
 هُوَالشافي

  
 پیشگیری و غربالگری سرطان

(Prevention and Screening) 
  

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

 متخصص پاتولوژی استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد -دکتر سکینه عموئیان

 راهنمای غربالگری سرطان

که تمایل دارند بطور مرتب آزمایشااات تیییس ساارم  را اندام د ندگ پیگیری پ  آم بیماریهای سااراانی شااامل برای افرادی

تستهای سرمتیگ بر اساس سس فرد برای سراانهایی مثل تیروئیدگ حفره د انگ پوس گ گره  ای لنفاویگ بیضه  ا و تخمدانها 

 را نمای زیر قابل اجرا می باشد. وجود دارد. تستهای اختصاصی برای سراانهای خاص براساس

 سرطان پستان

  سالگی شروع شده و تا زمانیکه ی  خانم در سرم  اس گ ادامه یابد. 40ماموگرافی باید از سس 

  سال جه  زنانگ سه  سیله پزش گ  ر  ستان بو سال برای زنان باالی  39تا  20میاینه بالینی پ سالگ  40ساله و  ر 

 باید اندام گیرد.

 انه پستان بوسیله خود فرد میاینه ما (self –examination)  

ستان می بینند. به پزش   20برای زنانی که  س  زنان باید  ر تغییری که در ای ایس میاینات در پ ضروری ا شوندگ  ساله می 

 خود گزارش د ند.

ژنتی  یا سابقه سراان پستان(  زنانی که در میرض خطر باال برای ابتر به سراا  ستند. )شامل داشتس سابقه فامیلی استیداد

سنیس  شورت کنندگ پرا که ایس گروه از زنان در  ش  خود م شروع غربالگری ماموگرافی با پز باید در موردفواید و محدودیتهای 

 پائیس تر نسب  به دیگرانگ نیاز به آزمایشات اضافی و میاینات مکرر دارند.

 سرطان سرويکس )گردن رحم(

 سا سه  شرط آنکهگ ایس زمان غربالگری میموالً  شود به  سی واژینال ی  خانمگ باید آغاز  شروع فیالی  جن ل پس از 

 سالگی نباشد. 21دیرتر از سس 

 . پام اسمیر منظم ساالنه جه  غربالگری الزامی اس 

  سس سمیر ابییی پیاپی که  ر  3سالگی یا بید از آنگ زنان باید  30در  شته  3تا  2نتیده ا س  دا شده ا سال اندام 

ستم ب سی ضیف  س  )مثل عفون  ایدز یا  صی ا شخ س  برای فردی که در میرض خطر م ش  ممکس ا شند. اما پز ا

 ایمنی( تستهای غربالگری بیشتری پیشنهاد کند.

  سال گذشته  یچ  10یا بیشتر نتیده پام اسمیر ابییی سریال دارند و در ای  3سال یا باالی آن که  70برای زنان

 اندگ می توان تس  غربالگری سراان سرویکس را متوقف کرد.نتیده غیر ابییی نداشته 

  بید از جراحی برداشتس کامل رحم )با حذف سرویکس(دیگری نیازی به غربالگری نیس  مگر اینکه جراحی فوق برای

درمان سراان سرویکس یا بیماریهایی پیش سراانی آن اندام شده باشد. اما زنانی که سابقه جراحی برداشتس رحم 

 حذف سرویکس دارند باید برنامه غربالگری ذکر شده را ادامه د ند. بدون

 سرطان کولورکتال )روده بزرگ(

 سالگیگ  مه افراد )مرد و زن( باید یکی از آزمایشات ذکر شده در ذیل را اندام د ند: 50با شروع سس 

  آزمایش تیییس خون مخفی در مدفوع(FOBT) ر سال  

  سیگمونیدو سکوپی قابل انیطاف(FSIG)  سال )مشا ده قسم  انتهایی روده بزرگ با دستگاه مخصوص(  5 ر 



 FOBT  ساالنه وFSIG  سال )آزمایش توام( 5 ر 

  سال )نوعی رادیوگرافی از روده بزرگ با ماده حاجب( 10تا  5باریم انمادوبل کنتر اس   ر 

  سال. )دیدن روده بزرگ با دستگاه مخصوص( 10کولونوسکوپی  ر 

 شامل اس  ضروری آنان برای بیشتری آزمایشگا ی وتستهای  راد که باید آزمایشات غربالگری را زودتر شروع کردهبرخی از اف

 .:باشند می زیر خطر عوامل از ی   ر دارای که  ستند افرادی

  سراان یا پولیپ کولورکتال )روده بزرگ( در ی  فامیل درجه رجه سال یا در فامیل د 60جوانتر از  1سابقه فامیلی 

 در  ر سنی. 2

 سابقه فامیلی سندرمهایی سراان کولورکتال سابقه فامیلی سراان یاپولیپ کولورکتال در فرد 

 سابقه قبلی بیماری التهابی مزمس روده در فرد 

 میاینه رکتورم با انگش  در زمان سیگموئیدوسکوپی یا باریم انما باید اندام شود .تذکر: 

 سرطان اندومتر )رحم(

ری از باف  اندومتر در زنان بدون عرم  با خطر باالی ابتری به کانسر اندومتر باید در یائسگی شروع شده و با فاصله نمونه بردا

  ای مختلف بسته به درجه در خطر بودن بیمار و سایر عواملی که پزش  تیییس می کند اندام گیرد.

 برای زنان اندام شده و آنان را آگاه کرد تا  ر نوع  باید در مورد خطرات و عرئم سراان اندومتر اارع رسانی مناسب

 خونریزیی یا لکه بینی غیره منتظره را به پزش  خود اارع د ند.

  سس شروع  سراان کولون ارثی غیر پولیپزی  35با  ستند باید  (NPCC)سالگیگ زنانی که در میرض خطر باالی   

 شوند. سالیانه جه  غربالگریگ بیوپسی )نمونه برداری( اندومتر

 سرطان دهان

 . پ  آم منظم دندان که نیاز به میاینه تمام د ان داردگ در شناسایی سراانهای د انی اولیه مهم اس 

 .پزشکان مراقبتهای اولیه باید د ان و حلق را به عنوان قسمتی از ی  آم میمولی مربوط به سراان میاینه کند 

 سرطان پروستات

سال  50باید سالیانه برای مردان با سس  (TR)و  م میاینه رکتوم با انگش   (PSA)  م آزمایش آنی ژن اختصاصی پروستات

 و بیشتر اندام شود.

* مردانی که در میرض خطر باالیی برای سراان باشند شامل آفریقایی  اگ آمریکایی  ا و آنها کم ی  یا بیشتر از اعضا فامیل 

سنی دارند بای ستات در  ر  سراان پرو سس درجه اول آنها  شروع کنند. باید به تمام مردان در  45د در  شات را  سالگی آزمای

سر  سایی اولیه درمان کان شنا س  و در مورد فواید و محدودیتهای  شناخته ا شده و آنچه که نا شناخته  ستات  سراان پرو مورد 

 بگیرند. پروستات اارع رسانی مناسب اندام شود تا آنها بتوانند درمورد آزمایشات الزم به موقع تصمیم

 سرطان پوست

گ ما انه باید اندام شااود تا تغییرات و نواحی غیر ابییی پوساا  (Self –examination)*میاینه پوساا  به وساایله  ر فرد 

س  زیر  شها و پو سر گو ش گ  سم  تحتانی پ س   اگ کف پا اگ ق شامل کف د شا ده گرددگ  شود.  مه نواحی باید م شخص  م

 ناخس.

 پزش  سرمتی به عنوان قسمتی از پ  آم میمولی سراان باید اندام شود.* میاینه پوس  بوسیله ی  

 راهنمای پيشگيری از سرطان

(checkup Guid lines) 
پیشگیری از سراانگ  مواره باید شامل اندام آزمایشات و تستهای آزمایشگا ی پیشنهاد شده اندمس آمریکایی کانسر مربوط 

 ضهگ د انگ تخمدانهاگ پوس گ گره لنفاوی باشد.به کانسر ای تیروئید بی

سال اندام گیرد. عروه بر آنگ  40ساله و  ر سال برای افراد باالتر از  40تا  20سال برای افراد  3پیشگیری از سرا  باید  ر 

 ی گردد.آزمایشات زیر برای جلوگیری از افزایش شانس پیشرف  سراان در مرحله اولیه در سنیس مختلف افراد توصیه م

 ساله: 18-39زنان 



برای  39و  35سالگ میاینه توسط خود فرد  ر ماه و ی  ماموگرام بیس سنیس  3برای سراان پستان میاینه بوسیله پزش   ر 

 سالگ اگر فیالی  جنیسی دارند( 18سراان سرویکس ی  میاینه لگس  ر سال و پام اسمیر ساالنه شامل تمام زنان باالی 

 یشترساله و ب 40زنان 

برای سراان پستان ی  میاینه توسط خود فرد  ر ماه  مراه میاینه ساالنه توسط پزش  و ماموگرام برای سراان سرویکس گ 

سیگ اندومتر با  سراان اندومترگ بیوپ سراان اندومتر در افراد با خطر باالی  سمیرگ برای  س  پام ا ساالنه لگس و ت ی  میاینه 

 شروع منوپوز.

 یشترساله و ب 15مردان 

. ایس میاینه باید  ر ماه توسط فرد و ساالنه (self-exam)برای کانسر بیضهگ نوجوانان پسر باید توسط خودشان میاینه شوند 

 سالگی اس . 34تا  15توسط پزش  اندام شود. بیشتریس خطر ابتری به ایس سراان در سس 

 ساله و بیشتر 50مردان 

از اریق رکتومگ اندام تس  خونی آنی ژن  (digital rectal exam)نه ساالنه پروستات با انگش  برای کانسر پروستاتگ میای

 .(PSA)اختصاصی پروستات 

 وجود دارد باید با پزش  مشورت کرد. 1برای مردان با خطر باالی سراان اگر سابقه ای از سراان پروستات در فامیل درجه 

 مردان و زنان

 سال 50-40

 ورکتال )روده بزرگ( بدون عرم  ی  میاینه ساالنه رکتوم با انگش  توصیه می شود.برای سراان کول

 سال و باالتر 50

ضروری  سی خون مخفی در مدفوع  ش  وبرر ساالنه رکتوم با انگ سراان کولورکتال )روده بزرگ( بدون عرم گ میاینه  برای 

 اس .

ستگاه ان سمتی از روده بزرگ یا د سکوپی )دیدن ق سکوم(  ر سیگموئید و  صیه می گردد.  50سال بید از  5دو سالگی تو

 آزمایشات بیشتر پیشنهاد شده شامل کولونوسکوپی )دیدن روده بزرگ با آندوسکپ( یا باریم انما با کنتر اس  دو گانه می باشد.

شورت کرد میاینه رکتوم  سراان روده بزرگ یا وجود عرئم باید با پزش  م سابقه فامیلی   40با انگش  بید از در موارد وجود 

سااالگی توصاایه می گردد  م پنیس میاینه پروکتوسااکوپی   50سااالگی و ی  تساا  خون مخفی در مدفوع  ر سااال بید از 

 آزمایش ابتدایی منفی توصیه می شود. 2سال بید از  5تا  3)مشا ده قسم  انتهایی روده بزرگ(  ر 

 توصيه هايي برای کاهش شانس سرطان 

 ش دریاف  پربی و افزایش تمریس بدنی(کنترل وزن )با کا 

 خوردن مواد غذایی با الیاف فیبری زیاد مثل غرت میوه  ا و سبزیدات         -

 در رژیم غذایی روزانهپ Cو  Aاضافه کردن مواد غذایی غنی از ویتامیس          -

 رژیم غذاییو کلم در  broccoli, Cabbageمثل  Cruciferiusاستفاده از سبزیدات          -

 استفاده متوسط از غذا ای دودیگ نم  سود شده و نیترت دار.         -

 در صورت استفاده از الکلگ نوشیدن آن باید به حداقل برسد و تا حد امکان مصرف نشود.         -

 قطع سیگار         -

 پوشیدن لباس  ای پوشیده یا محافظ نور خورشید در آفتاب         -

 -2تفلس:  -9شاااماره  4ساااال  -اساااتفاده: فصااالنامه امداد ایران )وابساااته به اندمس امداد به بیماران ساااراانی( منبع مورد
77512041 

  
  


