
 هُـوَالشـافي

  
 غربالگري سرطان

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

 

 توصيه به بيماراني كه در معرض خطر نسبي قرار دارند

سالگي آغاز كنند.  50تشخيص اين سرطان را از سن مقعد: زنان و مردان بايد غربالگري معمول براي  -سرطان رودة بزرگ -1

 شود.نوع غربالگري توسط پزشك معالج و بيمار انتخاب مي

 سال ماموگرافي انجام دهند. 2تا  1سالگي به بعد بايد به طور مرتب هر  40سرطان پستان: زنان از سن  -2

سال يك بار تست پاپ اسمير انجام  3سالگي هر  21سرطان گردن رحم: زنان بايد بعد از شروع فعاليت جنسي يا از سن  -3

 دهند.

 سرطان پروستات: مردان بايد دربارة نوع غربالگري سرطان پروستات يا پزشك خود مشورت كنند. -4

ها وجود هاي موجود براي تشخيص ساير سرطانها: شواهدي براي حمايت از نظريه انجام غربالگري با روشساير سرطان -5

 ندارد.

 هاي گروه ويژه خدمات پيشگيرانة اياالت متحده اس توصيهبر اس

 فوائد غربالگري 

غربالگري مؤثر امكان پيشگيري اوليه و ثانوية بيماري را با هدف كاهش ضايعات و مرگ و مير ناشي از هر بيماري خاص، فراهم 

بتدا بيماري مورد بررسي بايد در فاز پيش از آورد. براي استفاده بهينه از غربالگيري وجود عوامل متعددي ضروري است. در امي

بروز نشانة بيماري باشد تا امكان پيشگيري يا درمان بالقوه وجود داشته باشد. در درجة دوم امكان انجام يك تست ساده، ارزان 

تفسير و با و به طور كلي قابل قبول با درجة حساسيت و صحت باال وجود داشته باشد. سوماً تست بايد به درستي انجام و 

هاي ها و تستها امكان پذير نيست اما در حال حاضر روشپيگيري مناسب دنبال شود. اگر چه غربالگري براي همة سرطان

 مقعد، پستان، گردن رحم و پروستات وجود دارند.  -غربالگري براي سرطان رودة بزرگ

د كه اين ممكن است ناشي از عدم آگاهي و دسترسي شونهاي غربالگري اغلب به درستي استفاده نميمتأسفانه اين آزمايش

 باشد.

گيرد، از آنجا هاي مختلف، متفاوت است و اغلب بر اساس شواهد و يا نظر متخصص انجام ميتوصيه غربالگري توسط سازمان

ه امكان دهد، انتخاب يك دستورالعل پيشرفته ككه پزشك انتخابش را بر اساس يك سري دستورالعمل و راهنما انجام مي

هاي غربالگري براي بيماراني كه در بررسي و ارزيابي شرايط كلية بيماران را فراهم كند، ضروري است. در اين بخش توصيه

( و USPSTFمعرض خطر نسبي قرار دارند بر اساس قوانين مؤكد آزمايش و بررسي مركز خدمات پيشگيرانة اياالت متحده )

گيرد. زماني كه وضعيت موجود بيمار انجام غربالگري مانند انجمن سرطان آمريكا صورت ميهاي معتبر نيز قوانين ساير سازمان

دهد، براي مثال، در مواردي كه افراد در معرض خطر زياد قرار دارند، انجام آزمايش با نظر متخصصان را ضروري نشان نمي

 گيرد.پزشكي يا اجتماعي انجام مي

گيرد، براي ها با به دست آمدن اطالعات و شواهد جديد صورت ميرائه شده توسط سازمانهاي اتجديد نظر يا اصالح در توصيه

 مراجعه كنيد.« منابع بيشتر»به دست آوردن اطالعات بيشتر به بخش 

هاي الزم شود اما فقط در صورتي كه تست به صورت منظم انجام گيرد و پيگيريغربالگري سرطان باعث نجات زندگي مي

هاي مناسب و پيگيري همة نتايج به حبت با بيماران دربارة غربالگري سرطان اهميت دارد، براي انجام تستانجام شود. ص

 ريزي كنيد.دست آمده، برنامه

 اصطالحات غربالگري 



 شيوع بيماري: تعداد موارد جديد بيماري در بين جمعيت در يك دورة زماني معين.

 ن جمعيت در يك زمان معين )شامل موارد جديد و قديم(. بروز بيماري: تعداد كل موارد بيماري در بي

 پيشگيري اوليه: تشخيص و درمان شرايطي كه هنوز به سرطان تبديل نشده و پيشگيري از گسترش سرطان.

 پيشگيري ثانويه: تشخيص بيماري در مراحل اوليه و قابل درمان براي پيشگيري از بسياري از عواقب منفي در حد امكان.

 عي: نتيجة مثبت تست در فردي كه بيمار است.مثبت واق

 منفي واقعي: نتيجة منفي تست در فردي كه بيمار نيست.

 مثبت كاذب: نتيجة مثبت تست در فردي كه بيمار نيست.

 منفي كاذب: نتيجة منفي تست در فردي كه بيمار است.

 آنها مثبت است.حساسيت يك تست: تعداد افرادي كه از جمعيت با بيماري كه نتيجه تست 

 اختصاصي بودن يك تست: تعداد افرادي از جمعيت بدون بيماري كه نتيجه تست آنها منفي است.

 بيني: تعداد افرادي از جمعيت واقعاً بيمار كه نتيجة تست آنها مثبت است. )سهمي از مثبت واقعي(مقدار مثبت قابل پيش

 بدون بيماري كه نتيجة تست آنها منفي است. )سهمي از منفي واقعي(بيني: تعداد افرادي از جمعيت مقدار منفي قابل پيش

دهند. نتيجة تست را چه به صورت عددي ) براي مثال اي را ارائه نميهاي غربالگري نتايج مثبت و منفي سادهبسياري از تست

هاي پاپ اسمير( بايد با تست هاي خاص پروستات( يا به صورت ظاهر غير طبيعي )مانند ماموگرافي پستان ياتعداد آنتي ژن

شود مقايسه كرد. با مقايسه با اين وضعيت استاندارد نتيجة در نظر گرفته مي« طبيعي»يك وضعيت استاندارد كه به عنوان 

هاي گردد. هر چند توجه به اين نكته حائز اهميت است كه اغلب اشتباهاتي در تفسير آزمايشمثبت يا منفي تست مشخص مي

هاي درصد باشد. در واقع براي بسياري از تست 100وجود دارد و هيچ آزمايش و يا روشي وجود ندارد كه صحتش انجام شده 

در زمان انجام «( استاندارد طاليي)»غربالگري، تعيين حساسيت و اختصاصي بودن دشوار است چرا كه شرايط واقعي بيماري 

 تواند با اطمينان تعيين شود.آزمايش نمي

ها احتمال نتايج غلط نيز بايد در نظر گرفته شود. در صورتي كه نتيجة آزمايش منفي كاذب باشد، بيمار غربالگري با وجود همة

ممكن است از نتيجة منفي تست به اشتباه احساس امنيت بكند و اين باعث شود تا تشخيص و درمان بيماري با تأخير زياد 

بيمار نيست ممكن است به علت نتيجة مثبت دچار اضطراب شود و  انجام بگيرد. در مورد نتيجة مثبت كاذب، شخصي كه

 ها و اقدامات غير ضروري شود.درگير پيگيري

 براي آگاهي بيشتر دربارة غربالگري به آدرس وب سايت ذيل مراجعه كنيد:

 روشهاي جاري گروه ويژه خدمات پيشگيرانه آمريكا: مروري به فرآنيد. مقاله از

 Am j prev Med 2001-  (s3 )20 :34-021  .آژانس كيفيت و تحقيقات سالمتي، راكويل، ام دي 
(http://www. Ahrq. Gov/ clinic/ ajpmsuppl / harris1. htm) 

 مقعد  -غربالگري سرطان رودة بزرگ

وليه و با امكان هايي كه آمادگي سرطاني شدن را دارند باعث پيشگيري اتواند با تشخيص پليپغربالگري سرطان روده مقعد مي

سرطان در مراحل اوليه و قابل درمان شخيص  ستپذير كردن ت شگيري ثانويه گردد. ت هاي متعددي براي ترين مرحله، باعث پي

مقعد وجود دارد. )تست خون مخفي در مدفوع، سيگموئيدوسكوپي قابل انعطاف، كولونوسكوپي  -غربالگري سرطان رودة بزرگ

دهند. از ها ميزان مرگ و مير ناشي از اين بيماري را كاهش ميمادة حاجب باريم( و همة اين تستو عكسبرداري با استفاده از 

هاي فوق نسبببت به ديگري برتري ندارند، پزشببك معالج و بيمار انتخاب را بر اسبباس امكان انجام آنجايي كه هيچكدام از روش

كند تا به بيمار امكان انتخاب بدهد. هر تست را مشخص مي مشخصات 2 شمارة جدول  دهند.آزمايش و تمايل بيمار انجام مي

هاي ضببروري را در نظر هاي انجام تسببت و تكرار آن و پيگيريها متفاوت اسببت، با اين وجود بايد هزينههزينة هر يك از تسببت

اكنون تحت  هاي مقرون به صببرفة آزمايش در نظر گرفته شببده اسببت. به عالوه اين خدماتاسببتراتژي روش 5گرفت، در هر 

 پوشش بيمه قرار دارند.

شمارة صيه1جدول  سرطان آمريكا . تو شگيري آمريكا و انجمن  سط مركز خدمات پي شده تو سرطان ارائه  هايي براي غربالگري 

 براي افرادي كه در معرض خطر متوسط قرار دارند.



 انجمن سرطان آمريكا  مركز خدمات پيشگيري آمريكا  

 مقعد  -سرطان رودة بزرگ

لگري منظم از سبببن  مردان و زنان  ، 50غربببا

انتخاب روش غربالگري بر اسببباس 

تمايل بيمار، بالمانع بودن آزمايش 

پذير بودن انجام تسبببت و و امكان

 پيگيري.

 سالگي. 5شروع سن از 

( FOBTجستجوي ساالنة خون مخفي در مدفوع )

سكوپي قابل انعطاف )  5( هر flex sigسيگموئيدو

 سال 

 يا 

FOBT  + ساالنهFlex sig  سال 5هر 

 يا 

 سال 5عكسبرداري با مادة حاجب باريم هر 

 يا 

 سال  10كولوسكوپي يا رويت رودة بزرگ هر 

  
 سرطان پستان 

جام  زنان  بدون ان يا  ماموگرافي همراه و 

سط پزشك هر  ستان تو  1معاينه پ

 40سال يك بار شروع از سن  2تا 

 سالگي

شروع ا ساالنه  سن ماموگرافي  سالگي معاينه  40ز 

ستان توسط پزشك هر  سن  3پ  20سال يكبار از 

 سالگي هر سال  40سالگي و از سن  39تا 

 و

معاينه پستان توسط بيمار بايد توصيه شود تا بيمار 

 هاي اين معاينه آگاه شود.از فوائد و محدوديت

 سرطان گرن رحم 

پاپ اسمير هر سه سال يكبار تست  زنان 

براي زناني كه فعاليت جنسي دارند 

و به بيماري سبببرطان گردن رحم 

 مبتال هستند

سال يكبار بعد از اولين  سه  سمير هر  ست پاپ ا ت

سبببالگي. انجام اين تسبببت  21تماس جنسبببي يا 

بصورت مرسوم بايد ساالنه و در صورت انجام آن بر 

سا ساس روش مايع رنگ آميزي بايد دو شد. ا النه با

سبباله يا بيشببتر اگر سببه  30تناوب تسببت در زنان 

آزمايش پياپي طبيعي باشببد و فرد در معرض خطر 

شد به هر دو تا  شته با سال كاهش  3زياد قرار ندا

 يابد.مي

 سرطان پروستات 

ژن گيري سببباالنه آنتيدسبببتي مقعد+ اندازهمعاينه  توصيه نشده است مردان 

سالگي انجام شود  50سطحي پروستات بايد از سن 

 )همراه با اطالعات دربارة فوائد و خطرات غربالگري( 

ساالنه  سرطان آمريكا انجام  سيتو ملي  سال با هم بهتر از انجام هر يك  5را هر  Flex sign , FOBT* ان

 داند.به تنهايي مي

 مقعد قرار دارند. -گروههايي كه بيشتر در معرض خطر سرطان رودة بزرگ

كسبباني كه در معرض خطر بيشببتري قرار دارند بايد زود اقدام به انجام آزمايش كنند و ممكن اسببت تكرار آزمايش براي آنان 

 ضروري باشد، گروههايي كه بيشتر در معرض خطر قرار دارند از قرار زيرند:



سال يكبار(  5تا  3ريزي شود )معموالً هر آدنوم، بعد از برداشتن يك يا چند پليپ، كولونوسكوپي بايد برنامه هايسابقة پليپ

 گيرد. هاي يافت شده انجام ميكه بر اساس تعداد و بافت شناسي پليپ

رار بگيرند و مكرراً اند بايد تحت نظر متخصببص قمقعد مبتال بوده -مقعد. افرادي كه به سببرطان روده -سببابقة سببرطان روده

 كولونوسكوپي را انجام دهند.

( سابقة بيماري التهاب رودهIBD سكوپي و نمونه سال كولونو سترش و مدت زمان بيماري تعداد دفعات انجام  ساس گ ( بر ا

شود. كولونوسكوپي اغلب هر  ستماتيك بايد در نظر گرفته  سي شروع التهاب  8سال بعد از گذشت  2تا 1برداري  تمام سال از 

 گيرد.سال بعد از التهاب طرف چپ روده انجام مي 15رودة بزرگ يا 

 ريزي براي غربالگري بر اسبباس تعداد، نسبببت و سببن افراد مقعد. برنامه -تاريخچه خانوادگي پليپ آدنوم يا سببرطان روده

 گيرد.اند انجام ميها مبتال شدهخانواده كه به اين بيماري

  
 مه توصيه شده براي غربالگري برنا بستگان مبتال شده 

افراد درجه اول خانواده )پدر و مادر، 

خواهر، برادر يببا فرزنببد( مبتال بببه 

مقعببد يببا  -سبببرطببان رودة بزرگ

 هاي آدنومپليپ

تشببخيص قبل 

 سالگي  60از 

سكوپي هر  شروع از  5كولو سال  10سالگي يا  40سال، 

ماري در  به اين بي بل از كمترين سبببن ابتال  بين افراد ق

تشببخيص بعد  خانواده

 سالگي  60از 

سني كه مبتال  ستگان درجه اول هر  دو يا چند نفر از ب

 اندبه سرطان روده مقعد شده

سال  10سالگي يا  40سال، شروع از  5كولوئوسكوپي هر 

ماري در بين افراد  به اين بي بل از كمترين سبببن ابتال  ق

 خانواده

گان در ند نفر از بسبببت يا چ يا دو  پدربزرگ  جه دو )

مادربزرگ، عمو، دايي يا عمه، خاله( در هر سبببني كه 

 اند.مبتال به سرطان روده مقعد شده

انجام غربالگري به عنوان فردي در معرض خطر متوسبببط، 

 سالگي  40شروع از سن 

 مقعد:  -آمريكا. بررسي و غربالگري سرطان رودة بزرگهاي روده معده جامعة بيماري Winawer S et alبراساس 

، 554-560:  2003معده.  -هاي رودههاي كلينيكي و اطالعات به روز در آمده براسببباس شبببواهد جديد. بيماريراهنمايي
124 
تاريخچة خانوادگي پليپ( هاي آدنومي ارثيFAP بيماران بايد از . )ساالنه  12تا  10 را انجام دهند و  Flex Sigسالگي، 

سالگي در بيماران مبتال  40مقعد تا سن  -تحت نظر يك متخصص قرار داشته باشند. از آنجا كه احتمال ابتال به سرطان روده

صميم FAP  ،100به  سايي اين خطر و ت شنا شاورة ژنتيكي براي كمك به  ست، م صد ا ستفاده از داروهايي در گيري دربارة ا

 شود.و برداشتن كولون توصيه ميمانند داروهاي ضد التهاب 

 تاريخچة خانوادگي سرطان ارثي رودة بزرگ- ( مقعد غير پليپيHNPCC بيماران بايد هر سال از سن .)سالگي  25تا  20

سبببال قبل از كمترين سبببن ابتال به اين بيماري در بين افراد خانواده، كولونوسبببكوپي كنند. اين افراد تحت نظر يك  10يا 

صص قرار د شاورة ژنتيكي براي كمك به بيماران براي متخ ست، م سيار زياد ا سرطان ب شند. از آنجا كه خطر اين نوع  شته با ا

 شود.شناسايي خطر و نياز به مراقبت شديدتر توصيه مي

 . انتخاب غربالگري سرطان روده مقعد براي كساني كه در معرض خطر متوسط قرار دارند.2جدول شمارة

 نوع

 غربالگري

آماده سبببازي  تأثير بالقوه  تناوب

 بيمار

خطر خونريزي يا 

 سوراخ شدن

صورت پي گيري در 

 مثبت بودن آزمايش

FOBT هر سال   انببد ، بببراي

 تشخيص پليپ

  يببك دوره

غذايي از  رژيم 

 كولونوسكوپي خطري ندارد



  متوسبببط براي

 بدخيمي 

  

بل از  2 روز ق

 انجام آزمايش

Flex Sig  سال 5هر  اي تأثير زياد بر

هاي جايگزين غده

در نببيببمببه رودة 

بببزرگ قببابببل 

دسبببترسبببي بببا 

 دستگاه 

  پا  كردن

يا  هل  با مسببب

يه   2تا 1تنق

سبباعت قبل از 

 انجام آزمايش

مورد در  2تببا 1
10000 

 كولونوسكوپي

FOBT+ 

Flex sig 
سال +  5هر 

 سال  5هر 

  مببوثببرتببر از

FOBT  يببببا

Flexsig  ببببه

 تنهايي

  مببانببنببد

شببببببرايبببط 

FOBT  و
Flexsig 

مورد در  2تا  1
10000 

 كولونوسكوپي

DCBE  10تا  5هر 

 سال 

  بسبببيببار موثر

مام  نه ت براي معاي

 روده بزرگ

 24  سبباعت

يي  يم غببذا رژ

مايع و سببپس 

قيببه پببا   ن ت

كبببردن رودة 

 بزرگ 

 كولونوسكوپي  10000در  1

موثرترين روش   سال  10هر  كولونوسكوپي 

مام  نه ت براي معاي

 رودة بزرگ

  آماده سازي

تببمببام رودة 

ببببزرگ ببببا 

خوردن محلول 

خببوراكببي و 

سپس  سهل،  م

پببا  كببردن 

 روده/ تنقيه 

  دادن آرام

بخش در طي 

 انجام تمهيدات

 10000در  1

)خطر بيشببتر در 

نجببام  صبببورت ا

يا  نه برداري  نمو

 برداشت پليپ(

  شت با نمونه بردا

ليببپ در  پ برداري 

طي فرآيند اگر رشد 

 پليپ رويت شود.

  جببراحببي اگببر

تشببخيص  بدخيمي

 داده شود.

  تبببببكبببببرار

 1كولونوسكوپي هر 

سته به  3تا  سال ب

 تشخيص

( غربالگري سرطان روده مقعد: راهنماي پزشكي واستدالل، مطالعه بيماريهاي روده و 1977نكته: برگرفته از ويناور و ديگران )

ستجوي مخفي در 594 -642، 112معده،  ست ج سبرداري با ماده حاجب . ت سكوپي قابل انعطاف، عك سيگموئيدو مدفوع، 

 باريم.

 غربالگري سرطان پستان

كند اما از طريق آن شناسايي غربالگري سرطان پستان يك روش پيشگيري نوع دوم است. غربالگري از سرطان جلوگيري نمي

صورت ميزودرس و متعاقباً درمان كه مي شود،  سر روشتواند باعث نجات زندگي  ضر بحث بر  هاي مختلف گيرد. در حال حا

صيه ست كه به تو ستان زياد ا سرطان پ شخيص  سازمانودفعات انجام غربالگري براي ت هاي مختلف انجاميده هاي گوناگون از 

ست. براي مثال  صيه مي USPSTEا شك تو سط پز ستان تو ه كند در حاليكانجام ماموگرافي را به تنهايي يا همراه با معاينة پ



سط بيمار يا بدون آن را  ستان تو شك به همراه معاينه پ سط پز ستان تو سرطان آمريكا تركيب ماموگرافي و معاينه پ انجمن 

 كند.توصيه مي

 ماموگرافي 

دهد. هر چند، سبببال را كاهش مي 69تا  40دهد كه انجام ماموگرافي منظم، ميزان مرگ و مير زنان بين مطالعات نشبببان مي

ساله و بيشتر در دست نيست و البته هيچ دليلي براي ناكارآمدن بودن اين روش  70تأثير اين روش در زنان  اطالعات كافي از

سببالگي، توسببط  40تر وجود ندارد. به علت شببواهد موجود، شببروع انجام منظم ماموگرافي از سببن در اين گروه سببني مسببن

كند، از آنجا كه انجام سبباالنة ماموگرافي را توصببيه مي شببود. انجمن سببرطان آمريكاهاي مختلف به زنان توصببيه ميسببازمان

USPSTF كند.سال توصيه مي 2تا  1بيند، انجام ماموگرافي را هر هيچ مزيت مشخصي در غربالگري ساالنه نمي 

 معاينه پستان توسط پزشک 

شك ) سط پز ستان تو شتر در ارتباط با ماموگرافي مورد مطالعه قرار گرفته اCBEمعاينه پ توان آن طور ست، بنابراين نمي( بي

توان آن طور كه بايد فوائد معاينه پستان كه بايد فوائد معاينه پستان توسط پزشك را جداگانه ارزيابي نمود. به همين دليل نمي

ست كه ماموگرافي بايد به تنهايي چنين نتيجه USPSTFتوسط پزشك را جداگانه ارزيابي نمود. به همين دليل  گيري كرده ا

هر  39تا  29ا با معاينة پستان توسط پزشك انجام گيرد. انجمن سرطان آمريكا معاينه پستان توسط پزشك را در سنين بين ي

صيه مي سال و قبل از انجام ماموگرافي تو سال و بعد از آن را هر  قبل از ماموگرافي، هر چيز غيرعادي  CBEكند. با انجام سه 

 شود.توسط ماموگرافي بهتر تشخيص داده ميكه با معاينة فيزيكي مشخص شده است 

 معاينة پستان توسط بيمار

تواند هايي وجود دارد. اگر چه معاينه توسببط خود بيمار مي( بحث و جدلBSEدر رابطه با معاينة پسببتان توسببط خود بيمار )

برداري جهت پيگيري، مونههاي مثبت كاذب، نتواند باعث افزايش احتمال يافتهباعث تشبببخيص بالقوة بدخيمي شبببود ولي مي

 BSEهاي كند كه زنان بايد از فوائد و محدوديتدليل نيز شود. انجمن سرطان آمريكا پيشنهاد ميهزينة اضافي و اضطراب بي

كنند شانس اين طريق معاينه ميآگاهي يابند تا با آگاهي اين روش را انتخاب كنند. مطالعات نشان نداده است كه زناني كه به 

شد.  شرفته با شخيص در مراحل پي سياري از جراحات در زمان ت ست ب شتري دارند چرا كه ممكن ا چنين  USPSTFبقاي بي

ضرات ممكن را بينتيجه شخص كردن اين نكته كه آيا فوائد بالقوه، م سي براي م ستر شواهد قابل د ست كه  رنگ گيري كرده ا

هاي ارائه تر انجام شود. با توجه به انواع توصيهساله و مسن 40ماموگرافي به صورت مستمر بايد در زنان كند، ناكافي است. مي

هاي مختلف، پزشكان و بيماران بايد از خطرات و فوائد انجام معاينة پستان توسط پزشك و معاينه پستان شده توسط سازمان

 توسط خود بيمار در برنامة غربالگري آگاه باشند.

 وههاي در معرض خطر زياد سرطان پستان گر

شتر انجام دهند،  شروع كرده و به دفعات بي ستان قرار دارند بايد غربالگري را زودتر  سرطان پ افرادي كه در معرض خطر باالتر 

 گروههاي در معرض خطر زياد عبارتند از:

  جهش شببناخته شببده درBRCA2 , BRCA1 تعداد زياد افراد مبتال در خانواده به و تعداد زياد افراد مبتال در خانواده ،

صورت بگيرد و يا  50معني دو يا چند زن مبتال به سرطان پستان و يا تخمدان )خصوصاً اگر تشخيص سرطان پستان قبل از 

طان هر دو پستان گرفتار باشند( يا حداقل يكي از بستگان مرد مبتال به سرطان پستان است. اين افراد بايد غربالگري براي سر

 سالگي شروع كنند و تحت نظر يك متخصص قرار داشته باشند. 25پستان و تخمدان را از سن 

  ستان قبل از سرطان پ صاً اگر  صو ستگان درجه اول )مادر، خواهر و دختر( خ ستان در ب سرطان پ  50تاريخچة خانوادگي 

سال از  شود، اين زنان بايد هر  ستگانش به اين سرطان  سال قبل 10سالگي يا  40سالگي تشخيص داده  از سني كه در آن ب

 مبتال شده است ماموگرافي انجام دهند.

 ( سينوماي در جاي داكتال ستان، كار  سرطان پ سينوماي در جاي لوبوالر )DCISسابقة ابتال به  (، بيماران LCIS( يا كار

 بايد براي انجام غربالگري تحت نظر يك متخصص قرار بگيرند.



شخا صاً در دوران كودكي و نوجواني( مانند آنهايي كه براي درمان بيماري هوچكين تحت پرتو سابقة تماس در ا صو ص )خ

سالگي شروع  40سال بعد از پرتوگيري و يا درسن  10تا  8شود كه ماموگرافي را اند. به اين زنان توصيه ميدرماني قرار گرفته

 شود.نيز در نظر گرفته مي CBE, BSEهاي غربالگري شامل كنند. براي اين زنان بعضي از برنامه

 غربالگري سرطان گردن رحم 

ست. غربالگري  سرطان گردن رحم را در اياالت متحده كاهش داده ا شي از  غربالگري به طور قابل توجهي ميزان مرگ و مير نا

سمير مي ست پاپ ا سلولي آماده برسرطان گردن رحم با ت شخيص تغييرات  شگيري اوليه )ت شدن( و تواند باعث پي اي بدخيم 

هاي ويروس پاپيلوماني انسبباني هاي جديد غربالگري شببامل تسببتپيشببگيري ثانويه )تشببخيص زودرس سببرطان( شببود. روش

(HPVمورد بررسي قرار گرفته ) اند و اميد زيادي براي انجام واكسيناسيون موثرترين روش براي كاهش ابتال به سرطان گردن

 باشد. رحم و مرگ و مير ناشي از آن مي

صيه صيهتو ست. عالوه بر تو سازمان ديگر متفاوت ا سازماني به  ست پاپ از  و انجمن  USPSTFهاي هاي انجام غربالگري ت

ست، كالج آمريكايي ما ماها و متخصصين بيماريهاي زنان ) ( ACOGسرطان آمريكا كه در جدول ابتداي همين بخش آمده ا

صيه مي سي دارتو سن كند كه زناني كه فعاليت جن سيده 18ند و يا به  ست پاپ را انجام دهند و در سالگي ر سال ت اند هر 

شك بكاهند.  3صورت طبيعي بودن  ست پياپي، از نظارت پز ست USPSTFت سرطان آمريكا ت ضافي پاپ را در انجمن  هاي ا

ر از چند گاه واژن را معاينة ه ACOGكند، زناني كه گردن رحم آنها به دليل غدد خوش خيم برداشته شده است، توصيه نمي

 كند.خصوصاً در زماني كه عوامل خطر زياد وجود دارد توصيه مي

 گروههاي در معرض خطر زياد سرطان گردن رحم 

ست پاپ را افزايش دهند.  شد تا دفعات انجام ت ست الزم با سرطان گردن قرار دارند ممكن ا شتر  زناني كه در معرض خطر بي

 قرار دارند عبارتند از: گروههايي كه بيشتر در معرض خطر

  تاريخچة نئوپالزياي سطوح داخلي گردن رحم 

  تاريخچة عفونتHPV و يا كونديلوماتا 

 HIV ايدز / 

  تاريخچة ساير بيماريهاي جنسي مسري 

سركوبي سيستم ايمني بدن 

 ( مصرف دي اتيل استيل بسترولDIS) 

  كشيدن سيگار يا نوشيدن الكل 

ديگر مانند برقراري ارتباط جنسببي زود هنگام، شببركاي جنسببي متعدد و موقعيت پايين اقتصببادي اجتماعي كه باعث عوامل 

و يا دسترسي محدود به  HPVشود، ممكن است از عوامل دخيل در افزايش خطر عفونت افزايش خطر سرطان گردن رحم مي

 غربالگري باشند.

انجام تسببت پاپ در زناني كه در معرض خطر زياد قرار دارد بسببتگي به سببابقة پزشببكي و عوامل خطر دارد. براي مثال تناوب 

شگيري بيماري به زناني كه در معرض خطر زياد قرار دارند توصيه مي شخيص ايدز مراكز كنترل و پي ست  2كنند بعد از ت بار ت

صورتي كه جو سابقة پاپ را انجام دهند و پس از آن در  ساالنه انجام دهند. زناني كه  ست پاپ را  ست منفي بوذد ت اب هر دو ت

تست پاپ غير طبيعي و يا تاريخچة خانوادگي سرطان گردن رحم، رحم، واژن يا فرج دارند ممكن است بر اساس توصية پزشك 

 متخصص نياز به انجام تعداد بيشتر تست پاپ داشته باشند. 

 غربالگري سرطان پروستات 

انگيز است زيرا هنوز مشخص نيست كه آيا فوائد غربالگري از خطرات آن بيشتر است يا الگري سرطان پروستات بسيار بحثغرب

( هر PSAژن خاص پروستات )( و تست آنتيDREخير. دو روش غربالگري براي اين سرطان وجود دارد، معاينة دستي مقعد )

را فراهم آورد اما هنوز مشببخص نشببده اسببت كه آيا اين تشببخيص چند غربالگري ممكن اسببت امكان تشببخيص زودرس غده 

شدن كيفيت زندگي بيمار ميزودرس باعث طوالني شدن عمر و يا بهتر  شده بمانند تر  صاً اگر غدد درمان ن صو شود يا خير. خ

هاي مثبت طر يافتهممكن اسبت هرگز سبالمت بيمار را تحت تأثير قرار ندهند. غربالگري مضبرات بالقوة زيادي دارد از جمله خ



برداري، هزينة اضببافي و نگراني غير ضببروري، به عالوه خطرات جدي ناشببي از تشببخيص و درمان غدد از جمله كاذب، نمونه

اختياري در دفع ادرار يا مدفوع وجود دارد. بنابراين مهم اسببت كه پزشببك و بيمار خونريزي، درد، عفونت، ناتواني جنسببي و بي

 ها صحبت كنند.ي غربالگري سرطان پروستات با هم دربارة فوائد و محدوديتگيري براهنگام تصميم

USPSTF  شواهد براي تأئيد يا رد غربالگري براي ست كه  ست، انجمن سرطان  DRE, PSAبه اين نتيجه رسيده ا ناكافي ا

كند به شرطي كه فوائد و ه ميسالگي توصي 50آمريكا انجام غربالگري براي مرداني را كه در معرض خطر متوسط قرار دارند از 

 مضرات غربالگري از قبل در نظر گرفته شود.

 گروههاي در معرض خطر زياد ابتال به سرطان پروستات 

بر خطرات آن پيش بگيرد. اين دسته بندي  PSAبراي مرداني كه در معرض خطر باال قرار دارند ممكن است فوائد غربالگري با 

 عبارت است از:

 سالگي به اين سرطان مبتال شده  50ن پروستات در بستگان درجة يك به خصوص اگر فرد يا افراد قبل از تاريخچة سرطا

سالگي شروع كنند. مرداني كه تعدادي از بستگان درجه اولشان در سنين جواني  45باشند. اين مردان بايد غربالگري را از سن 

 سالگي انجام دهند. 40اند بايد غربالگري را از به اين بيماري مبتال شده

  45تا  40آفريقا بايد غربالگري را از سببنين « صببحراي »مردان آمريكايي آفريقايي تبار و به خصببوص مردان منطقه پايين 

 سالگي آغاز كنند.

 قطع غربالگري

ناكافي  هاي غربالگري سببرطانتوان غربالگري را متوقف كرد براي اكثر تسببتشببواهد براي تعيين حداكثر سببني كه در آن مي

ست:  سرطان گردن رحم ا ستثناء  ست. تنها ا ست كه غربالگري مي USPSTFا تواند در زنان باالي چنين نتيجه گيري كرده ا

اند و در معرض خطر زياد قرار ندارند، متوقف شود. شواهد نشان داده است كه سال كه به اندازة كافي تست پاپ انجام داده 65

لگري در اين گروه از زنان بيشبببتر از فوائد محتمل آن اسبببت. به طور كلي براي توصبببية انجام مضبببرات بالقوة ادامة انجام غربا

شانس سالمتي بيماران و  شرايط  شانس بقا در آنها كمتر از  غربالگري  ساني كه  شود. براي ك  10بقاي آنان بايد در نظر گرفته 

 هاي آن ندارد.سال است انجام غربالگري مزايا نسبت به محدوديت

 بالگري براي ساير انواع سرطان غر

USPSTF مقعد توصببيه كرده اسببت و پزشببك بيمار را ترغيب  -اخيراً غربالگري را براي سببرطان پسببتان، گردن رحم و روده

ها نيز گسترش داده هاي غربالگري براي ساير سرطانكند كه دربارة غربالگري سرطان پروستات صحبت كنند. اگر چه تستمي

ست، اما ه ست. تحقيقات براي ارزيابي شده ا سترده در جامعه ناكافي ا صورت گ ستفاده از غربالگري به  شواهد له يا عليه ا نوز 

ها در دست اقدام است. براي مثال در آمريكا بحث مفصلي در مورد ارزيابي استفاده از تأثير وقابل قبول بودن بعضي از اين تست

هاي جديد غربالگري در آينده ظهور رد. بعالوه با پيشرفت تكنولوژي، استراتژياسكن براي غربالگري سرطان ريه وجود داتيسي

 خواهند كرد.
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