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سرطان قابل پيشگيري و درمان است ؛ با خودمراقبتي و امید

تشخیص زودهنگام سرطان؛
اصول و شیوه های کلی
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تشخیص زود هنگام سرطان

چرا تشخیص زودهنگام مهم است؟
س��االنه ه��زاران مورد ابت�لا به س��رطان در ایران و
میلیون ها مورد در جهان رخ می دهد که در صورت
تش��خيص به موقع و زودهن��گام ،تومور در مراحل
اولی��ه و محدود بوده ،در نتیجه درمان آن آس��ان تر
و امکان کنترل و بهبود كامل آن بسيار زياد است.
در حال حاض��ر بطور کلی تعداد اف��رادی که از
س��رطان فوت می کنند نس��بت به س��ه دهه پیش
کاهش یافته اس��ت .نیم��ی از افرادی ک��ه امروز با
تشخیص س��رطان تحت درمان هستند ،پنج سال
زن��ده خواهند بود و بی��ش از  40درص��د بعد از ده
س��ال هنوز زندگی می کنند .متوس��ط میزان بقای
ده س��اله برای س��رطان دو برابر  30س��ال گذشته
شده است .مهمترین دلیل بهبود در بقای بیماران،
عالوه بر درمان های موثرتری که پیدا ش��ده است،
افزایش آگاهی مردم و ارتقای روش های تشخیص
زودهنگام است.
حتی برای کسانی که بقای کلی سرطان در آنها
ضعیف است ،شانس زنده ماندن در زمان تشخیص
زودتر ،بیش��تر خواهد بود .دو جزء اصلی در برنامه
تشخیص زودرس سرطان وجود دارد :یکی آموزش
و ترویج تش��خیص زودرس و دیگ��ری ،انجام
غربالگری.
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تفاوت تشخیص زودهنگام و غربالگری چیست؟
معنای تشخیص زودهنگام این است که ما عالیم هشداردهنده سرطان را بدانیم تا اگر این
عالیم را در خود پیدا کردیم به س��رعت به مراکز بهداش��تی درمانی مراجعه کنیم .از طرف
دیگر ،مراکز بهداشتی درمانی نیز باید آمادگی شناسایی این عالیم و جدا کردن موارد مهم
از غیر مهم را داش��ته باش��ند تا در مرحله بعدی موارد مهم را برای اقدامات تش��خیصی
کامل تر به مراکز باالتر و مجهزتر معرفی کنند.
ام��ا معنی غربالگری این اس��ت ک��ه در افرادی که هیچ عالمت هش��داردهنده ای برای
س��رطان ندارند اما به دلیل شرایط جنسی (مثال سرطان پستان) یا سنی خاص (مثال سن
باالی  50س��ال در سرطان پستان) بالقوه در معرض سرطان هستند ،اقدامات تشخیصی
را انجام دهیم.
بس��ياري از سرطان ها تنها با معاينه پزش��كي و آزمايش هاي تكميلي تشخيص داده
می شوند که از جمله آنها سرطان هاي پستان ،دهانه رحم و روده بزرگ است.
غربالگری به عنوان بخش��ی از برنامه تش��خیص زودرس س��رطان است .غربالگری به
معنی شناسایی بیماری احتمالی ناشناخته با استفاده از معاینه و آزمایش های ساده در
فردی است که هنوز عالئم ندارد .در یک برنامه کنترل سرطان ملی ،بعد از غربالگری ،افراد
تشخیص داده شده تحت درمان مناسب قرار می گیرند.
الزم اس��ت هم بیمار و هم ارائه دهندگان مراقبت های بهداش��تی به اهمیت تش��خیص
زودهنگام و انجام فعالیت های غربالگری سرطان پایبند باشند که منجر به بهبود نتیجه و
کاهش اتالف منابع می شود.
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شرایط پیشنهاد غربالگری برای یک بیماری یا عامل خطر سالمتی کدامند؟
برای اینکه اقدامات غربالگری یک بیماری را در یک گروه جمعیتی خاص که هیچ عالمتی
ندارند انجام دهیم ،باید آن اقدام غربالگری شرایط خاصی داشته باشد:
•ساده باشد
•ارزان باشد
•مقبولیت عمومی داشته باشد
•حساسیت باال داشته باشد (منفی کاذب کمی داشته باشد)
•اختصاصیت قابل قبولی داشته باشد (مثبت کاذب قابل قبولی داشته باشد)
•در صورتی که بیماری با این روش پیدا ش��د ،درمان مناس��بی در علم پزشکی برای آن
وجود داشته باشد
•در صورت��ی که بیماری با این روش پیدا ش��د و درمان مناس��ب هم ش��د ،طول عمرش
افزایش یابد یا دست کم کیفیت زندگی اش بهتر شود.
به همین دلیل اس��ت که روش های غربالگری فقط برای س��رطان های پستان ،روده بزرگ
و دهانه رحم توسط سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد شده اما اینکه در چه گروه هایی از
نظر میزان خطر ابتال و از چه سنی شروع شوند ،هنوز هم با تردیدهای زیادی مواجه است.
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چه عالیمی ما را باید به فکر بررسی بیشتر بیندازد؟
اغلب در مراحل اولیه س��رطان عالیمی وج��ود دارد که توجه به آنها به ویژه در افرادی که
س��ابقه فردی یا خانوادگی س��رطان دارند ،به تش��خيص زودهنگام سرطان کمک می کند.
آش��نایی با این عالیم و مراجعه به موقع به پزش��ک اقدامی مهم و کلیدی اس��ت .مس��لما
وجود این عالیم به معنی تشخیص قطعی بدخیمی نیست و در اغلب موارد به دنبال یک
بیماری خوش خیم ایجاد ش��ده و به زودی برطرف می ش��وند ولي تش��خيص اين نكته با
پزش��ك اس��ت .توجه به این نکات به معنی محافظت قطعی شما در مقابل ابتال به تمامي
سرطان هاي شناخته شده نیست ولي احتمال پیشگیری از سرطان هاي شايع زیاد بوده و
در انجام به موقع و موفق درمان مفید است چرا که سرطان در بسياري از موارد در مراحل
اوليه قابل درمان اس��ت .بنابراين هيچ گاه از ترس احتمال تشخيص سرطان ،از مراجعه به
پزش��ك خودداري نكنيد .عالمت های هش��دار دهنده در مورد ابتال به س��رطان این موارد
است:
•ابتالی به سرطان در اقوام درجه یک
•تغییر در خال های پوستی
•زخم های بدون بهبودی در طی دو هفته
•توده در هر جای بدن
•سرفه یا گرفتگی صدای طوالنی
•اختالل بلع یا سوءهاضمه طوالنی
•استفراغ یا سرفه خونی
•اسهال طوالنی یا بروز یبوست جدید
•خونریزی غیرطبیعی ادرار ،مدفوع ،واژن ،نوک پستان
•بی اشتهایی یا کاهش وزن بی دلیل
نش��انه های باال مربوط به همه س��رطان های شایع هستند اما برخی سرطان ها از دیدگاه
س��ازمان جهانی بهداش��ت نیاز به توجه بیش��تری دارند .در اینجا فقط اشاره کوتاهی به
عالیم هش��داردهنده س��ه سرطان پس��تان ،دهانه رحم و روده بزرگ می ش��ود اما در مورد
ش��یوه های تشخیص زودهنگام و غربالگری به طور مفصل تر در بخش های اختصاصی
به آنها پرداخته خواهد شد.
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تشخیص زودهنگام سرطان پستان
س��رطان پستان شایع ترین سرطان در زنان اس��ت (هم در کشورهای در حال توسعه و هم
توس��عه یافته) .به دنبال افزایش امید به زندگی ،افزایش شهرنش��ینی و رواج شیوه زندگی
غربی بروز سرطان پستان در جهان در حال افزایش است .بنابراین تشخیص زود هنگام به
منظور بهبود بقا ،سنگ بنای کنترل سرطان پستان است.
در برنامه تش��خیص زود هنگام س��رطان پس��تان ،آگاهی از عالئم و نشانه ها و مراجعه
به موقع برای تش��خیص قطعی و درمان الزم است .مهمترین عالیم هشداردهنده سرطان
پستان موارد زیر هستند:
.11توده پستان یا هر تغییر در شکل
یا قوام پستان
.22توده پس��تان بزرگ شونده ،ثابت
یا سفت
.33مشکالت دیگر پستان با یا بدون
توده قابل لمس از جمله:
•تغییرات اگزمایی پوست
•فرورفتگی نوک پستان
•پوست پرتغالی
•زخم

•ترشح یک طرفه از نوک پستان
به ویژه ترشحات خون آلود
•توده در زیر بغل

توده سرطانی
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تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم
سرطان دهانه رحم هر چند در ایران شایع نیست اما عالیم هشداردهنده ای دارد که توجه
به آنها می تواند منجر به تشخیص زودهنگام این بیماری شود:
•خونریزی غیرطبیعی زنانگی (از جمله پس از نزدیکی جنس��ی ،در فواصل دوره های
قاعدگی و پس از یائسگی)
•ترشحات بدبوی واژینال
•درد هنگام نزدیکی جنسی
•هر کدام از موارد باال همراه با توده قابل لمس شکمی یا درد پایدار شکمی یا کمری

رحم

دهانه رحم
واژن
سرطان دهانه رحم

طبیعی
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تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ
سرطان روده بزرگ نیز یکی از شایع ترین سرطان ها در ایران
و جهان است که عالیم هشداردهنده ای دارد .اما در بسیاری
از موارد این عالیم نش��ان دهنده بدخیمی نیس��تند بنابراین
بررسی دقیق تر شرح حال پزشکی ،انجام آزمایش از نظر کم
خونی و معاینه ش��کم و راس��ت روده توسط پزشک پیش از
انجام اقدامات دیگر مانند کولونوسکوپی نیاز است:
•خونریزی دستگاه گوارش تحتانی در طی یک ماه اخیر
•یبوست در طی یک ماه اخیر با یا بدون اسهال ،درد شکم
و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج
•کاهش بیش از ده درصد وزن بدن در طی شش ماه همراه
با یکی از عالیم باال

کولون

کولون سرطانی

8

کولون طبیعی

