
 سرطانهای شایع و غربالگری آنها
شود که از  گفته میهایی  بیماری به مجموعه طانسر

 .آیند پدید می ها سلول تکثیر مهارنشده

هایی که امروزه در کشورهای پیشرفته  بسیاری از سرطان

درمان هستند در کشور ما در مراحل پیشرفته  قابل

 . شوند تشخیص داده می

از طریق برنامه ملی کنترل سرطان به همین دلیل 

 .غربالگری بر دوش افراد جامعه است

سعی کنید با استفاده از تغذیه سالم و سبک زندگی 

سالم، به دور از عوامل خطرزایی همچون دخانیات، الکل 

و شرکت در برنامه های غربالگری در کنترل عملی  …و 

 .سرطان مشارکت فعال داشته باشید

تر بروز  های ارثی و فامیلی بیشتر در سنین پایین سرطان

به مشاوره ژنتیکی دارند  کند، که این افراد نیاز جدی می

و همچنین دیگر اعضای خانواده نیز برای پیشگیری از 

 .این بیماری باید مدام تحت نظر پزشک باشند

 : سرطان پستان
سرطان پستان یکی از سرطانهای شایع در خانمها است 

 .که چنانچه زود تشخیص داده شود قابل درمان است

 :سرطان پستان غربالگری

ه ایکس در ماموگرافی استفاده از اشع :ماموگرافی

. باشد موجود در سینه میتشخیص تومورهای سرطانی 

. آید که یک تست غربالگری کارآمد به شمار می

صورت سالیانه آغاز  سالگی به۰۴ماموگرافی باید از سن 

بار انجام  لگی هر سه سال یکسا۰۴شود و بعد از سن 

سال به دلیل  ۰۴تر از  پایینماموگرافی برای سنین . شود

متراکم بودن بافت سینه از حساسیت کمتری برخوردار 

است و سونوگرافی جایگزین خوبی برای غربالگری در این 

  .باشد سنین می

 : سرطان دهانه رحم

ها در زنان  ترین سرطان سرطان دهانه رحم از شایع

تنها سرطان  .باشد خصوصاً در کشورهای جهان سوم می

و چنانچه زود تشخیص داده شود  پیشگیری است  قابل

 .قابل درمان است

 :غربالگری سرطان دهانه رحم

های دهانه  برداری از سلول تست پاپ اسمیر یک نمونه( 1

هر شش ماه تا یک  طور میانگین باید باشد که به رحم می

سالگی این  ۰۴هل انجام شود و تا سن سال در زنان متا

سالگی در  ۰۴م گیرد و بعد از صورت ساالنه انجا تست به

صورت منفی بودن نتایج پیشین، دیگر نیازی به 

 . غربالگری نیست

این (: HPV)آزمایش ویروس پاپیلومای انسانی( ۲

 .شود  آزمایش در جریان پاپ اسمیر انجام می

 

 : بزرگ روده   سرطان

ارتباط مستقیمی با رژیم غذایی دارد و  این سرطان

های غذایی حاوی میزان باالی چربی حیوانی و  رژیم

کالری،کم تحرکی و عدم ورزش کافی، مصرف زیاد 

در برنامه غذایی   گوشت و استفاده کم از سبزیجات و فیبر

 .خطر ابتال به این سرطان را افزایش می دهند

داده   تشخیص افرادی که بیماریشان در مراحل ابتدایی

  و همچنین رادیوتراپی  درمانی شوند با جراحی، شیمی می

منجر به بهبودی کامل این عارضه و افزایش طول عمر 

 .شوند و شانس بهبودی در آنها به مراتب بیشتر است می

و مشاهده خون درد شکمی مداوم، تغییر در اجابت مزاج 

و دستگاه گوارش ناسالم در مدفوع جزو نشانه های یک 

 .باشدعالئم هشدار دهنده سرطان ممکن است از 

 :سرطان روده بزرگ غربالگری

 :کولونوسکوپی( ۱

در طی این روش پزشک متخصص یک وسیله منعطف به 

باشد را  نام کولونوسکوپ را که مجهز به دوربین و نور می

کند و تمام موارد غیرطبیعی ازجمله  می مقعدوارد 

در . کند ها را مشاهده و شناسایی می ها و توده پولیپ

گونه مورد غیرطبیعی یافت نشده و فرد  مواقعی نیز هیچ

غربالگری از طریق . باشد مورد غربالگری سالم می
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شود و  سال انجام می 0۴-۰۴ کولونوسکوپی در سنین

 . کرار شودبار باید ت حداقل هر ده سال یک

 (:FOBT)وجود خون مخفی در مدفوع( ۲

در این تست آزمایشگاهی مدفوع را ازنظر وجود خون 

دهند؛ که به تشخیص انواع  مخفی موردبررسی قرار می

انجام این . باشد ها در مراحل اولیه می ها و سرطان پولیپ

بار توصیه  سالگی هردو سال یک۰0تست غربالگری از 

 . شود می

 تات سرطان پروس

 :معاینه از طریق مقعد(  ۱

پزشک متخصص باشد که حین آن  در واقع تستی می

اورولوژیست با دستکش، انگشت آغشته به روغن را وارد 

کند تا سطح پروستات را از لحاظ وجود انواع  می مقعد

موارد غیرطبیعی و نامنظم بررسی نماید که در سنین 

منظور غربالگری انجام  هسال بهتر است که ب ۰۴باالی 

 . شود

 :در خون PSAاندازه گیری  آزمایش( ۲

باشد و  این تست غربالگری بسیار راحت و در دسترس می

در خون  PSAای به نام  گیری سطح ماده شامل اندازه

 .باشد که چنانچه میزان آن از حد طبیعی باالتر باشد می

مشکوک به سرطان پروستات بوده و فرد را ملزم به انجام 

 . کند ها تکمیلی می آزمایش

 :سرطان تخمدان

های زنان، سرطان تخمدان است که در  یکی از سرطان

متأسفانه . برنامه غربالگری وزارت بهداشت جایی ندارد

چون معموالً عالئم اولیه ندارد، دیر سرطان تخمدان 

ها درمان  درصد از آن ۰۴تشخیص داده شده و حدود 

شود و بقیه ممکن است مجدد عود شده و نتوانند عمر  می

برای پیشگیری بایستی زنان توجه . طبیعی داشته باشند

ای هستند که از نظر سرطان جزو  کنند که اگر در خانواده

وند؛ یعنی در خانواده ش های پرخطر محسوب می گروه

چند مورد سرطان پستان یا یک مورد سرطان تخمدان 

شان سرطان به کرات  دارند یا در مردها و زنان فامیل

دیده شده است، باید با پزشک هماهنگ باشند و کنترل 

که بتوان در  طوری های مرتب انجام دهند؛ به و چکاپ

 .مراحل اولیه بیماری، آن را تشخیص داد
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 ( 2  –4): کد

 سرطان کنار هم هستیم در مبارزه با

 زنان      مردان    


