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 سرطان هنگام زود  غربالگري و تشخيص
  

 

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

 

 غربالگري

غربالگري ممكن است   باشد خود آزمايشغربالگري سرطان، انجام آزمايشاتي به منظور كشف سرطان در افراد بدون عالمت مي

شخيص قطعي را ندهد. اما معموال احتمال وجود بيماري را رد صيه براي اي زمينه يا و ميكند  ت شهاي تو صي رو شخي شتر ت  بي

 .شود مي گرفته نظر در سرطان ثانوي پيشگيري و هنگام زود تشخيص با معادل اوقات گاهي غربالگري اصطالح. شودمي

ري به آزمايشططاتي اطالم مي شططود كه معموال بر روي تعداد زيادي از افراد بدون عالمت و بدون از نظر تكنيكي اصطططالح غربالگ

نياز به كمك پزشكي انجام مي شود، در حاليكه اصطالح تشخيص زود هنگام به ارزيابي پزشك بر روي فردي اطالم مي گردد 

معاينه فيزيكي محسوب مي گردد ممكن است براي كه ممكن است با يا بدون عالمت باشد. روشي كه بعنوان قسمت مفيدي از 

 .نباشد مناسب عالمت بدون افرد از  غربالگري تعداد زيادي

 )براي مثال معاينه ركتوم(

 براي اينكه بيمار از تشخيص زود هنگام سود ببرد دو پيش نياز بايد وجود داشته باشد:

 شته باشد.روش موثري براي تشخيص سرطان در مرحله اوليه وجود دا     -1

سه با عدم درخان، پيش آگهي بهتري     -2 شد كه اگر در مرحله اوليه انجام گيرد در مقاي شته با  ايجاد  در ماني وجود دا

 .كند

 فوائد غربالگري

 پيش آگهي را بهتر مي كند و بيشتر بيماراني كه بوسيله غربالگري تشخيص داده شده اند درمان مي شوند.

 د تشخيص داده شده درمان تهاجمي كمتري نياز است.در بعضي موارد سرطان زو

 دادن اطمينان به آنهائيكه آزمايش منفي دارند.

 صرفه جويي اقتصادي خصوصاً كاهش مخارج درمان تهاجمي

 مضرات غربالگري 

 .درمان بيش از حد براي ناراحتي هاي بينايي 

 .ايجاد اطمينان كاذب در آنهائيكه نتيجه منفي كاذب دارند 

 و موربيدينه بي مورد براي آنهائيكه نتيجه مثبت كاذب دارند. نگراني 

 .خطرات بالقوه ناشي از انجام آزمايشات غربالگري 

 .كم بودن حساسيت و اختصاصيت آزمايشات موجود 

 خصوصيات آزيمايشات مناسب غربالگري

 را داشته باشند. 1و منفي حقيقي )اختصاصي بودن(  1موارد مثبت حقيقي )حساسيت( *توانايي تشخيص 

 * در تعداد زيادي از افراد به آساني بكار گرفته شوند.

 *نتايج دائم و قابل تكراري داشته باشد.

 * اتوماتيك شد آن امكان پذير باشد.

 غربالگري مي شوند قابل قبول باشد )راحت، سريع، بدون درد(* براي افراديكه 

 * سرطانزا نباشد و خطري براي سالمتي فرد در پي نداشته باشد.



 * ارزان باشد.

 (Biases)خطاها 

شدن  شان در زمان عالمت دار  سبت به آنهائيكه بيماري شخص مي گردد ن شان بدنبال يك آزمايش غربالگري م افراديكه بيماري

ست با اين تشخيص د شت، زيرا احتمال حيات در مرحله اوليه بيماري بيشتر ا شود ادامه حيات طوالني تري خواهند دا اده مي 

 حال بدالئل زير ممكن است ادامه حيات بيش از حد تخمين زده شود.

 زمان منتج

زماني كه معموالً بيماري  تا عالمت بدون بيماران روي بر غربالگري آزمايش وسططيله به سططرطان  به فاصططله بين زمان تشططخيص

شخيص شود )مدت زمان جلو افتادن ت شخيص داده  سط  بدون انجام غربالگري ت  مي گفته 1 منتج زمان( غربالگري آزمايش تو

 .شود

 خطاي طول

شد در  شي از خطاي طول مي با شده اند نا سرطان در جمعيتي كه قبال غربالگري ن شكال خفيف تر  شخيص ا افزايش ميزان ت

سيار كم است آزمايش غربالگري  جمعيتي كه غربالگري مي شوند احتمال مشاهده افراديكه مبتال به بيماري پيشرونده باشند ب

 كند مي شناسايي  معموال بيماراني را كه شرح حال طبيعي و مرحله بدون عالمت طوالني تر و بالطبع پيش آگهي بهتري دارند

 حيات در افراد گروه غربال شده طوالني تر است. ادامه كه شود مي ذهنيت اين ايجاد باعث امر اين

 خطاي انتخاب

جمعيتي كه جهت انجام غربالگري انتخاب مي شططود معموال نمايشططگر جمعيت كل نيسططت بنابراين در جمعيت هاي داوطلب 

 مواردي از خطاي انتخاب به چشم مي خورد.

 (زياد كشف خطاي) زياد تشخيص  خطاي

تمايل به انجام غربالگري به منظور بيمار قلمداد نمودن يك فرد، كه ممكن است هرگز تظاهر خطاي تشخيص زياد عبارتست از 

 باليني )كلينيكي( نداشته باشد و بنابراين در طي عمر فرد اسكرين شده ممكن است هرگز تشخيص داده نشود.

داقل مي رسطططاند، در نتيجه كارآئي برنامه از نظر تئوري غربالگري افراد پرخطر فوائد غربالگري را به حداكثر و هزينه را به ح

غربالگري را براي هر آزمايش افزايش مي دهد همچنين اين كارآئي را به بهبود حساسيت و اختصاصي بودن آزمايشات با انجام 

 .داد افزايش توان مي  آزمايشات جديد و يا مشخص كردن فواصل زماني مطلوب

 توصيه هايي در مورد غربالگري

شكاني كه  شتن بعلت  مراقبت ها اوليه را انجام مي دهدپز سب موقعيت دا شخيص) ثانويه و اوليه هاي فعاليت توانند مي منا  ت

شگيري( هنگام زود صيه. دهند انجام را سرطان از  پي شگيري و سرطان غربالگري مورد در هايي تو  مختلفي منابع از آن از پي

ابسته به انستيو ملي سرطان شده است. هدف از اين توصيه ها كمك به و سرطان ملي توصيه گروه آمريكا، سرطان انجمن مثل

پزشكان در جهت انتخاب بهترين روشهاي موجود تشخيص زود هنگام مي باشد عالوه بر اين بايد بيماران را آموزش داد و آنها 

 را ترغيب نمود تا به صورت دوره اي خود را معاينه نمايند.

كات مربوط به پيشططگيري از انواس سططرطان در فصططول آينده خواهد آمد، البته روش كلي در زير جزئيات مربوط به غربالگري و ن

 خالصه شده است.

 سرطان پستان 

  سالگي به بعد 20معاينه ماهانه پستان توسط خود خانمها از سن 

  سالگي و سپس هر سال. 40تا  20معاينه فيزيكي پستانها توسط پزشك هر سه سال يكبار از سن 

 سالگي 40-49رام هر يك تا دو سال از سن ماموگ 

  سالگي 50ماموگرام ساالنه پس از سن 

 ماموگرام ساالنه براي بيماران پرخطر 

 سرطان كولون و ركتوم



 سالگي 40*معاينه ساالنه ركتوم با انگشت از سن 

 سالگي 50* آزمايش ساالنه خون مخفي در مدفوس از سن 

 سالگي 50سال پس از دو معاينه ركتوم منفي ساالنه از سن  3-5سكوپي هر * پروكتوسيگموئيد 

 * ارزيابي اختصاصي براي بيماران پر خطر

 سرطان سر و گردن

 يك ساالنه سال 45 از بيشتر سن با( بيشتر يا روز در پاكت يك) قهار سيگاري افراد كه كنند مي توصيه سرطان مطالعه  مراكز

ه سطينه بگيرند. البته اين يك توصطيه عمومي نيسطت و به نظر پزشطك بسطتگي دارد بيماران در قدامي از قفسط – خلفي عكس

 معرض خطرات شغلي همچون رادون و آزبست نيز بايد توصيه باال را بكار بندند.

 سر طان پروستات

 سالگي 40معاينه ساالنه ركتوم با اتگشت از سن *

 سرطان پوست

 )خود آزمايي معمول )روتين 

 يزيكي پوست بعنوان بخشي از معاينه دوره اي توسط پزشكمعاينه ف 

  ارزيابي اختصاصي براي بيماران پرخطر 

 سرطان بيضه

 *خودآزمايي ماهانه بيضه ها از سن بلوغ

 * لمس معمول )روتين( بيضه ها به هنگام معاينه دوره اي توسط پزشك

 سرطان رحم

 سالگي يا زودتر در صورتيكه زن از نظر جنسي فعال باشد. 18پاپ اسمير و معاينه لگني از سن * آزمايش ساالنه 

 بيشتري  زماني فواصل با را  * پس از حداقل سه معاينه ساالنه طبيعي ممكن است بتوان با نظر پزشك آزمايشات پاپ اسمير

 .داد انجام
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