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 ویژه بهورز/ مراقب سالمت دستورالعمل

 

ارائه خدمات مناسب در سطوح سپس و  روده بزرگدر این برنامه، هدف شناسایي و ثبت افراد مشکوک یا مبتال به سرطان 

 مختلف شبکه بهداشتي درماني و ساماندهي درمان و مراقبت بیماران است.
 

 رزیابیا

  اند، در سامانه )فرم ارزیابي اولیه( ثبت گردد.  سال، که براي ارزیابي فراخوان شده 69تا  50مشخصات تمامي افراد 

    سن فردي زیر صورتي که  صل بین معاینات معمول و به دلیل        69یا باالي  50در  سني اما در فوا شد یا در هر  سال با

شي مراجعه کند،     شکالت گوار صات    م شخ شود. در این افراد همه         او نیزم سي  ستورالعمل زیر برر ساس د ثبت و بر ا

 شود.ها مطابق دستورالعمل انجام ميارزیابي

 ثبت گردد:سامانه )فرم ارزیابي اولیه( هاي زیر انجام شود و در ارزیابي 

o اید؟دستگاه گوارش تحتاني در طي یک ماه اخیر داشته خونریزي 

o   سهال با یا ب)یبوست در طي یک ماه اخیر شکم و احساس پر بودن مقعد پس از   در طي یک ماه اخیر دون ا ، درد 

 اید؟( داشتهاجابت مزاج

o  اید؟اخیر داشتهکاهش بیش از ده درصد وزن بدن در طي شش ماه 

o خانوادگي زیر را دارید؟ آیا سوابق 

 هر یا فرزندان(سابقه سرطان یا آدنوم روده بزرگ در فامیل درجه یک را دارید؟ )پدر، مادر، برادر،خوا 

        ،سابقه سرطان روده بزرگ در فامیل درجه دو که در سن زیر پنجاه سال بروز کرده باشد را دارید؟ )عمه، عمو

 خاله، دایي، مادر بزرگ و پدربزرگ(

o  هاي زیر را دارید؟  فردي بیماري سابقهآیا 

  سابقه سرطان روده بزرگ در گذشته 

  سابقه آدنوم روده بزرگ در گذشته 

 سابقه ( بیماري التهابي روده بزرگIBD )بیماري کرون یا کولیت اولسروز( ) 

o .براي فرد تست خون مخفي در مدفوع انجام شود 

 

 گیری و اقدامتصمیم

 .در صورتي که پاسخ هر یک از موارد باال یا تست خون مخفي در مدفوع مثبت بود به پزشک ارجاع داده شود 

 شود پس از دو سال جهت ارزیابي مجدد مراجعه کند.  نفي باشد، توصیه ميدر صورتي که همه موارد و نتیجه تست م 

 شود. )مطابق بسته آموزشي بهورز(در همه موارد اصول خودمراقبتي به فرد آموزش داده مي 

 

 پیگیری و مراقبت بیماران 

شک ارجاع و ارزیابي  صورت دوره   اي بایدهاي دورهشوند براي پیگیري تري ميهاي کاملافرادي که به پز شرایط به  اي  مطابق 

 ارزیابي شوند. 

  ست      در سابقه فردي یا خانوادگي نبود، عالمت دار نبود و ت نیز منفي بود، زمان فراخوان  FITصورتي که فردي داراي 

 بعدي دو سال بعد خواهد بود.
 ست     اگر فرد س          FITصرفاً به دلیل ت سط  شد، زمان ارجاع بعدي تو شده با شک ارجاع  شخص   مثبت به پز طح دو م
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 شود.مي

   عالیم مثبت به پزشک ارجاع شده باشد، زمان ارجاع بعدي توسط سطح دو و پزشک سطح یک          دلیلاگر فرد صرفاً به

 شود.مشخص مي

 
 جدول راهنماي برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگري روده بزرگ، بهورز یا مراقب سالمت

 گیریتصمیم بندیطبقه ارزیابی

 شرح حال: -الف

 رسی عالیمبر 

خونریزي دستتتگاه گوارش تحتاني در  .1

 اید؟طي یک ماه اخیر داشته

یبوستتتت در طي یک ماه اخیر )با یا       .2

بدون استتتهال در طي یک ماه اخیر،      

درد شتتکم و احستتاس پر بودن مقعد  

 اید؟پس از اجابت مزاج( داشته

صد وزن بدن در   .3 کاهش بیش از ده در

 طي شش ماه اخیر داشته اید؟

 انوادگیبررسی سابقه خ 

سابقه خانوادگي سرطان یا آدنوم روده  .1

ید؟          یک دار جه  یل در فام بزرگ در 

 )پدر، مادر، برادر، خواهر یا فرزندان(

ستتابقه ستترطان روده بزرگ در فامیل  .2

درجه دو که در ستتن زیر پنجاه ستتال 

باشتتتد دارید؟ )عمه، عمو      بروز کرده 

 خاله، دایي، مادر بزرگ و پدربزرگ(

 بررسی سابقه فردی 

قه فردي آدنوم روده بزرگ در  ستتتاب .1

 گذشته

قه فردي آدنوم روده بزرگ در    .2 ستتتاب

 گذشته

هابي روده بزرگ       .3 ماري الت قه بی ستتتاب

(IBD       بیمتتاري کرون یتتا کولیتتت( )

 اولسروز( 

انجام تستتت خون مخ ی در مدفو     -ب

(FIT ) 

 :دارا بودن همه موارد زیر 

o بدون عالمت 

o سابقه خانوادگي منفي 

o سابقه فردي منفي 

o  تستتت خون( مخفي در مدفوعFIT  )

 منفي

   اصتتتول خودمراقبتي به فرد آموزش داده

 شود.

     توصیه شود پس از دو سال جهت ارزیابي

 مجدد مراجعه کند. 

          شکالت شتن م صورت دا شود در صیه  تو

 گوارشي در فواصل معاینات مراجعه کند

 :دارا بودن یکي از موارد زیر 

o دارعالمت 

o  سابقه خانوادگي مثبت 

o بت سابقه فردي مث 

o ( تستتت خون مخفي در مدفوعFIT  )

 مثبت

 فرد به پزشک ارجاع داده شود 

   اصتتتول خودمراقبتي به فرد آموزش داده

 شود.
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. تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان روده بزرگ1فلوچارت 

 

 

ثبت و بر  او نیزمشخصات ل و به دلیل مشکالت گوارشي مراجعه کند، سال باشد یا در هر سني اما در فواصل بین معاینات معمو 69یا باالي  50. در صورتي که سن فردي زیر 1

 اساس دستورالعمل بررسي شود.

که توسط بهورز/ مراقب سالمت انجام شده است، خود باید با کیت مشابه تست را تکرار کند و به آزمایشگاه ارجاع  FIT. پزشک در صورت هر گونه تردید در خصوص نتیجه تست 2

 ندهد.

  ي به تکرار آزمایش هموگلوبین نردي آزمایش هموگلوبیني به همراه داشته باشد که در طي یک ماه اخیر انجام شده باشد، نیاز. اگر ف3

 

سال توسط  69تا 50افراد در فاصله 
از نظر دارا بودنمراقب سالمت،/بهورز

FITعالیم و سوابق زیر بررسي و آزمون 

1انجام مي شود

آیا فرد سابقه فردی سرطان، ادنوم یا بیماری التهابی روده بزرگ را دارد؟#

آیا فرد سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ دارد؟#

را دارد؟  3یا 2، 1آیا فرد هر یک از عالیم بندهای #

خونریزي دستگاه گوارش تحتاني در طي یک ماه اخیر. 1

(با یا بدون اسهال، درد شکم و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج)یبوست در طي یک ماه اخیر . 2

کاهش بیش از ده درصد وزن بدن در طي شش ماه. 3

مثبت است؟  FITآیا تست #

همه موارد 
منفي است

خودمراقبتي و ارزیابي دوباره 

سالگي70هر دو سال تا 

یکي از موارد 
مثبت است

ارجاع به پزشک 

و سوابق بررسي عالیم

2توسط پزشک

عالمتدار 
نیست

FIT

منفي

ارجاع به سطح دو بر 
اساس جدول راهنماي 

ارجاع  افراد با سابقه فردي 
یا خانوادگي مثبت

FIT

مثبت

ارجاع به 
سطح دو

یکي از عالیم
3تا 1بند 

مثبت است

:3انجام ارزیابی های تکمیلی توسط پزشک

معاینه شکم و رکتال#

بزرگرودهسرطانبهمشکوکهاينشانهوعالیمچارتبررسي#

عالیم زرد 
یا سفید

توجه به سابقه فردي، خانوادگي

FITو نتیجه 

همه موارد 
منفي است

3درخواست آزمایش هموگلوبین

ارزیابي دوباره عالیم و پاسخ همگلوبین

در عرض دو هفته

پایداري عالیم 
زرد و سفید

ارزیابي دوره 
اي

بروز عالیم قرمز 
یا نارنجي

ارجاع به 
سطح دو

یکي از  
موارد مثبت 

است

ارجاع به 
سطح دو

عالیم قرمز 
یا نارنجي

ارجاع به 
سطح دو
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 پزشکویژه  ستورالعملد
 

 بیماریابی افراد 
 هب بهورز و به تفکیک دلیل ارجاع، یا سالمت مراقب کارشناس اولیه مشخصات زیر را دارند، تتتتوسط یابيارز هنگام که افرادي

در درجه اول این است که بر موارد زیر صحه بگذارد و   پتتتتزشک يوظیفه. اندشده معرفي خدمات جامع سالمت مرکز پزشک

نیک، موارد مشکوک را به درستي جدا کند و موارد غیر مشکوک را     هاي پاراکلیو بررسي  ،تر، معاینهسپس با شرح حال دقیق  

 به بهورز/ مراقب سالمت برگرداند:

 هاي زیر ارجاع شده است:بیماري سابقه فردیبه عنوان فردي با 

برداري یا جراحي که  اگر با ستتتابقه ستتترطان روده بزرگ معرفي شتتتده استتتت در صتتتورت امکان گزارش پاتولو ي نمونه

داند  تشخیص سرطان باشد از بیمار درخواست شود. ممکن است بیمار سوابق را همراه نداشته باشد، اما معموالً ميتاییدکننده 

که چه نوع درماني برایش انجام شتتده استتت. بنابراین از وي ستتوال شتتود که جراحي شتتده استتت و هنگام معاینه به استتکار   

 ها برایش انجام شده است؟اپي توجه شود آیا این درماناش توجه شود یا با توصیف شیمي درماني و رادیوترجراحي

با ستتابقه پولیی یا آدنوم روده بزرگ در گذشتتته معرفي شتتده استتت. در صتتورت امکان گزارش کولونوستتکوپي، پاتولو ي   

  برداري یا جراحي که تایید کننده تشتتخیص آدنوم باشتتد از بیمار درخواستتت شتتود. ممکن استتت بیمار ستتوابق را همراهنمونه

شد اما معموالً مي    شته با شود آیا         ندا سکوپي توجه  صیف کولونو ست. بنابراین با تو شده ا داند که چه نوع اقدامي برایش انجام 

 این اقدام برایش انجام شده است؟

سابقه بیماري التهابي روده بزرگ )  صورت      IBDبه دلیل  ست که در این  شده ا سروز( معرفي  ( )بیماري کرون یا کولیت اول

صورت مالحظه خالصه پرونده  بیماران مبتال به بیماري التهابي روده، نام بیماري خود را نیز مي معموالً ها یا  دانند. در غیر این 

الً  کند )مثبرداري تایید کننده تشتتخیص یا داروهایي که مصتترف مي گواهي پزشتتک، گزارش کولونوستتکوپي احتمالي، نمونه 

 تواند تایید یا ردکننده بیماري او باشد.  ورتیکواستروییدها(، ميها از جمله مساالزین یا کآمینوسالسیالت

مثبت ارجاع شده است. در این صورت و با بررسي مدارکي که ممکن است همراه فرد   سابقه خانوادگیبه عنوان فردي با 

سابقه        سوابق زیر را دارد و اگر چنین  صل گردد که فرد یکي از  شد، اطمینان حا واقعاً فامیل درجه یک یا  اي وجود دارد آیا با

 اند یا نه:دو، سرطان یا پولیی آدنوماتوز روده بزرگ داشته

 سابقه سرطان یا پولیی آدنوماتوز روده بزرگ در فامیل درجه یک )پدر، مادر، برادر، خواهر یا فرزندان(  

 سال 50گ( در سن زیر سابقه سرطان روده بزرگ در فامیل درجه دو )عمه، عمو، خاله، دایي، مادربزرگ یا پدربزر

 در خانواده HNPCCیا  FAPوجود مورد شناخته شده 

زیر ارجاع شده است که در این صورت دوباره شرح حال دقیقي گرفته شود تا مشخص         عالیمبه عنوان فرد داراي یکي از 

 شود بیمار هر یک از موارد زیر را داشته است؟

 یر ریزي دستگاه گوارش تحتاني در طي یک ماه اخخون

ست در طي یک ماه اخیر   سهال )یبو ساس پر بودن مقعد پس از اجابت    در طي یک ماه اخیر با یا بدون ا شکم و اح ، درد 

 (  مزاج

 اخیرکاهش بیش از ده درصد وزن بدن در طي شش ماه 

 معرفي شده است. (IFOBTیا  FITتست مثبت خون مدفو  )به دلیل 

 مورد باال را هم زمان دارا باشد. البته واضح است که فرد ممکن است یک یا چند
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 تشخیص
 بندي افراد در معرض خطر و مشکوک و ارجاع آنها به سطح دو خدمت را بر عهده دارد.پزشک وظیفه اصلي طبقه

گیرد و بیماران را به دو  تري از نظر سه مورد سابقه فردي، سابقه خانوادگي و عالیم مي  در گام اول پزشک شرح حال دقیق  

مثبت بود، به ستتطح دو ارجاع    FITکند. در بیماران بدون عالمت، اگر دار و بدون عالمت تقستتیم ميران عالمتدستتته بیما

منفي بود، با توجه به ستابقه فردي یا خانوادگي، از روي جدولي که در قستمت شترایط ارجاع آمده استت،       FITشتود. اگر  مي

 کند.زمان ارجاع را مشخص مي

شک نیز عالمت در گام دوم، افراد عالمت سي     دار که در ارزیابي پز ست، تحت برر شده ا تري  هاي کاملدار بودن آنها تایید 

 شود:گیرند. به این صورت که اقدامات زیر انجام و نتایج در پرونده بیمار ثبت ميقرار مي

ه وم )که پس از تخلی: در معاینه شتتکم به توده یا تندرنس شتتکم در نواحي مختلف و در معاینه رکتمعاینه شتتکم و رکتال 

 شود( به لمس توده، زخم یا خوني شدن دستکش، توجه کنید.   مدفوع انجام مي

شانه     سي چارت عالیم و ن سرطان روده بزرگ   برر شکوک به  سیر آن نیز در ادامه    هاي م ست و تف : که مطابق جدول زیر ا

 آمده است. 

گیرد، حتي اگر ستتتابقه فردي یا خانوادگي یا  نارنجي قرار ميهاي قرمز یا داري که مطابق چارت عالیم در خانهعالمتفرد 

شود. )در عین حال کسي که عالمت مشکوک وي، خونریزي رکتال است، تست       وي منفي باشد، مشکوک تلقي مي   FITتست  

FIT )مثبت ارزشي ندارد 

یک از موارد ستتتابقه فردي یا     گیرد، اگر هر هاي ستتتفید یا زرد قرار مي   داري که مطابق چارت عالیم در خانه     فرد عالمت 

 شود و باید ارجاع گردد.  وي مثبت بود، مشکوک تلقي مي FITخانوادگي یا تست 

گیرد، اگر همه موارد ستتتابقه فردي یا     هاي ستتتفید یا زرد قرار مي    داري که مطابق چارت عالیم در خانه      در فرد عالمت 

ست   ست هموگلوبین درخ  FITخانوادگي یا ت شود )اگر فردي آزمایش هموگلوبین مربوط به یک     وي منفي بود، الزم ا ست  وا

شد نیازي    شته با سخ هموگلوبین و      ماه اخیر را به همراه دا ست( و در عرض دو هفته دوباره پا به تکرار ازمایش هموگوبین نی

،  در غیر این صورت شود و  هاي قرمز یا نارنجي قرار گرفته بود، ارجاع ميعالیم بیمار توسط پزشک ارزیابي شود و اگر در خانه   

 هاي وي تشدید شد یا عالمت جدیدي پیدا کرد به بهورز مراجعه کند.شود هر زمان که عالمتبه بیمار توصیه مي

 

 تفسیر چارت

 تر در سطح دو دارند.گیرند مشکوک بوده و نیاز به ارزیابي کاملهاي قرمز یا نارنجي قرار ميبیماراني که در خانه

نگاه شتتود. به این ترتیب بیماراني که   "هر عالمت به تنهایي"ول، فقط یک عالمت داشتتت، به ردیف اگر بیمار در ویزیت ا

براي مردان( را دارند، نیاز به  12تر از براي زنان و پایین 11تر از )پایین "هموگلوبین پایین"یا  "خونریزي رکتال"تک عالمت 

 تر در سطح دو دارند.ارزیابي کامل

پایداري در  "هایي که عبارت ت دوم، همان تک عالمت ویزیت یک را به صتتتورت پایدار داشتتتت، به خانهاگر بیمار در ویزی

را دارند، به ارزیابي   "درد شتتکم"در آنها درج شتتده استتت، نگاه شتتودی به این ترتیب بیماراني که عالمت پایدار   "ویزیت دوم

 تر در سطح دو نیاز دارند.کامل

 شوند نگاه شود. هایي که از تقاطع دو عالمت حاصل ميدوم، دو عالمت داشت، به خانه اگر بیمار در ویزیت اول و یا

شت، به خانه  صل مي اگر بیمار در ویزیت اول و یا دوم، بیش از دو عالمت دا شوند  هایي که از تقاطع دو به دوي عالیم حا

 تر مبناي ارجاع یا عدم ارجاع بیمار قرار گیرد.نگاه شود و خانه پررنگ
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 هاعالیم و نشانه
شده           ست که در طي یک ماه اخیر ایجاد  شک ا سختي و کاهش تعداد دفعات دفع مدفوع و یا دفع مدفوع خ ست: منظور  یبو

 باشد. ممکن است بیمار احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج را نیز ذکر کند.

ایجاد شده است که ممکن است به تنهایي یا      اسهال: منظور افزایش در تعداد دفعات مدفوع است که در طي یک ماه اخیر  

 به صورت متناوب با یبوست باشد.

 ریزي رکتال: منظور دفع خون روشن چه به صورت قطره قطره یا بر روي مدفوع و یا دفع خون تیره است.خون

ستتته کاهش وزن: منظور کاهش بیش از ده درصتتد وزن بدن در طي شتتش ماه اخیر استتت که بدون ر یم غذایي خودخوا

کیلوگرم وزن، در طي شش ماه اخیر الغر شده باشد به طوري که وزن کنوني وي زیر      80ایجاد شده باشد )مثال اگر فردي با   

 کیلوگرم باشد(. 72

 درد شکم: منظور درد  نرالیزه یا درد ناحیه پایین شکم است.

ي شتتدن دستتتکش، معاینه غیر طبیعي  معاینه غیرطبیعي رکتوم: پس از تخلیه مدفوع در صتتورت لمس توده، زخم یا خون

 شود. تلقي مي

 

 درمان
 شود.  در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان روده بزرگ، درمان موارد تشخیص داده شده در سطح سه انجام مي

 های مشکوک به سرطان روده بزرگچارت ارزیابی عالیم و نشانه

خونریزی  اسهال یبوست

 رکتال

کاهش 

 وزن

تندرنس  درد شکم

 شکم

معاینه 

غیرطبیعی 

 مقعد

Hgb<11 در زنان 

Hgb<12  در

 مردان

 

عالمت به 

 تنهایي

عالمت به 

 تنهایي

عالمت به 

 تنهایي

عالمت به 

 تنهایي

عالمت به 

 تنهایي

عالمت به 

 تنهایي

عالمت به 

 تنهایي

 هر عالمت عالمت به تنهایي

 به تنهایی

پایداري در 

 ویزیت دوم

 یبوست       

در  پایداري 

 ویزیت دوم

 اسهال      

پایداري در   

 ویزیت دوم

ریزی خون     

 رکتال

پایداري در    

 ویزیت دوم

 کاهش وزن    

پایداري در     

 ویزیت دوم

 درد شکم   

پایداري در      

 ویزیت دوم

 تندرنس شکم  
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 مراقبت بیماران مبتال
سرطان روده    شخیص زودهنگام و غربالگري  شامل بیماراني مي    در برنامه ت شده،  شخیص داده  ه  شود ک بزرگ، مراقبت موارد ت

هاي  شتتود، در زمانهاي که در ستتطح دو ارایه مياند و باید مطابق برنامهقبالً به عنوان آدنوم یا ستترطان تشتتخیص داده شتتده

 تري شوند.هاي کاملرسيدار بودند مطابق موارد ذکر شده در باال برمشخص به سطح باالتر ارجاع شوند و یا اگر عالمت
 

 آموزش
 توان به دو دسته آموزش پرسنل و آموزش بیماران تقسیم کرد:شي که پزشک در آن دخالت دارد را ميآمتوز

ت آموزش پرسنل شامل نحوه گرفتن شرح حال و انجام تست خون مخفي در مدفوع به روش ایمونولو یک و تفسیر آن   الف 
 است. 

 رد زیر است:ب ت آموزش عمومي شامل موا
 آموزش علل بروز آدنوم و سرطان روده بزرگ و تغییر شیوه زندگي به منظور پیشگیري از آن 

      صل ارزیابي سرطان به افراد تا اگر در فوا شداردهنده  شتند زودتر مراجعه  هاي دورهآموزش عالیم ه اي این عالیم را دا
 کنند.

 هاي الزم براي آنآموزش در خصوص هدف، نحوه انجام کولونوسکوپي و آمادگي 

 اي مناسب به بیماران براساس محتواي آموزشي تغذیه در سرطانتغذیه هايارایه آموزش 
 

 ارجاع به سطح دو
هاي  تهبه دسگیرند، براي ارجاع به سطح دو، بیماراني که توسط بهورز/ مراقب سالمت به پزشک معرفي و مورد بررسي قرار مي

 شوند:ندي در فواصل مشخص به سطح دو ارجاع ميبزیر تقسیم و بر اساس این تقسیم
 

 برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ، پزشک

 گیریتصمیم بندیطبقه ارزیابی و معاینه

 الف ت شرح حال
     بررستتی عالیم، ستتابقه فردی و ستتابقه

 خانوادگی
    جه تستتت خون مخ ی در بررستتی نتی

 (FITمدفو  )

 دار(متب ت معاینه )در افراد عال
 معاینه شکم .1
 معاینه رکتال .2
های مشکوک بررسی چارت عالیم و نشانهج ت 

 دار()در افراد عالمتبه سرطان روده بزرگ 

 د ت درخواست هموگلوبین )درصورت نیاز(

 دار نیست، تست  فرد عالمت
FIT مثبت است 

o  فرد به سطح دو ارجاع داده شود )پزشک متخصص
مومي یا مراکز هاي عداخلي گوارش در بیمارستتتان
 تشخیص زودهنگام سرطان( 

o     شود )الزم صول خودمراقبتي به فرد آموزش داده  ا
است در مورد روش انجام کولونوسکوپي توضیحات    

 الزم به فرد داده شود(

 دار نیست، تست  فرد عالمت
FIT   منفي استتت و ستتابقه

فردي ستترطان روده بزرگ 
 دارد

o   از اگر فردي به تازگي درمان شتتده استتت و پیش
جراحي ستترطان، کولونوستتکوپي نشتتده باشتتد، به  

ماه از پایان درمان، براي کولونوسکوپي به   6فاصله  
 سطح دو ارجاع شود. 

o      شد، در شده با سکوپي  اگر پیش از جراحي، کولونو
صله   سکوپي     3فا سال از پایان درمان، براي کولونو

 به سطح دو ارجاع شود. 
o  درمان آنها سال از پایان   3در بیماراني که بیش از

گیري در مورد نیاز به    گذشتتتته باشتتتد، تصتتتمیم    
کولونوسکوپي با پزشک معالج در سطح سه خواهد     

 بود.
o     شود )الزم صول خودمراقبتي به فرد آموزش داده  ا

است در مورد روش انجام کولونوسکوپي توضیحات    
 الزم به فرد داده شود(
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 گیریتصمیم بندیطبقه ارزیابی و معاینه

 دار نیست، تست  فرد عالمت
FIT   منفي استتت و ستتابقه

یا آدنوم روده    فردي یی  پول
 بزرگ دارد

o        اگر پولیی بیمار هیپرپالستتتتیک و ستتتمت چی
سانتیمتر   1( و کمتر از SSPکولون و غیر پایه دار )
ستتال از کولونوستتکوپي  10بوده استتت، به فاصتتله

سطح دو ارجاع داده     سکوپي به  قبلي، براي کولونو
 شود.

o       ست و سمت را ستیک و  اگر پولیی بیمار هیپرپال
یه د   پا ستتتانتیمتر بوده  1( و کمتر از SSPار )غیر 

سال از کولونوسکوپي قبلي، براي  5است، به فاصله 
 کولونوسکوپي به سطح دو ارجاع شود.

o ( اگر پولیی آدنوماتوز یا پایه دارSSP ،بوده استتت )
بیمار به سطح دو )پزشک متخصص داخلي گوارش 

یا مراکز تشتتتخیص   در بیمارستتتتان   هاي عمومي 
سرطان(   شود و زمان ویزیت  زودهنگام  ارجاع داده 

 گردد. بعدي توسط سطح دو مشخص مي
o     شود )الزم صول خودمراقبتي به فرد آموزش داده  ا

است در مورد روش انجام کولونوسکوپي توضیحات    
 الزم به فرد داده شود(

 دار نیست، تست  فرد عالمت
FIT   منفي استتت و ستتابقه

فردي بیماري التهابي روده   
(IBDدارد ) 

o   ستتتال از شتتتروع بیماري، براي    10شتتتت با گذ
کولونوستتکوپي به ستتطح دو )پزشتتک متخصتتص   

هاي عمومي یا مراکز داخلي گوارش در بیمارستتتان
تشخیص زودهنگام سرطان( ارجاع داده شود. زمان 

هاي بعدي توستتط ستتطح دو و ستته کولونوستتکوپي
 شود. مشخص مي

o     شود )الزم صول خودمراقبتي به فرد آموزش داده  ا
ورد روش انجام کولونوسکوپي توضیحات   است در م 

 الزم به فرد داده شود(
 دار نیست، تست  فرد عالمت

FIT   منفي استتت و ستتابقه
طان روده     خانوادگي ستتتر
بزرگ در فامیل درجه یک      
یا       مادر، برادر،خواهر  پدر،  (

 فرزندان( دارد

o   سال زودتر از سن ابتالي    10سالگي یا   40در سن
جام        به  فامیل درجه یک، براي ان کولونوستتتکوپي 

ستتطح دو )پزشتتک متخصتتص داخلي گوارش در   
تان     مارستتت یا مراکز تشتتتخیص      بی هاي عمومي 

سال   5زودهنگام سرطان( ارجاع داده شود، که هر   
 شود.تکرار مي

o     شود )الزم صول خودمراقبتي به فرد آموزش داده  ا
است در مورد روش انجام کولونوسکوپي توضیحات    

 الزم به فرد داده شود(
  دار نیست، تست  عالمتفرد

FIT   منفي استتت و ستتابقه
طان روده     خانوادگي ستتتر
جه دو      یل در فام بزرگ در 
له، دایي( در      )عمه، عمو خا

 سن زیر پنجاه سال دارد

o  ستتالگي براي انجام کولونوستتکوپي به  50در ستتن
ستتطح دو )پزشتتک متخصتتص داخلي گوارش در   

تان     مارستتت یا مراکز تشتتتخیص      بی هاي عمومي 
هاي ارجاع و بر استتتاس یافتهزودهنگام ستتترطان( 

سطح دو      سط  سکوپي، زمان ارجاع بعدي تو کولونو
 شود. مشخص مي

o     شود )الزم صول خودمراقبتي به فرد آموزش داده  ا
است در مورد روش انجام کولونوسکوپي توضیحات    

 الزم به فرد داده شود(
 دار نیست، تست  فرد عالمت

FIT  منفي استتتتت و مورد
یا    FAPشتتتناخته شتتتده    

HNPCC در خانواده دارد 

o      به ستتتطح دو پس از تکمیل فرم ارجاع غیرفوري 
 هاي)پزشک متخصص داخلي گوارش در بیمارستان

عمومي یا مراکز تشتتتخیص زودهنگام ستتترطان(     
 ارجاع داده شود.
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o     شود )الزم صول خودمراقبتي به فرد آموزش داده  ا

است در مورد روش انجام کولونوسکوپي توضیحات    
 شود(الزم به فرد داده 

      مت تک عال یت  در هر ویز
"Hgb<11  در زنتتتان و

Hgb<12 یتتا   "در متتردان
دارد  "ریزي رکتتتال  خون "

قه         به ستتتاب جه  بدون تو (
جه       یا نتی خانوادگي  فردي، 

 (  FITتست 

o      به ستتتطح دو پس از تکمیل فرم ارجاع غیرفوري 
 هاي)پزشک متخصص داخلي گوارش در بیمارستان
ان( عمومي یا مراکز تشتتتخیص زودهنگام ستتترط    

 ارجاع دهید.
o  اصتتتول خودمراقبتي را به فرد آموزش دهید. )الزم

است در مورد روش انجام کولونوسکوپي توضیحات    
 الزم به فرد داده شود(

  که   "درد شکم"تک عالمت
در ویزیت اول و دوم پایدار    
مانده باشتتد )بدون توجه به  
ستتابقه فردي، خانوادگي یا  

 (FITنتیجه تست 

o  به ستتتطح دو   پس از تکمیل فرم ار جاع غیرفوري 
 هاي)پزشک متخصص داخلي گوارش در بیمارستان

عمومي یا مراکز تشتتتخیص زودهنگام ستتترطان(     
 ارجاع داده شود.

o     شود )الزم صول خودمراقبتي به فرد آموزش داده  ا
است در مورد روش انجام کولونوسکوپي توضیحات    

 الزم به فرد داده شود(

    مت یک عال دارد و بیش از 
الیتتم وي در  تتتقتتاطتتع عتت

نه    نارنجي     خا یا  هاي قرمز 
بدون  چارت قرار مي  گیرد )

قه فردي،       به ستتتتاب جه  تو
خانوادگي یا نتیجه تستتتت     

FIT) 

o      به ستتتطح دو پس از تکمیل فرم ارجاع غیرفوري 
 هاي)پزشک متخصص داخلي گوارش در بیمارستان

عمومي یا مراکز تشتتتخیص زودهنگام ستتترطان(     
 ارجاع داده شود.

o   صول خودمراقبتي شود )الزم  ا به فرد آموزش داده 
است در مورد روش انجام کولونوسکوپي توضیحات    

 الزم به فرد داده شود(

    مت یک عال دارد و بیش از 
تتتقتتاطتتع عتتالیتتم وي در   

نه    ید     خا یا ستتتف هاي زرد 
گیرد و هم  چارت قرار مي 

زمان یکي از موارد ستتتابقه   
جه       یا نتی خانوادگي  فردي، 

 مثبت است FITتست 

o   به ستتتطح دو   پس از تکمیل فرم ارجاع غیرفوري 
 هاي)پزشک متخصص داخلي گوارش در بیمارستان

عمومي یا مراکز تشتتتخیص زودهنگام ستتترطان(     
 ارجاع داده شود.

o     شود )الزم صول خودمراقبتي به فرد آموزش داده  ا
است در مورد روش انجام کولونوسکوپي توضیحات    

 الزم به فرد داده شود(

    مت یک عال دارد و بیش از 
قتتاطتتع عتتالیتتم وي در  تتت

نه    ید     خا یا ستتتف هاي زرد 
گیرد و سابقه چارت قرار مي

ندارد و     خانوادگي  فردي و 
جه تستتتت    منفي   FITنتی

 است

o  براي فرد هموگلوبین درخواستتت شتتود و بعد از دو
یابي        پاستتتخ هموگلوبین ارز باره عالیم و  ته دو هف

 گردد.
o      نارنجي و ته درصتتتورت بروز عالیم  عد از دو هف ب

ه ستتطح دو )پزشتتک متخصتتص داخلي قرمز، فرد ب
تان     مارستتت یا مراکز    گوارش در بی هاي عمومي 

 تشخیص زودهنگام سرطان( ارجاع داده شود.

o   بعد از دو هفته درصتتورت پایداري عالیم ستتفید و
زرد به وي توصیه شود هر زمان پس از بروز عالیم   
سال جهت     صورت پس از دو  جدید یا در غیر این 

 ارزیابي مجدد مراجعه کند.

o .اصول خودمراقبتي به فرد آموزش داده شود 
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 . تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ1فلوچارت 
 

 
 

سن فردي زیر   1 صورتي که  شي مراجعه          69یا باالي  50. در  شکالت گوار صل بین معاینات معمول و به دلیل م سني اما در فوا شد یا در هر  سال با

 س دستورالعمل بررسي گردد.ثبت و بر اسا او نیزمشخصات کند، 

که توسط بهورز انجام شده است، خود باید با کیت مشابه تست را تکرار کند و به        FIT. پزشک در صورت هر گونه تردید در خصوص نتیجه تست     2

 آزمایشگاه ارجاع ندهد.

د، نیازي به تکرار ازمایش هموگلوبین نیست.. اگر فردي آزمایش هموگلوبیني به همراه داشته باشد که در طي یک ماه اخیر انجام شده باش3

سال توسط  69تا 50افراد در فاصله 
از نظر دارا بودنمراقب سالمت،/بهورز

FITعالیم و سوابق زیر بررسي و آزمون 

1انجام مي شود

آیا فرد سابقه فردی سرطان، ادنوم یا بیماری التهابی روده بزرگ را دارد؟#

آیا فرد سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ دارد؟#

را دارد؟  3یا 2، 1آیا فرد هر یک از عالیم بندهای #

خونریزي دستگاه گوارش تحتاني در طي یک ماه اخیر. 1

(با یا بدون اسهال، درد شکم و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج)یبوست در طي یک ماه اخیر . 2

کاهش بیش از ده درصد وزن بدن در طي شش ماه. 3

مثبت است؟  FITآیا تست #

همه موارد 
منفي است

خودمراقبتي و ارزیابي دوباره 

سالگي70هر دو سال تا 

یکي از موارد 
مثبت است

ارجاع به پزشک 

و سوابق بررسي عالیم

2توسط پزشک

عالمتدار 
نیست

FIT

منفي

ارجاع به سطح دو بر اساس 
جدول راهنماي ارجاع  
افراد با سابقه فردي یا 

خانوادگي مثبت

FIT

مثبت

ارجاع به 
سطح دو

یکي از عالیم 
3تا 1بند 

مثبت است

:3انجام ارزیابی های تکمیلی توسط پزشک

معاینه شکم و رکتال#

بزرگرودهسرطانبهمشکوکهاينشانهوعالیمچارتبررسي#

عالیم زرد 
یا سفید

توجه به سابقه فردي، خانوادگي

FITو نتیجه 

همه موارد 
منفي است

3درخواست آزمایش هموگلوبین

ارزیابي دوباره عالیم و پاسخ همگلوبین 

در عرض دو هفته

پایداري عالیم 
زرد و سفید

ارزیابي دوره 
اي

بروز عالیم قرمز 
یا نارنجي

ارجاع به 
سطح دو

یکي از  
موارد مثبت 

است

ارجاع به 
سطح دو

عالیم قرمز یا 
نارنجي

ارجاع به 
سطح دو





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  غربالگری و  خیص زودهنگامدستورالعمل برنامه پیشگیری، تش

 ستانپسرطان 
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 ویژه بهورز/ مراقب سالمت دستورالعمل
 

ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف  سپس این برنامه، هدف شناسایي و ثبت افراد مشکوک یا مبتال به سرطان پستان و در 

 شبکه بهداشتي درماني و ساماندهي درمان و مراقبت بیماران است. 

 

 ارزیابی 

  ل فرم ارزیابي اولیه در  اند، پس از تکمیستتال را که براي ارزیابي ستترطان پستتتان فراخوان شتتده 69تا  30تمامي زنان

افزار ثبت  افزار به ماما یا مراقب سالمتي که داراي مدرک مامایي است، ارجاع غیرفوري داده و نتیجه بررسي در نرم   نرم

 شود.

    سن فردي زیر صورتي که  صل بین معاینات معمول و به دلیل        69یا باالي  30در  سني اما در فوا شد یا در هر  سال با

 ثبت و بر اساس دستورالعمل زیر بررسي شود. او نیزمشخصات ستان مراجعه کند، عالیم مرتبط با پ

 

 گیری و اقدامتصمیم

 هاي خود مراقبتي الزم از جمله در خصوص عوامل زمینه ساز بروز سرطان پستان داده شود.در همه موارد آموزش 

 

 پیگیری و مراقبت بیماران

اي  اي باید مطابق شتترایط به صتتورت دورههاي دورهشتتوند براي پیگیريل تري ميهاي کامافرادي که به ماما ارجاع و ارزیابي

 ارزیابي شوند. 

 :اگر بنا به گزارش ماما، شرح حال و معاینه طبیعي بوده است، زمان ارجاع بعدي 

o  سال، هر دو سال یک بار فراخوان شوند 40زنان زیر در 

o سال، سالي یک بار فراخوان شوند 40ان باالي در زن 

         اگر بنا به گزارش ماما، شرح حال غیرطبیعي )سابقه فردي و یا خانوادگي، سابقه بیوپسي پستان و یا رادیوتراپي قفسه

 سینه( باشد، زمان مراجعه بعدي دست کم یک سال بعد خواهد بود.

  خص  اگر بنا به گزارش ماما، معاینه غیرطبیعي باشتتد، زمان مراجعه بعدي توستتط ستتطح دو و ماماي ستتطح یک مشتت

 شود.مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  17  ستانپ سرطان یزودهنگام و  غربالگر یصتشخ یشگیری،دستورالعمل برنامه پ

 امامویژه  دستورالعمل
 

ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف سپس در این برنامه، هدف شناسایي و ثبت افراد مشکوک یا مبتال به سرطان پستان و 

 شبکه بهداشتي درماني و ساماندهي درمان و مراقبت بیماران است. 

 ابی ارزی
    سرطان       سال که   69تا  30مشخصات تمامي زنان شخیص زودهنگام و غربالگري  سالمت براي ت توسط بهورز/ مراقب 

 اند را در سامانه )فرم ارزیابي اولیه( ثبت کنید.  پستان  ارجاع شده

    سن فردي زیر صورتي که  صل بین معاینات معمول      69یا باالي  30در  سني اما در فوا شد یا در هر  و به دلیل   سال با

 ثبت و بر اساس دستورالعمل زیر بررسي کنید.   او را نیزمشخصات عالیم مرتبط با پستان مراجعه کند، 

 ثبت کنید:سامانه نظر دارا بودن عالیم زیر بررسي و در  فرد را از 

o  خانوادگي سرطان پستان یا تخمدان از جمله یکي از موارد زیر را دارید؟ سابقهآیا 

 با سرطان پستان در یک سمت فامیل با هر سني دست کم دو فامیل 

 دست کم دو فامیل با سرطان در یک سمت فامیل با هر سني که یکي از آنها سرطان پستان باشد 

 دست کم یک فامیل با سرطان تخمدان در یک سمت فامیل با هر سني 

  سال 50یک فامیل درجه یک، دو یا سه با سرطان پستان یا هر سرطان دیگري در سن زیر 

o آیا سابقه فردي سرطان پستان یا تخمدان دارید؟ 

o برداري( پستان دارید؟آیا سابقه بیوپسي )نمونه 

o سابقه رادیوتراپي قفسه سینه دارید؟ آیا 

 

  هاي وي را از نظر موارد زیر معاینه و در سامانه ثبت کنید:و زیر بغل هاپستانسپس 

o توده پستان یا زیر بغل 

o ي( یا قوام )سفتي( پستانتغییر در شکل )عدم قرینگ 

o پوستي پستان شامل هر یک از موارد زیر: تغییرات 

 پوست پرتغالي 

 اریتم یا قرمزي پوست 

 زخم پوست 

 پوسته پوسته شدن و اگزماي پوست 

 )تغییرات نوک پستان )فرورفتگي یا خراشیدگي 

o نوک پستان که داراي هر یک از خصوصیات زیر باشد: ترشح 

  هر دو پستان(از یک پستان باشد )و نه 

 )از یک مجرا باشد )و نه از چند مجرا 

 ترشح خود به خودي و ادامه دار باشد 

  در هنگام معاینه ترشح وجود داشته باشد 

 سروزي یا خوني باشد 
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 گیری و اقدامتصمیم

  بعد و  سال 2سال براي  40تا  30صورتي که همه موارد شرح حال منفي و معاینه از همه نظر طبیعي بود، در افراد در

 سال براي سال بعد نوبت ویزیت مجدد بدهید و به بهورز/ مراقب سالمت ارجاع دهید. 40در افراد باالي 

        /شد، پس از تکمیل فرم شرح حال مثبت یا هر یک از موارد معاینه غیرطبیعي با سخ هر یک از موارد  صورتي که پا در 

 ارجاع دهید. 1افزار، به سطح دونرم

 شد(           زمان ارجاع بعدي در م صورتي که موجود با سخ ماموگرافي )در  سطح دو و پا شرح حال مثبت به بازخورد  وارد 

 شود:بستگي دارد. اما در هر صورت در این موارد، فرد حداقل سالي یک بار به سطح دو ارجاع مي

o ( در افرادي که شرح حال مثبت داشته ولي داراي ماموگرافي طبیعيBIRADS در طي یک سال اخی )ر یک و دو

 باشند نیازي به ارجاع نیست تا زماني که یک سال از ماموگرافي قبلي گذشته باشد.

o ( در افرادي که شرح حال مثبت داشته و داراي ماموگرافي غیر طبیعيBIRADS  باشند پس از تکمیل )سه و چهار

 شوند.فرم ارجاع به سطح دو ارجاع مي

 خورد سطح دو بستگي دارد و دست کم سالي یک بار است.زمان ارجاع بعدي در موارد معاینه غیرطبیعي به باز 

  سال و به دلیل توده پستان معرفي شده باشد، او را به سطح دو ارجاع دهید. 30اگر فردي با سن زیر 

 هاي خود مراقبتي الزم در خصوص عالیم مشکوک سرطان پستان و انجام معاینه شخصي پستان  در همه موارد آموزش

 داده شود. مطابق بسته آموزشي،

 ها آمده است.نحوه انجام معاینه بالیني پستان در بخش دستورالعمل معاینات و تست 

 

                                                 

سطح دو دا   1 ستورالعمل نیاز به ارجاع به  ستان ارجاع داده . مواردی که مطابق د ستان یا جراح      می رند به بیمار سط جراح پ شوند تا تو

 عمومی معاینه شده تا درصورت نیاز سونوگرافی یا ماموگرافی درخواست و اقدامات تشخیصی بیشتر انجام گیرد.
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 برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان، ماما
 

 گیریصمیمت بندیطبقه ارزیابی

 شرح حال: -الف

سابقه خانوادگي سرطان )به     .1

 ویژه پستان یا تخمدان(

 سابقه فردي سرطان پستان .2

 ابقه نمونه برداري پستانس .3

ستتتابقه رادیوتراپي قفستتته    .4

 سینه

بالینی پستتتان        -ب نه  عای م

(CBE) 

 توده پستان یا زیر بغل .1

تغییر در شتتتکتتل )عتتدم         .2

یا قوام )ستتتفتي(     قرینگي( 

 پستان

 تغییرات پوستي پستان  .3

 ترشح نوک پستان   .4

      شتتترح حال طبیعي )نداشتتتتن ستتتابقه

قه فردي، نمونه برداري      خانوادگي، ستتتاب

 رادیوتراپي قفسه سینه(  پستان و

 معاینه طبیعي 

  صول خودمراقبتي ستان  ا   و خودآزمایي پ

 آموزش دهید. فردرا به 

  سال بعد    2سال براي   40تا  30در افراد

سال بعد      40و در افراد باالي  سال براي 

به بهورز/          ید و  بده جدد  یت م بت ویز نو

 مراقب سالمت ارجاع دهید.

 ین  بدر فواصل  ي کهدرصورت توصیه کنید

شته     ستان دا معاینات معمول، مشکالت پ

 باشد مراجعه کند.

    شتتترح حال غیرطبیعي )هر یک از موارد

 زیر(:

o سابقه خانوادگي مثبت 

o سابقه فردي مثبت 

o سابقه نمونه برداري پستان 

o  سابقه رادیوتراپي قفسه سینه 

  صول خودمراقبتي ستان  ا   و خودآزمایي پ

 آموزش دهید. فردرا به 

   به طابق  ستتتطح دو )پزشتتتک   فرد را م

تان    مارستتت هاي   متخصتتتص جراح در بی

گام       یا مراکز تشتتتخیص زودهن عمومي 

جاع          مان ار ید. )ز جاع ده طان( ار ستتتر

افرادي که ماموگرافي طبیعي دارند، یک     

ستتتال پس از آخرین ماموگرافي خواهد     

 بود(

 :)معاینه غیرطبیعي )هر یک از موارد زیر 

o توده پستان یا زیر بغل 

o   شکل )عدم قرینگي( یا قوام تغییر در 

 )سفتي( پستان

o  تغییرات پوستتتتي پستتتتان )پوستتتت

ست، زخم   پرتغالي، اریتم یا قرمزي پو

پوست، پوسته پوسته شدن و اگزماي      

شامل       ستان  ست و تغییرات نوک پ پو

 فرورفتگي یا خراشیدگي(

o      ستان ستان که از یک پ شح نوک پ تر

باشتتتد )و نه هر دو پستتتتان(، از یک 

مجرا(، ترشح  از چند  مجرا باشد )و نه 

خود به خودي و ادامه دار باشتتتد، در    

هنگام معاینه ترشتتتح وجود داشتتتته    

 باشد، سروزي یا خوني باشد

  صول خودمراقبتي ستان  ا  و خودآزمایي پ

 آموزش دهید. فردرا به 

   فرد را به ستتطح دو )پزشتتک متخصتتص

ستان  هاي عمومي یا مراکز جراح در بیمار

 تشخیص زودهنگام سرطان( ارجاع دهید.
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 فلوچارت تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ید، ر. در هر زني با هر سني که در فواصل بین معاینات معمول و به دلیل مشکالت پستان مراجعه کرده  باشد، مطابق همین فلوچارت، شرح حال بگی1

 سال و به دلیل توده پستان معرفي شده باشد، او را به سطح دو ارجاع دهید. 30مثال اگر فردي با سن زیر  معاینه کنید و تصمیم بگیرید. به عنوان

 . در موارد شرح حال مثبت، فواصل ارجاع به سطح دو دست کم سالي یک بار است.2

ک بار استکند و دست کم سالي ی. در موارد معاینه غیر طبیعي، فواصل ارجاع را بازخورد سطح دو مشخص مي3

را  از  1سال 69تا  30فاصلهزنان ارجاع شده  درماما 

زیر، با شرح حال و هاي نظر دارا بودن عالیم و نشانه

 کند.مي معاینه بررسي

 

آموزش معاینه شخصي 

پستان و تکرار معاینه 

 بالیني هر دو سال

 شرح حال بگیرید: 

 دارید؟ (پستان یا تخمدان)به ویژه آیا سابقه خانوادگي سرطان  

دارید؟ تخمدانیا  آیا سابقه فردي سرطان پستان 

پستان دارید؟ آیا سابقه نمونه برداري 

آیا سابقه رادیوتراپي قفسه سینه دارید؟  

 هر دو پستان و زیر بغل را از نظر موارد زیر معاینه کنید: 

توده پستان یا زیر بغل     

تغییر در شکل یا قوام پستان     

  تغییرات پوستي پستان 

ترشح نوک پستان  

عيغیرطبی شرح حال  شرح حال و معاینه طبیعي معاینه غیرطبیعي 

سال 40سن باالي   سال  40تا  30سن  

 ارجاع به سطح دو2

آموزش معاینه شخصي 

پستان و  تکرار معاینه 

 بالیني هر سال

 ارجاع به سطح دو3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  غربالگری و  خیص زودهنگامدستورالعمل برنامه پیشگیری، تش

 دهانه رحمسرطان 
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 ویژه بهورز/ مراقب سالمت دستورالعمل
ارائه خدمات مناسب در سطوح سپس مبتال به سرطان دهانه رحم و در این برنامه، هدف شناسایي و ثبت افراد مشکوک یا 

که توسط ماما یا مراقب سالمتي که داراي مدرک مختلف شبکه بهداشتي درماني و ساماندهي درمان و مراقبت بیماران است 

 شود.باشد ارائه ميمامایي مي

 

 ارزیابی 

  اند در سامانه )فرم ارزیابي اولیه( ثبت شود. ن شدهسال که براي ارزیابي فراخوا 59تا  30مشخصات تمامي زنان 

    سن فردي زیر صورتي که  صل بین معاینات معمول و به دلیل        59یا باالي  30در  سني اما در فوا شد یا در هر  سال با

 ثبت و بر اساس دستورالعمل زیر بررسي گردد.   او نیزمشخصات عالیم مرتبط با دهانه رحم مراجعه کند، 

  ثبت شود:سامانه )فرم ارزیابي اولیه( دارا بودن عالیم زیر بررسي و در فرد از نظر 

o هاي قاعدگي و پس از یائسگي(خونریزي غیر طبیعي وا ینال )از جمله پس از نزدیکي جنسي، در فواصل دوره 

o ترشحات بدبوي وا ینال 

o هنگام نزدیکي جنسي درد 

 چند سال از ازدواج )اولین تماس جنسي( گذشته است؟ 

  پاپ اسمیر یا تست فرد تستاگر( هاي غربالگريHPV را انجام داده است چند سال از آن گذشته است؟ )یا هر دو 

 

 گیری و اقدامتصمیم

  صورتي که زني هر کدام از عالیم سه گانه باال را داشته باشد، براي اقدامات تشخیص زودهنگام به ماما ارجاع شود.در 

 هاي زیر ممکن است اتفاق بیفتد:  م سه گانه را نداشته باشد، حالتتي که زني هیچ کدام از عالیدر صور 

o          کمتر از سه سال از اولین تماس جنسي گذشته است: آموزش خودمراقبتي و ارزیابي بعدي زماني که سه سال از

 اولین تماس جنسي گذشته باشد.  

o اشته باشد:هاي زیر ممکن است وجود دبیش از سه سال از اولین تماس جنسي گذشته و حالت 

  .فرد تا کنون با هیچ روشي غربالگري نشده استی براي غربالگري به ماما ارجاع شود 

  کمتر از یک سال از آخرین غربالگري پاپ اسمیر گذشته است: آموزش خودمراقبتي و ارزیابي بعدي زماني که

 یک سال از غربالگري با پاپ اسمیر قبلي گذشته باشد. 

  غربالگري پاپ اسمیر گذشته است: براي غربالگري به ماما ارجاع شود.بیش از یک سال از آخرین 

  کمتر از ده سال از آخرین غربالگري با پاپ اسمیر وHPV  گذشته است: آموزش خود مراقبتي و ارزیابي

 بعدي زماني که پنج سال از ارزیابي کنوني گذشته باشد. 

  بیش از ده سال از آخرین غربالگري با پاپ اسمیر وHPV .گذشته است: براي غربالگري به ماما ارجاع شود 

 ساز بروز سرطان دهانه رحم داده شود.هاي خود مراقبتي الزم از جمله در خصوص عوامل زمینهدر همه موارد آموزش 
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 پیگیری و مراقبت بیماران
 . اي ارزیابي شوندمطابق شرایط به صورت دوره اي بایدهاي دورهشوند براي پیگیريتري ميهاي کاملافرادي که به ماما ارجاع و ارزیابي

  :درصورتي که فرد براي غربالگري به ماما ارجاع شده است 

o  تست پاپ اسمیر و    نتیجهاگرHPV   سال از نظر عالیم سرطان دهانه رحم بررسي شود و به      5هر دو منفي باشد باید هر

 فاصله ده سال براي غربالگري به ماما ارجاع شود. 

o  تست  هنتیجاگرHPV  شود.   مثبت باشد، زمان ارزیابي بعدي توسط سطح دو مشخص مي 18یا  16از نظر  نوتیی 

o   ست سایر  نوتیی  HPVاگر نتیجه ت شد، زمان ارزیابي بعدي        18و  16ها بجز از نظر  سمیر پرخطر با شد و پاپ ا مثبت یا

 شود.   توسط سطح دو مشخص مي

o   ست سایر  نوتیی از ن HPVاگر نتیجه ت صله یک        18و  16ها بجز ظر  شد، باید به فا سمیر پرخطر نبا شد و پاپ ا مثبت یا

 سال براي غربالگري به ماما ارجاع شود. 

   که فرد به دلیل عالیم مثبت و براي اقدامات تشخیص زودهنگام به ماما ارجاع شده است: صورتيدر 

o  شود.   توسط ماماي سطح یک مشخص مي فرد توسط ماما به سطح دو ارجاع نشده است، زمان ارزیابي بعدياگر 

o شود.    ماما به سطح دو ارجاع شده است، زمان ارزیابي بعدي توسط سطح دو مشخص مي اگر فرد توسط 
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 برنامه تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم، بهورز یا مراقب سالمت

 گیریصمیمت بندیطبقه ارزیابی

 شرح حال -الف

 عالیم بررسی 

عي               .1 ی ب ط یر  غ یزي  نر   خو
وا ینتتال )از جملتته پس از 
صل     سي، در فوا نزدیکي جن

هاي قاعدگي و پس از    دوره
 یائسگي(

 ترشحات بدبوي وا ینال .2

 درد هنگام نزدیکي جنسي .3

 

 بررسی سوابق 

ماس     .1 مان ازدواج )اولین ت ز
 جنسي(

ست    .2 هاي پاپ سابقه انجام ت
 HPVاسمیر و 

    نداشتتتتن خونریزي   3تا   1بدون عالیم بند(

شحات بدبوي وا ینال،  غیرطبیعي وا ینال،  تر

 درد هنگام نزدیکي جنسي( 

  ماس جنستتتي    3کمتر از ستتتال از اولین ت

 گذشته باشد

   صیه سال جهت ارزیابي مراجعه   3د طي شو تو

 کند.

 ه شودداآموزش د فردبه  اصول خودمراقبتي. 

  در فواصتتل بین  ي کهد درصتتورتشتتوتوصتتیه

سرطان دهانه رحم را     شکوک  معاینات، عالیم م

 ، مراجعه کند.داشته باشد

    نداشتتتتن خونریزي   3تا   1بدون عالیم بند(

شحات بدبوي وا ینال،   غیرطبیعي وا ینال، تر

 درد هنگام نزدیکي جنسي( و

 3       شد سي گذشته با سال از اولین تماس جن

 و

  سمیر یا    1کمتر از سال از غرابالگري با پاپ ا

سال از غربالگري با مجموع پاپ   10کمتر از 

 ه باشد گذشت HPVاسمیر و 

     شود طي صیه  سال جهت ارزیابي مراجعه   5تو

 کند.

  اده شودآموزش د فرداصول خودمراقبتي به. 

  در فواصتتل بین  ي کهد درصتتورتشتتوتوصتتیه

سرطان دهانه رحم را     شکوک  معاینات، عالیم م

 داشته باشد مراجعه کند.

    نداشتتتتن خونریزي   3تا   1بدون عالیم بند(

شحات بدبو  ، ي وا ینالغیرطبیعي وا ینال، تر

 درد هنگام نزدیکي جنسي( و

 3سال از اولین تماس جنسي گذشته باشد و 

  سمیر یا     1بیش از سال از غرابالگري با پاپ ا

ستتال از غربالگري با مجموع پاپ  10بیش از 

 گذشته باشد  HPVاسمیر و 

  سال باشد. 49تا  30سن فرد بین 

           نه رحم با جهت انجام غربالگري ستتترطان دها

 به ماما ارجاع شود. HPVمیر و تست پاپ اس

  اده شودآموزش د فرداصول خودمراقبتي به.  

   نداشتتتتن خونریزي  3تا  1داراي عالیم بند(

شحات بدبوي وا ینال،   غیرطبیعي وا ینال، تر

 درد هنگام نزدیکي جنسي(

          مات تکمیلي تشتتتخیص قدا جام ا هت ان ج
 زودهنگام فرد به ماما ارجاع شود.

 ه شودداآموزش د ردفبه  اصول خودمراقبتي. 
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 تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحمفلوچارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 د.ینه کنید و تصمیم بگیریسال باشد یا در فواصل بین معاینات معمول با عالیم مشکوک سرطان دهانه رحم مراجعه کند، مطابق همین فلوچارت، شرح حال بگیرید، معا 59یا باالي  30اگر سن فردي زیر  1

  

سال    59تا  30زنان ارجاع شده  در فاصله  ماما

  را  از نظر عالیم و نشانه هاي مشکوک سرطان

 1سرویکس به صورت زیر بررسي مي کند

 

 آیا فرد سابقه سرطان یا ضایعات پیش بدخیم سرویکس را دارد؟

 را دارد؟  3یا  2، 1یا فرد هر یک از عالیم بندهای آ
خونریزي غیر طبیعي وا ینال )از جمله پس از نزدیکي  .1

 جنسي، در فواصل دوره هاي قاعدگي و پس از یائسگي(

 الترشحات بدبوي وا ین.2

 درد هنگام نزدیکي جنسي .3

 

خ ب

بدتر شدن  

 ماما بررسی های زیر را انجام می دهد:

 عالیم )از جمله، تاریخچه، شدت، مدت و پیشرفت عالیم( و نشانه ها

 را بررسي نماید

 سال( را بررسي نماید 30عوامل خطر مرتبط )از جمله سن باالي 

یرد )سقط در زنان پیش از  هاي افتراقي را در نظر بگ تشخیص

یائسگي، عفونت ها مثل کالمیدیا و گنوکوک، زخم هاي ناحیه 

تناسلي، التهاب سرویکس، پولیی رحم، خونریزي عملکردي رحمي،  

 سرطان وا ن یا رحم(

یدسرویکس را با اسپکولوم معاینه کن 

همراه با یکی از  3یا  2، 1وجود عالیم بند 

 موارد زیر:

ایعات سابقه سرطان یا ض

 پیش بدخیم

توده شکمي در معاینه 

 زخم یا برجستگي در معاینه سرویکس

 ارجاع به سطح دو

 

با    3یا  2، 1وجود صرفا عالیم بند 

 معاینه و شرح حال طبیعي
 

 

درمان دارویي در صورت نیاز و ویزیت  

 هفته 2مجدد در عرض 

 

سال از تماس جنسي و بیش   3بیش از 

 سال از غربالگري 10از 

سال از   3کمتر از 

 تماس جنسي

 ارزیابي موارد زیر  

 فاصله از اولین تماس

 جنسي  

فاصله از غربالگري پیشین 

ر شدن  بهت

مطابق   ارزیابي

   غربالگريفلوچارت 

 ارجاع به سطح دو

آموزش  

خودمراقبتي و  

 سال 3ارزیابي طي 

سال از تماس جنسي و کمتر   3بیش از 

 بالگريسال از غر 10از 

آموزش  

خودمراقبتي و  

 سال 5ارزیابي طي 

 ارجاع به ماما

 

مطابق   ارزیابي

   غربالگريفلوچارت 
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 امامویژه  دستورالعمل
 

سرطان دهانه رحم و       شکوک یا مبتال به  سایي و ثبت افراد م شنا سطوح    سپس  در این برنامه، هدف  سب در  ارائه خدمات منا

 ران است. مختلف شبکه بهداشتي درماني و ساماندهي درمان و مراقبت بیما

 

 ارزیابی 

    سرطان          59تا  30مشخصات تمامي زنان شخیص زودهنگام و غربالگري  سالمت براي ت سال که توسط بهورز/ مراقب 

 اند را در سامانه )فرم ارزیابي اولیه( ثبت کنید.  دهانه رحم فراخوان شده

    سن فردي زیر صورتي که  سني اما در فوا     59یا باالي  30در  شد یا در هر  صل بین معاینات معمول و به دلیل   سال با

 ثبت و بر اساس دستورالعمل زیر بررسي کنید.   او را نیزمشخصات عالیم مرتبط با دهانه رحم مراجعه کند، 

 :فرد را از نظر دارا بودن عالیم و موارد زیر بررسي و در سامانه )فرم ارزیابي اولیه( ثبت کنید 

o :آیا عالیم سه گانه زیر را دارد 

  هاي قاعدگي و پس از    غیر طبیعي وا ینال )از جمله پس از نزدیکي جنستتتي، در فواصتتتل دوره   خونریزي

 یائسگي(

 ترشحات بدبوي وا ینال 

 درد هنگام نزدیکي جنسي 

o چند سال از ازدواج )اولین تماس جنسي( گذشته است؟ 

o پاپ اسمیر یا تست اگر فرد تست( هاي غربالگريHPV  را انجام داده است چند )سال از آن گذشته است؟یا هر دو 

    در صتتورتي که فرد داراي هر یک از عالئم ستته گانه ذکر شتتده در باال باشتتد، فرد از نظر ابتال به ستترطان دهانه رحم

هاي کامل تري کرد و در     مشتتتکوک تلقي گردیده و باید وي را براي تایید یا رد ابتال به ستتترطان دهانه رحم ارزیابي            

 پرونده ثبت نمود:

 ها )از جمله، تاریخچه، شدت، مدت و پیشرفت عالیم(نشانه عالیم و -الف

 عوامل خطر مرتبط )از جمله داشتن ارتباط جنسي با افراد متعدد، عدم استفاده از کاندوم و ...( -ب

 (  HSILسابقه سرطان دهانه رحم )سرویکس( یا ضایعات پیش بدخیم دهانه رحم )مانند  -ج

      سرطان دهانه رح سابقه  صورت وجود  شیمي درماني انجام   در  م، آیا یکي از اقدامات جراحي، رادیوتراپي یا 

 شده است؟

 هاي کامل تر مانند کولپوسکوپي انجام شده است؟در صورت وجود سابقه ضایعات پیش بدخیم، آیا بررسي 

شخیص    -د سي ت سگي، عفونت   برر سقط در زنان پیش از یائ حیه  ي ناهاها )مثل کالمیدیا و گنوکوک(، زخمهاي افتراقي: 

هاي افتراقي  تناستتلي، التهاب ستترویکس، پولیی رحم، خونریزي عملکردي رحمي، ستترطان وا ن یا رحم: در تشتتخیص  

 مطابق بوکلت چارت میانساالن اقدام شود.

 معاینه با اسپکولوم   -ه

 .در صورتي که عالیم سه گانه وجود نداشته باشد مطابق فلوچارت غربالگري عمل نمایید 
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 اقدام گیری وتصمیم

 هاي زیر ممکن است پیش بیاید:ها، حالتپس از انجام این ارزیابي 

o شود:فرد یکي از عالیم سه گانه همراه با یکي از موارد زیر را دارد که در این صورت به سطح دو ارجاع مي 

 سابقه سرطان یا ضایعات پیش بدخیم 

 توده شکمي در معاینه 

 زخم یا برجستگي در معاینه دهانه رحم 

o صرفا یکي از عالیم سه گانه را دارد اما سایر موارد شرح حال و معاینه طبیعي هستند که در این صورت،  فرد

شود. در صورت داشتن عالیم مرتبط با عفونت، درمان دارویي مورد نیاز صورت هاي افتراقي بررسي ميتشخیص

 شود. گیرد و در عرض دو هفته بیمار دوباره ویزیت ميمي

 شود.ارجاع مي 1همچنان وجود داشت، پس از تکمیل فرم ارجاع غیرفوري، به سطح دو اگر عالیم وي 

 شود.اگر عالیم بهبود یافت مطابق فلوچارت غربالگري عمل مي 

o  در صورتي که فرد در معاینه داراي زگیل تناسلي باشد جهت تعیین  نوتییHPV برداري براي تست نمونهHPV 

 شوند. رمان به سطح دو ارجاع داده ميها جهت دآید و زگیلبه عمل مي

       ستال یک بار با برنامه تشتخیص     5در صتورتي که فردي عالیم مشتکوک به سترطان دهانه رحم را نداشتته باشتد هر

 گیرد.زودهنگام، مورد ارزیابي قرار مي

    گیري تستت  ستال یک بار در برنامه غربالگري )نمونه  10ستال باشتد هر    49تا  30اگر در فاصتله ستنيHPV   و پاپ

شتتود. پس از دریافت  و پاپ استتمیر براي وي انجام مي HPVکند و مطابق دستتتورالعمل، تستتت استتمیر( شتترکت مي

 گزارش و بر اساس نتایج آن، به صورت زیر اقدام شود:

o  نتیجه تستHPV سال براي برنامه تشخیص  5شود تا پس از طبیعي است. به بهورز/ مراقب سالمت معرفي مي

 و پاپ اسمیر ارجاع شود. HPVپس از ده سال دوباره براي تست زودهنگام و 

o  اگر نتیجه تستHPV  مثبت باشد، پس از تکمیل فرم ارجاع غیرفوري، به سطح دو ارجاع  18یا  16از نظر  نوتیی

 شود. 

o  اگر نتیجه تستHPV مثبت باشد و نتیجه پاپ اسمیر  18و  16ها بجز از نظر سایر  نوتییHSIL  یاLSIL یا 

ASGUS  یاASCUS  .باشد، پس از تکمیل فرم ارجاع غیرفوري، به سطح دو ارجاع شود 

o  اگر نتیجه تستHPV مثبت باشد و نتیجه پاپ اسمیر طبیعي، نامناسب  18و  16ها بجز از نظر سایر  نوتیی

(Unsatisfactory( یا ناکافي )Insufficientباشد، به بهورز/ مراقب سالمت معرفي مي  )در عرض یک  شود تا

 دهد:و پاپ اسمیر ارجاع شود و بر اساس نتیجه تکرار تست، یکي از حاالت زیر رخ مي HPVسال دوباره براي تست 

   ست سمیر   مثبت HPVنتیجه ت صورت پس از تکمیل فرم ارجاع    ASCUSیا نتیجه پاپ ا ست که در این  ا
 غیرفوري، یه سطح دو ارجاع شود.

   نتیجه تستHPV سال    5شود تا پس از  این صورت به بهورز/ مراقب سالمت معرفي مي  است که در   منفي

 و پاپ اسمیر ارجاع شود. HPVبراي ارزیابي و پس از ده سال براي تست 

o  در صورتي که فردي طي یکسال گذشته پاپ اسمیر انجام داده باشد و نتیجه آن غیرطبیعي باشد به سطح دو

 شود. ارجاع داده مي

                                                 

ستان ارجاع داده    1 سطح دو دارند به بیمار ستورالعمل نیاز به ارجاع به  سی    شوند تا  می . افرادی که مطابق د صص زنان برر سط متخ  تو

 شده و درصورت نیاز کولپوسکوپی انجام شود.
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o  یکسال گذشته پاپ اسمیر انجام داده باشد و نتیجه آن طبیعي باشد طي یک سال از در صورتي که فردي طي

شود و براساس نتیجه آنها، مطابق فلوچارت اقدام و پاپ اسمیر انجام مي HPVانجام پاپ اسمیر قبلي، تست 

 شود.مي

  مشکوک سرطان دهانه رحم     سال یک بار از نظر عالیم  5سال صرفاً با برنامه تشخیص زودهنگام و هر     59تا  50زنان

 و پاپ اسمیر( داوطلبانه است.   HPVشوند و انجام اقدامات غربالگري )تست بررسي مي

 شي           در همه موارد آموزش سته آموز سرطان دهانه رحم مطابق ب شکوک  صوص عالیم م هاي خود مراقبتي الزم در خ

 داده شود.

  نحوه انجام تست پاپ اسمیر وHPV ها آمده است.اینات و تستدر بخش دستورالعمل مع 
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 برنامه تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم، ماما
 

 صمیم گیریت بندیطبقه یارزیاب

 شرح حال -الف

 موارد زیر )در  بررستتی

 دار(افراد عالمت

نه   .1 ها )از جمله،   عالیم و نشتتتا

مدت و        چه، شتتتتدت،  تاریخ

 پیشرفت عالیم(

مل خطر مرتبط )از   .2 له  عوا جم

سي با افراد     شتن ارتباط جن دا

متعدد، عدم استفاده از کاندوم  

 و ...(

ستتتابقه ستتترطان دهانه رحم  .3

ضایعات پیش      سرویکس( یا  (

ند            مان نه رحم ) ها بدخیم د

HSIL) 

شخیص   .4 سي ت هاي افتراقي:  برر

سقط در زنان پیش از یائسگي،  

نت  یا و        عفو ید ثل کالم ها )م

یه      گنوکوک(، زخم ناح هاي 

ستترویکس،   تناستتلي، التهاب

یزي         پتولتیتتی رحتم، ختونتر

عملکردي رحمي، ستتترطتتان 

 وا ن یا رحم

 

 معاینه با اسپکولوم  -ب

    ند نداشتتتتن   3تا   1بدون عالیم ب (

ینتتال،                 عي وا  ی ب ط یر غ یزي  نر خو

شحات بدبوي وا ینال، درد هنگام    تر

 نزدیکي جنسي( و

 3    ماس جنستتتي ستتتال از اولین ت

 گذشته باشد و

  پ ستتال از غرابالگري با پا 1بیش از

یا بیش از    ستتتتال از  10استتتمیر 

غربالگري با مجموع پاپ استتتمیر و    

HPV  گذشته باشد 

  سال باشد. 49تا  30سن فرد بین 

  مطابق دستتتورالعمل غربالگري ستترطان

دهانه رحم از وي تستتت پاپ استتمیر و   

HPV .به عمل آورید 

 به   اصتتتول خودمراقبتي آموزش  فردرا 

   دهید.

   ند ن )نداشتتتت  3تا   1داراي عالیم ب

ینتتال،                 عي وا  ی ب ط یر غ یزي  نر خو

شحات بدبوي وا ینال، درد هنگام    تر

 نزدیکي جنسي( و

      ینتته معتتا داراي شتتترح حتتال یتتا 

یا        طان  قه ستتتر غیرطبیعي )ستتتاب

ضایعات پیش بدخیم یا توده شکمي 

در معاینه شکم یا زخم و برجستگي   

 در معاینه سرویکس(

  فرد را به ستتطح دو )پزشتتک متخصتتص

ستان  ومي یا مراکز هاي عمزنان در بیمار

تشتتتخیص زودهنگام ستتترطان( ارجاع     

 دهید.

 به   اصتتتول خودمراقبتي آموزش  فردرا 

 دهید.

    3تتا   1وجود صتتترفتاً عالیم بنتد 

)نتتداشتتتتن خونریزي غیرطبیعي              

وا ینال، ترشتتتحات بدبوي وا ینال،      

 درد هنگام نزدیکي جنسي( و

 حال و معاینه طبیعي داراي شرح 

  داده  درصتتورت نیاز درمان دارویي انجام

 هفته بعد دوباره ارزیابي کنید. 2و 

  درصتتتورت بدتر شتتتدن عالیم فرد را به

 سطح دو ارجاع دهید.

                بق مطتتا یم  عال بود  ه ب درصتتتتورت 

دستتتورالعمل غربالگري ستترطان دهانه   

سمیر و     ست پاپ ا به  HPVرحم از وي ت

 عمل آورید.

 به   اصتتتول خودمراقبتي آموزش  فردرا 

 دهید.
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 هانه رحم، مامابرنامه غربالگری سرطان د
 

 گیریصمیمت بندیطبقه ارزیابی

     نان بالگری در ز تا   30غر

که   49 ستتال از  3ستتال 

اولین تماس جنستتی آنها   

 گذشته باشد:

o  انجام تست پاپ

  HPVاسمیر و 

 

  نتیجه تستHPV منفي    سال بعد جهت ارزیابي و    5توصیه کنید

تشتتخیص زودهنگام دهانه رحم مراجعه 

 کند.

     ید یه کن هت    ستتتا 10توصتتت عد ج ل ب

 غربالگري مجدد دهانه رحم مراجعه کند.

 به   اصتتتول خودمراقبتي آموزش  فردرا 

 دهید.

 در فواصتتل  ي کهتوصتتیه کنید درصتتورت

بین معاینات عالیم مشتتتکوک ستتترطان 

 دهانه رحم داشته باشد مراجعه کند.

   ست  16از نظر  نوتیی  HPVنتیجه ت

 مثیت باشد 18یا 

  فرد را به ستتطح دو )پزشتتک متخصتتص

ستان  هاي عمومي یا مراکز زنان در بیمار

تشتتتخیص زودهنگام ستتترطان( ارجاع     

 دهید.

 به   اصتتتول خودمراقبتي آموزش  فردرا 

 دهید.

    جه تستتتت از نظر ستتتایر  HPVنتی

 مثیت باشد 18یا  16ها بجز   نوتیی

   ( پاپ استتتمیر غیرطبیعيHSIL    یا

LSIL  یاASGUS  یاASCUS) 

  فرد را به ستتطح دو )پزشتتک متخصتتص

ستان  زنان هاي عمومي یا مراکز در بیمار

تشتتتخیص زودهنگام ستتترطان( ارجاع     

 دهید.

 به   اصتتتول خودمراقبتي آموزش  فردرا 

 دهید

    جه تستتتت از نظر ستتتایر  HPVنتی

 مثیت باشد 18یا  16ها بجز   نوتیی

         نامناستتتب یا  پاپ استتتمیر طبیعي 

(Unsatisfactory  یتتتا نتتتاکتتتافتتتي )

(Insufficient) 

   تستتت پاپ استتمیر وHPV ا در عرض  ر

 یک سال تکرار کنید:

   بعد از یکستتال اگر تستتتHPV   منفي و

ستال بعد    10پاپ استمیر طبیعي باشتد   

جهتتت غربتتالگري مجتتدد دهتتانتته رحم 

 مراجعه کند.

  بعد از یکستتال اگر تستتتHPV   مثبت و

ستتال بعد   1پاپ استتمیر طبیعي باشتتد  

جهتتت غربتتالگري مجتتدد دهتتانتته رحم 

 مراجعه کند.

  بعد از یکستتال اگر تستتتHPV   مثبت و

پاپ استتمیر غیرطبیعي باشتتد، فرد را به 

ستتطح دو )پزشتتک متخصتتص زنان در   

هتتاي عمومي یتتا مراکز بیمتتارستتتتتتان  
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تشتتتخیص زودهنگام ستتترطان( ارجاع     

 دهید.

 به   اصتتتول خودمراقبتي آموزش  فردرا 

   دهید.
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 تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم فلوچارت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 رید.کنید و تصمیم بگیسال باشد یا در فواصل بین معاینات معمول با عالیم مشکوک سرطان دهانه رحم مراجعه کند، مطابق همین فلوچارت، شرح حال بگیرید، معاینه  59یا باالي  30اگر سن فردي زیر  1

 

سال    59تا  30زنان ارجاع شده  در فاصله  ماما

را  از نظر عالیم و نشانه هاي مشکوک سرطان  

 1سرویکس به صورت زیر بررسي مي کند

 

 سرویکس را دارد؟ آیا فرد سابقه سرطان یا ضایعات پیش بدخیم

 را دارد؟  3یا  2، 1یا فرد هر یک از عالیم بندهای آ
خونریزي غیر طبیعي وا ینال )از جمله پس از نزدیکي  .4

 جنسي، در فواصل دوره هاي قاعدگي و پس از یائسگي(

 ترشحات بدبوي وا ینال.5

 درد هنگام نزدیکي جنسي .6

 

خ ب

بدتر شدن  

 را انجام می دهد:ماما بررسی های زیر 

  عالیم )از جمله، تاریخچه، شدت، مدت و پیشرفت عالیم( و نشانه ها

 را بررسي نماید

 سال( را بررسي نماید 30عوامل خطر مرتبط )از جمله سن باالي 

هاي افتراقي را در نظر بگیرد )سقط در زنان پیش از   تشخیص

ه  یائسگي، عفونت ها مثل کالمیدیا و گنوکوک، زخم هاي ناحی

تناسلي، التهاب سرویکس، پولیی رحم، خونریزي عملکردي رحمي،  

 سرطان وا ن یا رحم(

یدسرویکس را با اسپکولوم معاینه کن 

همراه با یکی از  3یا  2، 1وجود عالیم بند 

 موارد زیر:

 سابقه سرطان یا ضایعات

 پیش بدخیم

توده شکمي در معاینه 

 زخم یا برجستگي در معاینه سرویکس

ه سطح دوارجاع ب  

 

با    3یا  2، 1وجود صرفا عالیم بند 

 معاینه و شرح حال طبیعي
 

 

درمان دارویي در صورت نیاز و ویزیت  

 هفته 2مجدد در عرض 

 

سال از تماس جنسي و بیش   3بیش از 

 سال از غربالگري 10از 

سال از   3کمتر از 

 تماس جنسي

 ارزیابي موارد زیر  

 فاصله از اولین تماس

 جنسي  

صله از غربالگري پیشینفا 

ر شدن  بهت

مطابق   ارزیابي

   غربالگريفلوچارت 

 

 ارجاع به سطح دو

آموزش  

خودمراقبتي و  

 سال 3ارزیابي طي 

سال از تماس جنسي و کمتر   3بیش از 

 سال از غربالگري 10از 

آموزش  

خودمراقبتي و  

 سال 5ارزیابي طي 

 ارجاع به ماما

 

مطابق   ارزیابي

   غربالگريلوچارت ف
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 فلوچارت غربالگري سرطان دهانه رحم

 

 
 

 

 

 

 

 

سال را که عالئم و نشانه هاي  49تا 30ماما زنان ارجاع شده در فاصله 
سرطان 1مشکوک سرطان سرویکس مندرج در فلوچارت شماره 

.سرویکس را ندارند، بررسي مي کند

HPVسال از اولین تماس جنسي گذشته باشد تست 3در صورتي که 

و پاپ اسمیر را انجام دهید؟

HPVهمه موارد 

منفي است

سال بعد10غربالگري 

HPV 16 یاHPV 

مثبت است18

:ارجاع به سطح دو

HPVانواع دیگر 

مثبت است

بررسي نمونه پاپ اسمیر

Negative,

Unsatisfactory

Insufficient

و پاپ اسمیر HPVتکرار تست 

در عرض یک سال

HPV منفي و
سیتولو ي طبیعي

سال بعد10غربالگري

HPV مثبت یا
عيسیتولو ي غیرطبی

:ارجاع به سطح دو

ASCUS, LSIL

ASGUS, HSIL

ارجاع به سطح دو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  نجام آزمایش ها   و تست هاادستورالعمل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  35  و تست هاها  یشدستورالعمل انجام آزما

 )خون مخفی در مدفوع به روش ایمونوشیمی(  FITدستورالعمل آزمایش 
 

ست  شیمي  ت شخیص  اي جهتمرحله یک سریع  سنجش  یک( IFOBTیا  FIT) خون مخفي در مدفوع به روش ایمونو  ت

ستفاده  ساندویچي  فرمت در بادي آنتي دو از تست  این در .است  به روش ایمونوشیمي  انساني  مدفوع در پنهان خون کیفي  ا

شناسایي    (  μg/g 6یا) ng/ml 50 حداقل غلظت در را مدفوع در) هموگلوبین( پنهان خون انتخابي، صورت  به که است  شده 

 أثیرت تحت IFOBTگیري خون مخفي یا اندازه قدیمي هايروش خالف بر مزیت مهم این روش آن استت که نتایج  .کندمي

 .گیردنمي قرار بیمار غذایي ر یم

 

 محتویات و شرایط نگهداری

شامل    سته کیت  ستخراج،  هر ب ست )حاوي یک       ظرف جمع آوري مدفوع حاوي بافر ا ستفاده براي انجام ت ست مورد ا سته کا ب

ستفاده از    ست.  عدد کاست و ماده جاذب رطوبت( و دستورالعمل ا    یخچال یا تاقا دماي در شده  بنديبسته هاي تست  کیت ا

سانتي  30تا  2) ست    نگهداري گراد( قابلدرجه  ستند. ت سته  روي بر شده  چاپ تاریخ تاها ه   آن از پس و بوده پایدار بنديب

 .شود جلوگیري باید هاتست زدن یخ از توجه گردد که .نیستند مصرف قابل

 

 کننده(گیری توسط بیمار )مراجعهنمونه

  فرد مراجعه کننده قابل انجام استتت، بنابراین باید براي به دستتت آمدن بهترین  بخش اول این آزمایش توستتط خود

 گیري توسط بهورز یا مراقب سالمت، به درستي به فرد آموزش داده شود.پاسخ، شیوه نمونه

 هنمون آوريجمع ظرفتواند از نمونه برداري کند که مي مدفوع محل تجمع از باید بیمار نمونه، درست  آوريجمع براي 

شد  سط ) با سالمت  بهورز که تو سه  داخل از( یا گرددارائه مي بیمار به یا مراقب  صورت نمونه برداري از   توال کا ت. در 

 سیفون  بار است دو  بهتر ترجیحاً. کننده باشد پاک و شوینده  مواد از عاري و کامالً شسته   باید توالت کفکاسه توالت،  

 . شود شسته توالت و کاسه ریخته مدفوع دفع از قبل آب مقداري یا شود کشیده

 ستاده نگه  صورت ه ب را نمونه آوريعجم لوله شته و  ای صل به درب ظرف     و نموده باز را آن درپوش دا سمت میله مت ق

 .آورده شود بیرون (آن درون قاشقک)
 

 
 آوري نمونهنحوه بازکردن لوله جمع
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    ( صل به درب ظرف سمت میله مت شقک ق ست کم  زیر شکل  ابقرا مط (کننده نمونهجمع قا  از مختلف جاي 4 در د

 گردد. منتقل لوله داخل به و برداشته را مدفوع از عدس یک اندازه به و کرده فرو مدفوع نمونه

 
 برداري از مدفوعنحوه نمونه

 

  .سپس قسمت میله متصل به درب ظرف را دوباره به جاي خود برگردانده و بر روي ظرف بسته شود 

 گردد.    مخلوط خوبي لوله به در موجود استخراج بافر با مدفوع نمونه تابار تکان داده شود  پس از آن  ظرف چند 

 شود.  این ظرف توسط بهورز یا مراقب سالمت تحویل گرفته مي 

 کرد نگهداري گراد درجه سانتي 20دماي منفي  در ماه 6 تا توانرا مي شده نمونه آماده. 

 

 راقب سالمتشیوه انجام آزمایش توسط بهورز یا م

 نمونه یا و آزمایش مورد و نمونه کننده نمونهجمع لوله ،)کیت( تستت  کاستت  دماي الزم استت  آزمایش انجام از قبل 

 .درجه سانتیگراد( برسد 30تا  15) اتاق دماي به کنترل

 شود گیري انجامنمونه از بعد ساعت 6 تا سنجش که شودحاصل مي زماني نتایج بهترین :نکته. 

 گردد خارج بندي بسته از )کیت( تست کاست. 

           حدودقطره ) 2توسط بهورز یا مراقب سالمت، قسمت زائده سر ظرف پالستیکي شکسته شده و از مایع داخل ظرف 

μl 90کاست )کیت( چکانده شود.  چاهک ( بر روي 

 دقیقه   10یت بعد از دقیقه باید کیت مورد نظر بررسي شود. در صورتي که ک    5بعد از  شود.  روشن  تایمر ن،زما این در

 بررسي شود، ارزشي نخواهد داشت. 

 
 مراحل انجام آزمایش خون مخفي در مدفوع
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 ت سیر نتایج آزمایش توسط بهورز یا مراقب سالمت

  حالت زیر را داشته باشد: 3نتایج کیت مورد نظر ممکن است یکي از 

o صورت دو خط در کنار حروف   اگر عالمت بهC  وT    مانند قسمت( باشد A      یعني نتیجه تست مثبت ،)شکل زیر

 است.

o   در صورتي که عالمت به صورت یک خط در  کنار حرف C     مانند قسمت( باشدB     یعني نتیجه تست ،)شکل زیر

 منفي است.

o   در صورتي که عالمت به صورت یک خط در  کنار حرف T    مانند قسمت( باشدC      یعني نتیجه تست ،)شکل زیر

 تست مجدد انجام شود.نامعتبر است و باید این 

 

  
 

  ست )  ناحیه در رنگ شدت ساني  هموگلوبین) خون غلظت به توجه ( باTت ست،  متفاوت نمونه در موجود( ان  بنابراین ا

 .شودتلقی می منطقه مثبت این در نیز ای از رنگهاله وجود

 

 کنترل کی یت

 ناحیه در رنگي خط ظهور (C) ست   این داخلي کنترل ست.  ت شکیل ا شان  رنگي خطاین  ت سب  حجم يدهنده ن  منا

   .استتست  انجام صحت و روي غشا بر نمونه صحیح حرکت نمونه،

 ستاندارد کنترل شده  تست  همراه به هاي ا ست  فراهم  صورت    به آن انجام مراحل و تست  تایید جهت شود توصیه مي  .ا

 . شود استفاده منفي کنترل نمونه یک و مثبت کنترل نمونه یک از ادواري

 کی یاست. پایدار ماه یک مدت براي و شود نگهداري یخچال در بایستنه کنترل مينمو 
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 موارد احتیاط

 با را ظرف تاریخ تحویل و کنندهمراجعه خانوادگي نام و نام آن روي چستتب بر نمونه، آوريجمع لوله تحویل از پیش 

 .داده شود کنندهبه مراجعه و نموده درج خودکار یا ما یک استفاده از

 دگرد تحویل براي آزمایشترین زمان نمونه تهیه شده در کوتاه هک شود یادآوري کنندگانمراجعه به. 

 گردد درج این برنامه قالب در شده ارائه لیست در بیمار مشخصات نمونه دریافت محض به. 

 بایست آزمون مي الذ .است  اتاق دماي در ساعت  48گیري نمونه ظرف در شده  آوريعجم نمونه نگهداري زمان حداکثر 

شد.    انجام مدت این ظرف صورت  غیر در شده با ست به  ممکن پایین مقادیر در (هموگلوبین) خون وجود این ستي  ا  در

شخیص  شود  داده ت ست أبه ت انجام آزمایش علتهر به اگر بنابراین .ن   2-8در یخچال )دماي ها نمونه خیر بیفتد، الزم ا

 است.روز  4 تامدت زمان نگهداري در یخچال  حداکثردرجه سانتیگراد( نگهداري شود. 

  نشود استفاده ،بسته بندي روي در مندرج مصرف تاریخ گذشتن از بعداز کیت. 

 شود نگهداري بنديبسته در باید استفاده هنگام تا سنجش کیت. 

 یش  م آزماجانصورت از آن کاست براي ا اینیرغ بندي کاست وجود داشته باشد. درماده جاذب رطوبت بایستي در بسته

 ود.شاستفاده ن

 شود رعایت آنها حذف و استفاده ،جایيه جهت جاب ایمني اصول کلیه و شود گرفته نظر در عفوني ها بایدنمونه تمام. 

 

 های تشخیص سریع اصول ایمنی در انجام آزمایش

باشد باید به رعایت   قوه خطرناک ميهاي جدا شده از انسان بال  تماس با خون، محصوالت خوني، ادرار و سایر نمونه  از آنجا که 

در هنگام انجام   ستتایر افراد و محیط زیستتت، کنندهحفظ ایمني فرد انجام دهنده آزمایش و مراجعهاصتتول ایمني به منظور 

 آزمایش توجه گردد.

 باشند:به همین منظور انجام دهندگان آزمایش مسئول کلیه موارد زیر مي

  ه و محیط زیستایمني خود، همکاران، خانوادتامین 

 پیشگیري کارکنان زمینه اصول حفاظت و الزم درهاي مطالعه تمامي دستورالعمل 

 هاي آموزشي مرتبطشرکت دربرنامه 

  رعایت اصول ایمني درحین کار 

  استفاده از وسایل حفاظت فردي 

  ثبت آن به مسئول مافوق و گزارش حوادث 

 ها را ع ونی فرض کنید.اندارد باید تمام نمونهتوجه: به طور کلی و به عنوان احتیاط عمومی و است

          ( حین انجام   انتقال نمونه  و ستتتازي آماده ، آوري نمونه جمعنکات ایمني باید در تمام مراحل قبل از انجام آزمایش ،)

 آزمایش و همچنین بعد از انجام آزمایش )هنگام دور ریز باقیمانده نمونه و مواد و وسایل مصرفي( رعایت گردند.  
 

 دات کاری ایمنعا

 ها شسته شوند.گیري از هر فرد، دستقبل و بعد از انجام نمونه 

  کننده بعدي دستکش تعویض گردد.استفاده شود. براي مراجعه یکباراز دستکش یکبار مصرف فقط 

 .در صورت امکان روپوش یا گان پوشیده شود 

 ع شوند.مواد عفوني یا اشیا تیز و برنده بالفاصله طبق روش استاندارد دف 

 .خوردن، آشامیدن و سیگار کشیدن در محل انجام آزمون اکیداً ممنوع است 
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  ها یا محل انجام آزمون نگهداري شوند.در یخچال نگهداري نمونهنباید مواد غذایي 

 .فضاي کار منظم و پاکیزه نگهداشته شود 

o  ریختگي پرهیز نموده و محیط پاکیزه نگهداشته شود.از بهم 

o ي آلودگي زدایي شود.هر روز سطوح کار 

o .از تردد غیر ضروري در زمان انجام آزمایش جلوگیري شود 

o و ابزار کار در محلي امن و ایمن نگهداري شوند. هامواد، کیت 

 .احتیاطات زیر براي جلوگیري از فرو رفتن تصادفي النست/ سوزن به عمل آید 

o تیز و برنده استفاده شده، جهت دفع در ظروف ایمن  اشیاءSafety Box  دگیرقرار. 

o          شده صرف  سوزن م سرنگ و  ست،  سرپوش باید در ظروف ایمن دفع   الن شتن  گردد. از خم کردن یا   بدون گذا

 شکستن آنها خودداري شود.

o .از تکان دادن ظروف حاوي اشیاي برنده و تیز براي بدست آوردن فضاي بیشتر خودداري شود 

o انداخته نشوند.طل زباله عادي محل کار تیز و برنده در س اشیاءو سایر  هرگز سوزن، النست 
 

 قوانین کار با اشیاء تیز و برنده

 مسئول دفع ایمن اشیاء تیز و برنده است. ،انجام دهنده /کنندهمصرف 

 .بالفاصله بعد از انجام هر آزمایش دفع ایمن صورت پذیرد 

 .اشیاء تیز و برنده در ظروف مخصوص قرار داده شوند 

  سطوح محل کار یا در سطل زباله قرار نگیرند.اشیاء تیز و برنده روي 

 .ظروف دفع مخصوص اشیاء تیز نزدیک محل انجام آزمایش قرار داشته باشند 

  هاي عفوني امحاء شوند.ظرفیت آن پرشد در آن را بسته و مطابق دستورالعمل دفع زباله ¾وقتي 

 

 های س یدکننده خانگیزدایی با است اده از محلولآلودگی

شده   محلول تو سدیم ) براي آلودگي زدایي صیه  شد لذا  مي (وایتکسهیپوکلریت  سفیدکننده خانگي     10وجود محلول %با

 . در محل انجام آزمایش ضروري است

 هاي مختلف آن استفاده نمود.باید به این نکته توجه داشت که در شرایط مختلف و بسته به اهداف آنها الزم است از رقت
 

 ضدع ونی در شرایط معمول ریختن مایعات

10% 
(1 part + 9 parts) 

1% 
(1 part + 99 parts) 

 

 ریختن یا پاشیدن مواد آلوده

 .دستکش یکبار مصرف تمیز پوشیده شود 

 .هر نوع آلودگي پوست با خون سریعا و به صورت کامل شسته شود 

 شده     -ریختن مایعات به مقدار زیاد ستمال کاغذي روي مایع پخش  سفیدکننده   مقداري پنبه یا د قرار داده و محلول 

 روي آن ریخته شود. 10خانگي به رقت %

 ضدعفوني شود. 10با دستمال یا پنبه آغشته به محلول سفیدکننده به رقت % -ریختن مایعات به حجم اندک 

 هاي آلوده در ظروف ایمن قرار گیرد.دستمال 
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 در صورت بروز هر گونه رخداد باید به موارد زیر توجه گردد:

 ای ات اق افتاده است؟     نو  حادثهچه  -1

 ..، .آسیب به انجام دهنده آزمایش: فرورفتن سوزنالف ت 

 آلودگي محیط: ریختن یا پاشیدن مایعات عفوني یا غیر عفونيب ت 

 آسیب به ابزارکارج ت 

 چه باید کرد؟ -2

 داده شود.به مقام مافوق )سوپروایزر یا پزشک مرکز( اطالع الف ت 

 انجام گردد. ثه و واکنش مناسبارزیابي حادب ت 

 ثبت گردد.در فرم یا دفاتر مربوطه پس از آن، حادثه و واکنش انجام شده ج ت 

 انجام گیرد.پایش وضعیت د ت 
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 (CBEیا  Clinical Breast Examمعاینه بالینی پستان توسط ماما )
هاي پستاني توسط خود بیمار و گاهي نیز   رجي فوقاني پستان است. اغلب توده  ترین محل ایجاد سرطان پستان، ربع خا  شایع 

 شوند.  توسط پزشک و ماما در حین معاینه معمول پستان کشف مي

شکیل مي  معاینه ستان یک بخش مهم از معاینات بالیني را ت دهد. معموالً براي این معاینات، بیماران به ماما یا پزشک   ي پ

ند. به دلیل ارتباط بین تشتتخیص زودهنگام بیماري و نتایج درماني قابل توجه آن، هر ماما یا پزشتتکي  شتتوزن ارجاع داده مي

سي  شف یافته     باید وظیفة انجام معاینات مربوطه و برر صي الزم را در مراحل اولیه ک شخی ي غیرطبیعي به عهده گیرد.  هاي ت

دوره قاعدگي، بهترین دوران براي انجام معاینه        10تا   5روزهاي  یک معاینه بالیني، به تنهایي نمي تواند بدخیمي را رد کند.          

 د.  هاي لنفاوي و لمس بافت پستان و زیربغل باشها، بررسي گرهمعاینه بالیني پستان باید شامل مشاهده پستانپستان است. 

ید. وجود یک سري مشخصات     ها توجه نمایها و نوک پستان ها، جهت پستان در مشاهده پستان، به اندازه، شکل، رنگ، حاشیه    

 برند: هاي قابل لمس پستان شک به بدخیمي را باال ميویژه در همراهي با ضایعات و توده

 ها )مانند بزرگي پستان(تغییر در شکل، کشیدگي و عدم قرینگي پستان 

 هاي سفت، نامنظم و ثابت(تغییرات پوستي )مانند پوست پرتقالي، قرمزي، پوسته پوسته شدن، زخم 

 غییرات نوک پستان )مانند پوسته پوسته شدن یا فرورفتگي نوک پستان(ت 

         شد، خود به خودي و ادامه ستان از یک مجرا با شد، در آن پ ستان با ستان )به ویژه اگر از یک پ شد ترشح نوک پ ،  دار با

 در هنگام معاینه ترشح وجود داشته باشد و از نوع سروزي یا خوني باشد(

هاي معاینه دیگر دارد الگوي نوار عمودي استت. در این الگو  که حستاستیت بیشتتري نستبت به روش     یکي از الگوهاي معاینه

پستتتتان با نوارهاي عمودي که باهم تداخل دارند مورد  

دهد. الگوي نوار عمودي از جهت اینکه  بررستي قرار مي 

دهد اطمینان  تمام بافت پستان را مورد بررسي قرار مي  

 دهد.بیشتري به ما مي
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 HPVدستورالعمل تست پاپ اسمیر و 

 
 گیری بررسی شوندمواردی که باید پیش از نمونه

 .دوره خونریزي عادت ماهیانه: زمان تست را طوري تنظیم نمایید که در دوره خونریزي عادت ماهیانه نباشد 

 .فعالیت جنسي: حداقل دو روز پیش از تست فعالیت جنسي نداشته باشد 

  وا ینال: دو روزقبل از تست شسشوي وا ن نداشته باشد.شستشوي 

 ها استفاده هاي وا ینال و داروهاي وا ینال و دارو: حداقل دو روز قبل از تست، از تامپون، کرماستفاده از تامپون، کرم

 نکرده باشد.

 

 درج مشخصات بر روی نمونه

  الم نمونه پاپ اسمیر و ویال نمونهHPV ا برچسب مخصوص مشخصه نگاري شود که بر روي آن باید با وضوح کامل ب

مشخصات نام و نام خانوادگي بیمار و همچنین وجه مشخصه دوم شامل تاریخ تولد، نام پدر و یا شماره پرونده خانوار 

 شود.شود. همراه نمونه، فرم کاغذي و یا الکترونیک به آزمایشگاه ارسال ميثبت مي

 ونه شماره سریال )بارکد( روي ویال نمHPVشود.، در سامانه ثبت مي 

 

 برداریسازی بیمار پیش از نمونهآماده

 گیري داده شود و اطمینان داده شود که این آزمون خطرناک به بیمار باید توضیحات الزم براي انجام و نحوه نمونه

به بیمار توضیح  رسد و امکان دارد کمي احساس ناراحتي کند. همچنیننیست و ظرف مدت چند دقیقه به پایان مي

دهید که ممکن است لکه بیني خفیفي پس از آزمون رخ دهد. بدین ترتیب بیمار آرامش الزم براي انجام آزمون را پیدا 

 کند. مي



  43  و تست هاها  یشدستورالعمل انجام آزما

 

 برداریفرایند نمونه

 شود. برداري ميابتدا بیمار برروي تخت معاینه خوابانده شده و آماده نمونه 

  شود.  مشاهده دهانه رحم استفاده مياز یک اسپکولوم یک بار مصرف براي 

 سمیر و دیگري     براي بیمار دو نوع نمونه گرفته مي شود یکي براي آزمون پاپ ا

   HPVبراي آزمون

   ستفاده مي سپاچوال ا سپکولوم و     براي آزمون پاپ از یک ا شتن ا شود. پس از گذا

توستتط استتپاچوال با    Transformation zoneمشتتاهده دهانه رحم از محل 

شود. نمونه گرفته شده بر روي    درجه، نمونه برداشته مي  360چرخشي  حرکت 

 گردد.اي کشیده و توسط فیکساتور ثابت ميالم شیشه
 

  براي آزمونHPV  شتتتود و با چرخاندن برس در اطراف    از برس استتتتفاده مي

به صورت دوراني   Transformation zoneناحیه اتصال سنگفرشي تتت ستوني 

 شود. خراشیده مي

  شو       سپ ست ش شي  س برس را خارج کرده و در درون مایع ویال با حرکت چرخ

 دهیم.  مي

 شود.    سر برس در داخل ویال حاوي ماده محافظ شکسته و در ویال گذاشته مي 

 گردد.هر دو نمونه به آزمایشگاه ارسال مي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 المتمحتوای آموزشی ویژه بهورز/ مراقب س
 

 

 

 

 

 

 

 



  46  بهورز/ مراقب سالمت یژهو یآموزش یمحتوا

 مقدمه
دهد که در صتتتورت تشتتتخیص به موقع و  ها مورد در جهان رخ ميستتتاالنه هزاران مورد ابتال به ستتترطان در ایران و میلیون

زودهنگام، تومور در مراحل اولیه و محدود بوده، در نتیجه درمان آن آستتتان تر و امکان کنترل و بهبود کامل آن بستتتیار زیاد  

 است. 

سالی  سال    میزان بروز  سرطان در  سال     14میالدي،  2012انه  ست که تا   25میالدي به حدود  2030میلیون نفر بوده ا

میلیون نفر خواهد رستتید یعني ظرف مدت کوتاهي بروز ستترطان نزدیک به دو برابر خواهد شتتد. همچنین عدد مرگ و میر   

رصد از این افزایش در کشورهاي در حال توسعه      رسد. هفتاد د میلیون نفر مي 13میلیون نفر در همین مدت به  8سالیانه از  

 دهد.رخ مي

ساالنه بیش از نود هزار نفر مبتال به سرطان مي   سال   در ایران  خورشیدي( با   1409میالدي ) 2030شوند که این عدد تا 

 هزار نفر خواهد رسید.   160افزایش دست کم هشتاد درصدي به بیش از 

 طان در ایران و جهان عبارتند از:ترین دالیل براي افزایش بروز سرمهم

 یابد(افزایش امید به زندگي و تعداد سالمندان )چرا که بروز سرطان با افزایش سن، افزایش مي 

 تغییر در شیوه زندگي مانند افزایش مصرف دخانیات، غذاهاي چرب و پرکالري و کم تحرکي 

 هاي فسیلي  مانند افزایش مصرف سوخت عوامل محیطي 
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ها افزایش یافته است اما به طور کلي نسبت افرادي که    در حال حاضر با وجودي که عدد خام مرگ و میر ناشي از سرطان   

سرطان فوت مي  ست. نیمي      از  سه دهه پیش، کاهش یافته ا سه با  کنند با در نظر گرفتن جمعیت و تعداد موارد ابتال، در مقای

سرطا    شخیص  سال زنده خواهند بود و بیش از    از افرادي که امروز با ت ستند، پنج  سال هنوز    ٪40ن تحت درمان ه بعد از ده 

 سال گذشته شده است.  30کنند. متوسط میزان بقاي ده ساله براي سرطان دو برابر زندگي مي

و ارتقاي   هاي موثرتري که پیدا شتتتده استتتت، افزایش آگاهي مردمترین دلیل بهبود در بقاي بیماران، عالوه بر درمانمهم

هاي تشخیص زودهنگام است. حتي براي کساني که احتمال بهبودي آنها کم است، شانس زنده ماندن در زمان تشخیص  روش

 زودتر، بیشتر خواهد بود. دو جزء اصلي در برنامه تشخیص زودرس سرطان وجود دارد: تشخیص زودهنگام و غربالگري.

 

 تفاوت تشخیص زودهنگام و غربالگری
ئه       معناي ت  دهنده خدمات     شتتتخیص زودهنگام این استتتت که ما به عنوان ارا

شتي درماني کشور، عالیم هشداردهنده سرطان            سالمتي در سطح شبکه بهدا

هاي دورهاي، اگر فردي را بررستتتي کردیم و یا در     را بدانیم تا در زمان ارزیابي    

ي  ستتایها اگر فردي با این عالیم مراجعه کرد، آمادگي شتتنافواصتتل بین ارزیابي

این عالیم و جدا کردن موارد مهم از غیر مهم را داشتتتته باشتتتیم تا در مرحله 

بعدي موارد مهم را براي اقدامات تشتتخیصتتي کامل تر به مراکز ستتطح باالتر و  

 مجهزتر معرفي کنیم.  

ل شرایط جنسي  اي براي سرطان ندارند اما به دلیاما معني غربالگري این است که در افرادي که هیچ عالمت هشداردهنده

صي را انجام دهیم.                 شخی ستند، اقدامات ت سرطان ه سن باال( بالقوه در معرض  سني خاص )مثال  ستان( یا  سرطان پ )مثال 

هاي  شتتوند که از جمله آنها ستترطانهاي تکمیلي تشتتخیص داده ميها تنها با معاینه پزشتتکي و آزمایشبستتیاري از ستترطان

غربالگري به عنوان بخشتتي از برنامه تشتتخیص زودرس استتت. غربالگري به معني   پستتتان، دهانه رحم و روده بزرگ هستتتند.

شناسایي بیماري احتمالي ناشناخته با استفاده از معاینه و آزمایشات ساده در فردي است که هنوز عالئم ندارد. در یک برنامه        

 گیرند.  ب قرار ميملي مبارزه با سرطان، بعد از غربالگري، افراد تشخیص داده شده تحت درمان مناس

هاي بهداشتتتي به اهمیت تشتتخیص زود هنگام از راه آشتتنایي با عالیم   الزم استتت هم بیمار و هم ارائه دهندگان مراقبت

سرطان همچنین انجام فعالیت    شکوک  شند که منجر به بهبود نتیجه و کاهش اتالف منابع     م سرطان پایبند با هاي غربالگري 

 شود.

گام و غربالگري ستترطان روده بزرگ )کولورکتال(، پستتتان و دهانه رحم )ستترویکس(، هدف   در برنامه تشتتخیص زودهن 

ها و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتي        شناسایي و ثبت بیماران مشکوک یا مبتال به این سرطان    

 درماني همچنین ساماندهي درمان و مراقبت بیماران است. 
 

 سرطان روده بزرگ
کند که از غشتتتا یا اپي تلیوم  اي استتتت و در اثر مجموعه تغییراتي بروز ميطان روده بزرگ یک فرآیند چند مرحلهبروز ستتتر

رود. در مرحله بعدي زواید قارچ مانندي به نام  هاي غیرطبیعي ميطبیعي داخل روده شتتروع شتتده و به ستتمت تکثیر ستتلول 

سرانجام بدخیمي برو پولیی آدنوماتوز اتفاق مي ست    ز ميافتد و  شامل ایجاد تغییرات  نتیک متعددي ا کند. چون این فرآیند 

هاي زماني زیادي وجود دارد.  دهد، براي عوامل مختلف تأثیرگذار بر این فرآیند، فرصت که در طول یک دوره چندساله رخ مي 

گذاري آنها   نتیکي، تاثیرعلت بروز پولیی و سرطان بیشتر به دلیل شیوه زندگي نامناسب است که ممکن است در یک زمینه       
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 هاي ارثي نیز در درصد اندکي از موارد در ایجاد سرطان روده بزرگ نقش دارند.بیشتر شود اما برخي بیماري

 
 

 اصول خود مراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ 

شرکت کننده در برنامه  شگیري و  براي آموزش خود مراقبتي به افراد  سرطان   هاي پی شخیص زودهنگام  صل مهم   ت ها دو ا

 باید آموزش داده شود:

 هاي پیشگیري از سرطانراه  .1

   به طور کلي باید به افراد آموزش داده شود که سرطان بر خالف تصور عام، یک بیماري قابل پیشگیري است به طوري

 ها قابل پیشگیري اند.درصد سرطان 40که بیش از 

 هاي دوري کردن از آن کدامند  بزرگ باید بدانیم که علل ایجاد کننده ستترطان و راه براي پیشتتگیري از ستترطان روده

 همچنین چه عواملي اثر محافظتي در برابر این سرطان دارند.

 عالیم هشدار دهنده سرطان  .2

    ایعات  توان ض هاي بهداشتي مي ها و پایگاهبا شناخت عالیم هشداردهنده سرطان روده بزرگ و مراجعه به موقع به خانه

 پیش سرطاني را پیش از تبدیل شدن به سرطان، زودتر تشخیص داد.

 

 عوامل خطر سرطان روده بزرگ و پیشگیری از آن

صوص             یکي از مهم ست در خ ست بنابراین الزم ا شگیرانه ا سرطان روده بزرگ، انجام اقدامات پی صول اولیه مبارزه با  ترین ا

هاي الزم به بیمار و خانواده وي داده  پیشتتگیري و کنترل این عوامل، آموزش هايعوامل خطر ایجاد کننده این ستترطان و راه

 شود. 

سرطان روده بزرگ را مي  سیم کرد.      عوامل خطر  صالح تق صالح و قابل ا سته غیرقابل ا صالح   توان به دو د عوامل غیرقابل ا

 :عبارتند از

 افزایش سن 

 یا سرطان روده بزرگ سابقه خانوادگي پولیی 

  ارثي مانند پولیی    هاي بیماري   ( هاي آدنوماتوز فامیليFamilial Adenomatosis Polyposis, FAP    یا ستتترطان )

 )Hereditary nonpolyposis colorectal cancerکولون ارثي بدون پولیپوز )

رد مبتال به سرطان، به خصوص در فامیل درجه یک )پدر، مادر، برادر، خواهر یا    بنابراین، باید به افراد آموزش داد که اگر ف

فرزندان( یا درجه دو )عمه، عمو، خاله، دایي، پدربزرگ یا مادر بزرگ( دارند، باید توجه بیشتري به عالیم خود داشته باشند و     

اد فامیل مبتال بیشتتتر و ستتن ابتالي آنها پایین تر هاي غربالگري نیاز دارند. هر چه تعدهاي بیشتتتري از جمله روشبه ارزیابي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqrvDLtNrPAhXDvhQKHdUJBYgQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHereditary_nonpolyposis_colorectal_cancer&usg=AFQjCNFnYPNYt1_HeBRQbGACSBfP4tsQ4g&sig2=YUenCTSjfwiW3dXC2NVnYg&bvm=bv.135475266,d.bGs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqrvDLtNrPAhXDvhQKHdUJBYgQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHereditary_nonpolyposis_colorectal_cancer&usg=AFQjCNFnYPNYt1_HeBRQbGACSBfP4tsQ4g&sig2=YUenCTSjfwiW3dXC2NVnYg&bvm=bv.135475266,d.bGs


  49  بهورز/ مراقب سالمت یژهو یآموزش یمحتوا

 یابد.سال( باشد، میزان خطر بیشتر افزایش مي 50)به خصوص زیر 

سرطان روده بزرگ مي    سوم افرادي که به  سیاري از آنها عوامل      اما نزدیک به دو  سابقه خانوادگي ندارند و ب شوند، هیچ 

توان دوري کرد و یا اگر مانند بیماري التهابي  ي که یا از این عوامل خطر ميتوان اصتتالح کرد. به این معنخطري دارند که مي

 هاي دقیق پزشکي، از بروز سرطان روده بزرگ در آنها جلوگیري کرد:  توان با بررسيروده بزرگ، اجتناب ناپذیر باشند، مي

 ( بیماري التهابي رودهIBD      سرطان سراتیو و بیماري کرون، خطر  شامل کولیت اول دهد و روده بزرگ را افزایش مي(: 

یابد و معموالً پس از ده سال از شروع بیماري،  میزان خطر با افزایش طول مدت بیماري التهابي روده بزرگ افزایش مي

شترین میزان خود مي  شخص مي      به بی صل م سکوپي در فوا سد. با انجام کولونو سرطان در این    ر صورت بروز  توان در 

 یص داد.افراد، آن را زودتر تشخ

 
  شوند، پیش زمینه ایجاد سرطان    هاي آدنوماتوز: در واقع این ضایعات که به نام آدنوم هم نامیده مي سابقه فردي پولیی

اي از آدنوماها را دارند، در معرض  شتتوند، اما افرادي که ستتابقههستتتند. هر چند بیشتتترآدنوماها هیچ وقت بدخیم نمي

ستند.    سرطان روده بزرگ ه شتن این پولیی  خطر باالتر  سرطان را مي   بردا سکوپ، جلوي ایجاد  ا  گیرد. امها با کولونو

یی، در فواصتتتل منظم               ید پس از برداشتتتتن پول با نابراین  طان وجود دارد ب یی و حتي ستتتر جدد پول کان بروز م ام

 کولونوسکوپي تکرار شود.
 

 عوامل خطر قابل اصالح مرتبط با شیوه زندگی 
 سرطان روده بزرگ را کم کند. ورزش ن از فعالیت بدني ميفعالیت بدني ناکافي: هر میزا سنگین مث تواند خطر  ل  هاي 

دویدن و سبک مثل پیاده روي تند هر دو به سهم خود موثرند حتي اگر در سنین باالي زندگي شروع شوند. ورزش با      
ستگاه گوارش، ک  روش ضر در د سولین     هاي مختلف از جمله کاهش وزن، کاهش ماندگاري مواد غذایي م سطح ان اهش 

سلول    شد  صفراوي،           خون و در نتیجه کاهش ر سید  سم ا ستم ایمني و متابولی سی هاي مخاطي روده، بهبود عملکرد 
 دهد.احتمال سرطان روده بزرگ را کاهش مي

      سوب مي سرطان روده بزرگ مح شکم، یک عامل خطر براي  شود. وزن زیاد با  افزایش وزن: چاقي، به ویژه چاقي دور 
اي، ظهور هاي رودهالتري از انستتولین و دیگر عوامل رشتتد مرتبط استتت که ممکن استتت در رشتتد ستتلول  ستتطوح با

سالمتي       پولیی شتن یک وزن متعادل فواید متعددي را براي  شند. دا شکل به بدخیمي دخیل با هاي آدنوماتوز و تغییر 
شان را از طریق تعادل      شوند که وزن صیه  هاي دریافتي و فعالیت بدني  در میزان کالريبه همراه دارد. همه افراد باید تو

 منظم، کنترل نمایند.

  یابد و هر چه میزان مصتترف الکل: حتي اگر روزانه یک بار الکل مصتترف شتتود، خطر ستترطان روده بزرگ افزایش مي

 شود.بیشتر شود، خطر سرطان روده نیز بیشتر مي

 دهد. مواد وماتوز و ستترطان روده بزرگ را افزایش ميهاي آدندخانیات: مصتترف دخانیات از جمله ستتیگار، خطر پولیی

زاي زیادي در دود سیگار وجود دارند که ممکن است روده بزرگ را از طریق سیستم گردش خون تحت تاثیر       سرطان 

هاي سلولي شوند. از زمان شروع مصرف سیگار تا پدیدار شدن افزایش خطر سرطان روده          قرار دهند و منجر به جهش
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 ها طول بکشد.  است سال بزرگ، ممکن

    تواند بروز سرطان روده بزرگ را زیاد کند. یکي مقدار مصرف گوشت    گوشت قرمز: دو مساله در مورد گوشت قرمز مي

کنند در مقایسه   گرم گوشت قرمز مصرف مي   90تا  80قرمز است  و دیگري نحوه پخت آن. افرادي که روزانه بیش از  

صرف کمتر از   سرطان روده بزرگ دارند. بنابراین     گرم در روز،  20با م صد خطر باالتري براي ابتال به  سي در به میزان 

باید تعادل را در مصرف گوشت قرمز رعایت کرد تا ضمن بهره مندي از فواید آن، از ضررهایش دوري کرد. این میزان       

ها  گرم از این گوشت 50هاي فراوري شده مثل سوسیس و کالباس از این هم کمتر است و مصرف بیش از براي گوشت

دهد. یک ر یم غذایي حاوي گوشتتت قرمز زیاد با تغییر در ترشتتح استتیدهاي  خطر ستترطان روده بزرگ را افزایش مي

سرطان را افزایش مي   صفراوي یا با افزایش غلظت آهن مدفوع و تولید رادیکال  سیل خطر  دهد. در مورد  هاي هیدروک

سیا    شت را در دماي ب ست کردن همبرگر،   نحوه پخت هم، اگر گو ر زیاد آماده کنیم به ویژه در زمان کباب کردن یا در

سرطان باالتر مي  سرطان خطر  سیکلیک و هیدروکربن زایي مثل آمینرود. مواد  اي  هاي آروماتیک چند حلقههاي هترو

 شوند.  زا هستند، در طي پخت گوشت در دماهاي باال تولید ميکه سرطان

   :کنند، بلکه خطر دیگر ستتتبزیجات نه تنها به محافظت در برابر ستتترطان کمک مي      مصتتترف کم میوه و ستتتبزیجات

سبزیجاتي  دهند از جمله بیماريهاي مزمن را نیز کاهش ميبیماري سکته مغزي.  مثل کلم بروکلي و گل   هاي قلبي و 

سرطان را   تواند خطر، اسید فولیک و فیبر هستند که ميکلم، اسفناج و کرفس داراي ترکیباتي از جمله آنتي اکسیدان

 کاهش دهد.  

نیز اثرات محافظتي در برابر ابتال به  و داروهاي ضتتد التهابي غیر استتتروئیدي بعضتتي از داروها از جمله مصتترف آستتپرین

 سرطان روده بزرگ دارند.

رطان خطر س  بنابراین طبق اصول خود مراقبتي، باید به همه افراد حتي افراد با سابقه مثبت خانوادگي، در خصوص عوامل   

 هاي الزم داده شود.روده بزرگ و دوري از آنها، آموزش
 

 عالیم پولیپ و سرطان روده بزرگ و تشخیص زودهنگام آنها

دومین اصل خود مراقبتي، شناخت عالیم مشکوک سرطان روده بزرگ و توجه به آنهاست. به هر حال عده اي در طي زندگي       

سرطان روده بزرگ مي  سرطاني به نام پولیی، قبل از بروز      شوند اما همان دچار  ضایعه پیش  شد، از آنجایي که  طور که گفته 

شد مي   سرطان در مراحل اولیه، جلوي بروز این       کند ميسرطان در روده ر شکوک پولیی و یا حتي  سایي عالیم م شنا توان با 

شدار دهنده بروز     ست در مورد عالیم ه سرطان روده بزرگ و نحوه برخورد و   بیماري را گرفت و آن را درمان کرد. پس الزم ا

ترین عالیم مشکوک سرطان روده  هاي الزم داده شود. مهم اقدامات اولیه در صورت بروز عالیم به بیمار و اطرافیان وي آموزش 

 بزرگ عبارتند از:  

 خونریزي دستگاه گوارش تحتاني در طي یک ماه اخیر 

  شکم و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج(یبوست در طي یک ماه اخیر )با یا بدون اسهال، درد 

o  منظور از یبوستتت، ستتختي و کاهش تعداد دفعات دفع مدفوع و یا دفع مدفوع خشتتک استتت که در طي یک ماه

 اخیر ایجاد شده باشد. ممکن است بیمار احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج را نیز ذکر کند.

o سهال، افزایش در تعداد دفعا  منظور از ست      ا ست که ممکن ا شده ا ست که در طي یک ماه اخیر ایجاد  ت مدفوع ا

 به تنهایي یا به صورت متناوب با یبوست باشد.

 کاهش بیش از ده درصد وزن بدن در طي شش ماه همراه با یکي از عالیم فوق 

 هايفواصتتل برنامه کنند، آموزش داد که اگر درباید به افرادي که در برنامه تشتتخیص زودهنگام و غربالگري شتترکت مي 

شتند زودتر مراجعه کنند. البته در عین حال باید به افراد آموزش داد که      شخیص زودهنگام و غربالگري نیز، این عالیم را دا ت
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 هاي بیشتري انجام دهند.بیشتر افرادي که این عالیم را دارند، سرطان ندارند ولي باید بررسي

 طان روده بزرگ های تشخیص زودهنگام و غربالگری سرشیوه

شاره مي روند که در اینجا فقط به برخي از آنها براي تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ به کار مي  انواع روش شود از   ها ا

 ( و کولونوسکوپي.  IFOBTجمله آزمایش خون مخفي در مدفوع به روش ایمونولو یک )
 

 (FITیا  IFOBTالف ت آزمایش خون مخ ی در مدفو  به روش ایمونولوژیک )

سرطان کولون گاهى خونریزى مي  پولیی سبب ایجاد خون در مدفوع مي و  ست که با     کنند که  شود اما این خون آنقدر کم ا

شم دیده نمي  شخیص داد. با   چ توان مقادیر ناچیز و  آزمایش خون مخفى در مدفوع مي شود بلکه باید با انجام آزمایش آن را ت

شود اما یکي از مشکالت    ( گفته ميFOBTایى کرد که به آن تست خون مخفي در مدفوع ) نادیدنى خون را در مدفوع شناس  

این آزمایش این است که اگر در طي روزهاي پیش از آزمایش، آسپرین یا مواد غذایي مثل چغندر مصرف کرده باشیم ممکن      

شود. هم        صورت کاذب مثبت  ست به  ست ت سه بار تکرار کرد ا ست آید. در    چنین این آزمایش را باید  تا نتیجه مطلوب به د

( که به صتتورت کاذب با  IFOBTعوض تستتت دیگري وجود دارد به نام تستتت خون مخفي در مدفوع به روش ایمونولو یک )

 شود، نیاز به سه بار تکرار ندارد و به سادگي در خانه بهداشت، مطب و کلینیک قابل انجام است.   مواد گفته شده مثبت نمي

ست  شخیص  اي جهتمرحله یک سریع  سنجش  یک( IFOBTیا  FIT) در مدفوع به روش ایمونولو یکخون مخفي  ت  ت

ساني  در پنهان خون کیفي ست  به روش ایمونولو یک مدفوع ان ستفاده   فرمت در بادي آنتي دو از تست  این . درا  ساندویچي ا

شناسایي    (  μg/g 6یا)ng/ml 50  داقلح غلظت در مدفوع را در) هموگلوبین( پنهان خون انتخابي، صورت  به که است  شده 

 تأثیر تحت FOBTگیري خون مخفي یا اندازه قدیمي هايروش خالف بر مزیت مهم این روش آن استتت که نتایج .کندمي

 .گیردنمي بیمار قرار غذایي ر یم
 

 محتویات و شرایط نگهداری

شامل    سته کیت  ستخراج،  هر ب س  ظرف جمع آوري مدفوع حاوي بافر ا سته کا ست )حاوي یک    ب ستفاده براي انجام ت ت مورد ا

  2) یخچال یا اتاق دماي در شده بنديبستههاي تست کیت است.  عدد کاست و ماده جاذب رطوبت( و دستورالعمل استفاده از   

سانتیگراد( قابل  30تا  ست    نگهداري درجه  ستند. ت سته  روي بر شده  چاپ تاریخ تاها ه  لقاب آن از پس و بوده بندي پایدارب

 .شود جلوگیري باید هاتست زدن یخ از توجه نمایید که .نیستند مصرف

 گیري توسط بیمار )مراجعه کننده(نمونه

  کننده قابل انجام است بنابراین باید براي به دست آمدن بهترین پاسخ،     بخش اول این آزمایش توسط خود فرد مراجعه

 ي به فرد آموزش داده شود.گیري توسط بهورز یا مراقب سالمت، به درستشیوه نمونه

 نمونه آوريجمع ظرفتواند از نمونه برداري کند که مي مدفوع محل تجمع از باید بیمار نمونه، درست  آوريجمع براي 

شد  سط ) با سالمت  بهورز که تو سه  داخل از( یا گرددارائه مي بیمار به یا مراقب  صورت نمونه توال کا برداري از  ت. در 

 سیفون  بار است دو  بهتر ترجیحاً. کننده باشد پاک و شوینده  مواد از عاري و کامالً شسته   باید تتوال کفکاسه توالت،  

 . شود شسته توالت و کاسه ریخته مدفوع دفع از قبل آب مقداري یا شود کشیده

 شته و    صورت ه ب را نمونه آوريعجم لوله ستاده نگهدا صل به درب ظ    و نموده باز را آن درپوش ای سمت میله مت رف ق

 .آورده شود بیرون (آن درون قاشقک)
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 نحوه بازکردن لوله جمع آوری نمونه

  سمت صل به درب ظرف )  ق شقک میله مت ست کم  زیر شکل  مطابق را  (کننده نمونهجمع قا  از مختلف جاي 4 در د

 گردد. منتقل لوله داخل به و برداشته را مدفوع از عدس یک اندازه به و کرده فرو مدفوع نمونه

 
 برداری از مدفو ه نمونهنحو

 

 بندد.  سپس قسمت میله متصل به درب ظرف را دوباره به جاي خود برگردانده و بر روي ظرف مي 

 گردد.    مخلوط خوبي لوله به در موجود استخراج بافر با مدفوع نمونه تادهد پس از آن  ظرف را چند بار تکان مي 

 شود.  ته مياین ظرف توسط بهورز یا مراقب سالمت تحویل گرف 

 کرد نگهداري درجه سانتیگراد 20دماي منفي  در ماه 6 تا توانرا مي شده نمونه آماده. 

 شیوه انجام آزمایش توسط بهورز یا مراقب سالمت

 ست  آزمایش انجام از قبل ست  دماي الزم ا ست  کا  نمونه یا و آزمایش مورد و نمونه کننده نمونهجمع لوله ،)کیت( ت

 .درجه سانتیگراد( برسد 30تا  15) اتاق دماي به کنترل

 .شود گیري انجامنمونه از بعد ساعت 6 تا سنجش که شودحاصل مي زماني نتایج بهترین :نکته

 گردد بندي خارجبسته از )کیت( تست کاست. 

 2شکند و از مایع داخل ظرف بهورز یا مراقب سالمت، قسمت زائده سر ظرف پالستیکي را مي ( حدودقطره μl 90ب ) ر

 چکاند.  کاست )کیت( مي چاهک روي

 10دقیقه باید کیت مورد نظر را بررستتي کند. در صتتورتي که کیت بعد از  5بعد از  شتتود. روشتتن تایمر ن،زما این در 

 دقیقه بررسي شود ارزشي نخواهد داشت. 

 
 مراحل انجام آزمایش خون مخ ی در مدفو 

 

 ت سیر نتایج آزمایش توسط بهورز یا مراقب سالمت

  حالت زیر را داشته باشد: 3نتایج کیت مورد نظر ممکن است یکي از 

o  عالمت به صورت دو خط در کنار حروف  اگرC  وT     مانند قسمت( باشدA      یعني نتیجه تست مثبت )شکل زیر
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 است.

o   در صورتي که عالمت به صورت یک خط در  کنار حرف C     مانند قسمت( باشدB     یعني نتیجه تست )شکل زیر

 ست.منفي ا

o  به صورت یک خط در  کنار حرف  عالمتکه  در صورتي T    مانند قسمت( باشدC     یعني نتیجه تست  )شکل زیر

 نامعتبر است و باید این تست مجدد انجام شود.

  
 وجود بنابراین است،  متفاوت نمونه در موجود( انساني  هموگلوبین) خون غلظت به توجه ( باTتست )  ناحیه در رنگ شدت * 

 .شودتلقي مي منطقه مثبت این در نیز اي از رنگهاله
 

 کنترل کی یت

 ناحیه در رنگي خط ظهور (C) ست   این داخلي کنترل ست.  ت شکیل ا شان  رنگي این خط ت سب  حجم يدهندهن  منا

  .استتست  انجام صحت و روي غشا بر نمونه صحیح حرکت نمونه،

 صورت    به آن انجام مراحل و تست  تایید جهت شود صیه مي تو .است  فراهم شده  تست  همراه به هاي استاندارد کنترل

 . شود استفاده منفي کنترل نمونه یک و مثبت کنترل نمونه یک از ادواري

 است. پایدار ماه یک مدت براي و شود نگهداري یخچال در بایستنمونه کنترل مي 
 

 موارد احتیاط

 سب  بر نمونه، آوريجمع لوله تحویل از پیش  با را ظرف تاریخ تحویل و کنندهمراجعه خانوادگي نام و نام آن روي چ

 .داده شود کنندهبه مراجعه و نموده درج خودکار یا ما یک استفاده از

 دگرد تحویل براي آزمایشترین زمان نمونه تهیه شده در کوتاه هک شود یادآوري کنندگانمراجعه به. 

 گردد درج این برنامه قالب در شده ارائه لیست در بیمار مشخصات نمونه دریافت محض به. 

 آزمون  لذا .استتتت اتاق دماي در ستتتاعت 48گیري نمونه ظرف در شتتتده آوريجمع نمونه نگهداري زمان حداکثر

 است به ممکن پایین مقادیر در (هموگلوبین) خون وجود اینصورت غیر در شده باشد.   انجام مدت این ظرف بایست مي

در یخچال  ها نمونه به تاخیر بیفتد، الزم استتت انجام آزمایش علتهر به اگر بنابراین .نشتتود داده تشتتخیص درستتتي

 است.روز  4 تامدت زمان نگهداري در یخچال  حداکثردرجه سانتیگراد( نگهداري شود.  2-8)دماي 

  نشود استفاده ،بسته بندي روي در مندرج مصرف تاریخ گذشتن از بعداز کیت. 

 شود بندي نگهداريبسته رد باید استفاده هنگام تا سنجش کیت. 
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   یش  م آزماجااینصورت از آن کاست براي ان   یربندي کاست وجود داشته باشد. در غ   ماده جاذب رطوبت بایستي در بسته

 ود.شاستفاده ن

 شود رعایت آنها حذف و استفاده ،جهت جابجایي ایمني اصول کلیه و شود گرفته نظر در عفوني ها بایدنمونه تمام. 

 وپیب ت کولونوسک

سکوپي بهترین و مطمئن در بین روش ست که اجازه مي   هاي مختلف غربالگري، کولونو شي ا صص،     ترین رو شک متخ دهد پز

د  ها و موارداخل روده بزرگ را به طور کامل و تا آخر ببیند. قدرت تشتتخیصتتي این روش بستتیار باالستتت و تقریبا همه پولیی

سکوپي مي    شخیص  سرطان روده را با کولونو ضیح داده مي توان ت سکوپي     داد اما همانطور که در ادامه تو شود، انجام کولونو

شود. پس از این که شما    انجام مي FITآسان نیست بنابراین صرفاً در افراد با عالیم مشکوک و یا داراي پاسخ مثبت آزمایش       

شبکه ارجاع دادید و او نیز تأیید کرد فرد د      ستورالعمل به پزشک  سرطان روده بزرگ  فرد مشکوک را مطابق د ر معرض خطر 

شود و پس از ویزیت هاي عمومي یا مراکز تیی یک سرطان ارجاع داده مياست، این فرد به سطح دو خدمت یعني بیمارستان 

گیرد. بنابراین اگر این فرد پیش از ارجاع به این مراکز، از شتتما در  متخصتتص داخلي )گوارش(، تحت کولونوستتکوپي قرار مي 

 توانید با استفاده از مطالب زیر، اطالعات الزم را در اختیارش قرار دهید.وپي سوال کرد ميمورد کولونوسک
 

 نحوه آمادگی شکم

ست که اگر پاکسازي روده       ضح ا شود. وا ست که داخل روده از مواد غذایي پاک  ها به خوبي انجام  منظور از آمادگي روده این ا

ود.  ش ها استفاده مي ود معموالً از داروهاي ملین یا مسهل براي پاکسازي روده  نشده باشد انجام کولونوسکوپي مقدور نخواهد ب   

صیه مي  صرف            تو شد. هنگام م شده یا آب مرغ بدون چربي با شده یا میکس  صاف  سوپ  شود آخرین وعده قبل از آمادگي، 

ر طي این مدت، استتتفاده از  داروهاي ملین صتترفاً باید از مایعات زالل از جمله چاي صتتاف شتتده بدون تفاله استتتفاده کرد. د

ها  لبنیات مانند شیر و ماست مجاز نیست. بهتر است در زمان مصرف داروهاي ملین، فعالیت بدني هم داشت تا پاکسازي روده 

شک معالج، داروي قند را دو روز قبل از            شورت با پز شتن بیماري قند، باید پس از م صورت دا شود. به عالوه در  بهتر انجام 

هاي آهن  کننده خون )وارفارین، پالویکس و غیره( یا مکملي ملین قطع کرد. برخي داروها مثل داروهاي رقیقمصرف پودرها 

 از یک هفته تا چند روز قبل از انجام کولونوسکوپي باید قطع شوند. 
 

 پیش از کولونوسکوپی

خود   سکوپي بهتر است یک روز از محل کار  به افرادي که کاندید انجام کولونوسکوپي هستند توصیه کنید قبل از انجام کولونو   

ست که در روز مراجعه          ستراحت کنند. همچنین الزم ا شد که بقیه روز را در منزل ا ست نیاز با صي بگیرند، زیرا ممکن ا مرخ

ا  گیري بپوشتتد و رگها را در بیمارستتتان همراهي نماید. پیش از انجام کولونوستتکوپي، فرد لباس مخصتتوصتتي ميیک نفر آن

 شود.کت انجام ميآنژیو
 

 حین کولونوسکوپی

سکوپي، داروي آرام بخش تزریق مي      شروع انجام کولونو ست قبل از  شک یک لوله       در سکوپي پز شود. در حین انجام کولونو

کند و تمام طول داخلي روده بزرگ باریک و نرم پالستیکي که مجهز به نور و دوربین است از ناحیه مقعد وارد روده بزرگ مي  

 کشد.دقیقه طول مي 30دهد. انجام کولونسکوپي حدود ظر پولیی و یا نقاط غیر طبیعي مورد بررسي قرار ميرا از ن
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 پس از کولونوسکوپی

شتتود و تا زمان رفع اثرات داروهاي آرامبخش در آنجا خواهد پس از انجام کولونوستتکوپي بیمار به بخش ریکاوري منتقل مي

 رستند.فها را براي بررسي آسیب شناسي به آزمایشگاه ميیا پولیی روده انجام شده باشد آنماند. اگر نمونه برداري از ضایعه 

ضعف و بي حالي و یا نفخ        ست احساس  شت. ممکن ا به خاطر تاثیر خواب آلودگي داروها امکان رانندگي وجود نخواهد دا

ان به توتوان داشت و از روز بعد ميیه عادي را ميکننده نیست. بعد از رفع اثرات داروها، تغذشکم وجود داشته باشد که نگران

کننده نیست ولي در صورت داشتن     هاي معمول پرداخت. اگر چه عوارض کولونوسکوپي بسیار نادر است و اغلب نگران   فعالیت

 تب، خونریزي، یا درد مکرر شکم باید پزشک را مطلع کرد

 

 در ایران: سطح یکنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ بر

سپس ارائه          ضایعات پیش بدخیم روده بزرگ و  سرطان یا  شکوک یا مبتال به  سایي و ثبت بیماران م شنا در این برنامه، هدف 

خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتي درماني و ساماندهي درمان و مراقبت بیماران است. مشخصات تمامي افراد          

یا باالي   50فراخوان شده اند را در فرم ارزیابي اولیه ثبت کنید. در صورتي که سن فردي زیر     سال که براي ارزیابي  69تا  50

سال باشد یا در هر سني اما در فواصل بین معاینات معمول و به دلیل مشکالت گوارشي مراجعه کند، مشخصات او را نیز          69

 ثبت و بر اساس دستورالعمل زیر بررسي کنید:

 انجام دهید و در سامانه )فرم ارزیابي اولیه( ثبت کنید:هاي زیر را ارزیابي 

o خونریزي دستگاه گوارش تحتاني در طي یک ماه اخیر داشته اید؟ 

o   سهال )یبوست در طي یک ماه اخیر شکم و احساس پر بودن مقعد پس از   در طي یک ماه اخیر با یا بدون ا ، درد 

 اید؟( داشتهاجابت مزاج

o اخیر داشته اید؟در طي شش ماه  کاهش بیش از ده درصد وزن بدن 

o خانوادگي زیر را دارید؟ آیا سوابق 

 )سابقه سرطان یا آدنوم روده بزرگ در فامیل درجه یک را دارید؟ )پدر، مادر، برادر، خواهر یا فرزندان 

         ،سابقه سرطان روده بزرگ در فامیل درجه دو که در سن زیر پنجاه سال بروز کرده باشد را دارید؟ )عمه، عمو

 خاله، دایي، مادر بزرگ و پدربزرگ(

 هاي زیر را دارید؟  آیا سابقه فردي بیماري 

o   سابقه سرطان روده بزرگ در گذشته 

o   سابقه آدنوم روده بزرگ در گذشته 

o سابقه ( بیماري التهابي روده بزرگIBD  )بیماري کرون یا کولیت اولسروز( ) 

 .براي فرد تست خون مخفي در مدفوع را انجام دهید 

  صورتي که پاسخ هر یک از موارد باال یا تست خون مخفي در مدفوع مثبت بود به پزشک ارجاع دهید.در 
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 شود پس از دو سال جهت ارزیابي مجدد مراجعه کند.  در صورتي که همه موارد و نتیجه تست منفي باشد، توصیه مي 

 آموزشي بهورز(شود. )مطابق بسته در همه موارد اصول خودمراقبتي به فرد آموزش داده مي 

  هاي دوره اي باید مطابق شرایط به صورت    شوند براي پیگیري هاي کامل تري ميافرادي که به پزشک ارجاع و ارزیابي

 دوره اي ارزیابي شوند. 

  در صتتورتي که فردي داراي ستتابقه فردي یا خانوادگي نبود، عالمتدار نبود و تستتتFIT  نیز منفي بود، زمان فراخوان

 بعد خواهد بود.بعدي دو سال 

     ست صرفاً به دلیل ت شخص              FITاگر فرد  سطح دو م سط  شد، زمان ارجاع بعدي تو شده با شک ارجاع  مثبت به پز

 شود.مي

            اگر فرد صرفًا به دلیل عالیم مثبت به پزشک ارجاع شده باشد، زمان ارجاع بعدي توسط سطح دو و پزشک سطح یک

 شود.مشخص مي

 ها را بررسي کنید.ه ارجاع را پیگیري و پسخوراند آندریافت بازخورد از سطوح پذیرند 

 .مشخصات افراد داراي سرطان روده بزرگ تایید شده را ثبت نمایید 

 .گزارش غربالگري طبق دستورالعمل برنامه را ارائه دهید 

 هاي مرتبط با بیماري سرطان روده بزرگ همکاري نمایید.در ارزشیابي و بررسي 

 

 و غربالگری سرطان روده بزرگ در ایران: سطح دوبرنامه تشخیص زودهنگام 

  سطح دو ارجاع مي شجره نامه براي افراد     شوند، تحت ارزیابي افرادي که به هر دلیل به  سیم  هاي کامل تر از جمله تر

 گیرند.  داراي سابقه خانوادگي، ویزیت متخصص و انجام کولونوسکوپي قرار مي

 شوند؟از سطح یک به سطح دو ارجاع مي چه کساني 

o  هاي اولیه در ستتطح یک مشتتکوک   افرادي که داراي عالیم مشتتکوک ستترطان روده بزرگ هستتتند و در ارزیابي

 اند.تشخیص داده شده

o .افرادي که سابقه شخصي پولیی، سرطان یا بیماري التهابي روده بزرگ دارند 

o .افرادي که سابقه خانوادگي سرطان یا پولیی روده بزرگ دارند 

o که تست  افرادي( خون مخفي در مدفوع به روش ایمونولو یکIFOBTآن ).ها مثبت است 

سب براي ارزیابي دوره    صورتي که زمان منا سکوپي مي   اي آناغلب این افراد در  شد، کولونو صورتي که در     ها با شوند. در 

سته به تعداد آن     شود ب شته مي کولونوسکوپي، پولیی یافت  ش  شود و نوب ها در یک یا چند مرحله، بردا سي بعدي م خص  ت برر

ستاده مي         مي شگاه پاتولو ي فر شت، نمونه برداري و به آزمای شکوکي وجود دا ضایعه م شگاه نمونه   شود. اگر  ها شود. در آزمای

سي مي     سکوپ برر شده و در زیر میکرو سلول    رنگ آمیزي  صورتي که  شود،    شود و در  سکوپ دیده  هاي بدخیم در زیر میکرو

 شود.رماني به سطح سه یعني بیمارستان تخصصي ارجاع ميفرد براي اقدامات تشخیصي د
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 برنامه تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ در ایران: سطح سه

ست، ابتدا ارزیابي             سرطان ا ستان تخصصي یا یک مرکز  سه یا تخصصي که معمواًل یک بیمار سطح  د  هاي کامل تري مانندر 

سکن انجام مي  CTآزمایش خون و  شد و          شود و در ا شته با ست مانند کبد و ریه وجود ندا ضاي دورد صورتي که درگیري اع

شد، بیمار جراحي و قطعه    ست روده( نبا شته     تومور در ناحیه انتهاي روده بزرگ )را ست بردا اي از کولون که داراي بدخیمي ا

 شود.  مي

 
 

مي درماني همزمان درمان، ستتپس جراحي انجام  اگر تومور در انتهاي روده بزرگ باشتتد، معموالً ابتدا با پرتودرماني و شتتی

ست تا این تومور از         مي ست که داراي تومور بدخیم ا شي از بدن ا شود. منظور از پرتو درماني تاباندن پرتوهاي یونیزان به بخ

 بین برود.

د لنفاوي را درگیر  در بیشتر موارد پس از انجام جراحي و در مواقعي که تومور از دیواره روده بزرگ خارج شده باشد یا غد    

اي  هشود. منظور از شیمي درماني، استفاده از داروهاي خاص براي از بین بردن سلول    کرده باشد، شیمي درماني نیز انجام مي  

 اند.بدخیمي است که از تومور اولیه جدا شده و وارد خون شده
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هاي طوالني تر و در  شتتود و با فاصتتله ون پیگیري ميماه با آزمایش خ 6تا  3ها، بیمار به فواصتتل هر پس از پایان درمان

هایي از عود وجود داشت، درمان الزم   ها، نشانه اسکن و کولونوسکوپي انجام خواهد شد تا اگر در این بررسي     CTصورت لزوم  

 انجام شود.

 سرطان پستان
ست. زنان حدود ن     سعه ا شکیل مي سالمت زنان و به ویژه مادران از مفاهیم زیر بنایي در تو دهند و  یمي از جمعیت جهان را ت

شت خانواده انجام مى نه تنها مسئول سالمت خود هستند بلکه بیشترین مراقبت      ت  دهند. به این ترتیب وضعی ها را براى بهدا

ود،  ش  سالمت زنان تأثیر به سزایي بر سالمت فرزندان، خانواده و جامعه پیرامون آنها دارد و چنانچه این موضوع نادیده گرفته     

 .سالمتي خانواده و جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد

کننده در ستتالمتي زنان، ستترطان پستتتان استتت. ستترطان پستتتان بیماري استتت که در آن،   امروزه یکي از عوامل نگران

در   زنان است.  ترین سرطان در شوند. در اکثر کشورهاي دنیا سرطان پستان شایع     هاي بدخیم در بافت پستان ایجاد مي سلول 

 است. دارد و بروز آن در حال افزایش قرار ها هاي خانمسرطان ایران نیز این بیماري در صدر
 

 اصول خود مراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان 

شرکت کننده   سرطان    در برنامهبراي آموزش خود مراقبتي به افراد  شخیص زودهنگام  شگیري و ت صل مهم باید   هاي پی ها دو ا

 آموزش داده شود:

 های پیشگیری از سرطانراه .1

  طور کلي باید به افراد آموزش داده شود که سرطان بر خالف تصور عام، یک بیماري قابل پیشگیري است به طوري      به

 ها قابل پیشگیري اند.درصد سرطان 40که بیش از 

 هاي دوري کردن از آن کدامند  از ستترطان پستتتان باید بدانیم که علل ایجاد کننده ستترطان و راه    پیشتتگیري  براي

 همچنین چه عواملي اثر محافظتي در برابر این سرطان دارند.

 عالیم هشدار دهنده سرطان .2

  شناخت ستان و مراجعه به موقع به خانه      با  سرطان پ شداردهنده  ضایعات   شتي مي هاي بهداها و پایگاهعالیم ه توان 

 پیش سرطاني را پیش از تبدیل شدن به سرطان، زودتر تشخیص داد.

o  هاي غربالگري و تشخیص زودهنگام سرطان پستان ترغیب شوند و به     بر این مبنا زنان باید به مشارکت در برنامه

 شبکه بهداشتي مراجعه کنند.

o ( نحوه انجام خودآزمایي پستانSBE) ود.به آنها آموزش داده ش 

و  ايدوره معاینات نظیر هاي معمولانجام مراقبت سالم،  زندگي شیوه  رعایت ضمن  پستان  سرطان  خطر کاهش راه بهترین

 به ویژه در افراد پرخطر است. ماموگرافي در صورت نیاز انجام 
 

 عوامل خطر سرطان پستان و پیشگیری از  آن

ي زندگي خود ایجاد کند. افراد در  هاي مزمن، تغییراتي را در شیوه تواند براي کاهش خطر سرطان و دیگر بیماري هرکسي مي 

معرض خطر باید به خاطر داشته باشند که ترکیبي از عوامل براي ایجاد سرطان الزم است از جمله عوامل  نتیک، محیطي و       

ضي از این عوامل مي شیوه  ضي دیگر خارج از اراده افراد ه    ي زندگي. بع شوند و بع صالح  توانند  ستند بنابراین افراد مي توانند ا

الح  شوند قابل اصهایي را براي کاهش خطر بیماري بردارند. خوشبختانه بیشتر عوامل خطري که سبب سرطان پستان مي  قدم
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 هستند.

 عوامل خطر غیر قابل اصالح 

o سن باال 

o هاي  نيسابقه خانوادگي و جهش 

o  سال 11سن قاعدگي کمتر از 

o  سال   54سن یائسگي باالي 

o ي نژادي و قوميمینهز 

o وضعیت اقتصادي و اجتماعي بهتر 

o ( در پستانسابقه هیپرپالزي )رشد بیش از حد سلول ها 

 عوامل خطر قابل اصالح 

o ( نمایه توده بدنيBMI باالي )30 

o الکل 

o   سن باالي مادر در زمان اولین زایمان 

o   مواجهه با اشعه 

o هاي ضدبارداري خوراکيقرص 

o  هورمون درماني جایگزینHRT پس از یائسگي 

o هاي اشباع شدهچربي مصرف باالي 

  های خود مراقبتی برای پیشگیری از سرطان   ترین توصیه بر مبنای عوامل خطری که در باال گ ته شد، مهم

 پستان عبارتند از:

o  متعادلي داشته باشید.  وزن 

o پرهیز کنید    کنسروها  و يترش  نگهدارنده، حاوي مواد آماده و زده نمک کرده، سرخ  و پرچرب  غذاهاي مصرف  از

 یا مصرف آنها را کاهش دهید.

o ،ها  آنتي اکسیدان  افزایش سطح  با توانندماهي را بیشتر مصرف کنید چرا که مي   گوشت  و سبزیجات، غالت  میوه

 شوند. بروز سرطان کاهش سبب

o  دقیقه در روز فعالیت ورزشي داشته باشید.   30حداقل 

o .از مصرف الکل و سیگار پرهیز کنید   

o   .در صورت دارا بودن فرزند شیرخوار، شیردهي از پستان را مورد توجه قرار دهید 

o هاي ضدبارداري خوراکي مشورت کنید.  ي خطرات و مزایاي مصرف قرصبا خانه یا مرکز بهداشتي درباره 

o ورت هاي جایگزین یائستتگي مشتتي خطرات و مزایاي حاصتتل از مصتترف هورمونبهداشتتتي درباره با خانه یا مرکز

 کنید.  
 

 

 عالیم سرطان پستان و تشخیص زودهنگام آنها

 ضایعات خوش خیم و بدخیم پستان عبارتند از: عالیمترین مهم 

o توده پستان یا زیر بغل 
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o تغییر در شکل )عدم قرینگي( یا قوام )سفتي( پستان 

o پوستي پستان شامل هر یک از موارد زیر: تغییرات 

 پوست پرتغالي 

 م یا قرمزي پوستاریت 

 زخم پوست 

 پوسته پوسته شدن و اگزماي پوست 

 نوک پستان )فرورفتگي یا خراشیدگي( تغییرات 

o :ترشح نوک پستان که داراي هر یک از خصوصیات زیر باشد 

  یک پستان باشد )و نه هر دو پستان(از 

 )از یک مجرا باشد )و نه از چند مجرا 

 ترشح خود به خودي و ادامه دار باشد 

 وجود داشته باشد   در هنگام معاینه ترشح 

 خوني باشد سروزي یا 

  های خود مراقبتی برای تشخیص زودهنگام سرطان   ترین توصیه عالیمی که در باال گ ته شد، مهم  مبنایبر

 پستان عبارتند از:

o هاي  ي گزینهي خانوادگي قوي از ستترطان پستتتان یا تخمدان دارید، با خانه یا مرکز بهداشتتتي دربارهاگر ستتابقه

 هاي  نتیک یا درمان پیشگیرانه صحبت کنید.  خاص، انجام تست غربالگري

o     رکز هاي خود دیدید به ماي مشکوک یا تغییرات پوستي را در پستان   عالیم سرطان پستان را بشناسید و اگر توده

 بهداشتي درماني مراجعه کنید.  

o .ماهانه بالفاصله بعد از اتمام قاعدگي، خودآزمایي پستان را انجام دهید 

 

 های تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان یوهش

  شود از جملهها اشاره ميروند که در اینجا فقط به برخي از آنها براي تشخیص زودهنگام سرطان پستان به کار ميانواع روش

 .MRIآزمایش معاینه پستان توسط خود فرد، معاینه پستان توسط ماما یا پزشک، ماموگرافي، سونوگرافي پستان و 

 
 (Breast Self Examination, BSEمعاینه بالینی پستان توسط خود فرد )

سالگي، به صورت ماهیانه انجام شود. بهترین زمان      20ها باید از سن  خود آزمایي پستان 

شاهده و      ست. این خودآزمایي از طریق م ستان، هفته اول قاعدگي ا براي انجام معاینات پ

 نجام معاینه فردي عبارتند از:لمس قابل انجام است. مراحل ا
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ها باال کشتتیده شتتوند. به اندازه، شتتکل، رنگ و تورم ها را به پهلوها بزنید به طوري که شتتانهمقابل آینه بایستتتید و دستتت

ستان  ستان، قرمزي، زخم و یا          پ ست یا نوک پ سمتي از پو شاهده هر گونه برآمدگي، فرورفتگي ق صورت م ها توجه کنید. در 

 تي فوراً به شبکه بهداشتي مراجعه نمایید.هاي پوسلکه

 

ست  سر بچسبند. در این مرحله نیز به دنبال تغییرات ظاهري   د ها را باال ببرید به طوري که به دو طرف 

 به ویژه تغییرات زیر بغل بگردید.

 

 

کمي نوک پستتتان را فشتتار دهید. دقت کنید آیا مایعي از نوک یک یا هر دو پستتتان  

تواند آبکي، شتتیري، خوني و یا مایعي زرد رنگ  خیر. این ترشتتحات ميشتتود یا خارج مي

 باشد.

 

 

 

ست را              ستان را ست چی پ شته و با د سر گذا ست خود را زیر  ست را شید. د دراز بک

ستان چی را            ست پ ست را سر خود بگذارید و با د ست چی را زیر  سپس د لمس کنید. 

شد. ای      شي و دوراني با ست باید چرخ ستان    لمس کنید. حرکات د ن حرکت را از نوک پ

هاي پستان و زیر بغل شروع کرده و به خارج حرکت کنید. مطمئن شوید که تمام قسمت

 اید.را لمس کرده

سمت انتهایي             ست ق ست را ست چی خود را باال برده و با د شینید. د ستید یا بن بای

 شود را لمس کنید و بالعکس.پستان چی، جایي که به زیر بغل منتهي مي

 

اي لمس کردید یا تغییرات ظاهري در پستتتان خود دیدید، حتماً  ورتي که تودهدر صتت

 به خانه یا مرکز بهداشتي مراجعه کنید.

 

 معاینه بالینی پستان توسط ماما  

هاي پستاني توسط خود بیمار و گاهي نیز   ترین محل ایجاد سرطان پستان، ربع خارجي فوقاني پستان است. اغلب توده    شایع 

 شوند.  و ماما در حین معاینه معمول پستان کشف ميتوسط پزشک 

دهد. معموالً براي این معاینات، بیماران به ماما یا پزشک   معاینه ي پستان یک بخش مهم از معاینات بالیني را تشکیل مي  

  ما یا پزشتتکيشتتوند. به دلیل ارتباط بین تشتتخیص زودهنگام بیماري و نتایج درماني قابل توجه آن، هر مازن ارجاع داده مي

سي  شف یافته ي غیرطبیعي به عهده گیرد.       باید وظیفة انجام معاینات مربوطه و برر صي الزم را در مراحل اولیه ک شخی هاي ت

ستتتیکل قاعدگي، بهترین دوران براي انجام معاینه   7تا  5تواند بدخیمي را رد کند. روزهاي یک معاینه بالیني، به تنهایي نمي

ست.     ستان ا ستان      معاینه بي پ شاهده پ شامل م ستان باید  سي گره الیني پ ستان و زیربغل  ها، برر هاي لنفاوي و لمس بافت پ

 باشد.  

ها توجه نمایید. وجود یک ستتري ها و نوک پستتتانها، جهت پستتتاندر مشتتاهده پستتتان، به اندازه، شتتکل، رنگ، حاشتتیه

 برند: ه بدخیمي را باال ميهاي قابل لمس پستان شک بمشخصات ویژه در همراهي با ضایعات و توده
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  ها )مانند بزرگي پستان(در شکل، کشیدگي و عدم قرینگي پستانتغییر 

 هاي سفت، نامنظم و ثابت(تغییرات پوستي )مانند پوست پرتقالي، قرمزي، پوسته پوسته شدن، زخم 

 )تغییرات نوک پستان )مانند پوسته پوسته شدن یا فرورفتگي نوک پستان 

  به ویژه اگر از یک پستان باشد، در آن پستان از یک مجرا باشد، خود به خودي و ادامه دار باشد،        پستان   ترشح نوک(

 در هنگام معاینه ترشح وجود داشته باشد و از نوع سروزي یا خوني باشد(

لگو ا هاي معاینه دیگر دارد الگوي نوار عمودي است. در این یکي از الگوهاي معاینه که حساسیت بیشتري نسبت به روش     

دهد. الگوي نوار عمودي از جهت این که تمام بافت    پستتتتان با نوارهاي عمودي که باهم تداخل دارند مورد بررستتتي قرار مي         

 دهد.دهد اطمینان بیشتري به ما ميپستان را مورد بررسي قرار مي

 
 ماموگرافی

ها در  غربالگري سرطان پستان کشف توده   ماموگرافي تشخیص ضایعات غیر قابل لمس پستان را افزایش داده است. هدف از      

ستتانتي متر( و قابل درمان با جراحي استتت. در برنامه تشتتخیص زودهنگام ستترطان    1اي استتت که هنوز کوچک )زیر مرحله

سابقه فردي یا خانوادگي مثبت( یا با          صي در افراد پرخطر )مثال افراد با  شخی ستان در ایران، از ماموگرافي به عنوان روش ت پ

 شود.  نه غیرطبیعي و در سطح دو خدمت استفاده ميمعای
 

 برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان در ایران: سطح یک

شخیص زود هنگام و غربالگري           ست. در برنامه ت ستان ا سرطان پ سنگ بناي کنترل  شخیص زود هنگام به منظور بهبود بقا،  ت

وک یا مبتال به سرطان پستان و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح        سرطان پستان، هدف شناسایي و ثبت بیماران مشک      

مختلف شبکه بهداشتي درماني و ساماندهي درمان و مراقبت بیماران است که توسط ماما یا مراقب سالمتي که داراي مدرک        

 شود.باشد ارائه ميمامایي مي

       صات تمامي زنان شخ سالمت م شده سال   69تا  30به عنوان بهورز یا مراقب  اند را در فرم  که براي ارزیابي فراخوان 

ست، ارجاع     سالمتي که داراي مدرک مامایي ا ارزیابي اولیه ثبت و پس از تکمیل فرم ارجاع غیرفوري به ماما یا مراقب 

 دهید.

     سن زیر صورتي که فردي با  صل ارزیابي    69یا باالي  30در  ستان     سال یا در فوا شکالت پ هاي دوره اي و به دلیل م

 راجعه کند، مشخصات او را نیز ثبت کرده و به ماما ارجاع دهید.م

    هاي پیشگیري از آن همچنین عالیم مشکوک    آموزش خود مراقبتي الزم در خصوص عوامل خطر سرطان پستان و راه

 سرطان پستان و انجام معاینه شخصي را مطابق بسته آموزشي ارائه دهید.

 ها بررسي نمایید.را پیگیري و پسخوراند آن دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع 

 هاي دوره اي باید مطابق شتترایط به صتتورت  شتتوند براي پیگیريهاي کامل تري ميو ارزیابي افرادي که به ماما ارجاع



  63  بهورز/ مراقب سالمت یژهو یآموزش یمحتوا

 دوره اي ارزیابي شوند. اگر بنا به گزارش ماما، شرح حال و معاینه طبیعي بوده است، زمان ارجاع بعدي:

o  سال، هر دو سال یک بار فراخوان شوند. 40در زنان زیر 

o  سال، سالي یک بار فراخوان شوند. 40در زنان باالي 

         اگر بنا به گزارش ماما، شرح حال غیرطبیعي )سابقه فردي و یا خانوادگي، سابقه بیوپسي پستان و یا رادیوتراپي قفسه

 سینه( باشد، زمان ارجاع بعدي دست کم یک سال بعد خواهد بود.

  به گزارش ماما، معاینه غیرطبیعي باشتتد، زمان ارجاع بعدي توستتط ستتطح دو و ماماي ستتطح یک مشتتخص    اگر بنا

 شود.مي

 .مشخصات افراد داراي سرطان پستان تایید شده را ثبت نمایید 

 .گزارش غربالگري را طبق دستورالعمل برنامه آماده نمایید 

 نمایید.مرتبط با بیماري سرطان همکاري  هايدر ارزشیابي و بررسي 
 

 برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان در ایران: سطح دو

 وند،  شافرادي که به هر دلیل به سطح دو یعني پزشک جراح عمومي در بیمارستان یا مراکز تیی یک سرطان ارجاع مي

زیت متخصتتص و انجام  هاي کامل تر از جمله ترستتیم شتتجره نامه براي افراد داراي ستتابقه خانوادگي، وی تحت ارزیابي

 گیرند.  ماموگرافي و در صورت لزوم سونوگرافي قرار مي

 شوند؟توسط ماما از سطح یک به سطح دو ارجاع مي چه کساني 

o           )افرادي که شرح حال غیرطبیعي )سابقه فردي و یا خانوادگي، سابقه بیوپسي پستان و یا رادیوتراپي قفسه سینه

 دارند.

o دارند. افرادي که معاینه غیر طبیعي 

شوند در صورتي که    افرادي که به دلیل شرح حال غیر طبیعي به سطح دو ارجاع مي  

سب براي ارزیابي دوره  شد، ماموگرافي مي اي آنزمان منا صورت    ها با شوند همچنین در 

معاینه غیر طبیعي توسط ماما و تایید آن توسط پزشک سطح دو، ماموگرافي درخواست       

وجود داشتتت، نمونه برداري و به آزمایشتتگاه پاتولو ي   شتتود. اگر ضتتایعه مشتتکوکي مي

آمیزي شده و در زیر میکروسکوپ بررسي      ها رنگشود. در آزمایشگاه نمونه  فرستاده مي 

سلول     مي صورتي که  شود، فرد براي    شود و در  سکوپ دیده  هاي بدخیم در زیر میکرو

 شود.مي اقدامات تشخیصي درماني به سطح سه یعني بیمارستان تخصصي ارجاع

اي برداري از آن توده است. این کار متضمن برداشتن نمونهنمونه ،اي سرطاني استآیا توده  تنها راه مطمئن تعیین این که

ري  هاي بیشت شود تا در آزمایشگاه بر روي آن بررسي   از بافت است که گاهي اوقات این کار با استفاده از یک سوزن انجام مي   

شتن بخشي از توده یا کل آن، عمل جراحي صورت مي   صورت گیرد. گاهي اوقات   هد  دگیرد. نتایج حاصله نشان مي  براي بردا

وزني  برداري س باشد از چه نوعي است. اما بهترین راه تایید سرطان پستان نمونه    که آیا توده سرطاني است و اگر سرطاني مي   

 است و نه جراحي.
 

 سطح سهبرنامه تشخیص و درمان سرطان پستان در ایران: 

ست، ابتدا ارزیابي             سرطان ا ستان تخصصي یا یک مرکز  سه یا تخصصي که معمواًل یک بیمار سطح  د  هاي کامل تري مانندر 

سکن انجام مي  CTآزمایش خون و  شد،            ا شته با ست مانند کبد و ریه وجود ندا ضاي دورد صورتي که درگیري اع شود و در 

ستان         شود که اگر اندازه توده بزرگ  بیمار جراحي مي شت توده و کمي از بافت طبیعي اطراف توده پ شامل بردا شد فقط  نبا
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ست. روش           ستان ا سرطان پ شخیص زودهنگام  ست و این یکي از مزایاي ت ستان نی شتن کل پ هاي  خواهد بود و نیازي به بردا

 و هورمون درماني. شوند عبارتند از پرتودرماني، شیمي درمانيدیگر درمان سرطان پستان که در صورت لزوم استفاده مي
 

  
شود   ماه با معاینه بالیني پزشک و سالیانه با انجام ماموگرافي پیگیري مي   6تا  3ها، بیمار به فواصل هر  پس از پایان درمان

 هاي الزم انجام شود.هایي از عود وجود داشت، درمانها، نشانهتا اگر در این بررسي
 

 

 سرطان دهانه رحم
فاق مي       (Cervixستتترطان ستتترویکس )   گامي ات نه رحم هن ها که    یا د تد  اف

ید         ستتتلول پاییني رحم، تول نه رحم، یعني در بخش  ها هاي غیرطبیعي در د

یابند. یکي از موارد قابل توجه درباره ستترطان دهانه  شتتوند و گستتترش ميمي

کند. اگر ستترطان  رحم این استتت که نوعي ویروس اکثر موارد آن را ایجاد مي

 .پذیر خواهد بودشود، بسیار معالجه دهانه رحم زود پیدا

سرطان             ست.  شایع در بین هر دو جنس در جهان ا سرطان  شایع زنان و هفتمین  سرطان  سرطان دهانه رحم چهارمین 

رود و در اکثر موارد در مراحل بسیار  ترین علت مرگ ناشي از سرطان در کشورهاي درحال توسعه به شمار ميدهانه رحم مهم

ست اما به نظر مي     اده ميپیشرفته تشخیص د   سرطان دهانه رحم در ایران پایین ا ن  رسد بروز آ شود. خوشبختانه میزان بروز 

 هاي آینده افزایش یابد.  در سال

ري هاي موثر غربالگنسبت مرگ و میر به بروز شاخص مهمي در کنترل این بیماري است. در کشورهاي پیشرفته که برنامه

کند در حالي  مراحل اولیه تشخیص داده شده و درمان بیماران از مرگ و میر آنان جلوگیري مي   وجود دارد بیشتر بیماران در 

کنند و معموالً به دلیل عدم درمان به که در کشتتورهاي در حال توستتعه، این بیماران در مراحل بستتیار پیشتترفته مراجعه مي

 کنند.از تشخیص فوت ميهاي مناسب بیماران مدت کوتاهي پس موقع و یا عدم دسترسي به درمان

 

 اصول خود مراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم 

شرکت کننده در برنامه  سرطان    براي آموزش خود مراقبتي به افراد  شخیص زودهنگام  شگیري و ت صل مهم   هاي پی ها دو ا

 باید آموزش داده شود:

 هاي پیشگیري از سرطانراه .1

  راد آموزش داده شود که سرطان بر خالف تصور عام، یک بیماري قابل پیشگیري است به طوري      طور کلي باید به افبه

 ها قابل پیشگیري اند.درصد سرطان 40که بیش از 

 هاي دوري کردن از آن کدامند  از ستترطان دهانه رحم باید بدانیم که علل ایجاد کننده ستترطان و راه براي پیشتتگیري
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 در برابر این سرطان دارند. همچنین چه عواملي اثر محافظتي

 عالیم هشداردهنده سرطان .2

  توان ضایعات   هاي بهداشتي مي ها و پایگاهعالیم هشداردهنده سرطان دهانه رحم و مراجعه به موقع به خانه   شناخت با

 پیش سرطاني را پیش از تبدیل شدن به سرطان، زودتر تشخیص داد.

هاي غربالگري و تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم ترغیب شوند و به شبکه     ه* بر این مبنا زنان باید به مشارکت در برنام 

 بهداشتي مراجعه کنند.

 معاینات نظیر هاي معمولانجام مراقبت سالم،  زندگي شیوه  رعایت ضمن  دهانه رحم، سرطان  خطر کاهش راه بهترین

 .به ویژه در افراد پرخطر است و در صورت نیاز اقدامات غربالگري ايدوره

 

 عوامل خطر سرطان دهانه رحم و پیشگیری از آن

   ابتال به عفونت ویروس پاپیلوماي انساني(HPV) هاي ترین علت شناخته شده سرطان دهانه رحم است )زیر گونه    مهم

هاي تشخیصي عفونت    روند(، به همین دلیل تست ترین انواع مرتبط با سرطان دهانه رحم به شمار مي  شایع  18و  16

HPV  هاي نوین و اثر بخش در  هاي غربالگري همچنین واکستتیناستتیون بر ضتتد این ویروس به عنوان روش برنامهدر

شده بیماري و معرفي روش            شناخته  سیر  شده اند. امروزه با توجه به  شناخته  سرطان دهانه رحم  شگیري از  هاي  پی

 توان از بروز سرطان دهانه رحم پیشگیري کرد.  نوین تشخیصي مي

 ل خطر سرطان دهانه رحم عبارتند از:سایر عوام 

o شروع فعالیت جنسي در سنین پایین 

o سطح اجتماعي و اقتصادي پایین 

o زایمان 

o   مصرف سیگار 

o شرکاي جنسي متعدد 

o ( ویروس نقص ایمني انسانيHIV) 

o ي ایمنياستفاده از داروهاي سرکوب کننده 

o ايعوامل تغذیه  

o ضد بارداري خوراکي   هايقرص 

 های خود مراقبتی  برای پیشگیری از این سرطان، عبارتند از: ترین توصیهبر این مبنا مهم 

o داشتن فقط یک شریک جنسي 

o عدم شروع نزدیکي جنسي در سنین پایین 

o هاي آمیزشيجلوگیري از ابتال به بیماري 

o عدم استعمال سیگار و دخانیات 

o رعایت بهداشت جنسي 

o استفاده از کاندوم حین نزدیکي 

o حميهاي ردرمان عفونت 

o عدم استفاده از مشروبات الکلي 
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o مصرف زیاد میوه و سبزیجات 

o منظم داشتن فعالیت بدني 
 

 عالیم سرطان دهانه رحم و تشخیص زودهنگام آنها

 ترین عالیم سرطان دهانه رحم عبارتند از:مهم 

o یائسگي(هاي قاعدگي و پس از خونریزي غیر طبیعي وا ینال )از جمله پس از نزدیکي جنسي، در فواصل دوره 

o توانند دچار عفونت شتتده و ترشتتحات غیرطبیعي وا ینال که گاهي  ترشتتحات بدبوي وا ینال )تومورهاي بزرگ مي

 بدبو هستند ایجاد کنند. گاهي ممکن است این ترشحات قبل از بروز خونریزي غیرطبیعي بروز نمایند(

o درد هنگام نزدیکي جنسي 

 ن است طی ی از عالیم دیگر را داشته باشد: اما به جز عالیم باال، سرطان دهانه رحم ممک 

o    بدون عالمت: ستترطان دهانه رحم تا زماني که پیشتترفت نکرده دراغلب زنان بدون فعالیت جنستتي کامالً بدون

  عالمت است.

o        هاي مجاور و یا درگیري     دردهاي لگني: در موارد بستتتیار پیشتتترفته دردهاي لگني در اثر فشتتتار تومور به اندام

  شوند.حم ایجاد  ميپارامترهاي ر

o             شرفته از شد تومور در موارد پی شي از ر ستول نا سبب فی ستول: ندرتًا خروج ادرار یا مدفوع از وا ن به  عالئم فی

  .عالئم بیماري است

  های خود مراقبتی برای تشخیص زودهنگام سرطان   ترین توصیه عالیمی که در باال گ ته شد، مهم  مبنایبر

 دهانه رحم عبارتند از:

o الیم سرطان دهانه رحم را بشناسید و اگر عالیم مشکوک را داشتید به مرکز بهداشتي درماني مراجعه کنید.  ع 

o تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان دهانه رحم مشارکت فعال داشته باشید. در برنامه 
 

 های تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان دهانه رحم شیوه

شخیص زودهن انواع روش سرطان دهانه رحم به کار مي ها براي ت هاي غربالگري عبارتند از  روند. از جمله روشگام وغربالگري 

 (.  VIAو پاپ اسمیر، مشاهده مستقیم با رنگ آمیزي استیک اسید ) HPVپاپ اسمیر، تست همزمان 

وان روش براي غربالگري ستترطان دهانه رحم، در ایران این تستتت به عن HPVبا توجه به دقت باالي تشتتخیصتتي تستتت 

 غربالگري انتخاب شده است.
 

 برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان دهانه رحم در ایران: سطح یک 

در این برنامه، هدف شناسایي و ثبت بیماران مشکوک یا مبتال به بیماري دهانه رحم و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح        

 اقبت بیماران است. وظایف بهورز در این برنامه عبارت است از:مختلف شبکه بهداشتي درماني و ساماندهي درمان و مر

  سال که براي ارزیابي فراخوان شده اند را در سامانه )فرم ارزیابي اولیه( ثبت کنید.   59تا  30مشخصات تمامي زنان 

    سن فردي زیر صورتي که  صل بین معاینات معمول      59یا باالي  30در  سني اما در فوا شد یا در هر  و به دلیل   سال با

 ثبت و بر اساس دستورالعمل زیر بررسي کنید.   او را نیزمشخصات عالیم مرتبط با دهانه رحم مراجعه کند، 

 از نظر دارا بودن عالیم زیر بررسي و در سامانه )فرم ارزیابي اولیه( ثبت کنید: فرد را 

o هاي قاعدگي و پس از یائسگي(خونریزي غیر طبیعي وا ینال )از جمله پس از نزدیکي جنسي، در فواصل دوره 

o ترشحات بدبوي وا ینال 
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o درد هنگام نزدیکي جنسي 

 چند سال از ازدواج )اولین تماس جنسي( گذشته است؟ 

 پاپ اسمیر یا تست اگر فرد تست( هاي غربالگريHPV را انجام داده است، چند سال از آن گذشته است؟ )یا هر دو 

    سه گ صورتي که زني هر کدام از عالیم  شخیص زودهنگام به ماما یا مراقب       در  شد، براي اقدامات ت شته با انه باال را دا

 سالمتي که داراي مدرک مامایي است، ارجاع دهید.

 هاي زیر ممکن است اتفاق بیفتد:  صورتي که زني هیچ کدام از عالیم سه گانه را نداشته باشد، حالت در 

o      زش خودمراقبتي و ارزیابي بعدي زماني که سه سال از   کمتر از سه سال از اولین تماس جنسي گذشته است: آمو

 اولین تماس جنسي گذشته باشد.  

o هاي زیر ممکن است وجود داشته باشد:بیش از سه سال از اولین تماس جنسي گذشته و حالت 

  .فرد تا کنون با هیچ روشي غربالگري نشده استی براي غربالگري به ماما ارجاع دهید 

  سال گذ ست: آموزش خودمراقبتي و ارزیابي بعدي زماني        فرد کمتر از یک  شده ا سمیر غربالگري  شته با پاپ ا

 که یک سال از غربالگري با پاپ اسمیر گذشته باشد.  

           سالمتي که ست: براي غربالگري به ماما یا مراقب  شده ا سمیر غربالگري  سال گذشته با پاپ ا فرد بیش از یک 

 داراي مدرک مامایي است، ارجاع دهید.

  کمتر از ده سال گذشته با پاپ اسمیر و    فردHPV     غربالگري شده است: آموزش خود مراقبتي و ارزیابي بعدي

 زماني که پنج سال از ارزیابي کنوني گذشته باشد. 

 از ده ستتال گذشتتته با پاپ استتمیر و   فرد بیشHPV  یا مراقب  غربالگري شتتده استتت: براي غربالگري به ماما

 ارجاع دهید.ي است، سالمتي که داراي مدرک مامای

 هاي خود مراقبتي الزم از جمله در خصوص عوامل زمینه ساز بروز سرطان دهانه رحم داده شود.در همه موارد آموزش 

 ها را بررسي نمایید.دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع را پیگیري و پسخوراند آن 

 مایید.مشخصات افراد داراي سرطان دهانه رحم تایید شده را ثبت ن 

 .گزارش غربالگري طبق دستورالعمل برنامه ارائه دهید 

 هاي مرتبط با بیماري سرطان دهانه رحم همکاري نمایید.  در ارزشیابي و بررسي 

 برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان دهانه رحم در ایران: سطح دو

 وند،  شان یا مراکز تیی یک سرطان ارجاع ميافرادي که به هر دلیل به سطح دو یعني پزشک جراح عمومي در بیمارست

سي )نمونه برداري(         تحت ارزیابي صورت لزوم بیوپ سکوپي و در  صص و انجام کولپو هاي کامل تر از جمله ویزیت متخ

 گیرند.  قرار مي

 شوند؟چه کساني توسط ماما از سطح یک به سطح دو ارجاع مي 

o ستند و یکي از شرایط زیر را نیز دارند:افرادي که در برنامه تشخیص زودهنگام، عالمتدار ه 

  سرطان یا ضایعه پیش بدخیم دهانه رحم دارند.سابقه 

 .در معاینه شکم، توده دارند 

 ماما با اسپکولوم ضایعه دارند. در معاینه 

o  ،افرادي که در برنامه غربالگريHPV .مثبت هستند و پاپ اسمیر آنها نیز طبیعي نیست 

سطح دو کولپو  شت، نمونه      سکوپي مي این افراد در  شکوکي وجود دا ضایعه م شگاه پاتولو ي   شوند و اگر  برداري و به آزمای

ستاده مي  شگاه نمونه  فر سي مي    ها رنگشود. در آزمای سکوپ برر شده و در زیر میکرو سلول    آمیزي  صورتي که    هايشود و در 
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س        صي درماني به  شخی شود، فرد براي اقدامات ت سکوپ دیده  ستان تخصصي ارجاع       بدخیم در زیر میکرو سه یعني بیمار طح 

 شود.مي

 برنامه تشخیص و درمان سرطان دهانه رحم در ایران: سطح سه

ست، ابتدا ارزیابي              سرطان ا صي یا یک مرکز  ص ستان تخ صي که معمواًل یک بیمار ص سه یا تخ سطح  نند  تري ماهاي کاملدر 

که درگیري اعضاي دوردست وجود نداشته باشد، انواع      شود و در صورتي  اسکن انجام مي  CTآزمایش خون و در صورت نیاز  

 شود.ها که معموالً شامل جراحي یا رادیوتراپي و شیمي درماني همزمان است، انجام ميدرمان

ها،  شتتتود تا اگر در این بررستتتيماه با معاینه بالیني پزشتتتک پیگیري مي 6تا  3ها، بیمار به فواصتتتل هر پس از پایان درمان

 هاي الزم انجام شود.ز عود وجود داشت، درمانهایي انشانه
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 پیدمیولوژیا
دهد که در صتتتورت تشتتتخیص به موقع و  ها مورد در جهان رخ ميستتتاالنه هزاران مورد ابتال به ستتترطان در ایران و میلیون

حدود بوده، در نتیجه درمان آن آستتتان تر و امکان کنترل و بهبود کامل آن بستتتیار زیاد  زودهنگام، تومور در مراحل اولیه و م

 است. 

سال       سرطان در  سالیانه  سال     14میالدي،  2012میزان بروز  ست که تا   25میالدي به حدود  2030میلیون نفر بوده ا

خواهد شتتد. همچنین عدد مرگ و میر  میلیون نفر خواهد رستتید یعني ظرف مدت کوتاهي بروز ستترطان نزدیک به دو برابر  

رسد. هفتاد درصد از این افزایش در کشورهاي در حال توسعه       میلیون نفر مي 13میلیون نفر در همین مدت به  8سالیانه از  

 دهد.رخ مي

ساالنه بیش از نود هزار نفر مبتال به سرطان مي   سال   در ایران  با خورشیدي(   1409میالدي ) 2030شوند که این عدد تا 

 هزار نفر خواهد رسید.   160افزایش دست کم هشتاد درصدي به بیش از 

 ترین دالیل براي افزایش بروز سرطان در ایران و جهان عبارتند از:مهم

o یابد(افزایش امید به زندگي و تعداد سالمندان )چرا که بروز سرطان با افزایش سن، افزایش مي 

o  دخانیات، غذاهاي چرب و پرکالري و کم تحرکيتغییر در شیوه زندگي مانند افزایش مصرف 

o هاي فسیلي  عوامل محیطي مانند افزایش مصرف سوخت 
 

  

    

  
 

ها افزایش یافته است اما به طور کلي نسبت افرادي که از در حال حاضر با وجودي که عدد خام مرگ و میر ناشي از سرطان

تعداد موارد ابتال، در مقایسه با سه دهه پیش، کاهش یافته است. نیمي از  کنند با در نظر گرفتن جمعیت وسرطان فوت مي

بعد از ده سال هنوز زندگي  ٪40افرادي که امروز با تشخیص سرطان تحت درمان هستند، پنج سال زنده خواهند بود و بیش از 

 سال گذشته شده است.  30کنند. متوسط میزان بقاي ده ساله براي سرطان دو برابر مي
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هاي موثرتري که پیدا شتتده استتت، افزایش آگاهي مردم و ارتقاي    مهمترین دلیل بهبود در بقاي بیماران، عالوه بر درمان

هاي تشخیص زودهنگام است. حتي براي کساني که احتمال بهبودي آنها کم است، شانس زنده ماندن در زمان تشخیص  روش

 تشخیص زودرس سرطان وجود دارد: تشخیص زودهنگام و غربالگري.زودتر، بیشتر خواهد بود. دو جزء اصلي در برنامه 

 

 تفاوت تشخیص زودهنگام و غربالگری چیست؟
شور،              شتي درماني ک شبکه بهدا سطح  سالمتي در  ست که ما به عنوان ارائه دهنده خدمات  شخیص زودهنگام این ا معناي ت

ها  ه اي، اگر فردي را بررسي کردیم و یا در فواصل بین ارزیابيهاي دورعالیم هشداردهنده سرطان را بدانیم تا در زمان ارزیابي

اگر فردي با این عالیم مراجعه کرد، آمادگي شتتناستتایي این عالیم و جدا کردن موارد مهم از غیر مهم را داشتتته باشتتیم تا در  

 ي کنیم.  مرحله بعدي موارد مهم را براي اقدامات تشخیصي کامل تر به مراکز سطح باالتر و مجهزتر معرف

 
شداردهنده    ست که در افرادي که هیچ عالمت ه سي       اما معني غربالگري این ا شرایط جن سرطان ندارند اما به دلیل  اي براي 

صي را انجام دهیم.                 شخی ستند، اقدامات ت سرطان ه سن باال( بالقوه در معرض  سني خاص )مثال  ستان( یا  سرطان پ )مثال 

هاي  شتتوند که از جمله آنها ستترطانهاي تکمیلي تشتتخیص داده ميزشتتکي و آزمایشها تنها با معاینه پبستتیاري از ستترطان

پستتتان، دهانه رحم و روده بزرگ هستتتند. غربالگري به عنوان بخشتتي از برنامه تشتتخیص زودرس استتت. غربالگري به معني  

 هنوز عالئم ندارد. در یک برنامه شناسایي بیماري احتمالي ناشناخته با استفاده از معاینه و آزمایشات ساده در فردي است که       

 گیرند.  گري، افراد تشخیص داده شده تحت درمان مناسب قرار ميملي مبارزه با سرطان، بعد از غربال

هاي بهداشتتتي به اهمیت تشتتخیص زود هنگام از راه آشتتنایي با عالیم    دهندگان مراقبتالزم استتت هم بیمار و هم ارائه

سرطان همچنین انجام فعا    شکوک  شند که منجر به بهبود نتیجه و کاهش اتالف منابع     لیتم سرطان پایبند با هاي غربالگري 

 شود.

گري ستترطان پستتتان و دهانه رحم )ستترویکس(، هدف شتتناستتایي و ثبت بیماران  در برنامه تشتتخیص زودهنگام و غربال

هداشتتتي درماني همچنین  ها و ستتپس ارائه خدمات مناستتب در ستتطوح مختلف شتتبکه ب مشتتکوک یا مبتال به این ستترطان

 ساماندهي درمان و مراقبت بیماران است. 
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 برنامه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان
 

 

 
 

شکیل مي       ست. زنان حدود نیمي از جمعیت جهان را ت سعه ا دهند و  سالمت زنان و به ویژه مادران از مفاهیم زیر بنایي در تو

شت خانواده انجام مى ستند بلکه بیشترین مراقبت  نه تنها مسئول سالمت خود ه   ت  دهند. به این ترتیب وضعی ها را براى بهدا

سالمت زنان تأثیر به سزایي بر سالمت فرزندان، خانواده و جامعه پیرامون آنها دارد و چنانچه این موضوع نادیده گرفته شود،        

 .سالمتي خانواده و جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد

کننده در ستتالمتي زنان، ستترطان پستتتان استتت. ستترطان پستتتان بیماري استتت که در آن،   ي از عوامل نگرانامروزه یک

زنان است. در    ترین سرطان در شوند. در اکثر کشورهاي دنیا سرطان پستان شایع     هاي بدخیم در بافت پستان ایجاد مي سلول 

 است. بروز آن در حال افزایش دارد و قرار ها هاي خانمسرطان ایران نیز این بیماري در صدر

 

 اصول خود مراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان 

شرکت  سرطان    کننده در برنامهبراي آموزش خود مراقبتي به افراد  شخیص زودهنگام  شگیري و ت صل مهم باید   هاي پی ها دو ا

 آموزش داده شود:

 

 های پیشگیری از سرطانراه

 افراد آموزش داده شود که سرطان بر خالف تصور عام، یک بیماري قابل پیشگیري است به طوري       به طور کلي باید به

 ها قابل پیشگیري اند.درصد سرطان 40که بیش از 

 هاي دوري کردن از آن کدامند همچنین  کننده سرطان و راهبراي پیشگیري از سرطان پستان باید بدانیم که علل ایجاد

 در برابر این سرطان دارند.چه عواملي اثر محافظتي 

 

 عالیم هشداردهنده سرطان

     توان ضایعاتها و مراکز بهداشتي ميها، پایگاهبا شناخت عالیم هشداردهنده سرطان پستان و مراجعه به موقع به خانه  

 پیش سرطاني را پیش از تبدیل شدن به سرطان، زودتر تشخیص داد.

 هاي غربالگري و تشتتخیص زودهنگام ستترطان پستتتان ترغیب شتتوند و به هبر این مبنا زنان باید به مشتتارکت در برنام

 شبکه بهداشتي مراجعه کنند.

 ( نحوه انجام خودآزمایي پستانSBE.به آنها آموزش داده شود ) 

ستان  سرطان  خطر کاهش راه بهترین و   ايدوره معاینات نظیر هاي معمولانجام مراقبت سالم،  زندگي شیوه  رعایت ضمن  پ

 به ویژه در افراد پرخطر است. اموگرافي در صورت نیازم انجام 
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 آناتومی پستان

ست       ،در زنان بالغ سمت )پو سه ق ستان از  ست.        ،پ شده ا شکیل  ستان( ت سج پ شامل       بافت زیر جلدي و ن ستان، خود  سج پ ن

ست.   غددي و بافت زمینههاي بافت ستروما( ا سمت      اي )ا سبت به بقیه ق ستان ن سج ها ربع فوقاني خارجي پ شتري دار  ن د.  بی

 شکل و تراکم نسج پستان بین افراد مختلف وجود دارد. ه،اي در اندازهاي قابل مالحظهتفاوت

ستان ب  شتن غدد تولید ه پ ست که با تحریک هورموني در طي دوران        دلیل دا ضوي فعال ا شیري ع شیر و مجاري  کننده 

ه د و با کاهش ستتطح هورمون در طي دوران یائستتگي ب یاببارداري و شتتیردهي بزرگتر شتتده و حجم و تراکم آن افزایش مي 

شل و آویزان در مي   صورت گروهي قرار دارند و به هر گروه یک لوب مي    صورت پهن و  ستان ب شیر در پ گویند.  آید. غدد مولد 

ي  نام مجراه صورت یک خوشه انگور داراي یک مجراي واحد ب  ه لوب تشکیل شده است که هر لوب ب    20تا  15از هر پستان  

اي شکل موسوم به آلوئول   ساختمان کیسه   100تا  10شیري )الکتوفروس داکت( و تعداد زیادي لوبول است. هر لوبول داراي   

شکیل             ضالني )میواپیتلیال( در خارج ت سلول ع سلول اپیتلیال و یک الیه  ست و از یک الیه  ستان ا ست. آلوئول واحد عمل پ ا

عضالني   هايداخل آلوئول هستند و سلول  ه رمون پروالکتین مسئول تولید شیر ب  آلوئولي تحت تاثیر هوهاي سلول  شده است.  

  طور که گفته شد  همان ند.هست داخل مجراي شیري  ه ها باطراف آن تحت تاثیر اکسي توسین مسئول ترشح شیر از آلوئول      

ستان به یک مجراي بزرگ ختم مي  ستان   ه شود که ب هر لوب پ ستقیم از هر لوب به نوک پ شیر را از طریق  يم طور م روند و 

 کنند.منافذ نوک پستان به بیرون تخلیه مي

 

   
 

 عوامل خطر سرطان پستان و پیشگیری از آن

ي زندگي خود ایجاد کند. افراد در  هاي مزمن، تغییراتي را در شیوه تواند براي کاهش خطر سرطان و دیگر بیماري هرکسي مي 

ه ترکیبي از عوامل براي ایجاد سرطان الزم است از جمله عوامل  نتیکي، محیطي و    معرض خطر باید به خاطر داشته باشند ک  

ضي از این عوامل مي شیوه  ستند بنابراین افراد مي      ي زندگي. بع ضي دیگر خارج از اراده افراد ه شوند و بع صالح  توانند  توانند ا

الح  شوند قابل اصري که سبب سرطان پستان ميهایي را براي کاهش خطر بیماري بردارند. خوشبختانه بیشتر عوامل خط  قدم

 هستند.

 

 عوامل خطر غیرقابل اصالح

   :ستان افزایش مي    سن باال سرطان پ سن خطر ابتال به  سن باالي       با افزایش  سپتان در  سرطان  شتر موارد   50یابد. بی

 کنند.سالگي بروز مي

   ستان را افزایش مي   سابقه خانوادگي مثبت، خطر ابتال   ني:  هايجهشسابقه خانوادگي و سرطان پ تا   20در دهد. به 
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در یکي از  یک طرفه در صتتورت وجود بیماري  ستترطان پستتتان ستتابقه خانوادگي وجود دارد.مبتالیان به درصتتد  30

گرفتاري دو طرفه پستان در مادر و   .است درصد   30 ،قبل از یائسگي، خطر ابتال در کل زندگي فرد جه یک بستگان در 

زاي  هاي ستتترطان،  نعلت افزایش خطردهد. افزایش ميدرصتتتد  40-50 تا  این خطر را ،یائستتتگي یا خواهر قبل از   

و  BRCA1ها حذف  ني در ترین جهش شتتایع رستتند.ارثي استتت که با وراثت اتوزوم غالب به ارث ميهاي( اونکو ن)

BRCA2  .85تا  35ر طول زندگي درصد در سال و د   4 پستان  ها خطر ابتال به سرطان در فرد حامل این جهش است 

افراد مذکر   ،درصد موارد 50در  درصد است. 65مقابل  سمتخطر ابتال به سرطان پستان در   در این افراد  درصد است.  

دهد  مطالعات نشان ميیابد. ، خطر سرطان پروستات و پستان افزایش ميBRCA2در مردان حامل  حامل  ن هستند.

شاید فقط حدود   سرطان   % 10که  ضي از زنان را وادار       موارد  ست بع ست و این ممکن ا ستان مرتبط با عوامل ارثي ا پ

 هاي غربالگري اهمیت دهند.هاي پیشگیري و بررسيکند تا به روش

   شروع اولین قاعدگي در سنین پایین تر یک عامل خطر براي سرطان پستان است. در        سال:   11سن قاعدگي کمتر از

سترو ن  اولین قاعدگي در سن نوجواني بافت   گیرد و مواجهه با سطوح  ها قرار ميها و دیگر هورمونپستان در معرض ا

افتد. باید به نوجوانان و والدین        یابد. قاعدگي در دختران چاق و بي تحرک زودتر اتفاق مي      دائمي هورموني افزایش مي

س    سالم را آموزش دهیم. به ازاي هر   %4ال قاعدگي زودرس، خطر آنان اهمیت فعالیت بدني منظم و یک ر یم غذایي 

 یابد.افزایش مي

    سگي ستان ارتباط دارد. توقف چرخه       سال:   54باالي  سن یائ سرطان پ سن باالتر با افزایش خطر  سگي در  هاي یائ

سطوح هورمون  سلول  قاعدگي منجر به کاهش  شحه داخلي و خاتمه تکثیر  سال  هاي متر ستان که در طول  هاي  هاي پ

 یابد.  افزایش مي %3گردد. خطر سرطان پستان به ازاي هر سال تاخیر در یائسگي تا تولید مثلي دیده شده مي

 ستند. قد در بالغین مي    : قد ستان را دارا ه سرطان پ شاخص بارز براي میزان   زنان قد بلند یک افزایش خطر  تواند یک 

سریع با بلندي قد در ارتباط       شد  شد و ر ست منجر به    دریافت تغذیه در دوران کودکي و نوجواني با ست که ممکن ا ا

 افزایش خطر جهش سلولي و باال رفتن خطر سرطان شود.  

 ي نژادي و قومي: زنان سفید پوست خطر باالتري از سرطان پستان را نسبت به زنان آمریکایي آفریقایي تبار دارا      زمینه

سیایي   ستند و زنان آ سپانیایي ه سه ب ي خطر پائیناتبار و بومي آمریکا به طور قابل مالحظهتبار، ا ا دیگر تري را در مقای

هاي اقتصتتادي اجتماعي )و الگوهاي هاي نژادي و قومي دارند. مقدار زیاد تفاوت در خطر، احتماالً ناشتتي از تفاوتگروه

 ي زندگي و عوامل محیطي است. چنین شیوهتولید مثلي( و هم

      قتصتادي اجتماعي بهتر مرتبط استت. زنان با   وضتعیت اقتصتادي و اجتماعي بهتر: خطر سترطان پستتان با وضتعیت ا

هاي کمتري داشته باشند که هر   وضعیت اقتصادي اجتماعي باالتر، تمایل دارند که بارداري را دیرتر شروع کنند و بچه   

 دو عامل به عنوان افزایش دهنده خطر سرطان پستان هستند.

  شناسي داراي یک سابقه قطعي بیماري از نظر بافت زناني که)رشد بیش از حد سلول ها( در پستان:     سابقه هیپرپالزي  

ستان قرار دارند. بیماري خوش       خوش سرطان پ ستند، در معرض افزایش خطر ابتال به  ستان ه خیم  خیم پرولیفراتیو پ

 شود.  هاي پستان را شامل ميها در مجاري و لوبولپرولیفراتیو، یک تکثیر غیرعادي سلول
 

 عوامل خطر قابل اصالح

    یه ما بدني ) ن باالي  BMIتوده  بدن را افزایش مي     : 30(  کالري در کودکي و نوجواني وزن  فت  یا که    افزایش در دهند 

ها با افزایش خطر ستترطان پستتتان  تواند منجر به قاعدگي زودرس و افزایش قد در بزرگستتالي شتتود که هر دو آنمي

کي از  یالي نیز با افزایش خطر مرتبط است.  . مطالعات متعدد نشان داده است که افزایش وزن در بزرگس   هستند مرتبط 

ها براي جلوگیري از افزایش وزن، افزایش فعالیت ورزشتتتي استتتت و همه افراد باید به تعادل در دریافت  بهترین روش



  75  اامم یژهو یآموزش یمحتوا

 کالري غذایي با فعالیت ورزشي منظم توصیه شوند.

      ستان را افزایش مي سرطان پ صرف الکل حتي به مقدار کم خطر  سترو ن     دهد. با الکل: م سطوح ا صرف الکل  هاي  م

بدن، باال   Aچنین الکل ممکن استتت خطر ستترطان را با کاهش ذخایر فوالت و ویتامین  رود. همگردش خون باال مي

 نوشند، باید به قطع مصرف الکل و مصرف روزانه مولتي ویتامین به همراه فوالت توصیه شوند. ببرد. زناني که الکل مي

  سبت       35تولد: افرادي که تولد فرزند پس از  سن باال در زمان اولین ستان را ن سرطان پ سالگي دارند، خطر باالتري از 

  هاي پستتتان و تغییراتبه زناني که زایمان زودتري دارند، دارا هستتتند. اولین حاملگي، منجربه تکثیر نامتمایز ستتلول

شیردهي مي      شدن براي  ستان جهت آماده  سن شود. در اولین حاملگ دائمي بافت پ شتري    ي یک زن م تر احتمال بی

توانند در طي رشتتد ستتریع ستتلولي دوره    هاي غیرعادي ميDNAزودتر اتفاق بیفتد. این  DNAرود که آستتیب مي

 حاملگي، همانند سازي شوند.  

  ها مانند لنفوم( به خصتتوص اگر مواجهه در  مواجهه با اشتتعه: مواجهه با اشتتعه در دوز باال )براي درمان برخي بیماري

ستتنین جواني باشتتد با افزایش خطر ستترطان پستتتان مرتبط استتت. قرارگیري در معرض دوز کم رادیوگرافي که براي 

 تواند خطر سرطان پستان را افزایش دهد و یا این خطر قابل چشم پوشي است.   گردد، نميماموگرافي استفاده مي

 هاي ضد بارداري   که در حال حاضر از قرص  هاي ضدبارداري خوراکي: ممکن است خطر سرطان پستان در زناني    قرص

ستفاده مي  ستفاده کرده  سال گذشته از قرص   10کنند یا در طي خوراکي ا ضدبارداري خوراکي ا اند، اندکي باالتر هاي 

هاي ضد بارداري خوراکي، افزایش خطر سرطان پستان  سال یا بیشتر بعد از توقف مصرف قرص 10باشد. با این وجود، 

سال پایین است. بنابراین حتي اگر یک افزایش خطر نسبي      45خطر قطعي سرطان پستان در سنین زیر    وجود ندارد. 

صرف قرص          ستان با م سرطان پ سیار کمي از  شد، موارد ب شته با ضدبارداري خوراکي در این گروه  اندکي وجود دا هاي 

ستفاده از قرص     شد. براي خیلي از زنان مزایاي ا ضدبارد سني ایجاد خواهد  ست بر خطرات   هاي  اري خوراکي ممکن ا

 آن برتري داشته باشد.

  هورمون درماني جایگزینHRT  صرف شتر هورمون    5ها که براي کنندگان این هورمون: م هاي جایگزین را  سال یا بی

  اند،ها استفاده نکرده سرطان پستان را نسبت به زناني که هیچ وقت از آن    %50کنند، تقریباً یک خطر باالي مصرف مي 

 هابرد با این وجود، بعد از قطع هورموندارا هستند. استفاده طوالني مدت از هورمون، خطر سرطان پستان را باالتر مي    

سي که هیچ وقت از آن   نظر ميبه سد که احتمال خطر، مانند ک ستان         ر سرطان پ شد. خطر  ست، با ستفاده نکرده ا ها ا

 خورند، بیشتر است. براي زناني که استرو ن و پرو سترون را با هم مي

  صرف باالي چربي سنجش     م شده:  شباع  شورهایي که       هاي بینهاي ا ستان را در ک سرطان پ المللي میزان باالتري از 

شروع              سن  شتري دارند،  ست، افرادي که کالري دریافتي بی شان داده ا شتري دارند، ن سرانه چربي دریافتي بی میزان 

سن او   اولین قاعدگي در آن ست و  ستان همراه      ها زودتر ا سرطان پ ست که هر دو با افزایش خطر  لین زایمان دیرتر ا

 است.

 

 عوامل نامرتبط با خطر

هاي گوناگوني درباره علل ستترطان پستتتان وجود دارد که متاستتفانه ستتبب نگراني غیر واقعي براي خیلي از زنان شتتده  تئوري

ما هیچ تاثیري را بر روي خطر سترطان پستتان نشتان     اند ااستت. عوامل خطر پیشتنهاد شتده زیادي تحت مطالعه قرار گرفته   

هاي  هاي پستتتان، ستتقط، آلودگيبوکننده و ضتتد تعریق، خوردن قهوه، ایمپلنتاند. این موارد شتتامل استتتفاده از خوشنداده

 هاي الکترومغناطیسي است.و قرار گرفتن در مجاورت میدان (PCBS)1هامحیطي از قبیل پلي کلرینیتد بیفنل

 صیه   بر مبنا شد، مهمترین تو ستان       ي عوامل خطري که در باال گفته  سرطان پ شگیري از  هاي خود مراقبتي براي پی

                                                 
1. Poly Chlorinated Biphenyls  
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 عبارتند از:

o   .وزن متعادلي داشته باشید 

o پرهیز کنید    کنسروها  و ترشي  نگهدارنده، حاوي مواد آماده و زده نمک کرده، سرخ  و پرچرب  غذاهاي مصرف  از

 یا مصرف آنها را کاهش دهید.

o ها  آنتي اکسیدان  افزایش سطح  با توانندماهي را بیشتر مصرف کنید چرا که مي   گوشت  و سبزیجات، غالت  وه،می

 شوند. بروز سرطان کاهش سبب

o  دقیقه در روز فعالیت ورزشي داشته باشید.   30حداقل 

o   .از مصرف الکل و سیگار پرهیز کنید 

o مورد توجه قرار دهید.   در صورت دارا بودن فرزند شیرخوار، شیردهي از پستان را 

o  هاي ضدبارداري خوراکي و   ي خطرات و مزایاي مصرف قرص ها یا مراکز بهداشتي درباره با ماما یا پزشک در پایگاه

 هاي جایگزین یائسگي مشورت کنید.  مصرف هورمون

 

 عالیم سرطان پستان و تشخیص زودهنگام آنها

 رتند از:مهمترین عالیم ضایعات خوش خیم و بدخیم پستان عبا 

o توده پستان یا زیر بغل 

o تغییر در شکل )عدم قرینگي( یا قوام )سفتي( پستان 

o :تغییرات پوستي پستان شامل هر یک از موارد زیر 

 پوست پرتغالي 

 اریتم یا قرمزي پوست 

 زخم پوست 

 پوسته پوسته شدن و اگزماي پوست 

 )تغییرات نوک پستان )فرورفتگي یا خراشیدگي 

o راي هر یک از خصوصیات زیر باشد:ترشح نوک پستان که دا 

 )از یک پستان باشد )و نه هر دو پستان 

 )از یک مجرا باشد )و نه از چند مجرا 

 ترشح خود به خودي و ادامه دار باشد 

   در هنگام معاینه ترشح وجود داشته باشد 

 سروزي یا خوني باشد 

    صیه شد، مهمترین تو ستان       هاي خود مراقببر مبناي عالیمي که در باال گفته  سرطان پ شخیص زودهنگام  تي براي ت

 عبارتند از:

o  سابقه شک در پایگاه     اگر  ستان یا تخمدان دارید، با ماما یا پز سرطان پ شتي   ي خانوادگي قوي از  ها یا مراکز بهدا

 هاي  نتیک یا درمان پیشگیرانه صحبت کنید.  هاي غربالگري خاص، انجام تستي گزینهدرباره

o   رکز  هاي خود دیدید به ماي مشکوک یا تغییرات پوستي را در پستان   شناسید و اگر توده  عالیم سرطان پستان را ب

 بهداشتي درماني مراجعه کنید.  

o .ماهانه بالفاصله بعد از اتمام قاعدگي، خودآزمایي پستان را انجام دهید 
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 پاتولوژی و سیر طبیعی بیماری

هاي  درصتتد از ستترطان هشتتتاد (IDC) رستتینوم داکتال مهاجم. کادارددو نوع تهاجمي و درجا  به طور کلي ستترطان پستتتان

کارسینوم   هاي و سایر انواع هستند. زیرگروه   (ILC)بیست درصد بقیه از نوع کارسینوم لبولر     شود. را شامل مي مهاجم پستان  

سایر انو        داکتال سینوم مدولري بهتر از  سیني. پیش آگهي کار سکلروز، توبولر، مدولري و مو سینوم د عبارتند از: ا اکتال  اع کار

 مهاجم است و نسبت به سایر اشکال کارسینوم، نوعي تومور با رشد آهسته و قدرت تهاجمي کمتر است.

 مدت زمان دو برابر وجود مرحله پیش بالیني طوالني مدت است.  ،ت منحني سرعت رشد سرطان پستان    اخصوصی  یکي از 

ها به طول  ها تا سال ماه ،هفته و در تومورهاي داراي رشد آهسته   چندین ،پستان در تومورهاي داراي رشد سریع    تومورشدن  

ستتال یک تومور یک   8روزه، بعد از  100در صتتورت ثابت بودن زمان دو برابر شتتدن تومور، با زمان دو برابر شتتدن انجامد. مي

ه ات ارتشتتاحي تمایل بآید. از آنجا که مرحلة پیش بالیني کارستتینوم پستتتان طوالني استتت و ضتتایعستتانتي متري بوجود مي

ستمیک در نظر مي           سی شخیص به عنوان یک بیماري  ستان را در زمان ت سینوم پ سیاري، کار ستاز زودرس دارند، ب یرند.  گمتا

ضوي را دارد اما در        ستاز به هر ع ستان قابلیت متا شتاد و پنج سرطان پ ستخوان، ریه    ه صد زنان درگیري ا ها و کبد دیده  در

 شود.  مي

 

 یص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان های تشخشیوه

  شود از جملهها اشاره ميروند که در اینجا فقط به برخي از آنها براي تشخیص زودهنگام سرطان پستان به کار ميانواع روش

سط خود فرد )    ستان تو شک )     (SBEیا  Self Breast Examمعاینه پ سط ماما یا پز ستان تو  Clinical Breast، معاینه پ

Exam  یاCBE) ماموگرافي، سونوگرافي پستان و ،MRI. 

 

 (SBE یا Self Breast Exam) معاینه بالینی پستان توسط خود فرد

ستان  سن  خود آزمایي پ شود. بهترین زمان       20ها باید از  صورت ماهیانه انجام  سالگي، به 

شا      ست. این خودآزمایي از طریق م ستان، هفته اول قاعدگي ا هده و  براي انجام معاینات پ

 لمس قابل انجام است. مراحل انجام معاینه فردي عبارتند از:

شوند.  ها باال کشیدهها را به پهلوها بزنید به طوري که شانهمقابل آینه بایستید و دست

ستان    شکل، رنگ و تورم پ شاهده هر گونه برآمدگي،     به اندازه،  صورت م ها توجه کنید. در 

هاي پوستتتي فوراً به شتتبکه بهداشتتتي  ستتتان، قرمزي، زخم و یا لکهفرورفتگي قستتمتي از پوستتت یا نوک پ

 مراجعه نمایید.

 

ست  سبند. در این مرحله نیز به دنبال تغییرات ظاهري به    د سر بچ ها را باال ببرید به طوري که به دو طرف 

 ویژه تغییرات زیر بغل بگردید.

 

 

 

یک یا هر دو پستتتتان خارج   کمي نوک پستتتتان را فشتتتار دهید. دقت کنید آیا مایعي از نوک

 تواند آبکي، شیري، خوني و یا مایعي زرد رنگ باشد.شود یا خیر. این ترشحات ميمي
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دراز بکشید. دست راست خود را زیر سر گذاشته و با دست چی پستان راست را لمس       

کنید. سپس دست چی را زیر سر خود بگذارید و با دست راست پستان چی را لمس         

دست باید چرخشي و دوراني باشد. این حرکت را از نوک پستان شروع       کنید. حرکات 

سمت   شوید که تمام ق ستان و زیر بغل را   کرده و به خارج حرکت کنید. مطمئن  هاي پ

 اید.لمس کرده

 

بایستید یا بنشینید. دست چی خود را باال برده و با دست راست قسمت انتهایي پستان چی،  

 شود را لمس کنید و بالعکس.يجایي که به زیر بغل منتهي م

 

صورتي که توده  ستان خود دیدید، حتماً به خانه،   در  اي لمس کردید یا تغییرات ظاهري در پ

 پایگاه یا مرکز بهداشتي مراجعه کنید.

 

 (CBEیا  Clinical Breast Examمعاینه بالینی پستان توسط ماما )

هاي پستاني توسط خود بیمار و گاهي نیز   ي پستان است. اغلب توده  ترین محل ایجاد سرطان پستان، ربع خارجي فوقان  شایع 

 شوند.  توسط پزشک و ماما در حین معاینه معمول پستان کشف مي

شکیل مي  معاینه ستان یک بخش مهم از معاینات بالیني را ت دهد. معموالً براي این معاینات، بیماران به ماما یا پزشک   ي پ

یل ارتباط بین تشتتخیص زودهنگام بیماري و نتایج درماني قابل توجه آن، هر ماما یا پزشتتکي  شتتوند. به دلزن ارجاع داده مي

سي  شف یافته     باید وظیفة انجام معاینات مربوطه و برر صي الزم را در مراحل اولیه ک شخی ي غیرطبیعي به عهده گیرد.  هاي ت

دوره قاعدگي، بهترین دوران براي انجام معاینه        10تا   5یک معاینه بالیني، به تنهایي نمي تواند بدخیمي را رد کند. روزهاي           

 د.  هاي لنفاوي و لمس بافت پستان و زیربغل باشها، بررسي گرهمعاینه بالیني پستان باید شامل مشاهده پستانپستان است. 

یک سري مشخصات     ها توجه نمایید. وجود ها و نوک پستان ها، جهت پستان در مشاهده پستان، به اندازه، شکل، رنگ، حاشیه    

 برند: هاي قابل لمس پستان شک به بدخیمي را باال ميویژه در همراهي با ضایعات و توده

 ها )مانند بزرگي پستان(تغییر در شکل، کشیدگي و عدم قرینگي پستان 

 هاي سفت، نامنظم و ثابت(تغییرات پوستي )مانند پوست پرتقالي، قرمزي، پوسته پوسته شدن، زخم 

 ک پستان )مانند پوسته پوسته شدن یا فرورفتگي نوک پستان(تغییرات نو 

         شد، خود به خودي و ادامه ستان از یک مجرا با شد، در آن پ ستان با ستان )به ویژه اگر از یک پ شد ترشح نوک پ ،  دار با

 در هنگام معاینه ترشح وجود داشته باشد و از نوع سروزي یا خوني باشد(

هاي معاینه دیگر دارد الگوي نوار عمودي استت. در این الگو  ت بیشتتري نستبت به روش  یکي از الگوهاي معاینه که حستاستی  

پستتتتان با نوارهاي عمودي که باهم تداخل دارند مورد  

دهد. الگوي نوار عمودي از جهت اینکه  بررستي قرار مي 

دهد اطمینان  تمام بافت پستان را مورد بررسي قرار مي  

 دهد.بیشتري به ما مي
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 ماموگرافی

ها در ماموگرافي تشخیص ضایعات غیر قابل لمس پستان را افزایش داده است. هدف از غربالگري سرطان پستان کشف توده

متر( و قابل درمان با جراحي است. در برنامه تشخیص زودهنگام سرطان پستان سانتي 1اي است که هنوز کوچک )زیر مرحله

در افراد پرخطر )مثال افراد با سابقه فردي یا خانوادگي مثبت( یا با معاینه در ایران، از ماموگرافي به عنوان روش تشخیصي 

 شود. غیرطبیعي و در سطح دو خدمت استفاده مي

سیستم گزارش     نحوه ت سیر ماموگرافی:   ساس  ستاندارد گزارش ماموگرافي بر ا ست.  BIRADSدهي ا و   بنديدرجه نحوه ا

 است: ذیل شرح به سیستم این تفسیر
 است بیشتر نیاز به اقدامات تشخیصي بوده و ناقص ارزیابي نشان دهنده :صفر گروه

 دارند طبیعي نمايها یک: پستان گروه

 است خیم خوشهاي نشان دهنده توده دو: گروه

 ماه یا یک سال بعد دارد 6خیم. نیاز به تکرار ماموگرافي  خوش احتماالً ناحیه سه: گروه

 کننده سرطان نیست ولي امکان آن وجود داردنجام دهد. به طور حتمي مطرحشود بیوپسي اگروه چهار: توصیه مي

 شودکننده سرطان است. بیوپسي توصیه ميگروه پنج: مطرح

 

 سونوگرافی

سونوگرافي  شعه ایکس،   در  سي توده   به جاي ا صوتي براي برر ستفاده مي   از امواج  ستاني ا سونوگرافي معموالً در     هاي پ شود. 

سي     مواردي انجام مي شک به هر دلیل، برر سونوگرافي براي        شود که پز شترین کاربرد  صالح بداند، البته بی شتري را  هاي بی

 هاي پستان است. هاي حاوي مایع و کیستهاي توپر از تودهافتراق توده
 

MRI 
شخیص ماهیت توده      ست که براي ت صویربرداري بدون درد ا ستاني به کار مي یک روش ت ستفاده از    رود. این روش باهاي پ ا

ستقیماً وارد بدن بیمار مي    سي که م صاویر دقیقي از اندام   امواج رادیویي و مغناطی ام  کنند، انجهاي داخلي ایجاد ميشوند و ت

براي بررستتي بیشتتتر مواردي که در ماموگرافي یا ستتونوگرافي مشتتکوک بوده اند یا ارزیابي افراد با   MRIشتتود. معموالً از مي

 شود.مي زمینه ارثي استفاده

 

 برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان در ایران: سطح یک

تشخیص زود هنگام به منظور بهبود بقا، سنگ بناي کنترل سرطان پستان است. در برنامه تشخیص زود هنگام و غربالگري 

ه خدمات مناسب در سطوح سرطان پستان، هدف شناسایي و ثبت بیماران مشکوک یا مبتال به سرطان پستان و سپس ارائ

مختلف شبکه بهداشتي درماني و ساماندهي درمان و مراقبت بیماران است که توسط ماما یا مراقب سالمتي که داراي مدرک 

 شود.باشد ارائه ميمامایي مي

 در این برنامه عبارت است از: ماماوظایف 

  اقب ستتالمت براي تشتتخیص زودهنگام و ستتال ارجاع شتتده توستتط بهورز/ مر 69تا  30ثبت مشتتخصتتات تمامي زنان

 غربالگري سرطان پستان    

   بررسي فرد از نظر سوابق خانوادگي و فردي، سابقه بیوپسي پستان و سابقه رادیوتراپي و ثبت در سامانه 

  و ها و زیربغل از نظر توده پستان یا زیربغل، تغییر در شکل یا قوام، تغییرات پوستي و ترشح نوک پستان     معاینه پستان 

 ثبت در سامانه
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 گیري و اقدام مطابق دستورالعمل برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان پستانتصمیم 

 هاي خود مراقبتي الزم در خصوص عالیم مشکوک سرطان پستان و انجام معاینه شخصي پستان مطابق بسته          آموزش

 آموزشي

   ثبت مشخصات افراد داراي سرطان پستان تایید شده 

 رش غربالگري طبق دستورالعمل برنامه ارائه گزا 

 هاي مرتبط با بیماري سرطان  همکاري در ارزشیابي و بررسي 

 

 برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان در ایران: سطح دو

   افرادي که به هر دلیل به ستتطح دو یعني پزشتتک متخصتتص جراح عمومي در بیمارستتتان یا مراکز تیی یک ستترطان

هاي کامل تر از جمله ترستتیم شتتجره نامه براي افراد داراي ستتابقه خانوادگي، ویزیت   ند، تحت ارزیابيشتتوارجاع مي

 گیرند.  متخصص و انجام ماموگرافي و در صورت لزوم سونوگرافي قرار مي

 شوند؟چه کساني توسط ماما از سطح یک به سطح دو ارجاع مي 

o   نوادگي، سابقه بیوپسي پستان و یا رادیوتراپي قفسه سینه(        افرادي که شرح حال غیرطبیعي )سابقه فردي و یا خا

 دارند.

o .افرادي که معاینه غیر طبیعي دارند 

ها  اي آنشوند در صورتي که زمان مناسب براي ارزیابي دوره   افرادي که به دلیل شرح حال غیر طبیعي به سطح دو ارجاع مي  

بیعي توسط ماما و تایید آن توسط پزشک سطح دو، ماموگرافي       شوند همچنین در صورت معاینه غیر ط  باشد، ماموگرافي مي 

  شود. در آزمایشگاه  شود. اگر ضایعه مشکوکي وجود داشت، نمونه برداري و به آزمایشگاه پاتولو ي فرستاده مي       درخواست مي 

  یکروسکوپ دیده هاي بدخیم در زیر مشود و در صورتي که سلول   ها رنگ آمیزي شده و در زیر میکروسکوپ بررسي مي   نمونه

 شود.شود، فرد براي اقدامات تشخیصي درماني به سطح سه یعني بیمارستان تخصصي ارجاع مي

 

 برداری از پستاننمونه

برداري شتتود. گاهي اوقات این کار با استتتفاده از یک  این استتت که از آن نمونه ،توده اطمینان از ستترطاني بودن یکتنها راه 

شگاه  شود تا در آ سوزن انجام مي  سي توده،        زمای ست براي برر شود. ممکن ا سي  سکوپ برر  نیز عمل جراحي و در زیر میکرو

است   (CNBیا  Core Needle Biopsyاما بهترین روش تشخیص سرطان پستان، بیوپسي با سوزن بزرگ )     گیرد صورت مي 

به لحاظ بافت   .وع آن چیستتتاستتت، ندهد که آیا توده ستترطاني استتت و اگر ستترطاني نتایج حاصتتله نشتتان ميو نه جراحي. 

 متناسب با این انواع است.گیرد هایي که صورت ميسرطان پستان وجود دارد و درمان نوعچند شناسي 
 

 
 های بیوپسی از پستانروش
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FNA یا آسپیراسیون با سوزن ظریف 

ضایعات قابل لمس  سونوگرافي انجام مي  معموالً در  بدخیمي را رد نمي کند   FNAشود. منفي بودن نتیجه  و یا تحت هدایت 

  به مدت یک یا دو سیکل  و انجام بیوپسي با سوزن ضخیم ضروري است. در زنان جوان پایش ضایعات )بدون عالئم بدخیمي(      

ست  شابه فیبرآدنوم که    . قاعدگي عاقالنه ا سي    FNAضایعات م ست بدون بیوپ ضخیم     با آنها را تایید کرده ا پیگیري  سوزن 

ستان در معاینه بالیني یا ماموگرافي بدخیم به نظر مي د. در مواردي که شون مي سد مي تودۀ پ ستیابي    FNAتوان از ر جهت د

 به تشخیص قطعي استفاده کرد.

 

 (CNBبیوپسی با سوزن ضخیم )

ستاني   هاي پبهترین روش تشخیص ماهیت توده   هاي قابل لمس و غیر قابل لمس پستان قابل انجام در تودهاین نوع بیوپسي  

هاي استرو ن  بافت بیشتري براي مطالعه )مثال بررسي از نظر گیرنده FNAبه جاي  CNBر ضایعات قابل لمس انجام است. د

 کننده است.در ضایعات غیر قابل لمس هدایت ماموگرافي یا سونوگرافي کمک دهد.دست ميه ب و پرو سترون(

 

 بیوپسی باز

  ،نداشته باشد   يخوان هاي بالیني همها مبهم و یا با یافتهایج این تست یا نت انجام داد و FNAیا  و CNBدر صورتي که نتوان  

  شود.بیوپسي باز انجام مي گاهي

 

 برنامه تشخیص و درمان سرطان پستان در ایران: سطح سه

ست، ابتدا ارزیابي              سرطان ا صي یا یک مرکز  ص ستان تخ صي که معمواًل یک بیمار ص سه یا تخ سطح  نند  تري ماهاي کاملدر 

سکن انجام مي  CTایش خون و آزم شد،            ا شته با ست مانند کبد و ریه وجود ندا ضاي دورد صورتي که درگیري اع شود و در 

ستان           بیمار جراحي مي شت توده و کمي از بافت طبیعي اطراف توده پ شامل بردا شد فقط  شود که اگر اندازه توده بزرگ نبا

ست و این ی     ستان نی شتن کل پ ست. روش      خواهد بود و نیازي به بردا ستان ا سرطان پ شخیص زودهنگام  هاي  کي از مزایاي ت

 شوند عبارتند از پرتودرماني، شیمي درماني و هورمون درماني.دیگر درمان سرطان پستان که در صورت لزوم استفاده مي

 

  
 

صل هر  پس از پایان درمان سالیانه با انج   6تا  3ها، بیمار به فوا شک و  تا   شود ام ماموگرافي پیگیري ميماه با معاینه بالیني پز

 هاي الزم انجام شود.هایي از عود وجود داشت، درمانها، نشانهاگر در این بررسي
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 مراحل سرطان پستان 

اي از پیش آگهي، یعني از نتیجه احتمالي بیماري، مطلع  یا مرحله سرطان پستان، پزشک تا اندازه    پیشرفت  میزان با آگاهي از

  بررسي نتیجه آزمایشپزشک از طریق است. ي در کمک به او براي اتخاذ تصمیمات مربوط به درمان مفید شود و این آگاهمي

 .کندمرحله سرطان پستان را تعیین مي به دست آمده، و غدد لنفاوي زیر بغل پستانجراحي نمونه بافتي که در طول  بر روي

پزشک    شود. یافته است، در تعیین مرحله سرطان منظور مي   اندازه سرطان، و اینکه آیا سرطان به فراتر از پستان گسترش    

 .نمایداستفاده مي 4تا  1گیرد و براي توصیف مرحله سرطان پستان از اعداد کار مياین اطالعات را به

 

 اندازه تومور

خصص  مت پزشک شود اندازه تومور موجود در پستان است.  یکي از اطالعاتي که در تعیین مرحله سرطان پستان مفید واقع مي  

سي )پاتولو ي(      شنا سیب  سانتي    آ سب  سرطان، در نظر    اندازه مي (cm) مترتومور را بر ح سم نمودن اندازه  گیرد. براي مج

تر نباشد  متر بیشسانتي 2عنوان مثال، ممکن است اندازه تومورهاي مراحل اولیه از باشد. بههاي معمولي مفید ميگرفتن چیز

 (یک نخود یا یک بادام مغز کرده یا از پوست در آورده است)که این تقریباً اندازه 
 

  

 

 مرحله ص ر سرطان پستان

 )سرطان از نوع کارسینوم درجا )کارسینوم درجاي مجرایي، کارسینوم درجاي لبولي 

 است. افتهیگسترش ن لنفاوي غدد به بیرون پستان و سرطان 

 IAمرحله 

  یا کمتر است.متر سانتي 2قطر تومور 

 است افتهیگسترش ن لنفاوي غدد به بیرون پستان و نسرطا 

 IBمرحله 

 است کمتر ای مترسانتي 2 تومور قطر 

  میلي  است و / یا  2/0غدد لنفاوي زیر بغل )سرطان در همه غده لنفاوي زیر بغل بیشتر از  3تا  1میکرو متاستازها در

 است(میلي متر  2وجود دارد اما در هر صورت کوچکتر از   200بیش از 

 سرطان به بیرون از پستان گسترش نیافته است 

 IIAمرحله 

 است کمتر ای مترسانتي 2 تومور قطر 

  میلي متر است( 2غدد لنفاوي زیر بغل )سرطان در غدد لنفاوي زیر بغل بیشتر از 3تا  1میکرو متاستازها در 

 یا
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 نگ(     گیري مختصر غدد لنفاوي داخل پستاني )در ارزیابي غده لنفاوي پیشاهدر 

 ای

  غدد لنفاوي زیر بغل و همزمان غدد لنفاوي داخل پستاني      3تا  1انتشار سرطان به 

 سرطان به بیرون از پستان گسترش نیافته است 

 یا

  رطان به غدد لنفاوي گسترش نیافته استاست، اما س سانتي متر 5سانتي متر و کمتر از  2قطرتوموربیشتر از. 

  گسترش نیافته است به بیرون از پستانسرطان 

 IIBمرحله 

 متر است يسانت 5متر و کمتر از  يسانت 2از  بیشترومور ت قطر 

  غدد لنفاوي زیر بغل و غدد لنفاوي داخل پستاني  3تا  1انتشار سرطان به 

 بیرون از پستان گسترش نیافته است به سرطان 

 یا

  متصل نیستپوست  ای نهیقفسه س وارهید است اما به پستان متر در سراسر  يسانت 5از  بیشترتومور قطر 

 رطان به غدد لنفاوي گسترش نیافته استس 

 به بیرون از پستان گسترش نیافته است سرطان 

 IIIAمرحله 

  سانتي متر نیست.  5قطر تومور بیش از 

  غدد لنفاوي زیر بغل یا به غدد لنفاوي داخل پستاني  9تا  4انتشار سرطان به 

 سترش نیافته استبه بیرون از پستان گ سرطان. 

 یا

  متصل نیست.پوست   ای نهیقفسه س وارهید متر در سراسر است اما به  يسانت 5از  بیشترتومور قطر  

  غدد لنفاوي زیر بغل یا به غدد لنفاوي داخل پستاني  9تا  1انتشار سرطان به 

 از پستان گسترش نیافته است سرطان به بیرون. 

 IIIBمرحله 

 :به طرف دیواره قفسه سینه یا پوست رشد کرده است، و یکي از موارد زیر صحت دارددر این مرحله، تومور  

 رطان به غدد لنفاوي گسترش نیافته استس 

  غدد لنفاوي زیر بغل و غدد لنفاوي داخل پستاني 3تا  1انتشار سرطان به 

  غدد لنفاوي زیر بغل یا به غدد لنفاوي داخل پستاني 9تا  4انتشار سرطان به 

  به بیرون از پستان گسترش نیافته استسرطان 

 التهابي پستان به خودي خود به عنوان مرحله سرطان IIIB شود اما اگر سرطان پستان التهابي به چندین ميبندي طبقه

هاي دوردست و اگر سرطان به غدد لنفاوي یا ارگانIIIC غده لنفاوي اطراف گسترش یافته باشد به عنوان مرحله 

 است.IV د مرحله گسترش یافته باش

 IIICمرحله 

 :و یکي از موارد زیر صحت دارد (توان یافتاي و یا )نميتومور با هر اندازه

  یا بیشتر غدد لنفاوي زیر بغل  10انتشار سرطان به 
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 انتشار سرطان به غدد لنفاوي زیر استخوان ترقوه 

 انتشار سرطان به غدد لنفاوي باال استخوان ترقوه 

 د لنفاوي زیر بغل و غدد لنفاوي داخل پستانيانتشار سرطان به غد 

  تا  غدد لنفاوي زیر بغل و غدد لنفاوي داخل پستاني 4انتشار سرطان به 

 به بیرون از پستان گسترش نیافته است سرطان. 

 IV مرحله

   غدد لنفاوي     ها یا  )به ارگان   به بیرون از پستتتتان   اي و با یا بدون انتشتتتار به غدد لنفاوي استتتت اما        تومور با هر اندازه

 افتد.ها اتفاق مي. شایع ترین گسترش به استخوان، کبد، مغز، و یا ریهگسترش یافته است دوردست(

 

 سرطان التهابی پستان

  يقابل لمس سرطان التهابي پستان شکلي از سرطان است که در آن در اغلب موارد تومور

ق لنفاوي موجود در  هاي ستترطاني عرووجود ندارد. در ستترطان التهابي پستتتان، ستتلول 

شتتوند پوستتت متورم، قرمز، و داراي   کنند و باعث ميرا مستتدود مي پستتتانپوستتت 

برجستگي خطي یا برآمدگي تیغ مانند شده یا داراي چال افتادگي شود. سرطان التهابي      

 .کنندبندي ميعنوان سرطان پستان مرحله سوم طبقهپستان را به
 

 

 های درمانی سرطان پستان روش

 حی سرطان پستان  جرا

ست.   انواع متعددي از جراحي سرطان پستان    رایج ترین روش درمان ا

یه اطراف توده )توده      ناح که از بیرون آوردن  یا   وجود دارد  برداري 

متغیر   (Mastectomy) جراحي حفظ پستان( تا برداشتن کل پستان   

  گیري دربارهاستتت. بهترین کار این استتت که بیمار، پیش از تصتتمیم 

عمل جراحي که براي او از همه بهتر است، با پزشک خود   ین نوع بهتر

 .ها مشورت نمایددرباره نقاط قوت و ضعف این رویه

 
 پرتودرمانی سرطان پستان

هاي ستتترطاني  در پرتودرماني از پرتوهاي پرانر ي براي کشتتتتن ستتتلول

شتتود. امکان دارد از پرتودرماني پس از انجام عمل جراحي استتتفاده مي

مانده در بدن را از بین    هاي ستتترطاني باقي   ده کنند تا ستتتلول  استتتتفا 

سرطاني   ببرند. سمت  براي درمان  سترش که به دیگر ق افته  یهاي بدن گ

ست هم مي  ست     همان ناحیه توان از پرتودرماني ا ستفاده کرد. ممکن ا ا

 .شده باشدیا احساسي شبیه به آفتاب سوختگي در ناحیه درمان   عوارض جانبي شامل خستگي و تورم
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 شیمی درمانی سرطان پستان

هاي ستترطاني موجود در  درماني از دارو براي کشتتتن ستتلولدر شتتیمي

شتود. این داروها اغلب در داخل ورید تزریق   ستراستر بدن استتفاده مي   

ست پس از   را بلع ميها شوند اما گاهي اوقات بیمار آن مي کند. ممکن ا

دن احتمال برگشتتتت   درماني براي کاهش دا  عمل جراحي از شتتتیمي 

سرطان استفاده کنند. در زنان مبتال به سرطان پستان پیشرفته، ممکن  

امکان دارد عوارض جانبي شتتامل ریزش مو، تهوع،  درماني در کنترل نمودن رشتتد ستترطان مفید واقع شتتود. استتت شتتیمي

 .خستگي، و باالتر رفتن خطر عفونت باشد

 

 هورمون درمانی سرطان پستان

با    هاي مؤثر براي زنان مبتال به ستتترطان    یکي از درمان  درماني هورمون

ها  استتتت. این (PRیا پرو ستتتتروني ) (ERگیرنده مثبت استتتترو ني )

هاي استتتترو ن یا    به هورمون   هایي هستتتتند که در پاستتتخ     ستتترطان 

توان از این  درماني ميبا هورمون .کنندتر رشتتد ميپرو ستتترون ستتریع 

رماني بیشتتتتر از همه پس از جراحي    دتأثیر جلوگیري نمود. از هورمون 

کنند تا به جلوگیري از برگشتتت ستترطان  ستترطان پستتتان استتتفاده مي

شود. همچنین امکان دارد هورمون  سرطان در زناني به کمک  کار رود که با باال بودن درماني براي کاهش دادن احتمال ایجاد 

 .خطر سرطان پستان مواجه هستند
 

 سرطان پستان در حاملگی

ست. تغییرات هورموني در بارداري تأثیر زیادي بر   3000یک مورد در کارسینوم پستان،   شیوع   بیماري  پیش آگهي حاملگي ا

 میزان بقا در زنان حامله و غیرحامله یکسان است. ندارد و

 عالئم

ود.  شموارد دیده مي زبیش از نیمي اهاي لنفاوي در کنند. درگیري همزمان گرهبدون درد مراجعه مي هاکثر بیماران با یک تود

ستتانتي گري اشتتعه قرار    02/0. طي ماموگرافي جنین در معرض کمتر از شتتودانجام مي ارزیابي با ستتونوگرافي و ماموگرافي

 گیرد و استفاده از پوشش روي شکم ضروري است. مي

  درمان
  قابلیت باروريبیمار براي حفظ  این شتترایط شتتامل ستتن و تمایل گیرد.صتتورت ميدرمان با توجه به شتترایط فردي هر بیمار 

 دهد.  بیماران مبتال به سرطان پستان قابل درمان را تغییر نميپیش آگهي  ،يبارداراست. ختم 

  اول و دوم حاملگي درمان به شتکل ماستتکتومي رادیکال اصتالح شتده استت. استتفاده از بیوپستي گره          تریمستتر در

Sentinel  .در طي حاملگي مورد توافق همه نیست 

  ریمسترتتا بعد از زایمان صبر کرد. انجام شیمي درماني بعد از  ، نبایدسوم تریمستردر صورت تشخیص سرطان قبل از  

شیمي درماني در     ست. خطر بروز ناهنجاري جنین به دنبال  ستر اول امکان پذیر ا صد و در   20 ،اول تریم ستر در   تریم

دارویي( در طي بارداري و شیردهي کنتراندیکه است.    Dوه استفاده از تاموکسي فن )گر   درصد است.   5/1 ،دوم و سوم 

ستر در  ستکتومي      ،سوم بارداري  تریم ستان و انجام پرتودرماني بعد از زایمان و یا با ما تومورهاي لوکالیزه یا با حفظ پ

 .  اندقابل درمان ،رادیکال اصالح شده
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شیردهي و درمان             سرکوب  ستلزم  شیردهي م ستان در دوره  سرطان پ شف  شرفته و غیر قابل      ک سرطان پی ست.  قطعي ا

 شود. ادامه حاملگي بستگي به نظر بیمار دارد.  درمان به شکل تسکیني درمان مي

هاي بعدي در زنان با تومور گیرنده مثبت )استرو ني  يباردار اما ندارد ممنوعیتيحامله شدن بعد از درمان سرطان پستان   

ت کم دو تا  دس باید و هم چنین مبتالیان به سرطان پیشرفته،   این بیماران  .باشد  زیان آوربیشتر  یا پرو ستروني( ممکن است   

        افتد(سال اول اتفاق مي دو تا سهدر  ها معموالً)عود .سال از بارداري خودداري کنند سه
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 برنامه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان دهانه رحم
 

هاي  افتد که سلول زماني اتفاق مي (Cervixسرطان دهانه رحم یا سرویکس )  

پاییني رحم،    نه رحم، یعني در بخش  ید مي   غیرطبیعي در دها شتتتوند و   تول

یابند. یکي از موارد قابل توجه درباره ستتترطان دهانه رحم این   گستتتترش مي

کند. اگر ستتترطان دهانه  استتتت که در اثر موارد نوعي ویروس آن را ایجاد مي

 لیت درمان باالیي دارد.رحم زود تشخیص داده شود، قاب

هاي شتایع در زنان استت و   سترطان دهانه رحم در جهان یکي از سترطان  

شمار مي          سعه به  شورهاي درحال تو سرطان در ک شي از  رود چرا که در اکثر موارد در مراحل یکي از مهمترین علل مرگ نا

شخیص داده مي      شرفته ت سیار پی سرطان دهانه رحم در ایران   ب ست اما به نظر مي  شود. میزان بروز  سد بروز آن در   پایین ا ر

 هاي آینده افزایش یابد.  سال

ري هاي موثر غربالگنسبت مرگ و میر به بروز شاخص مهمي در کنترل این بیماري است. در کشورهاي پیشرفته که برنامه

شده و با درمان از مرگ و میر آنان      شخیص داده  شتر بیماران در مراحل اولیه ت شگیري مي وجود دارد بی شود در حالي که   پی

کنند و معموالً به دلیل عدم درمان به موقع و یا  در کشتتورهاي در حال توستتعه، این بیماران در مراحل پیشتترفته مراجعه مي 

 کنند.هاي مناسب، ممکن است مدت کوتاهي پس از تشخیص فوتعدم دسترسي به درمان

ساني   ست به همین دلیل        مهم (HPV)ابتال به عفونت ویروس پاپیلوماي ان سرطان دهانه رحم ا شده  شناخته  ترین علت 

هاي نوین و اثربخش در پیشگیري  هاي غربالگري و واکسن به عنوان یکي از روشدر برنامه HPVهاي تشخیصي عفونت  تست 

،  از سترطان دهانه رحم شتناخته شتده استت. ستایر عوامل خطر سترطان دهانه رحم شتامل طبقه پایین اجتماعي اقتصتادي        

صرف دخانیات، تعدد زایمان، عوامل هورموني، چاقي و ر یم غذایي        رفتار سي متعدد، م شرکاي جن سي پر خطر نظیر  هاي جن

ستفاده از روش        شده بیماري و ا شناخته  سیر  ستند. امروزه با توجه به  صي مي   ه شخی سرطان دهانه   هاي نوین ت توان از بروز 

سرطان دهانه رحم از جمله     شگیري کرد.  شده و روش    سرطان رحم پی شناخته  ست که علت الزم براي ایجاد آن  هاي  هایي ا

 کني آن وجود دارد.پیشگیري موثر براي ریشه
 

 اصول خود مراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم 

شرکتب  سرطان    کننده در برنامهبراي آموزش خود مراقبتي به افراد  شخیص زودهنگام  صل مهم بای هاي پیشگیري و ت د  ها دو ا

 آموزش داده شود:

 های پیشگیری از سرطان دهانه رحمراه

  طوري هببه طور کلي باید به افراد آموزش داده شود که سرطان بر خالف تصور عام، یک بیماري قابل پیشگیري است

 اند.ها قابل پیشگیريدرصد سرطان 40که بیش از 

 هاي دوري کردن از آن کدامند کننده سرطان و راهدانیم که علل ایجاداز سرطان دهانه رحم باید ب براي پیشگیري

 همچنین چه عواملي اثر محافظتي در برابر این سرطان دارند.

 

 عالیم هشداردهنده سرطان دهانه رحم

 ن تواها و مراکز بهداشتي ميها، پایگاهبا شناخت عالیم هشداردهنده سرطان دهانه رحم و مراجعه به موقع به خانه

 ضایعات پیش سرطاني را پیش از تبدیل شدن به سرطان، زودتر تشخیص داد.

 هاي غربالگري و تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم ترغیب شوند و به نا زنان باید به مشارکت در برنامهبر این مب

 شبکه بهداشتي مراجعه کنند.
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 معاینات نظیر هاي معمولانجام مراقبت الم،ستت زندگي شتتیوه رعایت ضتتمن دهانه رحم، ستترطان خطر کاهش راه بهترین

 به ویژه در افراد پرخطر است. و در صورت نیاز اقدامات غربالگري ايدوره

 

 عوامل خطر سرطان دهانه رحم و پیشگیری از  آن

 آلودگی با ویروس پاپیلومای انسانی

سرطان دهانه رحم          مهم سرطاني و  ضایعات پیش  شده در ایجاد  شناخته  هاي پر خطر ویروس عفونت با  نوتییترین عامل 

در   HPVهاي خاصتي از  زا بودن گونهشتواهد بیولو یک و اپیدمیولو یک متعددي سترطان   استت.  (HPV)پاپیلوماي انستاني  

انسان را تایید کرده است. این ارتباط در مطالعات اپیدمیولو یک حتي از ارتباط بین سیگار و سرطان ریه قوي تر گزارش شده  

 روند.  ترین انواع مرتبط با سرطان دهانه رحم به شمار ميشایع 18و  16هاي وتیی ن است.

  HPVناشتتناخته هستتتند. همه افراد درمعرض خطر باید براي اجتناب از آلودگي با  ،HPVبستتیاري از بیماران آلوده به 

شان از سرطان دهانه رحم انجام دهند.    هاي منظم غربالگري را براي محافظت خوداقداماتي را به عمل آورند و زنان باید تست 

سي متعدد، عفونت    شرکاي جن ست. همراه با           ،HPV در افراد داراي  شایع تر ا سرطان دهانه رحم  سرطاني و  ضایعات پیش 

سلي  عفونت سایر بیماري ، HPVهاي تنا ست.    افزایش خطر ابتال به  شده ا   HPVهاي اغلب عفونتهاي مقاربتي نیز گزارش 

هاي پایدار، زمینه ایجاد       اما عفونت   روند ستتتال از بین مي 2طور خودبخودي در طي چند ماه و حداکثر تا      موقتي بوده و به 

عامل ستتببي در ایجاد این  ( HPV)ویروس پاپیلوماي انستتاني کنند. ضتتایعات پیش بدخیم و بدخیم دهانه رحم را فراهم مي

 ویروسکنند. مل ميع)عامل همراه(  وان کوفاکتورس بعنستترطان استتت و ویروس هرپس ستتیمپلکس و کالمیدیا تراکوماتی  

HIV  نقش دارد. عفونت  دهانه رحمسرکوب ایمني در ایجاد سرطان واسطة باHPV  درصد از زنان مبتال به کارسینوم   99در

 شود:مي دهانه رحمزیر سبب ایجاد سرطان  سازوکارهايبا  HPVکشف شده است.  دهانه رحمسنگفرشي 

سي  واکنش متقابل پ( 1 سرکوبگر  E6روتئین ویرو سلولي و     P53و مهار  P53 توموري به نام با  ن  سبب وقفة چرخة  که 

   د(دهرخ مي DNAشود. )حالتي که به طور طبیعي در هنگام وجود آسیب در ها ميجلوگیري از آپوپتوز )مرگ( سلول

بل پروتئین ویروستتتي   ( 2 نام   با  ن ستتترکوبگر  E7واکنش متقا به  باعث از هم    Rbنتیجه مهار    و در Rb توموري  ، که 

 .شودها ميشده و سبب تکثیر و پرولیفراسیون نامنظم سلول E2Fنسخه برداري  عامل گسیختگي
 

  
 

 شرو  فعالیت جنسی در سنین پایین

  شتتود، بدن مقاومت بستتیار کمي براي مقابله با این ویروس دارد. وارد بدن فرد   HPVزماني که در ستتنین نوجواني عفونت

شتتود که ممکن استتت به  ها و مخاط دهانه رحم ميوا ینال، ستتلول  PHتغییرات هورموني دوران بلوغ ستتبب تغییراتي در

تر نستتبت به هاي دهانه رحم نابالغ در زنان جوانمحافظت از دهانه رحم کمک کند. بنابراین، این امکان وجود دارد که ستتلول

  عواقب احتمالي آغاز زود هنگام فعالیت جنسي و براي افرادي که  وجوانان دربارۀپذیرتر باشند. باید به ن عفونت یا جهش آسیب 

 آموزش داده شود. ي منطقي و صحیح از کاندوماز نظر جنسي فعالند باید اهمیت استفاده
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 سطح اجتماعی و اقتصادی پایین

تي،  هاي مقاربارد. ابتال به انواع عفونتبین وضعیت اقتصادي اجتماعي پایین و افزایش خطر سرطان دهانه رحم ارتباط وجود د

اي، ازدواج در سن کم، حاملگي باال و عدم دسترسي به غربالگري پاپ اسمیر، موارد مؤثر     میزان مصرف سیگار، وضعیت تغذیه   

 توانند بروز سرطان را تحت تأثیر قرار دهند.  از لحاظ طبقه اجتماعي هستند و مي

 

 زایمان

سرطان دهانه رحم در زنان زایمان کرده حتي با لحاظ کردن عامل سن اولین نزدیکي و شریک     برخالف سرطان پستان، خطر   

شود که حاملگي و زایمان از طریق سازوکارهاي گوناگوني خطر سرطان دهانه رحم  یابد. این طور تصور ميجنسي، افزایش مي 

عوامل ایمونولو یک و آستتتیب دهانه رحم که متعاقب          اي، دهند ازجمله تغییرات هورموني، اثرات تغذیه    را تحت تأثیر قرار مي  

 دهد.  ها تکثیر سلولي رخ ميآن

 

 مصرف سیگار 

سینوما       سل کار سکواموس  سیگار خطر ا شایع SCC)4مصرف  سرطان دهانه  (،  دهد و این خطر با  رحم را افزایش ميترین نوع 

شده در روز افزایش مي      صرف  سیگارهاي م سیگ   تعداد میانگین  صرف  سرطان به      یابد. م سبب افزایش خطر ست  ار ممکن ا

سیب        سبب آ ست  سیگار ممکن ا شود. به طور مثال ترکیبات موجود در دود  سلول   DNAچندین روش  هاي دهانه رحم  در 

سیگار بهترین کار براي ارتقاي     شوند یا در روش  ضعي دخالت کنند. براي خیلي از افراد در معرض خطر، ترک  هاي ایمني مو

 سالمتشان است. 

 

 شرکای جنسی متعدد

شریک جنسي   5اند، بسیار پایین است. زناني که بیشتر از که تا کنون نزدیکي جنسي نداشته بروز سرطان دهانه رحم در زناني 

سه با زناني    شته اند در مقای شته     دا سي دا شریک جن سرطان دهانه رحم را       که فقط یک  شتر احتمال ابتال به  سه برابر بی اند، 

سرطان        دارند. محدود کرد سي( به کاهش خطر  شریک جن شتن فقط یک  سي )دا شرکاي جن چنین  دهانه رحم و هم ن تعداد 

 کند.هاي منتقله از راه جنسي کمک ميکاهش خطر انتقال بیماري

 

 (HIVویروس نقص ایمنی انسانی )

غیر قابل اصتتالح براي اند، یک عامل خطر قابل پیشتتگیري استتت ولي براي افرادي که قبالً آلوده شتتده   HIVاگرچه عفونت 

ست. زناني    شتري دارد که از نظر آلوده HIVکه به سرطان دهانه رحم ا شوند و همچنین در     HPVاند، احتمال بی نیز مثبت 

که از طریق تماس    قرار دارند. اگرچه این انتظار وجود دارد که زناني       HPVهاي ناشتتتي از  معرض خطر باالتري از بدخیمي  

رسد که سرکوب ایمني    نظر ميهم قرار بگیرند به   HIVاند، احتمال بیشتري دارد که در معرض آلوده شده HPV جنسي به  

صل از   ست به عفونت    HPVهايدر افزایش عفونت HIVحا سرکوب ایمني ممکن ا هاي جدید، فرصت ظهور   نقش دارد. این 

مثبت هستتتند، باید براي  HIVه کهایي که قبالً ستترکوب شتتده بودند، شتتود. زناني  دهد و موجب بازگشتتت مجدد عفونت

ام  هاي غربالگري را انجاي را بکار ببرند و تستتتهاي منتقله جنستتي مراقبت ویژهپیشتتگیري از گستتترش یا درگیري بیماري 

 دهند.

                                                 
1. squamous  cell  carcinoma 
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 ی ایمنیکنندهاست اده از داروهای سرکوب

سرطا           ضایعات پیش  سبب افزایش خطر  ستم ایمني در موارد پیوند کلیه  سی برابر  16ني دهانه رحم تا حد سرکوب فعالیت 

در این بیماران هم  یابد. نیز افزایش ميخطر ضتتایعات پیش ستترطاني و ستترطان دهانه رحم در زنان مبتال به ایدز   گردد. مي

هاي ضایعات پیش سرطاني و عود نیز باالتر است. سرکوب ایمني بدن در اثر بیماري هایي چون   چنین احتمال شکست درمان  

  است. HPVهاي روماتیسمي نیز همراه با افزایش شیوع و خطر عود ضایعات مربوط به و بیماريلنفوم، لوسمي 

 

  ایعوامل تغذیه

مطالعات نشان   یا بتاکاروتن ممکن است خطر ضایعات پیش سرطاني و سرطان دهانه رحم را افزایش دهد.      Aکمبود ویتامین 

ست براي   و بتاکاروتن  A, C, Eدهد که مصرف باالتر ویتامین مي شد.      بدخیميممکن ا شته با سرویکس اثر محافظتي دا هاي 

صرف باالتر ویتامین  سیس  لیکوپن              Aم سطح خوني  سبزیجات و افزایش  صرف باالتر  شان دهنده م و کاروتینوئیدها که ن

د  که ذکر شت  طور. همانشتود هاي پرخطر ميHPVدر احتمال عفونت پابرجاي  پنجاه درصتدي ستبب کاهش بیش از   ،استت 

  مهمترین عامل خطر و حتي علت اصلي ایجاد سرطان دهانه رحم است. ،پرخطر HPVپابرجا ماندن عفونت 

 

 های ضد بارداری خوراکی قرص

ضد بارداري  در مورد قرص شي از مصرف قرص،        هاي  سید نا سرطان دهانه رحم، کمبود فولیک ا سازوکار احتمالي براي ایجاد 

شاید این کمبود م     ست.  شده ا سم ترکیبات موتا ن جهش مطرح  شود.  نجر به کاهش متابولی  البته از نظرزا( براي دهانه رحم 

برخي نیز افزایش ضایعات پیش سرطاني و    ویروس پاپیلوما با ارزش نبوده است.  در درمان ضایعات ناشي از    ،بالیني قطع قرص

غربالگري منظم در این افراد  عاینات و هاي ضتتتد بارداري را به علت انجام مستتترطان دهانه رحم در مصتتترف کنندگان قرص

براي بستتیاري از زنان، فواید استتتفاده از قرص ضتتدبارداري خوراکي نستتبت به خطراتش برتري دارد. با این وجود    دانند. مي

کنند، باید به خاطر داشتتته باشتتندکه هرچند خطر حاملگي کاهش   هاي ضتتدبارداري خوراکي استتتفاده مي که از قرصزناني

 هاي منتقله جنسي محافظت کندو دیگر بیماري  HPVتواند آنان را ازولي نميیابد، مي

 

 های خود مراقبتی  برای پیشگیری از سرطان دهانه رحم مهمترین توصیه

 داشتن فقط یک شریک جنسي 

 شروع نخستین نزدیکي جنسي در سنین باالتر 

 هاي آمیزشيپیشگیري از ابتال به بیماري 

 یاتعدم مصرف سیگار و دخان 

 رعایت بهداشت جنسي 

 استفاده از کاندوم حین نزدیکي 

 هاي رحميدرمان عفونت 

 عدم استفاده از مشروبات الکلي 

 مصرف زیاد میوه و سبزیجات 

 داشتن فعالیت بدني منظم 
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 کاربرد واکسن در پیشگیری از سرطان دهانه رحم 

از  ارد. ( وجود د18و  16)  HPV پرخطر دو نوع پیشتتگیري ازهایي براي واکستتن

سن  سیل  یاسرواریکس  هاي واک سه  گاردا در طول یک دوره  ( دوز) نوبت باید در 

  زا ها در پیشگیري د. مطالعات حاکي از آن است که این واکسن  نماهه استفاده شو   6

از موارد   بیش از دوستتتوم، که باعث ایجاد      HPVهاي مزمن به این دو نوع  عفونت 

   .هستندشوند، مؤثر سرطان دهانه رحم مي
 

 

 عالیم سرطان دهانه رحم و تشخیص زودهنگام آنها

  سرطان دهانه رحم عبارتند از: عالیممهمترین 

o هاي قاعدگي و پس از یائسگي(خونریزي غیر طبیعي وا ینال )از جمله پس از نزدیکي جنسي، در فواصل دوره 

o یرطبیعي وا ینال که گاهي  توانند دچار عفونت شتتده و ترشتتحات غترشتتحات بدبوي وا ینال )تومورهاي بزرگ مي

 بدبو هستند ایجاد کنند. گاهي ممکن است این ترشحات قبل از بروز خونریزي غیرطبیعي بروز نمایند(

o درد هنگام نزدیکي جنسي 

  عالیم باال، سرطان دهانه رحم ممکن است طیفي از عالیم دیگر را داشته باشد:  جزاما به 

o ه پیشتترفت نکرده در اغلب زنان بدون فعالیت جنستتي کامالً بدون   بدون عالمت: ستترطان دهانه رحم تا زماني ک

  عالمت است.

o         هاي مجاور و یا درگیري     دردهاي لگني: در موارد بستتتیار پیشتتترفته دردهاي لگني در اثر فشتتتار تومور به اندام

  پارامترهاي رحم ایجاد شوند.

o      ستول سبب فی ستول: ندرتاً خروج ادرار یا مدفوع از وا ن به  شرفته از        عالئم فی شد تومور در موارد پی شي از ر نا

  عالئم بیماري است.

 هاي خود مراقبتي براي تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم بر مبناي عالیمي که در باال گفته شد، مهمترین توصیه

 عبارتند از:

o  مراجعه کنید.  عالیم سرطان دهانه رحم را بشناسید و اگر عالیم مشکوک را داشتید به مرکز بهداشتي درماني 

o .در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان دهانه رحم مشارکت فعال داشته باشید 
 

 های تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان دهانه رحم شیوه

سرطان دهانه رحم به کار مي   انواع روش شخیص زودهنگام و غربالگري  هاي غربالگري عبارتند از  روند. از جمله روشها براي ت

 (.  VIAآمیزي استیک اسید )و پاپ اسمیر، مشاهده مستقیم با رنگ HPVپاپ اسمیر، تست همزمان 
 

 پاپ اسمیر

سمیر یکي از موفق برنامه  سته     هاي غربالگري در طي دههترین برنامههاي غربالگري به روش پاپ ا ست و توان هاي اخیر بوده ا

ست بروز سرطان دهانه رحم را در کشورهایي که این      برنامه را اجرا نموده اند کاهش دهد هر چند حساسیت کمتر از هفتاد    ا

ضایعات پیش بدخیم دارد.      شخیص  صد براي ت شي براي   در سمیر رو سي پاپ ا ست  سلول  برر سرویکس ا ست پاپ   هاي  . در ت

سلول      سپاچوال براي جمع آوري  سمیر از برس یا ا ستفاده مي ا شه   ها روي سلول شود.  ها ا شی شیده الم  و با  وند ش مي اي ک

  .شوند )تست بر اساس الیه نازکي در مایع(   یا به یک مایع نگه دارنده اضافه مي  )پاپ اسمیر مرسوم(  شوند  فیکساتور ثابت مي 

 گیرد.بررسي الم توسط سیتولو یست مجرب صورت مي
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 HPVتست 

شود )تست همزمان    انجام ميبه همراه پاپ اسمیر    HPV DNAاند زماني که غربالگري به صورت آزمون مطالعات نشان داده 

ها،  ، اثربخشتتي باالتري نستتبت به روش غربالگري پاپ استتمیر به تنهایي دارد و باعث کاهش تعداد ویزیت  (Co-Testingیا 

سي مي    سکپي و بیوپ سلول     ارجاع براي کولپو ستفاده از برس،  سرویکس جمع آوري مي شود. در این روش با ا ا  بشوند.  هاي 

شود و  به صورت دوراني خراشیده مي Transformation zoneناحیه اتصال سنگفرشي تتت ستوني   چرخاندن برس در اطراف

(  %97ارزش اخباري باالي منفي است )بیش از   Co-testingمهمترین دست آورد  شود.  در مایع درون ویال شستشو داده مي   

در صتتد فرد ضتتایعه پیش بدخیم یا   و پاپ استتمیر هر دو منفي بودند به احتمال نزدیک صتتد HPVیعني اگر نتیجه تستتت 

هاي بهداشتي با انجام این روش، افزایش طول مدت فواصل   ها در سیستم  . یکي از مهمترین دالیل کاهش هزینهسرطان ندارد. 

غربالگري بدون کاهش حساسیت براي ضایعات داخل غشایي )اینترا اپیتلیال( است. از آنجا که همانند آزمون پاپ اسمیر نیاز        

شود و چون انجام   وي متخصص وسیتوتکنولو یست ندارد با تغییر نیروي انساني، نتایج آزمون کمتر دستخوش تغییر مي     به نیر

 شود. آزمون به صورت ماشیني است که باعث کاهش خطاي انساني و افزایش کیفیت استاندارد مي

 

 (VIAآمیزی استیک اسید )مشاهده مستقیم با رنگ

ود.  ش م و توسط استیک اسید دهانه رحم شستشو داده شده و سپس دیده و تشخیص داده مي          در این روش به صورت مستقی  

شته               سایر ر ستار،  شک، پر شامل پز شتي  سنل بهدا سیعي از پر سنل     در این روش طیف و شکي و حتي پر هاي مرتبط با پز

تست حساسیت پایین، فقدان      هاي ایندرگیر هستند. از محدودیت  VIAغیرپزشکي براي انجام آزمون و تفسیر گزارش نتایج   

 هاي استاندارد کنترل کیفي، آموزش و ارزیابي صالحیت انجام آزمون است.روش

 

 برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان دهانه رحم در ایران: سطح یک

 مناسب در سطوحدر این برنامه، هدف شناسایي و ثبت بیماران مشکوک یا مبتال به بیماري دهانه رحم و سپس ارائه خدمات 

مختلف شبکه بهداشتي درماني و ساماندهي درمان و مراقبت بیماران است که توسط ماما یا مراقب سالمتي که داراي مدرک 

 شود.باشد ارائه ميمامایي مي

 در این برنامه عبارت است از: ماماوظایف 

  سالدر سامانه )فرم ارزیابي اولیه( 59تا  30ثبت مشخصات زنان 

 یم سه گانه خونریزي غیر طبیعي وا ینال، ترشحات بدبوي وا ینال و درد هنگام نزدیکي جنسيبررسي عال 

 )بررسي زمان ازدواج )اولین تماس جنسي 

  بررسي سابقه انجام پاپ اسمیر و تستHPV 

  درصورت مثبت بودن عالیم سه گانه، ارزیابي بیشتر 

  غربالگري درصورت منفي بودن عالیم سه گانه، اقدام مطابق فلوچارت 

 گیري و اقدام مطابق دستورالعمل برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان دهانه رحم تصمیم 

 ها دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع پیگیري و بررسي پسخوراند آن 

  ثبت مشخصات افراد داراي سرطان دهانه رحم تایید شده 

 ارائه گزارش غربالگري طبق دستورالعمل برنامه  

 هاي مرتبط با بیماري سرطان دهانه رحم همکاري در ارزشیابي و بررسي 

 HPVدستورالعمل تست پاپ اسمیر و 
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 گیری بررسی شوندمواردی که باید پیش از نمونه

 .دوره خونریزي عادت ماهیانه: زمان تست را طوري تنظیم نمایید که در دوره خونریزي عادت ماهیانه نباشد 

 ل دو روز پیش از تست فعالیت جنسي نداشته باشد.فعالیت جنسي: حداق 

 .شستشوي وا ینال: دو روزقبل از تست شسشوي وا ن نداشته باشد 

 ها استفاده هاي وا ینال و داروهاي وا ینال و دارو: حداقل دو روز قبل از تست، از تامپون، کرماستفاده از تامپون، کرم

 نکرده باشد.

 

 درج مشخصات بر روی نمونه

  نمونه پاپ اسمیر و ویال نمونه المHPV  باید با وضوح کامل با برچسب مخصوص مشخصه نگاري شود که بر روي آن

مشخصات نام و نام خانوادگي بیمار و همچنین وجه مشخصه دوم شامل تاریخ تولد، نام پدر و یا شماره پرونده خانوار 

 شود.ایشگاه ارسال ميشود. همراه نمونه، فرم کاغذي و یا الکترونیک به آزمثبت مي

  شماره سریال )بارکد( روي ویال نمونهHPVشود.، در سامانه ثبت مي 

 

 برداریسازی بیمار پیش از نمونهآماده

 گیري داده شود و اطمینان داده شود که این آزمون خطرناک به بیمار باید توضیحات الزم براي انجام و نحوه نمونه

رسد و امکان دارد کمي احساس ناراحتي کند. همچنین به بیمار توضیح ان مينیست و ظرف مدت چند دقیقه به پای

دهید که ممکن است لکه بیني خفیفي پس از آزمون رخ دهد. بدین ترتیب بیمار آرامش الزم براي انجام آزمون را پیدا 

 کند. مي

 

 برداریفرایند نمونه

 شود. برداري ميونهابتدا بیمار برروي تخت معاینه خوابانده شده و آماده نم 

 شود.  از یک اسپکولوم یک بار مصرف براي مشاهده دهانه رحم استفاده مي 

 سمیر و دیگري     براي بیمار دو نوع نمونه گرفته مي شود یکي براي آزمون پاپ ا

   HPVبراي آزمون

   ستفاده مي سپاچوال ا سپکولوم و     براي آزمون پاپ از یک ا شتن ا شود. پس از گذا

توستتط استتپاچوال با    Transformation zoneحم از محل مشتتاهده دهانه ر

شود. نمونه گرفته شده بر روي    درجه، نمونه برداشته مي  360حرکت چرخشي  

 گردد.اي کشیده و توسط فیکساتور ثابت ميالم شیشه
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  براي آزمونHPV  شتتتود و با چرخاندن برس در اطراف    از برس استتتتفاده مي

به صورت دوراني   Transformation zoneناحیه اتصال سنگفرشي تتت ستوني 

 شود. خراشیده مي

          شو ست ش شي  سپس برس را خارج کرده و در درون مایع ویال با حرکت چرخ

 دهیم.  مي

 شود.    سر برس در داخل ویال حاوي ماده محافظ شکسته و در ویال گذاشته مي 

 گردد.هر دو نمونه به آزمایشگاه ارسال مي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنگام و غربالگری سرطان دهانه رحم در ایران: سطح دوبرنامه تشخیص زود

 شتتوند، تحت هاي عمومي یا مراکز تیی یک ستترطان ارجاع ميافرادي که به هر دلیل به ستتطح دو یعني بیمارستتتان

برداري( قرار  هاي کامل تر از جمله ویزیت متخصتتص و انجام کولپوستتکوپي و در صتتورت لزوم بیوپستتي )نمونه ارزیابي

 .    گیرندمي

 کولپوستتکوپي آزمایشتتي استتت که در آن به منظور یافتن نشتتانه( هایي از بیماري، دهانة رحم، وولوVulva  و وا ن از )

سي مي  ست(          نزدیک برر سکوپ )که یک ابزار بزرگنمایي خاص ا صي به نام کولپو سکوپي از ابزار خا شوند. در کولپو

 ود که نتایج غیر طبیعي از آزمایش پاپ استتتمیر       شتتتشتتتود. معموالً این آزمایش زماني توصتتتیه مي    استتتتفاده مي 

(Pap Smear   به دست آمده باشد. اگر حین کولپوسکوپي، مجموعه ) ز  اي اها یافت شود نمونه اي غیر طبیعي از سلول

 شود.بافت براي تست آزمایشگاهي )بیوپسي( برداشته مي

 پیش از کولپوسکوپي ممکن است پزشک موارد زیر را به شما توصیه کند: 

o .کولپوسکوپي نباید در دوران قاعدگي انجام گیرد 

o .یک تا دو روز پیش از کولپوسکوپي نباید رابطة جنسي وا ینال داشت 

o .یک تا دو روز پیش از کولپوسکوپي باید از استفاده از تامپون پرهیز کرد 

o  رد.توان استفاده کمي هایي مانند ایبوپروفن و یا استامینوفن پیش از رفتن براي انجام کولپوسکوپيمسکناز 

 شوند؟چه کساني توسط ماما از سطح یک به سطح دو ارجاع مي 

o :افرادي که در برنامه تشخیص زودهنگام، عالمتدار هستند و یکي از شرایط زیر را نیز دارند 

 .سابقه سرطان یا ضایعه پیش بدخیم دهانه رحم دارند 

 .در معاینه شکم، توده دارند 

  ضایعه دارند.در معاینه با اسپکولوم 

o  ،افرادي که در برنامه غربالگريHPV .مثبت هستند و پاپ اسمیر آنها نیز طبیعي نیست 
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سکوپي مي    سطح دو کولپو شت، نمونه      این افراد در  شکوکي وجود دا ضایعه م شگاه     شوند و اگر  شده و به آزمای برداري انجام 

ستاده مي  شگاه نمونه   پاتولو ي فر ش ها رنگشود. در آزمای سي مي   آمیزي  سکوپ برر صورتي که     ده و در زیر میکرو شود و در 

 شود.هاي بدخیم در دیده شود، فرد براي اقدامات تشخیصي درماني به سطح سه یعني بیمارستان تخصصي ارجاع ميسلول

 

 برنامه تشخیص و درمان سرطان دهانه رحم در ایران: سطح سه

ستان تخصصي          سه یا تخصصي که معمواًل یک بیمار سطح  ست، ابتدا ارزیابي   در  سرطان ا د  هاي کامل تري ماننیا یک مرکز 

شود و در صورتي که درگیري اعضاي دوردست وجود نداشته باشد، انواع        اسکن انجام مي  CTآزمایش خون و در صورت نیاز  

 شود.ها که معموالً شامل جراحي یا رادیوتراپي و شیمي درماني همزمان است، انجام ميدرمان

ها،  شتتود تا اگر در این بررستتيماه با معاینه بالیني پزشتتک پیگیري مي 6تا  3ها، بیمار به فواصتتل هر ن درمانپس از پایا

 هاي الزم انجام شود.هایي از عود وجود داشت، درماننشانه

 

 مراحل سرطان دهانه رحم 

 شوندمي کند که تنها بر روي سطح دهانه رحم یافتهاي سرطاني را توصیف مي، سلولمرحله ص ر. 

 به دهانه رحم است. محدودسرطان  ،مرحله اول  

 از دهانه رحم خارج شده اما به دیواره لگن یا قسمت پاییني وا ن نرسیده است. سرطان  ،مرحله دوم   

  از دهانه رحم خارج شده و به دیواره لگن یا قسمت     سرطان  ،مرحله سوم

ا سبب مشکالت    هپاییني وا ن رسیده است و ممکن است با انسداد حالب     

کلیوي نیز بشتتود. همچنین ممکن استتت درگیري غدد لنفاوي لگني هم    

 وجود داشته باشد.

 ست  تومور ،مرحله چهارم سیده یا این به مثانه یا را سلول  روده ر هاي  که 

 است.هاي بدن گسترش یافته سرطاني به دیگر قسمت

 

 های درمانی سرطان دهانه رحم روش

 جراحی

  طوري کهکنند. ، معموالً براي برداشتن هر بافتي که احتماالً حاوي سرطان است جراحي را توصیه مي     نسرطا  مرحله دوم تا 

نه رحم   ها فت اطراف را برمي     ،د با قداري از  مال دارد جراح  رحم و همچنین م ند. احت له  ،دار غدد    هاي رحم، تخمدان  لو ها، و 

 .لنفاوي نزدیک تومور را هم بردارد

 

 پرتودرمانی

خارجي از پرتو  در پرتو  ماني  هاي   هاي پرانر ي براي کشتتتتن ستتتلول  در

کنند. ممکن استتتت ستتترطاني موجود در ناحیه مورد هدف استتتتفاده مي

سلول  سرطاني که پس از جراحي   پرتودرماني خارجي در نابود کردن  هاي 

نده    ما یا پرتودرماني از          باقي  باشتتتد. در پرتودرماني داخلي،  ند هم مفید  ا

ستفاده مي نزدیک، از مواد راد   هایي و دراز طریق میلهشود که  یواکتیوي ا

طي یک مدت زمان نستتبتا کوتاه، دوز معیني از اشتتعه را به ناحیه تومور و  
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درماني درمان  رحم هستند با ترکیبي از پرتودرماني و شیمي دهانهدر اغلب موارد، زناني که دچار سرطان  .رسانداطراف آن مي

شکم، تهوع، استفراغ و شل     درد  شامل پایین رفتن شمارش سلول خون، احساس خستگي،       اندتومي شوند. عوارض جانبي مي

 .یا آبکي بودن مدفوع باشد
 

 درمانیشیمی

هاي سرطاني موجود در سراسر    درماني، براي دسترسي به سلول   در شیمي 

نه  کنند. در مورد ستتترطان   بدن از دارو استتتتفاده مي   به     دها رحمي که 

مناستتب استتت درماني ستتترش یافته استتت، شتتیميهاي دوردستتت گاندام

ماني نیز استتتتفاده          با رادیوتراپي از شتتتیمي در همچنین گاهي همزمان 

سته به دارو  شود. مي صرف مي   عوارض جانبي، ب صي که م شود و   هاي خا

ند هاي آن، مي دوز شتتتامل خستتتتگي، ریزش مو، تهوع، استتتتفراغ، و     توا

 .اشتهایي باشدبي

 
 

  ،به خوردن غذا شود  میليبيان باعث خستگي یا  سرط  ممکن است درمان 

اما دریافت کالري کافي براي حفظ وزن مناستتتب بدن اهمیت دارد. بیمار       

شورت نماید و درباره     صص تغذیه م در طول درمان   تغذیهباید با یک متخ

هم مهم استتت. امکان   بدني یتهایي دریافت کند. فعالستترطان راهنمایي

 ي بیمار را افزایش دهد و در ضتتتمن تهوع و    دارد تمرین بدني مالیم انر 

سترس او را کم  شورت نماید    ا شک خود م   اندتا بدتر کند. بیمار باید با پز

 .ها براي او مناسب هستندکدام فعالیت
 

 سرطان دهانه رحم  و باروری

در برگیرد که در این    همها را است و شاید برداشتن تخمدان     رحم در اغلب موارد شامل برداشتن رحم   دهانهسرطان   درمان

شود، شاید بیماري که تحت عمل   تشخیص دادهدر آینده منتفي خواهد شد. اما اگر سرطان زود  فرد مبتالصورت باردار شدن 

 هنوز هم بتواند باردار شود و زایمان کند.   ت،جراحي قرار گرفته اس

 

 

 

 
 


