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 چگونه سرطان ها را زودتر شناسایي کنیم؟

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

 به چند دلیل، کشف زودرس سرطان ها مهم ترین اقدام درمانی ما برای درمان آن هاست:

 ا علل آن را نمی دانیم تا آن را از بین ببریم.در مورد اکثر سرطان ها ما به علت و ی -1

در مورد بعضی از سرطان ها نیز که علل احتمالی ارثی و یا اکتسابی شناسایی شود از بین بردن این علل امکان پذیر نیست  -2

 و یا خیلی سخت است.

شوند که حداقل  -3 شخیص داده می  سرطان ها، وقتی ت شته، ب 2-3اکثر  شده و غیر قابل سال از ایجاد آن گذ شر  یماری منت

 کنترل است.

با توجه به این نکات که نشان می دهد سرطان ها اغلب پیشگیری و درمان مناسبی ندارند، بهترین اقدام شاید کشف زود هنگام 

 سرطان ها باشد.

 آخرین توصیه انجمن سرطان آمریکا برای تشخیص زود هنگام سرطان به شرح زیر است:

صورت دوره ای معاینات پزشکی دارند باید از نظر تومورهای تیروئید، دهان، پوست، غدد لنفاوی، بیضه ها و  در بیمارانی که به

 .باشند داشته بیماریابی جهت منظمی برنامه باید نیز  تخمدان ها معاینه شوند. سرطان های زیر

 سرطان پستان: -1

 خانم ها.سالگی در تمام  40الف: ماموگرافی به صورت سالیانه بعد از 

 سالگی هر سال. 40سالگی هر سه سال و بعد از  20ب: معاینه فیزیکی پستان توسط پزشک بعد از 

 سالگی ماهانه بعد از پریود. 20ج: معاینه پستان توسط خود فرد بعد از 

 سرطان دهانه رحم: -2

 ر صورت ازدواج زود هنگام.سالگی ویا سه سال بعد از تماس جنسی د 20الف: انجام تست پاپ اسمیر هر سال از سن 

 سال این کار را تکرار کرد. 2-3سالگی در صورت نرمال بودن تستن پاپ اسمیر می توان هر  30ب: بعد از 

 سال در صورت نرمال بودن تست فوق در ده سال اخیر از انجام تست فوق معاف می باشند. 70ج: خانم های باالتر ار 

 سرطان روده بزرگ: -3

 سال باید یکی از برنامه های بیماریابی ذیل را انتخاب کنند:  50الی تمامی افراد با

 بررسی مدفوع از نظر خون مخفی          -

 سال 5سیگموئیدوسکوپی هر          -

 سال و خون مخفی مدفوع هر سال )روش مطلوب( 5سیگموئیدوسکوپی هر          -

 سال 5باریم انمای با کنتراست دوبل هر          -

 کولونوسکو پی هر ده سال         -

سابقه  سنین پایین و یا  سرطان روده در  سابقه خانوادگی  در مورد بیماران مبتال به بیماری های التهابی روده و یا دارای 

 پولیپ، باید برنامه بیماریابی زودتر شروع شود.

 سرطان رحم: -4

سرطان رخم و روده بزرگ و یا  سابقه خانوادگی  سالگی. نمونه برداری رحم  35خونریزی و لکه بینی بعد از خانم های با 

 ساالنه انجام شود.

 سرطان پروستات: -5



 را انجام داده و توشه رکتال )معاینه پروستات( شوند. PSAسال باید به صورت ساالنه آزمایش  50مردان باالتر از 
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