disease is premature in people with familial adenomatous 

polyposis. Patients suffering from familial adenomatous polyposis have a range of 

extra-intestinal diseases such as papillae, gastric, small intestine, and duodenal 

polyps; cutaneous wounds (lipomas, fibromas, and epidermoid cysts); desmoid 

tumors; osteomas; nephroderma retinal pigment epithelium, including 

hepatoblastoma and thyroid cancers; and pancreas, biliary system, and brain cancer. 

Familial adenomatous polyposis is characterized by >100 polyps in the colon that are 

often observed on the left side of the colon and rectum. A germline mutation in the 

adenomatous polyposis coli gene that can be clinically and genetically diagnosed is 

responsible for this disease. Several methods are available for testing the 

adenomatous polyposis gene. Whole-gene sequencing of all adenomatous polyposis 

coli exons and exon-intron boundaries with maximum sensitivity for determining 

adenomatous polyposis coli mutations is not affordable. Another method, the protein 

shortening assay, correctly identifies 80% of the mutations in families who show 

familial adenomatous polyposis and is less expensive than complete gene 

sequencing. The application of a COX-2 inhibitor for chemical prevention is limited 

in patients showing familial adenomatous polyposis because of cardiovascular 

toxicity. Aspirin does not negatively impact cardiovascular diseases and is even used 

as primary pharmacotherapy in patients who demonstrate cardiovascular risk factors.   

After 55.7 months of the diagnosis in hereditary CRC carriers, the incidence of 

cancer can be decreased by a dose of 600 mg/day aspirin for 25 months. After 

diagnosis, patients should undergo prophylactic proctocolectomy or ileoanal pouch. 

Undiagnosed patients having a family history of FAP must be referred to a genetic 

counselor and enrolled in optimal genetic and clinical surveillance programs. Recent 

advancements in endoscopic technology, e.g. high-resolution endoscopy, double-

balloon endoscopy, and capsule endoscopy have enabled the comprehensive study 

of the gastrointestinal tract. Despite the limited evidence, more studies on these novel 

endoscopic technologies may modify the surveillance strategies for FAP patients. 

 

Keywords: adenomatous polyposis coli gene, attenuated familial adenomatous 

polyposis, familial adenomatous polyposis. 
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