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 دكتر علي قنبري مطلق

سكرين كه در  ست كه بر روي گروه بزرگي از افراد به ا شامل انواع روش ها و آزمون هايي ا شود  فارس به غربالگري ترجمه مي 

 ظاهر سالم انجام مي شود تا از اين ميان، افرادي كه عاليم ابتدايي بيماري را بروز مي دهند، شناسايي شوند.

 نكه بيماري آنها پيشرفت كند، درمان كنيم.روش هاي غربالگري، به ما اجازه مي دهد كه افراد را پيش از آ

 بيشتر سرطان ها اگر در مراحل ابتدايي شناسايي شوند به طور موثري درمان خواهند شد. 

ست كه اين اهميت ندارد،  شخيص زودرس به تنهايي اهميت ندارد، بلكه مهم ا ست كه ت ضوعي كه اهميت زيادي دارد اين ا مو

شخيص زودر ست كه اين ت سطح بلكه مهم ا شود از اين رو، براي اينكه غربالگري به طور عمومي در  س، به درماني موثر منجر 

جامعه اجرا شود بايد خصوصياتي از نظر بيماري غربالگري شده، روش مورد استفاده و جمعيت غربالگري شده داشته باشيم كه 

 در زير به اختصار به آنها اشاره مي شود:

 هخصوصيات بيماري غربالگري شد -1

 تاثير مهمي بر سالمت عمومي مردم داشته باشد. -

 دوره بي عالمتي داشته باشد كه طي آن، تشخيص زودرس امكان پذير است. -

 خصوصيات روش مورد استفاده را طي دوره بي عالمتي تشخيص دهد. -2

 حساسيت كافي داشته باشد تا بيماري را طي دوره بي عالمتي تشخيص دهد. -

 اختصاصي باشد تا موارد مثبت كاذب كاهش يابد. به اندازه كافي -

 خصوصيات جمعيت غربالگري شده  -3

 شيوع بيماري در ميان جمعيت به حدي باشد كه انجام غربالگري منطقي باشد. -

 درمان مناسبي براي در دسترس باشد. -

 بيماران اين پذيرش را داشته باشند كه تحت بررسي و درمان بيشتر قرار گيرند. -

توجه به مواردي كه بر شمرده شد، واضح است كه نمي توان همه بيماري ها را با روش هاي غربالگري پيش از موعد تشخيص  با

ستان فقط براي دو  ست. به همين جهت، به عنوان مثال، در انگل صد دقيق ني صد در  داد و به طور كلي هيچ آزمايش غربالگري 

 بيماري برنامه غربالگري ملي اجرا ميشود:

 (رحم دهانه)  سرطان سرويكس -2سرطان پستان  -1

سرطان آمريكا  شنهاداتي را ارايه مي دهد كه در  (ACS)اما با اين وجود، انجمن  سرطان ها پي شخيص زودرس برخي  براي ت

 زير به تفكيك به آنها اشاره مي شود: 

 سرطان پستان -1

 سالگي 40ماموگرافي ساليانه از سن  -

 پزشك هر سه سال در دهه دوم و سوم زندگي و هر سال براي زنان در دهه چهارم زندگي معاينه باليني توسط -

 خانم ها بايد هر تغييري را در پستان خود به پزشك اطالع دهند و از دهه دوم زندگي خود پستان هاي خود را معاينه كنند. -

ستان( بايد در مورد خانم هايي كه  - سر پ سابقه كان سابقه خانوادگي، زمينه ژنتيكي و  ستند )مثال با  در معرض خطر بااليي ه

 پستان( با پزشك خود مشورت كنند. MRIماموگرافي زودرس، معاينه مكرر و انجام آزمون هاي ديگر )مثل سونوگرافي و 



 سرطان روده بزرگ و راست روده )كولون و ركتوم( -2

سالگي بايد يكي از تست هاي زير را  50رداني كه در معرض خطر متوسط سرطان هاي روده بزرگ هستند، از ابتداي زنان و م

 انجام دهند:

 آزمايش خون مخفي در مدفوع هر سال و يا آزمون ايمونوهيستوكميكال مدفوع هر سال         -

 سال 5سيگموئيدو سكوپي هر          -

 سال 5سال به همراه سيگموئيدوسكوپي هر  4مخفي در مدفوع هر آزمايش خون          -

 سال 5آزمون عكس برداري از روده با استفاده از باريوم هر          -

 كولونوسكوپي          -

سكوپي هر  سيگموئيدو ساليانه به همراه  ساير روش ها بهتر  5از ميان روش هاي باال آزمايش خون مخفي در مدفوع  سال از 

ست ا شاهده خون ا ضعيت دفع مدفوع، يا م صورت هر گونه تغيير در و شند كه بايد در  شته با لبته خوانندگان عزيز بايد توجه دا

شي مراجعه  صص بيماري هاي داخلي و گوار ستگان به متخ شي در ب ستگاه گوار سرطان يا پوليت د سابقه وجود  در مدفوع و يا 

ش سي هاي بي شك معالج تحت برر صورت نمايند و با نظر پز ست كه در  شتر دارد اين ا تر قرار گيرند. چيزي كه نياز به توجه بي

 وجود عوامل خطر آفرين زير بيماران نياز به توجه و دقت بيشتري دارند:

 سابقه شخصي سرطان يا پوليپ روده بزرگ      -1

 سابقه خانوادگي سرطان با پوليپ روده بزرگ     -2

ست سرطان يا پوليپ در يكي از ب سن زير )مثل  سني كه  60گان درجه يك در  ستگان درجه يك در هر  سال يا در دو نفر از ب

 مبتال شده باشند. بستگان درجه يك شامل والدين، فرزندان و... هستند(

 (IBD)سابقه شخصي از بيماري التهابي مزمن روده      -3

 ( HNPCCيا  FAPي )مثل سابقه خانوادگ از يك نشانگان )سندرم( ارثي سرطان دستگاه گوارش     -4

همه زنان پس از اولين نزديكي حدود سههه سههال بعد بايد تحت غربالگري سههرطان دهان رحم قرار گيرند. اين آزمون      -

ست كه به نام  شامل نمونه برداري از دهانه رحم ا سمير»غربالگري در واقع  سال « پاپ ا شود و بايد هر  شناخته مي 

 تكرار شود.

سالگي زمان انجام به جاي هر سال به هر  30ه بيمار سه آزمون پاپ اسمير طبيعي داشته باشد، از آغاز در صورتي ك     -

 دو تا سه سال افزايش مي يابد.

اما در صورتي كه بيماران در معرض خطر بااليي براي سرطان دهانه رحم باشند اين آزمون به همان منوال هر سال ادامه خواهد 

، يا بيماراني كه سههيسههتم ايمني آنها به دليل دريافت پيوند ضههعيا شههده اسههت، يا  HIVوده به ويروس يافت )مثال بيماران آل

 بيماراني كه تحت درمان با كموتراپي يا كورتون هستند(

سالگي بيماران را هر  30توان پس از نيز استفاده شود، مي HPVاگر به همراه پاپ اسمير از آزمون سنجش ويروس      -

 بار تحت بررسي قرار داد. سه سال يك

سمير قبلي وي طبيعي باشد و هيچ آزمون غير طبيعي در      - سه آزمون پاپ ا سالگي برسد و  اگر بيماري به سن هفتاد 

ده سال گذشته نداشته باشد. ديگر نياز به غرتبالگري نخواهد داشت، اما اگر بيماري سابقه سرطان دهانه رحم دارد و 

 و يا سيستم ايمني وي تضعيا شده است، بايد برنامه غربالگري را ادامه دهد.است  HIVيا آلوده به 

شتن رحم و دهانه رحم قرار گرفته اند ديگر      - زناني كه به هر دليل )به جز سرطان دهانه رحم( تحت عمل جراحي بردا

سههرجايش باشههد، برنامه  نياز به غربالگري سههرطان دهان رحم ندارند اما اگر رحم خارش شههده باشههد ولي دهانه رحم

 غربالگري يا پاپ اسمير بايد ادامه يابد.

 سرطان رحم -4

انجمن سرطا آمريكا به همه زنان توصيه مي كند كه در مورد عوامل خطر آفرين و عاليم سرطان رحم آگاهي داشته باشند و در 

 ار دهند.صورت بروز هر گونه خونريزي يا لكه بيني غير طبيعي، پزشك خود را در جريان قر



سرطان رحم قرار گيرد. اين برنامه از  HNPCC نوع از ارثي كولون سرطان دچار خانمي اگر  شد بايد تحت برنامه غربالگري  با

 سالگي آغاز مي شود و شامل نمونه برداري ساالنه از رحم است. 35سن 

 سرطان پروستات -5

شايع ست و يكي از  سلي مردان ا ترين سرطان هاي مردان، به خصوص در سن باال محسوب  پروستات يكي از غدد دستگاه تنا

 مي شود.

و معاينه انگشتي ركتوم )راست روده( بايد هر سال تحت نظر  PSAسال آزمايش خون براي سنجش  50در همه مردان باالي 

شود اگر مردي در معرض خطر  شك انجام  سن پز شد اين آزمايش ها را بايد از  ستات با سرطان پرو سالگي  45باالتري براي 

شده  ستات  سرطان پرو سن پايين دچار  شان )مثل پدر يا برادر( در  ستگان درجه يك اي انجام دهد. مثل مرداني كه يكي از ب

ست كه اگر مردي چند فاميل درجه يك مبتال به سرطان پروستات دارد ست. حتي توصيه شده ا ، اين آزمايش ها بايد از سن ا

 سالگي نيست. 45سالگي براي وي شروع شود و در صورتي كه نتايج آن طبيعي بود ديگر به تكرار آزمايش تا سن  40

در نهايت بيماران بايد در مورد سودمندي هاي و معايب تشخيص زودرس سرطان پروستات از پزشك معالج خود كسب اطالع 

 م بگيرند كه تحت آزمون غربالگري سرطان پروستات قرار بگيرند يا نه؟كنند و در انتها خود تصمي

سرطان  ستان و  سرطان پ شد، به جز در مورد آزمون هاي غربالگري براي  به طور خالصه همانطور كه در ابتداي اين مقاله ذكر 

سرطان ها ساير  شود، انجام آزمون هاي غربالگري براي  صيه مي  شرايط و عاليم بيمار و نظر  دهانه رحم كه در همه زنان تو به 

 پزشك بستگي دارد.
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