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 غربالگري سرطان چيست؟

شود كه در فردي كه نه عالمتي داشته و نه تاكنون سرطاني در او تشخيص داده غربالگري سرطان به سري آزمايشاتي گفته مي

ست انجام مي شكان با غربالگري تالش شود. به عبارت دشده ا سرطان. در واقع پز سالم جهت تعيين  يگر ارزيابي طبي افراد 

سرطان را در مراحل زودرس، قبل از اينكه عالمتمي شخيص دهند. كنند  سترش يابد ت شود و يا به جاي ديگري از بدن گ دار 

در دو رنج و مرگ جلوگيري كرد. ابزاري كه توان از هدف از غربالگري تشخيص سرطان در زماني است كه قابل عالج بوده و مي

 شود از يك معاينه فيزيكي تا آزمايش خون و حتي مطالعات تصويربرداري با در غربالگري استفاده مي

CT,X-Ray .و سونوگرافي متفاوت است 

شود. مشخص ميدهد. غربالگري سرطان به بهترين شكل، با كشف سرطان در زماني كه قابل عالج است و زندگي را نجات مي

سان سرطان در مراحل زودرس درمان آ شناخت  ضهتر و كمبا  سطي خواهند بود. عار تر بوده عوارض جانبي دارو نيز در حد متو

شوند زيرا شواهد معتبري وجود دارد كه آزمايشات غربالگري به طور وسيعي براي سرطان پستان، كولون، سرويكس توصيه مي

 ند.گردباعث افزايش طول عمر مي

سرطان سياري از  سفانه، براي ب شات غربالگري مؤثر و قابل تحمل براي تمام متأ سترش آزماي ست غربالگري وجود ندارد. گ ها ت

كردن به آن است. روند پيشرفت تر از عملها يكي از اهداف مهم تحقيقات در زمينه سرطان است ولي گفتن آنها آسانسرطان

س سرطان كامالً  شات غربالگري  شكي )مانند آزماي صويربرداري پز سي  CTريع بوده و تكنولوژي ت صوير برداري مغناطي و يا ت

[MRI در دو دهه اخير پيشرفته عجيبي داشته است. با وجود اين عجيب است كه گسترش آزمايشات غربالگري مؤثر مشكل )]

سرطان است تا اطالعات شما درباره  است و بسياري از اين آزمايشات مورد اختالف نظر است. هدف اين فصل توضيح غربالگري

 انجام اين آزمايشات بيشتر شود.



 هدف از غربالگري سرطان چيست؟

توجه نماييد كه هدف از انجام آزمايشااات غربالگري كاهش درد و رنج و افزايش طول عمر اساات. به طور كلي، زماني ساارطان 

سترش يابدار ميعالمت شده و يا به ارگان ديگري گ صبر كنيم تا فرد عالمتشود كه بزرگ  سپس د. بنابراين اگر  شود و  دار 

شات در زماني كه فرد  سيله انجام آزماي ست. به و شرفت كرده كه ديگر قابل درمان ني شات را انجام دهيم بيماري آنقدر پي آزماي

كشف نمايند. بنابراين بدون عالمت است پزشكان اميد دارند سرطان را زماني كه هنوز كوچك است و در ارگان مبدأ قرار دارد 

شد. پس اگر  شيمي درماني قابل عالج با سيله جراحي و يا راديوتراپي و  ست كه به و سرطان در زماني ا شف  هدف غربالگري، ك

ست از رنج  سرطان را بدون عوارض زياد و بدون درد و در مراحل زودرس درمان كند غربالگري خواهد توان ستراتژي بتواند  اين ا

 ها بيفزايد.عمر آن مردم كاسته و بر

ها از بين نرود غربالگري به هدف خود نرساايده اساات. به بيان ديگر، اين كافي اگر طول عمر افراد افزوده نشااود و درد و رنج آن

ست كه فقط قبل از عالمت سترش ني شان دادم عدم گ شخيص بدهيم و حتي ن شدن تومور آن را ت شدن و يا قبل از بزرگ  دار 

 گر نيز كافي نخواهد بود.سرطان به ارگان دي

شود تنها در صورتي از اين كشف زود شخصي كه تومور او زماني كه كوچك بوده و به جايي گسترش نيافته تشخيص داده مي

بريد كه درد و رنج او كاهش يافته و طول عمرش افزايش يابد. چرا بايد مراحل مختلف آزمايشااات طبي مانند هنگام سااود مي

تر نداشاااته باشاااد و يا كيفيت زندگي فرد بهتر اي در لذت بردن فرد از زندگي طوالنير حالي كه نتيجهجراحي را طي كرد د

شات غربالگري نتيجه شود؟ اگر آزماي شد، انجام آن هدر كردن پول، ايجاد ن شته با اي در طول عمر فرد و كاهش درد و رنج ندا

صبانيت خواهد بود. غربالگرناراحتي بي سفانه مطالعاتي كه ارزش دليل و در نتيجه ع شد. متأ شته با سودي دا ي بايد براي فرد 

سي مي سالغربالگري در زندگي را برر سوال كه ها وقت نياز دارند. بنابراين، در برخي غربالگريكنند به هزاران بيمار و  ها اين 

 آيا در نجات زندگي فرد موثر است نامعلوم باقي مانده است.

 شود؟خوب بودن يک آزمايش غربالگري ميچه چيزي باعث 

با توجه به هدف غربالگري كه در پاراگراف قبل گفته شاااد حال بايد اجزاص اصااالي يك غربالگري خوب را بررساااي كنيم. يك 

 ( را داشته باشد.5 -1غربالگري خوب بايد اجزاص نشان داده شده در جدول )

 امنيت

شيد كه غربالگري در گروه ب شته با سالم انجام ميبه خاطر دا شف زرگي از افراد  سرطان ك سيار كمي از آنها  صد ب شود و در در

برند بنابراين اين شاااود ولي فقط تعداد كمي از آن ساااود ميخواهد شاااد. به بيان ديگر، غربالگري روي تمام بيماران انجام مي

 رساند.د باشد به مردم آسيب ميآزمايشات بايد مطمئن و بدون خطر باشد در غير اين صورت، بيشتر از اين كه سودمن

 دقت

شات غربالگري به دو دليل مي شود و ثانياً با وجود آزماي سرطان واقعي مثبت  ست بدون وجود  شد: اوالً ممكن ا تواند دقيق نبا

د( گوينگويند )در پزشكي وقتي نتيجه غير طبيعي باشد به آن مثبت ميسرطان آن را پيدا نكند. به پديده اول مثبت كاذب مي

شد به آن منفي گويند(. وقتي نتيتجه مثبت كاذب و به پديده دوم منفي كاذب گفته مي شود )وقتي نتيجه، آزمايش طبيعي با

هاي تشخيصي شوند و با اين كه نتيجه غربالگري اشتباه بوده تحت تستباشد خيلي از افراد كه سرطان ندارند مبتال فرض مي

تايج منفي كاذب يك غربالگري زياد باشاااد ري جراحي قرار ميبرداديگر نظير راديوگرافي و نمونه گيرند. به بيان ديگر، اگر ن

شته سرطان دا سياري از افرادي كه  شخيص داده نميب ست اند ت شد كرده و به مراحلي كه غير قابل درمان ا سرطان، ر شوند و 

 كند. پيشرفت مي

ود دارد كه در زير توضاايح داده خواهد شااد. با وجود اين كه الزم گيري دقت يك آزمايش طبي وجهاي مختلفي براي اندازهراه

شود تا احتمال درست بودن نتايج آزمايشات باال باشد نيست اين كلمات را حفظ كنيد؛ مهم است كه بدانيد تالش بسياري مي

گاهي داشته باشيم. اگر در ها آولي تمام آزمايشات طبي ممكن است نتايج اشتباه داشته باشند و مهم است كه از محدوديت آن

 (.5-2حال انجام يك آزمايش غربالگري باشيد از پزشك خود خواهيد پرسيد چقدر احتمال دارد نتيجه غلط باشد )جدول 

 شود.واژه دقت به ميزان درست بودن نتيجه در پيدا كردن يا پيدا نكردن سرطان اطالق مي



كند. ها كشف شده داللت مياند و در غربالگري انجام شده نيز سرطان آنتعداد افرادي كه واقعاً سرطان داشتهواژه حساسيت بر 

نفر،  80نفر كه واقعاً مبتال به ساارطان هسااتند آزمايش غربالگري صااورت گيرد و اين آزمايش در  100به بيان ديگر، اگر در 

 درصد خواهد بود. 80د( در واقع حساسيت اين تست نفر نتيجه اشتباه بده 20سرطان را نشان دهد )در 

شته سرطان ندا شان داده داللت دارد. به عنوان اند و غربالگري نيز آنواژه ويژگي بر تعداد افرادي كه واقعاً  سرطان ن ها را بدون 

سرطان ندارند تحت غربالگري قرار گيرند و  100مثال، اگر  سرطان اعال 80نفر كه  شوند )در نفر در آزمايش بدون  نفر  20م 

 درصد خواهد بود. 80اشتباه شود( در واقع ويژگي اين آزمايش 

بيني عبارت از ميزان صحيح موارد مثبت كه نشان دهنده درصد سرطان در افراد آزمايش شده است )احتمال ارزش مثبت پيش

 اند(.مثبت شدن آزمايش در افرادي كه واقعاً سرطان داشته

 يك آزمون غربالگري مناسب براي سرطان  هايويژگي 5 -1 جدول 

 بايد بدون خطر باشد

 بايد دقيق باشد

 بايد سرطان را در موارد اوليه تشخيص دهد 

 بايد ارزان به صورت وسيع در دسترس باشد

 بايد در مواردي به كار گرفته شود كه روش درماني مناسب نيز براي آن بيماري وجود داشته باشد.

 اي آزمون هويژگي 5 -2 جدول 

 سمت ميزان درستي تشخيص آزمون كه نشان دهند فرد مورد آزمايش، بيماري دارد يا خير دقت 

 شودميزان افرادي كه بيمار هستند و با اين تست به بيماري آنها پي برده مي حساسيت

 شوندميزان افرادي كه بيمار نيستند و با اين آزمون بيمار تشخيص داده نمي ويژگي 

شانارزش منفي پيش صحيح موارد منفي كه ن ست از ميزان  شتهبيني عبارت ا سرطان ندا صد افرادي كه  ست دهندة در اند ا

 اند(.)احتمال منفي شدن آزمايش در افرادي كه واقعاً سرطان نداشته

 كشف سرطان در مراحل زودرس

شود، سرطان كوچك بوده، به يك ارگان محدود ميغربالگري سرطان بايد سرطان را در مراحل زودرس كشف نمايد )زماني كه 

و به گره لنفي و يا نفطه ديگر از بدن گسااترش نيافته اساات(. از جهت ديگر، غربالگري روي بيماري تأثيري ندارد. اگر در يك 

طان غربالگري، سرطان ريه در مراحل پيشرفته كه ديگر قابل عالج نيست كشف شود اين آزمايش به هدف خود يعني كشف سر

صيه نمي سينه براي غربالگري تو سه  ساده قف ست. به عنوان مثال عكس  سيده ا تواند شود زيرا نميدر زمان عالج پذيري نر

تري را نسبت به عكس ساده كشف نمايد تواند تومورهاي كوچكاسكن مي CTسرطان را در مراحل زودرس كشف نمايد. ولي 

اساااكن به عنوان ابزار موثرتري براي  CTزودرس كشاااف نمايد( اميدواريم )بنابراين ممكن اسااات سااارطان ريه را در مراحل 

ستان را در مراحل زودرس كه عالج ست زيرا سرطان پ شود. ماموگرافي يك غربالگري خوب ا سرطان ريه ب ست غربالگري  پذير ا

 كند.كشف مي

تنها به گره لنفي مساائول آن منطقه  ها اگر در صااورتي كه وقتي هنوز در ارگان مبدأ هسااتند ودر حال حاضاار، اكثر ساارطان

پذيرند. اگر سرطان كمي به دورتر گسترش يافته باشد و يا زياد رشد كرده باشد ولي هنوز اند كشف شوند عالجگسترش يافته

وارد نتوان با جراحي كامالً آن را برداشت شانس كمي براي عالج وجود دارد )البته استثنائي در اين مورد وجود دارد( در خيلي م

 دهد.حتي گسترش سرطان به گره لنفي همان ناحيه هم شانس عالج را بسيار كاهش مي

سرطان ريه قبل از اين شف گردد ميبنابراين، اگر  سترش يابد ك شود و يا به گره لنفي گ توان با جراحي آن را درمان كه بزرگ 

شد كرد سترش يابد و يا ر ساختمان ه و به اندازه يك تخمكرد. به بيان ديگر، اگر تومور به گره لنفي گ شود و يا به ارگان و  مرغ 

 ديگري حمله كند دست يافتن به درمان كامل خيلي مشكل است.

اگر سرطان گسترش بيشتري به نقاط دور پيدا كند و آنقدر بزرگ شود كه نتوان به وسيله جراحي آن را برداشت ديگر غيرقابل 

تي وجود دارد(. اين مطالب در مورد ساارطان پسااتان، كولون و معده و اكثر تومورهاي عالج خواهد بود ) در اينجا نيز اسااتثنائا



ترند. خون به طور طبيعي هاي خون )تومور مايع مانند لوساامي، لنفوم و ميلوم مولتيپل( پيديدهكند. ساارطانجامد صاادق مي

يان خون گسااترش يافته اساات. حتي در گردد بنابراين معموالً در زمان تشااخيص به تمام مغز اسااتخوان و جردرون بدن مي

 سرطان خون هم، احتمال عالج در صورت كشف آن در مراحل زودرس بيشتر است.

ها در صورت تشخيص زودهنگام قابل درمان باشند معقوالنه است كه هر تستي كه سرطان را زودتر كشف كند اگر اكثر سرطان

ها را ها را معالجه كنيم چون دير آنتوانيم بيشتر سرطانان گفت: ما نميتوكند. بنابراين مياحتمال عالج سرطان را بيشتر مي

 دهيم. پس اگر بتوانيم زود آنها را تشخيص دهيم مشكل حل شده است.تشخيص مي

ست شخيص براي د سرطان به حدي زود ت ست. بايد  يابي به هدف غربالگري كه همان افزايش طول عمر و كاهش درد و رنج ا

سيار مورد قبول جداده شود كه عال پذير باشد و يا با درمان به موقع از پيشرفت آن جلوگيري شود. به عنوان مثال، ماموگرافي ب

 است زيرا عمر زنان را با تشخيص سرطان پستان در مراحل قابل عالج، افزايش داده است.

ست ولي همه موافقند كه ماموگرام زندگ شروع غربالگري منظم هنوز مورد توافق ني ست. از جهت ديگر، سن  ي را نجات داده ا

ست بنابراين،  سيگاري طول عمر اين افراد را افزايش نداده ا سينه از افراد  سه  سيله گرفتن عكس قف سرطان ريه به و غربالگري 

تواند سرطان را در محل زودرس اي ميشود. البته هنوز مشخص نشده كه آيا عكس قفسه سينه دورهاين غربالگري توصيه نمي

 ف كرده و بر طول مدت بيماري تأثير گذارد يا خير.كش

 هزينه و در دسترس بودن 

آزمايشاات غربالگري بايد قابل تحمل و در دساترس بوده و نيز براي اساتفاده جمعيت زيادي طراحي شاده باشاد، البته ممكن 

ها ولي به هر حال اكثر غربالگرياست آزمايش غربالگري تنها روي افرادي كه در معرض خطر ايجاد سرطان هستند انجام شود 

شااود. بعضااي آزمايشااات مانند عكس قفسااه سااينه براي در يك جمعيت زياد كه اكثر آنها نيز فاقد ساارطان هسااتند انجام مي

 استفاده در يك جمعيت بزرگ گران هستند.

ميليون نفر( را  275حده )حدود دالر باشد و بخواهيم تمام افراد اياالت مت 10به عنوان مثال، اگر قيمت هر عكس قفسه سينه 

ساالنه هزينه شش قرار دهيم  شات گران كه افراد در  75/2اي معادل تحت پو شت. به بيان ديگر، آزماي ميليون دالر خواهد دا

ست. معرض خطر انجام مي صادي براي جمعيت بزرگ مقدور ني سيگاري  CTشود از لحاظ اقت سينه كه در افراد  سه  سكن قف ا

دالر هزينه دارد و هزينه كلي آن براي جمعيت يك ميليون نفري،  400ن ريه انجام شود تقريباً به ازاص هر نفر شديد براي سرطا

 هزينه عكس قفسه سينه براي تمام افراد خواهد بود. 8/1ميليون دالر است كه كمتر از  400معادل 

شد، آي شامل تعداد افرادي كه آزمايش خواهند  صرفهارزيابي هزينه يك غربالگري  شخيص زودرس در هزينه  جويي خواهد ا ت

هاي اضاااافي كه به علت نتايج مثبت و منفي كاذب به وجود خواهد آمد چقدر اسااات، خواهد بود. آزمايش بايد در كرد و خرج

دسااترس بوده تا براي تمام جامعه مفيد باشااد. يك غربالگري بزرگ كه فقط در مركز محدودي انجام شااود روي سااالمتي كل 

 موثر نخواهد بود.جامعه 

 آزمايش غربالگري بايد بيماري را كشف كند كه قابل درمان باشد.

گويد: دشااوار اساات كاري كنيم كه فرد بدون عالمت احساااس بهتري پيدا كند . به بيان يك ضاارب المثل قديمي پزشااكي مي

مداخله به جاي سااود بيشااتر به فرد آساايب ديگر، اگر مشااكل وجود ندارد كه بتوان با مداخله پزشااكي آن را حل كرد اين 

سرطانمي شات غربالگري  ساند. اگر ما بخواهيم با انجام آزماي شوش ر شف كنيم. فقط ذهن مردم را م هاي غيرقابل درمان را ك

ايم. اگر غربالگري قابل تحمل، در دسااترس و دقيق باشااد. ولي يك ساارطان غير قابل عالج را كشااف كند، اين آزمايش كرده

 رزش خواهد بود.ابي

يك راه وجود دارد كه بين غربالگري و ديگر آزمايشات پزشكي تفاوت گذاشت. اگر شخص احساس بيماري كند هم بيمار و هم 

پزشك موافقند كه آزمايشات تشخيص انجام دهند تا معلوم شود مشكل كجاست حتي اگر اين آزمايشات يك بيماري غير قابل 

فهميم كه اري باعث شااود فرد احساااس بدحالي بكند و يا سااالمتي او را به خطر اندازد ما ميدرمان را آشااكار سااازد. اگر بيم

ساس رنج بكند هر  سركوب كنيم تا بيمار كمتر اح شات و درمان دقيق عالئم بيمار را  ست. ما اميدواريم با آزماي ضر ا بيماري م

اي جز كشااف شااود و فايدهتسااكين درد فرد انجام نميچند كه بيماري عالج نشااود. به بيان ديگر، آزمايشااات غربالگري براي 



دهيم چون درمان موثر و بيماري كه درمان موثر آن موجود اسااات، ندارد. بنابراين، ما غربالگري سااارطان پوسااات را انجام مي

 كنيم.شفابخش آن وجود دارد ولي يك تومور بدون عالمت و غير قابل جراحي را غربال نمي

 ي خوبي دارند؟هايي غربالگرچه سرطان

 پستان، سرطان شامل هاسرطان اين  چندين آزمايش غربالگري سرطان وجود دارند كه موثر و مفيد بودن آنها ثابت شده است.

ست سرويكس و( مقعدي مجراي و بزرگ روده) كولوكتال شات. ا ستات نظير ديگر هايسرطان غربالگري آزماي  مورد ريه و پرو

ستند نظر اختالف صيه مي  از خيلي. ه ست را براي افراد در معرض خطر تو سرطان پو كنند ولي موثرتر بودن منابع غربالگري 

صيه نمي ست بنابراين براي تمام جمعيت تو شده ا شات هنوز تأييد ن سرطاناين آزماي سيار نادر كه براي گردد. تعدادي از  هاي ب

 (.5-3ري گران آن بايد در نظر گرفته شود )جدول پزشكان و كاركنان مراكز سالمتي كشنده است با وجود هزينه غربالگ

آزمايش غربالگري سرطان پستان شامل ماموگرافي )تصوير برداري پستان(، معاينه پستان به وسيله متخصص و معاينه خود فرد 

قرار  اساات. غربالگري ساارطان پسااتان به وساايله ماموگرافي بساايار مورد تأييد اساات زيرا ثابت شااده زناني كه تحت غربالگري

 (.5-1اند )شكل تري نسبت به زنان ديگر داشتهاند عمر طوالنيگرفته

(معاينه مقعد با انگشت )كه متخصص با 1آزمايشات غربالگري براي سرطان كولوركتال )روده بزرگ و مجراي مقعد( عبارتند از 

شت در مقعد آن را معاينه مي ستكش و قرار دادن انگ شيدن د ست خون در مدفوع يا ( آزمايش خون 2كند( پو در روده )كه ت

سكوپي 3شود( گاياك ناميده مي سيگموئيدو سكوپي و كولونوسكوپي از طريق قرار دادن ابزاري 4(  سيگوئيدو ( كولونوسكوپي، 

 شود )كولون همان روده بزرگ است(.در مقعد و فرستادن آن به باال و مشاهده مقعد و روده بزرگ انجام مي

 هايي آزمون غربالگري مناسب دارندسرطان چه 5 -3 جدول 

 آزمون غربالگري  نوع سرطان 

 ماموگرافي  سرطان پستان

 معاينه توسط پزشك يا خود بيمار   

 سيگموئيدوسكوپي  سرطان روده بزرگ و راست روده

 كولونوسكوپي  

 پاپ اسمير سرطان گردن رحم 

 مشاهده منطقه آسيب ديده  سرطان پوست 

 شود.نشان داده شده كه غربالگري سرطان كولوركتال باعث كاهش مرگ ناشي از آن و افزايش طول عمر فرد مي

نيكوال( انجام شود. در اين آزمايش ديواره سرويكس اسمير )مخفف كلمه پاپغربالگري سرطان سرويكس به وسيله آزمايش پاپ

شاود. پاپ بدخيم بررساي ميهاي بدخيم و يا پيشا كردن سالولخراشايده شاده و نمونه بافت آن زير ميكروساكوپ براي پيد

اسمير باعث كاهش قابل مالحظه مرگ و مير ناشي از سرطان سرويكس شده است. غربالگري سرطان پوست به وسيله مشاهده 

ن توصيه گيرد. اين نوع غربالگري با وجود شواهد اندك موثر بودن آپوست و جستجوي مناطق مشكوك به بدخيمي صورت مي

 تواند سرطان را در مراحل زودرس و قابل درمان كشف نمايد. شود زيرا خطري نداشته و ميمي

 شرايط پيش بدخيمي چيست؟

سرويكس مي ستان، كولون و  سرطان پ سترش يابند و يا حتي قبل از غربالگري  سرطان در مراحل زودرس قبل از اينكه گ تواند 

شدن به شرايط پيش سلول اينكه زمان كافي براي تبديل  سلول را  شد غير طبيعي  شف نمايد. ر شند ك شته با هاي بدخيم را دا

شرايط پيش شخيص  شود. ت سرطاني تبديل  سلول  شت زمان به  ست كه با گذ بدخيمي، بدخيمي گويند زيرا احتمال آن زياد ا

شرايط پيش ست زيرا معموالً درمان  سيار مفيد ا شود ب سرطاني  سانبدخيقبل از اينكه واقعاً  سيار آ تر خواهد بود. به عنوان م ب

سكوپي مي ضي پوليپمثال با كولونو شف نمود. بع ست ك شرايط پيش بدخيمي ا توان در حين ها را ميتوان پوليپ را كه يك 

ست. پاپ  سمتي از كولون يا مقعد ا شت ق سرطان واقعي نيازمند بردا شت در حالي كه  سكوپي، بدون نياز به جراحي بردا كولونو

سمير شرايط پيشنيز مي ا سرويكس آن را درمان نمايد ولي اگر تواند  سطحي از  شت يك اليه  شف كرده و با بردا بدخيم را ك

 سرطان سرويكس اتفاق افتد بايد تمام رحم با جراحي خارج شود.



 توان نتيجه نهايي يک غربالگري را ارزيابي كرد؟چگونه مي

شات غربالگري در طول زند سيار پيديدهارزيابي مجموع آزماي ست. تنها يك راهگي فرد ب شكوك ا سي يك مورد م حل تر از برر

حت  خاب نموده و گروه اول را ت كه دو گروه جمعيتي بزرگ را انت بالگري وجود دارد و آن اين  تايج غر يابي مجموع ن براي ارز

ي صااورت نگيرد. پس دو گروه را آزمايشااات غربالگري قرار داده و در گروه ديگر فقط مراقبت سااالمتي انجام شااود و غربالگر

شده ساني كه غربالگري  سه كنيم و ببينيم آيا ك شتهمقاي شتري دا توان به اختالفات ديگري اند؟ و همدنين مياند طول عمر بي

اند، كدام گروه هزينه بيشتري براي حفظ بين دو گروه توجه كرد مثالً كدام گروه بيشتر احتياج به بستري در بيمارستان داشته

گويند. چنين اند. به اين عمل مطالعه كنترل تصاااادفي ميالمتي داشاااته و كدام گروه رنج و درد بيشاااتري را تجربه كردهسااا

سالمطالعه سيار گران بوده و نياز به  ست ولي ميها وقت دارد ولي حتي بدون چنين مطالعهاي ب سخت ا توان دقت اي هر چند 

 آزمايشات غربالگري را مشخص كرد.

شده با بيمار يك راه آ شخيص داده  سرطان او با غربالگري ت ست كه  سه بيماري ا سان براي ارزيابي نتيجه كلي غربالگري، مقاي

اي باشد. البته قضاوت عادالنهديگري كه بدون انجام غربالگري و در نتيجه ايجاد عالئم سرطان او تشخيص داده شده است، مي

كه غربال شده با بيماري كه غربالگري براي او انجام نشده وجود داشته باشد  هاي مهمي بين بيمارينيست. ممكن است تفاوت

 شود.خود اين اختالف، بدون در نظر گرفتن غربالگري، باعث ميزائ بقاص در دو بيمار مي

انجام دهند به احتمال زياد مرتب پيش پزشك رفته و آزمايشات غربالگري را براي مثال، كساني كه به سالمتي خود اهميت مي

نمايند. اين اختالف در ها سالم نيست تا احساس بيماري نكنند به پزشك مراجعه نميدهند ولي افرادي كه سبك زندگي آنمي

سالمتي اهميت ميسبك زندگي، خود باعث مي شتهشود افرادي كه به  شتري دا سرطان بگيرند طول عمر بي  دهند حتي اگر 

هاست يا دانيد كه طول عمر زياد آن مربوط به سبك زندگي آنكنيد. نميه را مقايسه ميباشند. بنابراين وقتي شما اين دو گرو

انجام آزمايشات غربالگري، بنابراين، در ارزيابي موثر بودن غربالگري نكته اساسي اين است كه سبك زندگي دو گروه مشابه هم 

 كدام.كه يا هر دو گروه تحت غربالگري قرار گيرند و يا هيچ باشد. بنابراين تنها راه يكسان كردن دو گروه براي مطالعه اين است

 مدت آگاهي و طول تشخيص يعني چه؟

مشكل دوم براي مقايسه دو بيمار كه يكي با غربالگري به تشخيص رسيده است و ديگري بدون غربالگري، مسئله مدت آگاهي 

 و طول تشخيص است.

اي اند. در هر دو تومور به اندازها در نظر بگيريد كه به ساارطان ريه مبتال شاادهزنيم. دو خانم رحال مثالي براي زمان آگاهي مي

اند. سالگي فوت كرده 54سالگي در عكس قفسه سينه قابل مشاهده بوده است و هر دو نيز در سن  50بزرگ شده كه در سن 

سن در يكي از خانم شده و در ديگري كه بيمار اول در  سالگي براي غربالگري به دكتر مراجعه  50ها آزمايش غربالگري انجام 

سن  سرطان غير قابل عالج بوده و در  ست ولي تحت درمان قرار گرفته ولي  شده ا سرطان ديده  سينه او   54كرده و در عكس 

سااال بوده اساات. بيمار دوم تحت غربالگري قرار  4سااالگي فوت نموده اساات. ميزان بقاي اين خانم بعد از تشااخيص ساارطان 

سن نگرفته ول سرفه در  شده ولي با وجود  53ي به علت  شخيص داده  سرطان ت ست. در وي  شك مراجعه نموده ا سالگي به پز

 سال بوده است. 1سالگي فوت كرده است. ميزان بقاي اين بيمار پس از تشخيص تنها  54درمان در سن 

ضاوت كنيم مي سه نماييم. ميتوانياگر بخواهيم درباره موثر بودن غربالگري در اين دو بيمار ق بينيم كه م ميزان بقاص آنها را مقاي

سبت به خانمي  4ساله در ميزان بقاص بيمار اول )يعني بيماري كه پس از غربالگري  3غربالگري باعث افزايش  سال زنده بود ن

ش 1كه پس از تشخيص تنها  ست. البته هر دو زمان يكساني را از لحاظ مدت عمر دا ست( شده ا اند. در اين تهسال زنده بوده ا

مثال، تنها تأثير غربالگري اين بوده كه فرد مدت بيشااتري از داشااتن بيماري ساارطان آگاهي بوده اساات. خانمي كه آزمايش 

هاي هاي زندگي خود لذت برده است بدون اينكه نگران سرطان باشد. اين سالغربالگري انجام نداده بود مطمئناً بيشتر از سال

شته را زمان آگاهي مي سال( كه3اختالف بقا ) سرطان خود آگاهي دا شده و فقط فرد از  ضافه ن گويند. زمان به طول عمر فرد ا

شود. اگر با عكس دار شدن بيماري تعريف ميآگاهي به صورت فاصله بين تشخيص سرطان به وسيله غربالگري تا زمان عالمت

ست تشخيسينه مي ستان خيلي فرق ميشد سرطان را در مراحل زودرس كه قابل درمان ا كرد. احتماالً توده به ص داد حاال دا

شته مي سيله جراحي بردا سن و صورت غربالگري واقعاً مفيد بود زيرا سالگي به زندگي ادامه مي 70شد و خانم تا  داد در اين 



ضافه مي 16 سيل70به  54شد )از سال به زندگي فرد ا شخيص به و ه غربالگري تأكيد (. مطالعات بر ميزان بقاي فرد پس از ت

 دارند و زمان آگاهي بيمار در ارزشيابي غربالگري مفيد نيست.

دارشدن آن شود. با نوع سرطاني كه به واسطه عالمتطول تشخيص يعني ممكن نوع سرطان كه با غربالگري تشخيص داده مي

شف مي سرطان وجود دارد. يك ضيح دهم كه دو نوع  شد اجازه بدهيد تو شته با شد شود فرق دا سته ر سرطان آنقدر آه ك نوع 

سال  2رسد و در عرض كند و نوع ديگر بسيار سريع رشد كرده و به تمام بدن ميكند كه هيچ مشكلي براي فرد ايجاد نميمي

شد نميفرد را از پا در مي سته ر سرطاني كه آه شك نميآورد.  كه با غربالگري پيدا شود مگر اينكند هرگز باعث مراجعه به پز

كند باعث و يا در جريان يك آزمايش طبي براي مشااكل ديگر، كشااف شااود. از طرف ديگر، توموري كه سااريع رشااد مي شااود

كند تا بفهمد مشكل كجاست كه پس از آزمايشات سرطان تشخيص داده گردد بيمار به پزشك مراجعه ميبدحال شدن فرد مي

 شود.مي

هاي زير را خواهيد ديد: در شااود مالحظه فرماييد. تفاوتديگر انجام نمياگر شااما برنامه غربالگري يك شااهري را كه در شااهر 

شد ميشهري كه غربالگري انجام مي سريع ر شما هم توموري كه  شد ميشود  سته ر كند را با هم كند و هم توموري كه آه

ها رشد سال-ال به تومور آهستهرشد در اثر بيماري فوت كند افراد مبت -دهيد. حتي اگر بيمار مبتال به تومور سريعتشخيص مي

دار شدن مراجعه كرده و در ضمن رشد دارند ممكن است به خاطر عالمت-زندگي خواهند كرد به عالوه، افرادي كه تومور سريع

آزمايشات طبي ديگر به تشخيص برسند )بيشتر از آزمايشات غربالگري(. در شهري كه غربالگري انجام شده، ميزان بقا برابر با 

ستهمي شده، تومورهاي آه شهري كه غربالگري انجام ن ست. در  شف نمي-انگين دو گروه ا شد ك سرطانر هايي كه شوند و اكثر 

رشد خواهند بود. ميزان بقا در اين شهر نزديك به ميزان بقا بيماران مبتال به تومورهاي -شود تومورهاي سريعتشخيص داده مي

 رشد است. -سريع

رسد غربالگري باعث افزايش بقا شده باشد هر چند تأثيري بالگري انجام شده باالتر باشد و به نظر ميميزان بقا در شهري كه غر

ساً با  سا شده بود ا شف  سيله غربالگري ك سرطاني كه به و شد. در اين مثال، نوع  شته با بر كيفيت ادامه زندگي در فرد نگذا

اين خطا به ساارعت طول تشااخيص و تمايل آزمايشااات شااد، فرق داشاات. ساارطاني كه به علت عاليم آن تشااخيص داده مي

سته شف تومورهاي آه شد ايجاد مي-غربالگري براي ك شتباهات بايد ارزيابي كرد كه چه تعداد از ر شود. براي جلوگيري از اين ا

 ميرند و نيز سن آنها و ميزان بقاي آنها پس از تشخيص چقدر است.مردم به علت سرطان مي

 مضرات آزمايشات غربالگري را متعادل كرد؟ توان مزايا وچطور مي

حتي اگر بتوان با يك آزمايش غربالگري ساارطان را در مراحل زودرس تشااخيص داد باز هم براي خوب بودن آن كافي نيساات. 

د. رسانبراي اينكه علت اين مطلب را بدانيد بايد قبول كنيد كه آزمايشات غربالگري عالوه بر منافع آن، به شخص آسيب هم مي

شما مي صور كنيد پس از انجام غربالگري چه اتفاقي براي  شد خيالتان راحت ميت شود و تا آزمايش افتد، اگر نتيجه طبيعي با

صي  شخي شات ت شد، آزماي صي ديگري نداريد ولي اگر نتيجه غير طبيعي با شخي غربالگري بعدي نياز به انجام هيچ آزمايش ت

ست جواب شود. ممكن ا شتري بايد انجام  ست بدون وجود بيماري واقعي، آزمايش غير  بي شد: اوالً ممكن ا شتباه با آزمايش ا

 طبيعي شود )همان نتيجه مثتب كاذب كه قبالً توضيح داده شد(. 

شد، به  ست آزمايش واقعاً غير طبيعي باشد ولي اين نتيجه غيرطبيعي مربوط به سرطان نبا عنوان مثال ماموگرافي دوم ممكن ا

شده ولي پس از نمونه سيله جراحي، خوشبه كرات غير طبيعي  شخيص داده ميبرداري به و سرطان( ت سوم خيم )بدون  شود 

رشااد بوده كه تا آخر عمر براي فرد مشااكلي به وجود نياور. -ممكن اساات غربالگري، ساارطاني را آشااكار كند كه آنقدر آهسااته

گفته شد( و در نهايت، آزمايش غير طبيعي ممكن است حاكي از سرطان خطرناك باشد كه نياز  )همان طول تشخيص كه قبالً

 پذير كشف شده باشد يا در مرحله غير قابل عالج.به درمان داشته باشد. در اين حالت نيز ممكن است سرطان در مرحله عالج

شما در يكي از دو دسته اول قرار گرفته شما يحال فكر كنيد كه  ايد و آزمايش غير طبيعي ك آزمايش غربالگري انجام دادهايد: 

شك نمونهبوده و به نظر مي ست. به علت آزمايش غير طبيعي، پز سرطان داريد در حالي كه اين طور ني سد  برداري جراحي را ر

صيه مي سرطان رد ميكند. نمونهتو شده و  ستتان ميبرداري انجام  سودهشود وقتي نتيجه نهايي به د سد آ شويد. اما مي ر

اي از عصبانيت و اضطراب برداري و سپس گرفتن نتيجه آن باعث ايجاد دورهفهميدن نتيجه غربالگري و انتظار براي انجام نمونه

 در شما خواهد شد.



بيشتر برداري شود، عوارض جانبي آن تري از نمونهعالوه بر اين، اگر نتيجه غير طبيعي غربالگري باعث انجام آزمايشات تهاجمي

كند خيم در عكس قفسه سينه سرطاني به نظر برسد پزشك توصيه ميخواهد بود به عنوان مثال، اگر يك ندول يا توده خوش

دانيم كه توده احتياجي به درمان ندارد ولي در زندگي واقعي تا توده كه به وساايله جراحي برداشااته شااود. در اين مثال ما مي

توانيم اين تشخيص را بدهيم. اگر به خاطر جراحي ژيست زير ميكروسكوپ بررسي نشود ما نميبرداشته نشود و به وسيله پاتولو

ايد ديدهدچار مشكل جدي شويد اين مشكل كامالً بدون علت ايجاد شده است. در چنين شرايطي، شما فقط از غربالگري آسيب

 صالً آزمايش غربالگري را انجام ندهيد!شد تنها راه جلوگيري از اين آسيب كه شما او اين كار نبايد انجام مي

شات غربالگري مي شن كنيم: آزماي شتر رو شخيصي ديگري تواند باعث پيشاجازه دهيد ابتدا اين مطلب را بي آمدن فرايندهاي ت

لي تواند به خاطر اختالالت رواني ناشي از غير طبيعي بودن غربالگري باشد در حاشود كه براي فرد مضر است. اين مضرات مي

ناشي از فرايندهاي تشخيصي ديگر است كه بايد انجام شود وقتي اين روند  كه نتيجه آزمايش اشتباه است و يا به علت آسيب

ضرات آن جبران كند، وقتي ميانگين افزايش طول  ست غربالگري بايد م ست. مزاياي يك ت شوار ا شد متوقف كردن آن د شروع 

 شود.ري قابل توجيه ميكنيم مضرات غربالگعمر مردم را حساب مي

كنيم معني آن اين است حاال اجازه دهيد به شكل بالقوه، ديگر آزمايشات غربالگري سرطان بپردازيم. وقتي صحبت از بالقوه مي

كه غربالگري ممكن است سرطاني را كشف كند كه براي فرد خطر بسيار كمي داشته است. البته اين موضوع مورد اختالف نظر 

 يابند.كنند كه حتي تا آختر عمر گسترش نميرشد مي-ها آنقدر آهستهاز سرطان است ولي بعضي

به عنوان مثال، سرطان پروستاتي كه قبالً تشخيص داده نشده بوده است به وسيله تشريح پيرمردي كه به علت ديگر فوت كرده 

سالمشخص مي شده را تجربه كند زندگي كرده ها بدون اين كه درد و رنجي از سرطان تشود. اين مرد احتماالً  شخيص داده ن

ست. اين مرد هرگز درماني دريافت نكرده و هيچ ست. اگر گاه به خاطر اين كه ميا شده ا سرده ن صباني و اف سرطان دارد ع داند 

ا تجربه شود فرد درد و رنج بيماري ركسي بخواهد زماني كه فرد زنده است براي سرطان پروستات او را غربالگري كند باعث مي

كرده و شايد به خاطر آن فوت نمايد و حتي شايد بخواهند او را درمان كرده و عوارض جانبي بهبودي را براي او ايجاد كنند. به 

 بيان ديگر، بهتر است فرد هيچ وقت نداند سرطان دارد، و در نهايت هم به خاطر علت ديگري چون حمله قلبي خواهد مرد.

دهد كه نبايد در دسترس كند كه آزمايشات غربالگري اطالعاتي را به ما مين مطلب را عنوان ميرشد اي-بحث تومورهاي آهسته

ضي ديگر بي ستند ولي بع ضي از اين اطالعات مفيد ه ست كه قرار گيرند. البته بع ضح ا ضر خواهند بود.م وا معني و يا حتي م

شات غربالگري )مانند ماموگرافي و پاپ ضي آزماي سمير( نجات دهبع ستند و براي تمام جامعه مزايايي دارند كه ا نده زندگي ه

شده شيابي ن شات غربالگري( كه كامالً ارز شات ديگر )به ويژه آزماي ست. ولي براي آزماي شتر از خطرات آن ا ست كه بي اند، مهم ا

 توانيم بكنيم.بدانيم با اطالعاتي حاصل از آن چه كار مي

PSA و سرطان پروستات: يک مثال ويژه از مشكل آزمايشات غربالگري 

سيله اندازه ستات به و سرطان پرو سطح آنتيغربالگري  ستات )گيري  شود. اين آزمايش ( در خون انجام ميPSAژن ويژه پرو

 غربالگري يكي از پر اختالف نظرترين موارد غربالگري است.

نجام شاااد كه هنوز مفيد بودن آن به اثبات نرسااايده بود و در نتيجه اختالف نظر زماني اين آزمايش غربالگري در بين عموم ا

 بسياري درباره آن ايجاد شد. )به داليلي كه قبالً توضيح داده شد(.

PSA شود. زماني كه هاي سرطاني پروستات توليد ميهاي سالم و هم به وسيله سلولپروتئيني است كه هم به وسيله سلول

خيم پروستات يا آيد )مثالً بزرگ شدن خوششود و يا اختاللي در غده پروستات به وجود ميوستات مبتال ميفرد به سرطان پر

BPH سطح  )PSA يابد. معموالً، در خون افزايش ميPSA  ساير ست. مانند  ستات ا سرطان پرو افزايش يافته زودترين يافته 

كه به نقاط ديگر گسترش نيافته باشد، با گذشت زمان سرطان  تومورهاي جامد، سرطان پروستات نيز زماني قابل درمان است

ستات عالمت صورت ديگر براي دار ميپرو شت ( در اين  سترش به نخاع درد پ صورت گ شكل در دفع ادرار يا در  شود )مثالً م

د تعداد افرادي كه به درمان دير شده است. بنابراين، اگر با اين آزمايش بتوان سرطان پروستات را در مراحل ابتدايي كشف نمو

 يابد.ميرند كاهش ميعلت سرطان پروستات مي

شان داده شده كه به وسيله اندازه توان سرطان پروستات را در مراحل زودرس تشخيص داد ولي قابل مي PSAگيري واضحاً ن

ست. مطمئناً به  شده ا سطه نتيجه درمان بود آن و نيز افزايش طول عمر و كاهش درد و رنج فرد هرگز ثابت ن ، قابليت  PSAوا



ست كه اين هدف را اثبات نمايد. به خاطر داليلي كه در ذيل  ست ني ضر مدركي در د شد ولي در حال حا شتر خواهد  درمان بي

توضيح داده خواهد شد و نيز نبود مدركي كه ثابت كند غربالگري سرطان پروستات طول عمر فرد را افزايش داد و درد و رنج او 

 گيري درباره انجام غربالگري سرطان پروستات دشوار شده است.دهد، تصميمرا كاهش مي

را انجام دهد؟ پاساااه به اين ساااوال به ميزان ساااود و زيان كه فرد از  PSAبا توجه به اين مطلب آيا يك مرد بايد غربالگري 

ده و دومين علت مرگ ناشي از ترين سرطان مردان در اياالت متحبرد بستگي دارد. سرطان پروستات شايعمي PSAآزمايش 

نفر  30000شوند و حدود مورد سرطان پروستات در اياالت متحده تشخيص داده مي 190000سرطان است. ساالنه تقريباً 

سرطان بر اثر بيماري مي سيار خوبي براي تشخيص  ست و اين دليل ب ستات معموالً دردناك ا سرطان پرو شي از  ميرند. مرگ نا

، ضروري  PSAزودرس است يعني زماني كه هنوز قابل عالج است. ولي به هر حال قبل از انجام آزمايش پروستات در مراحل 

 خواهد بكند.است كه فرد بيانديشد با اطالعات به دست آمده از غربالگري چه مي

صورت انجام آزمايش  شد. حال اگر  PSAدر  ست طبيعي با افزايش يافته با شك افزايش يافت PSA، نتيجه ممكن ا شد پز ه با

است ولي با  ng/mlغير طبيعي باشد )مقدار طبيعي آن  PSAخواهد بفهمد با چه سرعتي اين افزايش رخ داده است. اگر مي

سن، به افزايش مي شك نمونهافزايش  شد احتماالً پز سريع با صيه مييابد( و افزايش آن  ستات را تو نمايد. البته برداري از پرو

در حد خفيفي افزايش يافته باشااد،  PSAساارطان ندارند. به عنوان مثال، اگر  PSAافزايش يافته  بسااياري از افراد با سااطح

شت و انجام نمونه ng/ml 6  ،50حدود  ستات وجود خواهد دا سرطان پرو صد احتمال  ضروري در شرايط غير  برداري در اين 

ستات كه  سرطان پرو ست، با وجود  6او  PSAخواهد بود. در فرد مبتال به  شخيص داده ا سرطان ت ست  گرفتن نمونه ممكن ا

شكل غربالگري  شود. اين اولين م ست. اين امر باعث مي PSAن سرطان تحت نمونها سياري بيماران بدون وجود  برداري شود ب

 بوده است با وجود سرطان، آن را كشف نكند. PSAبرداري كه به خاطر افزايش اندك قرار گيرند و نيز نمونه

برداري هم راضي نشد، در اين صورت اصالً برگشت و براي انجام نمونه PSAال قبل بيمار با سطح افزايش يافته حاال اگر در مث

برداري انجام شود باال فقط بيمار را نگران كرده كه آيا سرطان دارد يا نه. حاال اگر نمونه PSAچك شده است؟ اين  PSAچرا 

شد. اين نمونه شته با كند. و بيمار بايد در آينده نيز به خاطر طبيعي احتمال وجود سرطان را رد نمي برداريو سرطان وجود ندا

PSA كند چرا بايد اين سري طوالني آزمايشات را انجام برداري را تكرار نمايد. در اين صورت بيمار فكر ميافزايش يافته نمونه

 اي ندارد.دهد در حالي كه سودمندي ثابت شده

شواهدي از گسترش تومور به خارج از نظر بگيريم كه در نمونه حاال بياييد اين گونه در برداري اين فرد سرطان كشف شد ولي 

انتخاب  4خواهد تحت درمان قرار گيرد يا نه. براي اين فرد پروسااتات وجود نداشاات. حاال بايد فرد تصااميم بگيرد كه آيا مي

 وجود دارد

شر1 صورت كه درمان  شا كند، به اين  شيند و تما شرفت بيماري ( بن شد تا پي شك با شود و به طور منظم تحت نظارت پز وع ن

شود تا ( راديوتراپي از خارج، روندي كه به پروستات اشعه تابانده مي3( برداشت پروستات به وسيله عمل جراحي 2ثابت شود. 

هاي راديواكتيو از ر دادن قرص( راديوتراپي از داخل، به اين صااورت كه به وساايله قرا4هاي ساارطاني از بين بروند و يا ساالول

 شود.طريق پوست به درون پروستات اشعه تابانده مي

دانيم جراحي يا راديوتراپي عمر ها نساابت به ديگري برتري دارد. ما نميداند كه كدام يك از اين درمانكس نميمتأساافانه هيچ

شتر از نيمي از افراد كه جراحي ها عوادانيم به هر حال اين درمانكند يا كوتاه ولي ميرا طوالني مي شايد بي رض جانبي دارند. 

شت كردن ادرار ميمي شده و عده كمي نيز دچار ن سي ناتوان  اختياري(. حدود نيمي از شوند )درجاتي از بيشوند از لحاظ جن

ظار، عوارض جانبي ندارد شوند. انتگيرند به ناتواني جنسي و تحريك مزمن مقعد دچار ميبيمارران كه تحت راديوتراپي قرار مي

دانست كه با وجود شوند و اگر فرد از اول ميكنند عصباني ميكاري نميدانند سرطان دارند ولي هيچولي اكثر افراد از اينكه مي

رفت، يعني اگر قرار نيست درماني انجام شود چرا غربالگري تشخيص، سرطان درمان نخواهد شد اصالً براي انجام غربالگري نمي

سرطان دارد و با اين حال درمان دريافت نميك شخيص ندهيم. به بيان ديگر، فرد وقتي بفهمد  صالً ت ست ا كند نيم؟ پس بهتر ا

كند حتي اگر درمان براي او عوارض جانبي داشااته بشاااد و طول عمر او را هم افزايش ندهد. در نتيجه، احساااس ناراحتي مي

 مريكا بسيار رايج است.جراحي برداشت پروستات و راديوتراپي در آ



ستات نياز به درمان ندارد و اين در يك موضوع پيديده سرطان پرو ست كه بعضي موارد  ست ا تر اين كه، مدارك معتبري در د

هاي خطرناك پروسااتات كه نياز به درمان دارند افتراق بگذاريم. توانيم بين اين نوع ساارطان و ساارطانحالي اساات كه ما نمي

سرطانطور كه بعداًهمان شد، ما اعتقاد داريم كه  ستات وجود دارند زيرا هاي خوش گفته خواهد   3/1خيم )بدون تهاجم( پرو

شاود در برداري پس از مرگ آنها شاواهد سارطان پروساتات يافت ميكنند در نمونهساال زندگي مي 80افرادي كه بيشاتر از 

شدهحالي شخيص داده ن صالً ت سياريكه ا ستات زندگي مي اند. به بيان ديگر، ب سرطان پرو سن با  كنند بدون آنكه از مردان م

ها الزم هايي را تشااخيص دهد كه درمان آنساارطان PSAناراحتي از آن داشااته باشااند. در نتيجه اين نگراني وجود دارد كه 

هيچ راه قابل اعتمادي برداري وجود سرطان را ثابت كردند ما و نمونه PSAنيست. حاال اگر به مورد مثال خودمان برگرديم كه 

نداريم كه به فرد بگوييم ساارطان او خطرناك هساات يا نه. اگر او تحت درمان با جراحي يا راديوتراپي قرار گيرد ممكن اساات 

سال زندگي كند يا ممكن است  10تواند توانيم به او بگوييم با درمان ميبهبود يابد و هم ممكن است درمان نشود ما حتي نمي

 ن بميرد.بر اثر سرطا

 هستند: PSAها مشكالت غربالگري بنابراين اين

 تست خيلي دقيقي نيست.

 مطمئن نيستم: PSAدرباره درمان سرطان كشف شده از طريق 

 هايي را كشف نمايد كه خطرناك نيستند.ممكن است سرطان PSAغربالگري 

 تواند طول عمر فرد را افزايش دهد يا نه.جراحي و يا راديوتراپي ميدانيم درمان نمي

شان داده طول عمر را افزايش مي PSAاگر مدركي كه ثابت كند  ست. حتي اگر ن شود تمام اين مشكالت قابل حل ا دهد پيدا 

طالعاتي در دساات انجام از خطرات آن بيشااتر اساات باز هم اختالالت نظر از بين خواهد رفت. م PSAشااود مزاياي غربالگري 

هاي عادي را انجام گيرند و گروه ديگر فقط مراقبتقرار مي PSAكند، گروهي تحت غربالگري است كه افراد را به دو دسته مي

خواهيم  PSAدهند. حال اگر گروه اول طول عمر بيشااتري داشااته باشااند ما مدرك معتبري براي سااودمندي غربالگري مي

 داشت.

الزاماً كار اشتباهي نيست. بايد سود يا ضرر آن سنجيده شود ولي به هر حال پيديده است  PSA  ربالگري بابه طور خالصه، غ

ستات  سرطان پرو ستگي دارد. خيل از مردان در اثر  شخصي ب شود به نظر  ستات انجام  سرطان پرو و انتخاب اين كه غربالگري 

سرطان را تجربه ميمي ساندن ميرند و خيلي ديگر درد و رنج اين  شخص براي به حداقل ر ست كه  كنند. بنابراين قابل قبول ا

هاي غربالگري را انجام داده و در صورت غير طبيعي بودن آن از جراحي راديوتراپي براي درمان استفاده كند شانس مرگ، تست

دهد. اگر شخص، با وجود يشانس مرگ ناشي از سرطان پروستات را كاهش م PSAولي فرد بايد بداند كه واقعاً ثابت نشده كه 

شدن از مزايا و خطرات  صورت گيرد. در نهايت، غربالگري  PSAآگاه  صميم گرفت غربالگري را انجام دهد بايد اين آزمايش  ، ت

 سرطان پروستات بر اساس تصميم خود شخص است )البته با كمك و همراهي پزشك(.
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