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   بر پيشگيري از بيماري در بانوان اجماليمروري
  

 اغلـب ايـن   .  است گري  غربال آزمايش هاي ،   طب پيشگيري  بخش اصلي در  يك  
در مراكـز     همچنـين  اوليه سالمت، مراكز مراقبت   در   پزشكاز طريق   ها  آزمايش  

زمـايش هـاي    برخـي آ  . دمي باشن متداول    در دسترس و   هادرماني و بيمارستان    
در ادامه بـا آزمـايش هـاي        . انجام شوند  ديگريتخصصي ممكن است در مراكز      

          بيمـاري به موقـع    تشخيص  در   كه   )ي خطر عموما ساده و ب   (  سودمند گري غربال
  .آشنا مي شويد، به ما كمك مي كنند )مخاطره انگيز شونداغلب قبل از اينكه  (

 ١
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  پوكي استخوان
 در  و   پيدا مي كنـد   به طور پيشرونده اي كاهش       استخوان   تراكم،  بيماريدر اين   
 در حفـظ    "ن   اسـتروژ  "هورمون  . شود منجر به شكستگي استخوان مي       نهايت
هورمون كـاهش   اين   سطح    كه يائسگي بعد از . ي دارد مهمنقش   ، استخوان تراكم

 پوكي اسـتخوان در      ،رو  از اين  .وان تسريع مي گردد    استخ تحليل  روند مي يابد، 
  .  بسيار شايع استبانوان يائسه

   

 ٢

. نداردنشانه اي   هيچ   استخوان،    بي دليل  تا قبل از شكسته شدن    پوكي استخوان
پيچ يك   يا حتي     يك ضربه كوچك   ،معمولي  زمين خوردن  مي تواند با  شكستگي  

. ند، رخ دهد  ن بدن وارد نمي ك    صدمه اي به   كه در حالت عادي      ، بدن  ساده نخورد
پيشگيري و درمان پوكي استخوان مي تواند خطر شكستگي استخوان را كاهش            

  .دهد
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   پوكي استخوان درگري  هاي غربالآزمايش
، كه بـا كمـك      )جذب سنجي انرژي دوگانه اشعه ايكس      (DEXAاسكن به روش    

  :آن موارد زير قابل دست يابي است
  استخوان تراكماندازه گيري   
  قبل از اينكه به شكستگي منجر شود،پوكي استخوانآشكار سازي   
 شكسته شدن استخوان در آينده پيش بيني احتمال   
   

 ٣

ـ بـا بررسـي    از پزشـكان    تعـدادي ،  مورد بحـث اسـت     هنوزاگرچه راكم ت
  .كنندمي پايش   را اثرات درمان پوكي استخوان،استخوان

در معرض  كه   سال   65 خانم هاي يائسه زير      همه ، براي  ملي پوكي استخوان   بنياد
 ،هـستند شرايط پزشكي همـراه بـا پـوكي اسـتخوان            يا   و پوكي استخوان    خطر

ـ        آزمايش ،  انجام  ترباالو   سال   65خانم هاي   همچنين   دا  تـراكم اسـتخوان را اكي
  .توصيه  مي كند
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   پستانسرطان
از تقريبا   .ياالت متحده است   بانوان ا  ميانترين سرطان در    شايع   ،پستانسرطان  

مبـتال  پستان  سرطان   به    يك نفر  ، سالگي زنده مي ماند    65كه تا سن     خانم 9هر  
مـي   ايـن بيمـاري دچـار         به  سالگي 65 بعد از    ، هم هر چند بسياري   . شد خواهد
  .شوند

 . حائز اهميت است    پستان هنگام سرطان عوامل خطر زا، تشخيص زود      گذشته از   
 انجـام   مطالعـات تر تشخيص داده شود، كوچكتر است و        زودزيرا سرطان هر چه     

پستان  در زمان تـشخيص  كه هرچه اندازه سرطان  اند  نشان داده   به وضوح  شده
. د بيـشتر خواهـد بـو      بيمار طول عمر     كوچكتر باشد، شانس درمان با جراحي و      

ماننـد  بـدن    سرطان در غدد لنفاوي و ساير اعضاء         قبلي انتشاراحتمال   همچنين
  .است كمتر،  پستانكوچك تر ي هاسرطاندر   ريه، كبد، استخوان و مغز

 ٤
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  پستان سرطان گري   غربالآزمايش هاي 
 خود فرد ماهانه پستان توسطمعاينه    
  توسط پزشكپستان معاينه  
 ماموگرافي  

 موثرترين 

 ٥

پستان ني  ي بال معاينه، ماموگرافي و    پستان  براي تشخيص سرطان     ابزارها اگرچه
          هـم پـستان توسـط خـود فـرد         معاينـه   مجرب است،    مراقبين سالمت     پزشكان و  توسط

تـصاويراشعه ايكـس    . باشـد پـستان    پيدا كردن سـرطان      رزودتدر     ابزار موثري  مي تواند 
ازه هـاي بـسيار     اني را در اند   سرطتوده   ناميده مي شود، مي تواند       "مماموگرا" كه   پستان
 آشكار كند و    ،تشخيص داده شود   بالينيهاي   مدت ها قبل از اينكه بوسيله معاينه         ،كوچك
بانوان بقاي   ،  رام ها گام بوسيله ماموگ  نه كه تشخيص زود    است   بسياري دال بر اين   شواهد  

 احتمـال   ، طبيعـي  ميـك مـاموگرا    با اين وجـود     . مي بخشد بهبود  ي را   مبتال به اين بيمار   
 ،و پزشـك  پستان توسط خـود فـرد       معاينه    و  نمي كند  به طور كامل رد      را    پستان سرطان

خود پستان  كه به طور منظم     هايي  خانم  واقع  در  . بااليي برخوردار است  هميت   ا همچنان از 
  .مي كنند  پيداراپستاني ها ي توده   مواردتمام  از%90را مورد معاينه قرار مي دهند، 

www.ParsBook.org

http://images.emedicinehealth.com/images/SlideShow/Osteoporosis_s5_fractured_spine.jpg�


  
  

  )ري فشا پر ( فشار خون باال
 ايـن   بـروز  و احتمـال     دارند فشار خون باال     ،از جمعيت آمريكا  حدود يك ششم    

باال  بالغين ميان در  نسبت در نتيجه اين  . مشكل با باال رفتن سن افزايش مي يابد       
  وجود فشار خـون بـاال در       احتمال .استهم   سالخوردگان بيشتر در   و حتي    بوده

  .است ينسايراز   بيشتر،  هاي آفريقايي تبارمريكاييآ
 باال بد   

 ٦

بـه   مي تواند عوارض جدي      ،هشدار دهنده اوليه  هيچ نشانه   ن  وفشار خون
ر خـون   ادرمان فـش  شواهد خوبي وجود دارد مبني بر اينكه        . همراه داشته باشد  

 و  كـاهش دهـد    تواند  مي و نارسايي كليه را   حمله مغزي    خطر بيماري قلبي،     ال،با
پايين  هاي  روش  باال، مي توانند از     فشار خون  درجه از  بزرگساالن با هر   همچنين  

 اصـالح  رابطه بابا پزشك در مشورت بنابراين . ده فشار خون بهره مند شوند   نآور
 ،ورزشـي هاي  فعاليت   انجام   استرس و ، كاهش   وزنمديريت   زندگي، مانند    الگوي

  .بسيار مهم  است
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   باالفشار خون  يغربال گر آزمايش هاي
در مبتاليـان بـه      گيري كـرد؟   شار خون را اندازه   بايستي ف ي  بار م  چند وقت يك  

  و آن بـودن بـاال     شدت به ، تعداد دفعات اندازه گيري فشار خون        پرفشاري خون 
. داردبـستگي   ،  مغـزي  وجود ساير عوامل خطر براي بروز حمله قلبي و           همچنين
) سيـستوليك   ( فشار بيـشينه    به ميزان   فشار خون طبيعي     اخيراي كه   افراد بالغ 

  درميـان  سالحداقل يك   بايد  ،  داشته اند  85) دياستوليك  ( شار كمينه    و ف  130
  .خود را كنترل كنندفشار خون 

  

  :ازه گيري هاي فشار خوندان
 130-85/139-89            فشار خون   طبيعيباالترين حد  
 140-90/159-99                       مرحله اول فشار خون باال  
  

 ٧

  100/160                  باالمرحله دوم و سوم فشار خون
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  سرطان گردن رحم
  

 ،)بـاز مـي شـود       مهبلي  قسمتي از رحم كه به درون حفره        (  سرطان گردن رحم  
ـ سرطان   .سومين سرطان مربوط به دستگاه تناسلي بانوان است         رحـم در    ندرگ

  رحـم   نگـرد سـرطان    .ي انساني ايجاد مي شـود     "پاپيلوما"پي ابتال به ويروس     
 بـر روي     غير طبيعي  هاي پيش سرطاني    از ظاهر شدن سلول    پس ها   مدتاغلب  
سـال  چنـد    از   پسهاي غير طبيعي     اين سلول . ظاهر مي شود  دن رحم،    گر سطح

پـس از ايـن     سلول هاي سـرطاني     . تغيير شكل مي دهند   گردن رحم   به سرطان   
  . منتشر شوند يا كردهتهاجمبدن بخش هاي  ساير  بهمي توانندتحول، 

 ٨
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  دن رحم سرطان گر غربال گري هايآزمايش
  در  كـه  اسـت در مطـب     ساده و سريع     آزمايشيك   ، )پاپ اسمير (  پاپ آزمايش

يا   و ) آسپيراسيون ( با عمل مكشي  گردن رحم    از سلول هاي      اي  نمونه ،نآ حين
ميكروسـكوپ  و بـر روي الم شيـشه اي          جمع آوري    ) بسو آ  ( برداشت با پنبه  

از نظر وجود سلول هاي سـرطاني و         اين نمونه . مي شود يا گسترش داده    كشيده  
   .قرار مي گيردبررسي مورد در زير ميكروسكوپ پيش سرطاني 

 بخشي      

 ٩

 سـالگي شـروع     18 كه از     عادي ناحيه لگن   معايناتاز   خانم ها به عنوان
 خطـر سـرطان     از آنجـا كـه    . آزمايش پاپ اسمير بدهند   بايد  ، هر سال    مي شوند 

  افـزايش مـي يابـد،     بـشدت    فعاليت جنسي    آغاز ين رحم در اولين سال ها     گرد
بـا  .  مي كنند  آغازجنسي   فعاليت    را با شروع     بانوان گري   غربالبرخي پزشكان   

تـا  ،  مرگ ناشي از سرطان گـردن رحـم         ميزان  پاپ اسمير،   منظم آزمايش   انجام  
  .پيدا مي كند كاهش% 70
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  پيشگيري از سرطان گردن رحم
 بـانوان  به  ، Gardasil به نام يواكسنهت تزريق جسازمان غذا و داروي امريكا 

 ي انـساني  "پاپيلوما"ويروس  نسبت به    است كه  مجوز صادر كرده   ، سال 26 تا   9
  .ايجاد ايمني و محافظت مي كند  "تواما  18 و 16 ،6،11انواع

القـاي  ن و همچنين     بي خطر بودن آ    ،گرفته با اين واكسن   تالش هاي اوليه انجام     
ي "پاپيلومـا "نوع ويروس   عفونت با اين چهار      يي در مقابل  باالحفاظتي با درجه    

  .انساني موجود در واكسن را نشان داده است
     

 ١٠

كنترل مركز  . تجويز مي شود   شش ماه    مدتسه تزريق در     اين واكسن به صورت
  سـاله  12 و   11اين واكـسن را بـه دختـران         دريافت  ،  آمريكايماري  بپيشگيري  و

تا به   كه   ه سال 26 تا   13چنين براي دختران و زنان      هماين واكسن    .مي كند توصيه  
را دريافت نكـرده انـد، توصـيه         سري كامل واكسن   واكسينه نشده اند و يا       حال

  .شده است
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    ) HIV ( سيستم ايمني انسانويروس نقص
HIV،      صرف . مي شود ) اكتسابي ايمني نقص سندرم(  بيماري ايدز ويروسي است كه سبب

و ساير دستگاه تناسلي    در خون،    HIV بروز نشانه هاي بيماري، ويروس       نظر از بروز يا عدم    
 بيماري از يك شخص بـه شـخص   انتقال. داردوجود تمامي افراد آلوده شده     بدن  ترشحات  

 پوسـتي     هـاي   جراحـت  و، مقعد، دهان، چشم     مهبل  ( بدن فرد سالم  بوسيله تماس    ،ديگر
 ترشـحات   با) فرو رفتن سوزن    محل   يا   ، زخم خون مردگي ناشي از كوفتگي    مانند بريدگي،   

  .رخ مي دهد  بدن فرد بيمار،آلوده
 

 ١١

باعث افـزايش طـول عمـر و          به طور مشخص   HIVضد درمان هاي دارويي جديد    كهبا اين
  يا واكـسن    قاطع اما هنوز درمان  ،  مي شود افراد آلوده به اين ويروس      زندگي  بهبود كيفيت   

 كـشنده   ، آلوده شده  ي كه فردن ويروس براي هر     اي   عفونت با    عاقبت  .آن وجود ندارد  براي  
 مهمترين قدم در پيشگيري از بيماري و مـرگ          ، ويروس انتشار از   جلوگيري بنابراين   .است

 با داروهاي ضد  زود هنگامدرمانممكن است ،  نظريلحاظ  از  . مي باشد عفونت  اين  ناشي از   
 اما اين اقـدام هنـوز      . دهد ياري    ايدز  ويروس بارا براي مبارزه     بدن    سيستم ايمني  ،ويروس

مهمتـرين  زود هنگـام     تشخيص   .شود ويروسمنجر به عالج يا ريشه كن شدن        نمي تواند   
    .ويروس استانتشار م براي پيشگيري از قد
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  HIV غربال گريآزمايش هاي 
 

 كه پس از     ناميده مي شود   ELISA آزمايش،   HIV  هاي ضد   خون براي آنتي بادي    آزمايش غربال گري    
آلـوده  افـراد   . دگـرد انجـام مـي      " وسترن بالت  "  نامه   ب  تائيدي    ، يك آزمايش   ELISA ت شدن مثب
 HIV بـراي    خون هاي آزمايشبا انجامها تن و بدون نشانه باقي بمانند تا چند سال ممكن است  HIVبه

ـ  ، عـادي  بايستي به صـورت   افرادي هستند كه     موارد زير . دبر  خواهند به بيماري خود پي   است كه     ايرب
  :شوندتوصيه  HIV آزمايشانجام 

 
 خانم هاي باردار  
 ويروستماس شغلي با ي كهافراد   HIV و ي كاركنـان مراكـز بهداشـتي درمـان    ماننـد (، دارند 

  .)كار مي كنند ويروس با اينمحققاني كه 
 و يا رابطـه     شركاي جنسي متعدد دارند   كساني كه   (  دارند جنسي پر خطر   رفتار هاي    ي كه افراد

  .برندمي بكار  كه سرنگ مشترك افراد معتادييا و  )افظت نشده برقرار مي كنندجنسي مح
  متقاضي انجام اين آزمايش است كه كسيهر.  
     

 ١٢

   و يـا      گلبول هاي سفيد    پايين بودن تعداد  ،  با علت نامشخص  ، تب   مبتاليان به بيماري سل فعال
 .در آنها تشخيص داده شده استمقاربتي كساني كه يك بيماري 
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  HIV انتشار از لوگيريج
  

 از آلوده نبودن خود اطمينان     اينكه    مگر ،پرهيز كنند   از برقرار كردن رابطه جنسي      دو شريك جنسي   هر 
 بعـد از آخـرين      HIV از نظر آنتي بادي بـر عليـه          ها  آن يهر دو  آزمايش    بعنوان مثال (  .داشته باشند 

ه شده اند تا دو مـاه       خاصي كه به تازگي آلود    اش اكثردرآزمايش هاي عادي،    با اينكه   ). د منفي باش  ،تماس
 بعـد از آلـودگي همچنـان      افراد پاسخ آزمايش حتي تا شش مـاه         % 5 ، تا دنومثبت مي ش   بعد از آلودگي  

ماننـد كانـدوم   ، اسـتفاده از روش هـاي پيـشگيري،    تماس جنسي  از  عدم پرهيز  صورتدر .منفي است 
  .ضروري است

 ي باردار آلوده به    خانم ها  درHIV درمان با داروهاي ضـد ويـروس         نوزاد مناسب پيش از تولد   وره  ، مشا ،
و درمان كوتاه مدت نوزاد تازه متولد شده،      زايمان   مناسب در فرآيند     مراقبت اول بارداري،    بعد از سه ماه   

  . را كاهش دهدHIVعفوني شدن نوزاد با  زيادي تا حد دمي توان
  شترك ممسواكسرنگ، تيغ اصالح و  سوزن واستفاده از عدم.  
       در معرض قـرار گـرفتن      و يا     به پوست  سابقه فرو رفتن سوزن آلوده    كاركنان مراكز بهداشتي درماني كه

ابـتال بـه    براي كاهش خطر    ،  دارند شخاص آلوده را  با مايعات بدني ا   چشم، دهان و يا پوست آسيب ديده        
  .  دريافت كنندHIV داروهاي ضد ويروس ، بايستيعفونت

 ١٣
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  باال بودن كلسترول خون 
(    )"ديس ليپيدمي هيپرليپيدمي،" هيپركلسترولمي

  
    

 ١٤

                  ، خطـر تـصلب شـرايين      HDL يا ميزان پـايين كلـسترول        LDLميزان باالي كلسترول
                نوجـواني  سخت شدن سـرخ رگ هـا در       . را افزايش مي دهد   ) سخت شدن سرخ رگ ها      ( 

اين مشكل  . ت كند ف پيشر ،و بدون بروز هرگونه نشانه اي براي سال ها         آغاز شده تواند   مي
  .مي شود  مغزيبعد ها در طول زندگي منجر به حمله قلبي و 

ورودي  ميـزان    مـورد بيمـاران بايـد در      .  چند بعدي است   LDL كلسترول    افزايش درمان
اهش وزن و و كلسترول، همچنين ك   تام، چربي اشباع شده      چربي   ورودي  بدن،  تام به  كالري
پـايين آورنـده    داروهـاي   اسـتفاده از    . ورزش منظم با پزشك خود مشورت نماينـد        انجام

شتر افراد مبتال به ميزان افزايش يافتـه چربـي   يل، يك بخش مهم از درمان براي ب       ورلستك
 .استخون 
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  ) كلسترولمي هيپر (براي باال بودن كلسترول غربال گريآزمايش هاي 
  

  :پانل چربي خون شامل
  تامكلسترول  
 كلسترول LDL ) كلسترول بد( 

 كلسترولHDL) كلسترول خوب( 

 تري گليسريد  
LDL 

 ١٥

 تصميم سـازي بـراي     در را تشكيل مي دهد كه       لكلسترو پانل از بخشي ،
 پانـل هـاي     ، بايـد  بار اين كه هر چند وقت يك      و از همه شاخص تر است    درمان  

ـ  تمـام    . چربي آزمايش شوند را نيز مشخص مـي نمايـد                     سـال،   20راد بـاالي    اف
  ،پزشـكي   در مـوارد خـاص     وداشته باشند    چربي   پنج سال يك پانل    هر يستيبا

  . مي شود بيشتر انجام آندفعات
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  )ديابت شيرين  (  2نوع بيماري قند 
  

ـ    ميزان باالبودن است كه با     ي بيماري ،ديابت شيرين   بـه دليـل   )  گليـسمي هيپر( ون   قند خ
. گردد مشخص مي ي اين موارد، ين، كاهش توليد انسولين و يا هر دوانسول معيوب عملكرد

% 18كـه   تخمين زده مي شـود      . ياالت متحده آمريكا است   ديابت هفتمين عامل مرگ در ا     
  .  سال مبتال به ديابت هستند65افراد آمريكايي باالي 

آسـيب  تبديل به يـك      كه  اين تا  و شده انداميموجب آسيب    ، شيرين به طور شايع    ديابت
به ويـژه    ( كمتر  تام كالريدريافت   ي وجود دارد كه   شواهد .نشانه اي ندارد   ،شودن گسترده
از دسـت دادن    ، ورزش منظم و     )شيرينيانواع   شده، شكر و     يفرآورنشاسته  كمتر   دريافت
،  وزن ضـافه كنتـرل ا  .  كنـد  جلـوگيري مي تواند از پيشرفت بيماري      به خوبي   وزن،  اضافه  

 گلـوكز تحمـل    مبتال به    افراد اغلب در  و   مي شود  قندمتابوليسم     دري   بهبود باعثمعموال  
   .مي گرددآن طبيعي  شدن  معيوب، منجر به 

  

 ١٦
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  2 نوع  در ديابت شيرينغربال گريآزمايش هاي 
  هرگونـه    قند  



 مي گردد  مشخص ليتردسي ميلي گرم در126بيش از .  

     بار گلـوكز خـون ناشـتاي خـود را           هر سه سال يك

 بـدونقند خون ناشتا حـداقل هـشت سـاعت        آزمايش   (خون ناشتا    
  . استليتردسي در ي گرم  ميل100كمتر از آن  طبيعي سطح ، ) كالريدريافت

 ، ليتـر دسـي   در   ميلـي گـرم      125 تـا    100 ي با قند خون ناشـتا     ،يديابتپيش  موارد   
  .مشخص مي شود

 خون ناشتاي قند با ،ديابت 
          صرف يـك   از   ساعت پس    دوكه قند خون    ( آزمايش قند خون دو ساعت بعد از غذا

 ميلـي   140 طبيعي آن كمتـر از       سطح).   اندازه گيري مي شود    مختصر،وعده غذايي   
  . استليتردسي  گرم در

 بايد ، سال 45افراد سالم باالي     
 نمايند  

 ١٧

ابتال بـه    در معـرض خطـر     د طبيعي ااز افر  بيشتر  كه بالغي  افراد  و اندازه گيري
  . دهند آزمايش ،بار تر از هر سه سال يكبسيار بيش هستند، بايستي ديابت
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 ١٨

  ) ركتال كولو(  بزرگسرطان روده
  

. مرگ ناشي از سرطان اسـت     شايع  دومين عامل   در مجموع   ،   بزرگ سرطان روده 
 چه و )بعد از سرطان ريه و سرطان سينه      ( بانوان    چه در  ، سوم تبهر اين سرطان در  

ـ  ) بعد از سرطان ريـه و سـرطان پروسـتات            (در آقايان  دانـشمندان  .  دارد رارق
بـزرگ   روده   " هـاي   پوليـپ  "، از    بزرگ موارد سرطان روده  اكثريت  معتقدند كه   

، پوليـپ    بـزرگ  داخلـي روده  سـطح   رشد پيش سرطاني در     به  . ( شودناشي مي   
سـاير  ، اين سلول ها مي توانند بـه         شدن        بعد از سرطاني  ).  مي گردد           اطالق

 مـي   "متاسـتاز  " شوند كه به اين حالت       منتشر اي  و كنندحمله  بخش هاي بدن    
 قبـل از     بـزرگ   روده  هـاي   خارج كـردن پوليـپ     ، با  بزرگ سرطان روده . گويند

  . قابل پيشگيري استآن،سرطاني شدن 
  س
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   بزرگ در سرطان روده غربال گري هايآزمايش

                     خـون مخفـي در مـدفوع و    آزمـايش تـشخيص  بايـست   تمام افراد سالم در سن پنجـاه سـالگي مـي       
 سـال يـك بـار       پنج كه اولي سالي يك بار و دومي         ،را انجام دهند   " انعطاف پذير   سيگموئيدوسكوپي "

 تمام افراد سالم در سن پنجاه سالگي مـي       ،"وسكوپي انعطاف پذير  سيگموئيد "به جاي   .  شود  مي تكرار
ـ  و ندا  موارد مذكور در صورت طبيعي بودن      انجام دهند و     " كولونوسكوپي "    توانند   قبلـي  ابقهشتن س
   .دنماين تكرار ، آن رابار  يك سال10هر  روده يا سرطان روده، هايپوليپ

   در مـدفوع را     خونمقادير ناچيز ه   ك مي باشد  شيميايي    آزمايش يك: ي در مدفوع  خون مخف آزمايش 
 .نتيجه صحيحي نمـي دهـد     هميشه  البته  ،  است و آسان    كه كم هزينه  زمايش  اين آ . دسازمي  آشكار

 ي غير از  ، علت آن موارد مثبت    ي از ربسيا و   نمي شوند زمايش تشخيص داده    ان ها با اين آ    برخي سرط 
  .دارندسرطان 

 و  مي شود نسبتا سريع و آسان است كه در مطب انجام          روش  يك  :  انعطاف پذير  سيگموئيدوسكوپي 
 پزشكراي  را ب بزرگ  روده   مشكوك بخش هاي انتهايي    جراحات و نمونه برداري از     مستقيم مشاهده

  دقيـق  كامـل و   "كولونوسكوپي"به اندازه   و  ناراحت كننده است    مقداري   اما  . امكان پذير مي سازد   
  . نيست

 كولونوسكوپي :

 ١٩

تـرين  دقيـق  تـرين و   كامـل و امكان پذير مي سـازد  را بزرگ  روده   تمامي   مشاهده
 بـوده و   بسيار گرانتـر            ،           است وريدي   بخش  استفاده از داروهاي آرام    نيازمند، اما اغلب    آزمايش است 

  .برخي از بيمه نامه ها آن را به عنوان يك ابزار غربال گري پوشش نمي دهند
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  سرطان مثانه
   ساالنه  

 ٢٠

 منجر به بيش     كه به سرطان مثانه مبتال مي شوند      آمريكايي   61000بيش از
ـ  زنـان     بيش از  مردان سه برابر   ابتال   احتمال. مي گردد   مرگ ردمو 13000از ت، اس

ايـن  .  دارند  سن  سال 55 باالي    ، به اين سرطان   مبتاليان% 90  نزديك به  همچنين
يك تومور سـطحي    صورت  به  مثانه  داخلي  اليه پوشاننده سطح    از   ، سرطان شكل

، وجـود   عالمت هـشداردهنده آن    ترين    شايع  و شروع مي شود  ) جا   سرطان در (
 ،آن باشـد  در   ادرار رنگ    براي تغيير   خون ازه كافي دبه ان  اگر. استخون در ادرار    

ساير نـشانه هـا     . تغيير كند  تا قرمز تيره،     مسي روشن از  ممكن است   رنگ ادرار   
غيـر   ، تكرر ادرار و احـساس نيـاز        ادرار  دفع گامندرد ه  شامل بروز ممكن است   

سـرطان مثانـه    و نـشانه هـاي   عالئم داراي كه فردي . ادرار باشد  دفع    به   واقعي
 )ارولوژيـست   ( ك متخصص كليه و مجـاري ادراري        پزشزير نظر يك     بايد   ،است

مراحل اولين  در  سرطان مثانه    آزمايش هاي تشخيصي     قرار گيرد  تا    معاينهمورد  
  . شود بيماري انجام
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  مثانه  سرطانغربال گري هاي آزمايش
آزمـايش  ( گلبول هاي قرمز است      از نظر وجود  زمايش ادرار   آشامل  ،  غربال گري 
 انجام شود و   نوارهاي تشخيصي    با از ابتدا      مايش ممكن است  زاين آ ). كامل ادرار 

 تنهـا بررسـي     از ابتـدا    يـا  ،گيرد  قرار تاييد  ادرار مورد   بررسي ميكروسكوپي  با
 ن نشانه بدومراحل اوليه سرطان مثانه ممكن است       . صورت پذيرد  ميكروسكوپي

ـ ادرار  وجـود خـون در    . باشدريزي قابل مشاهده در ادرار       خونبدون   و بـا  را اكث
  . مسلح ديده نمي شود  با چشم غيرمشاهده بوده وروش ميكروسكوپي قابل 

و يا سابقه تماس شغلي       سيگاري هستند   قبال و يا در حال حاضر      تمام افرادي كه  
 چـرم، السـتيك     ، رنگ سـازي    صنايع  در  معين كه اغلب   يمياييبا برخي مواد ش   

 بايـد بـه      سـالگي  60 از   پس ،دارند مورد استفاده قرار مي گيرند     كائوچوو  چرخ  
  .قرار گيرندبررسي از نظر وجود خون در ادرار مورد  صورت دوره اي

 ٢١
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  )گلوكوم (آب سياه
  

آب  .مي باشد چشم   فشار داخل غير طبيعي   با افزايش   همراه   وضعيتيآب سياه،   
 كه بـه تـدريج بـا    است اصطالحي است براي گروهي از بيماري هاي چشم    ،هاسي

منجر بـه   ،  مغز منتقل مي كند    را به    بينايي كه تصاوير  ايي دائمي عصب بين   آسيب
نابينايي غير  اين بيماري منجر به      اچرعلت اين كه    . مي شود بينايي  كاهش قدرت   

 مگـر   مي باشد، اغلب بدون نشانه    آب سياه   قابل بازگشت مي گردد اين است كه        
ي خوبشواهد   .دست دادن بينايي شروع شده است      از زماني كه خيلي دير شده و     

         ، در آب سـياه     درمان فشار افـزايش يافتـه چـشم         با كه وجود دارد مبني بر اين    
   .  كردجلوگيري از نابينايي مي توان

 ٢٢
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  ب سياه آغربال گريآزمايش هاي 
ـ  چشم كه شامل غربال گري آب سياه       ه هاي معاين  فاصله  چشم پزشكي امريكا   كادميآ  ز ني

   :ده استرا به شرح ذيل توصيه نمومي شوند، 
   افراد آفريقايي تبار يا افرادي كه  سابقه ابتال به آب سـياه در               : سالگي 29 تا   20سن 

 ساير افـراد   . بايد هر سه تا پنج سال يك بار معاينه چشم شوند          ،  خانواده خود دارند  
  .  قرار گيرند معاينه چشمحداقل يك بار مورد  بايددر اين دوره سني

   يقايي تبار يا افرادي كه  سابقه ابتال به آب سـياه در              افراد آفر  : سالگي 39تا   30سن
ساير افـراد    . ، بايد هر دو تا چهار سال يك بار معاينه چشم شوند           خانواده خود دارند  
  . قرار گيرندمعاينه چشم  حداقل دو بار مورد  بايددر اين دوره سني

  هر دو تا چهار سال: سالگي64-40سن.  
  دو سالهر يك تا:  سالگي يا بيشتر65سن .  

 سالمي كه             

 ٢٣

طبيعـي  ابـتال   خطر  احتمال  هر چند يك توصيه  غربال گري رسمي براي موارد
 فشار  )شايد ساليانه ( سال ، به طور دوره اي        60د باالي   تمام افرا دارند وجود ندارد، بايستي     

  . ندنماي  را اندازه گيريچشمداخل 
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  مالنوم
                 مالنـوم بـدخيمي    .مـي باشـد   ترين شـكل سـرطان پوسـت، مالنـوم           خطرناك

. توليـد مـي كننـد      رنگدانه   ،كه اين سلول ها در پوست      است  ها " مالنوسيت "
قرارگـرفتن در معـرض     زيـاد   ممكن است ارثي باشـد و        م مالنو استعداد ابتال به  

  . خطر ابتال را افزايش مي دهد  هم،فتاب سوختگيآ  وآفتاب
گـري   هرچند كـه فوايـد غربـال      .  باشد ميسرطان پوست، شايع ترين سرطان      

.  اوليه مي تواند مـوثر باشـد      در مراحل  درماناما   ،سرطان پوست نامشخص است   
 داده  پوست تشخيص منظم   ات  با معاين  تر نازك حلهدر مر   ممكن است  ا ه مالنوم

 رشد رو بـه   كهمه ضخي نسب به مرحل   تر ه نازك حل ها در مر   مالنومدرمان  . دنشو
 بيـشتري  موفقيـت   نفـوذ كـرده، از      تر پوست    قي اليه هاي عم    به پايين داشته و  

  . استبرخوردار 

 ٢٤
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   مالنومبال گريرغآزمايش هاي 
آمريكا پيـشنهاد مـي كنـد كـه         انجمن سرطان   .  پوست بدن  تمام نواحي اينه  مع

 سـالگي   40بعـد از    بار و     سالگي، هر سه سال يك     40 تا   20 سنين   پوست بدن در  
  . قرار گيردينه پزشكهر سال يك بار، مورد معاي

  :ك نشان دهيد، به پزششديد مشخصات زير  سياه باخالاگر متوجه  يك  
  ميلي متر6قطر بيشتر از   
 ،هموار نابه مفهوم شكل نامتقارن  
  منظمناحاشيه داراي  
      ،ماننـد  غير معمول   رنگ هاي   يا  چند رنگي   يعني  داراي الگوي رنگي متغير

  .بي يا سياهآ

 ٢٥
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   سالمتغربال گري اهميت 
 در خصوص   هر چه زودتر   تعلل نكنيد و    داشته باشيد،   فعال نقشدر سالمت خود    

 تحقيقـات   زمايش ها و  آ.  كنيد مشورتخود   پزشك    آزمايش هاي غربال گري با    
 ايـن كـه دقيقـا       بـاره اگـر در    . جديد همواره در حال توسعه و پيشرفت هستند       

 اين  لطفا پرسش داريد، است،  مناسب و درست     براي شما    كداميك از آزمايش ها     
  چون مهم است دانستن اين مطلب    . با پزشك خود در ميان بگذاريد      نگراني ها را  

مـشخص  را بيمـاري  يك به فرد ابتال افزايش احتمال د  ن مي توان   تنها انكه پزشك 
، سـاده تـر    به طور  . نباشد  قابل پيش گيري    ممكن است  الزاما  و اين بيماري   دنكن

زشك شما، بيماري را تا آنجا كه ممكـن اسـت زودتـر             براي اطمينان از اين كه پ     
بـه   او بـا  شما نياز خواهيد داشت كه    به طور مناسب درمان كند،       تشخيص داده و  

   .از نزديك سالمتي شما را پايش نمايدتا بتواند د يكاري نماي همگونه اي

 ٢٦

  
  

www.ParsBook.org



 
MELISSA CONRAD STÖPPLER 

com.emedicinehealth.www 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  علي اصغر صفري فرد             
                                         كارشناس ارشد خون شناسي و بانك خون

نده و مترجم حوزه سالمتنويس                                                      

 ٢٧

 

Safarifardas@Gmail.com 
www.safari-fard.blogfa.com 

www.ParsBook.org

http://www.emedicinehealth.com/
mailto:Safarifardas@Gmail.com

