
غربالگری سرطان

دکتر الهه وفایی

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی



:مقدمه

غربالگری به معنی تست یا معاینه در یک فرد بدون عالمت

با هدف یافتن بیشترین افراد با سرطان

جلوگیری از مرگ و میربا اقدام درمانی

می تواند با مضرات زیادی همراه باشد



:کارایی یک تست

حساسیت کافی

اختصاصی بودن

ارزش پیش بینی مثبتpositive predictive value

ارزش پیش بینی منفیnegative predictive value



:نتایج غربالگری

تشخیص زودرس ضروری است ولی کافی نیست

Lead time bias:ش  منجر به افزای.باعث تشخیص زودتر بیماری می شود
طول عمر می شود به شرطی که درمان موثر وجود داشته باشد

Length bias:تعیین شده توسط رفتار یک بدخیمی

Overdiagnosis:ای یافتن تومور با روش های بسیار حساس که ضرری بر
فرد ایجاد نخواهد کرد

Stage shift:کاهش درصد سرطان مرحله باال



BREAST



:سرطان پستان

  روش های غربالگری واضحا منجر به افزایش تشخیص بدخیمی
مراحل اولیه

وکاهش مرگ ومیر شده اند  



ماموگرافی :
 درصد کاهش می دهد25سال را تا 75تا 40خطر مرگ و میر زنان.

 سال دیده شده50بیشترین کاهش در زنان باالی.

 سال سال کمتر کارآمد است به علت بافت پستان و سرطان49تا 40در زنان
.های تهاجمی تر در این بازه

(غربالگری هر دو سال شاید مکفی باشد)

منفی کاذب در بعضی از سرطان ها

 افزایش شانس بدخیمی به علت اشعه مخصوصا درBRCA



معاینه بالینی توسط شخص:

هدمنجر به افزایش تشخیص می شود ولی مرگ و میر را کاهش نمی د



سونوگرافی:
زار غر بررسی تکمیلی بعد ار انجام معاینه و سونوگرافی می باشد  ولی اب

بالگری اولیه نیست

MRI

مورد  .یاثر ناشناخته بر کاهش مورتالیت.بسیار حساس ولی غیر اختصاصی
و سندرم های ژنتیکیBRCAاستفاده در افراد با موتاسیون 



افراد پر خطر:
Extremely dense breasts on mamo  یا اقوام درجه اول

ریسک برابر2:مبتال

برابر2تا 1.5ریسک :بیوپسی خوش خیم قبلی یااقوام درجه دوم مبتال

 مصرفocp برابر1.5ریسک :سال30،نولی پاریتی یا حاملگی ای

 افراد با جهشBRCA



Recommandations:

افراد با ریسک متوسط:

ACS: سال  40تا 20معاینه بالینی هر سه سال از سن
 44تا40معاینه بالینی و ماموگرافی اختیاری سالیانه از سن

سال 

 سال به باال تا زمانی که فرد در 55ماموگرافی هر دو سال
سالمتی کامل است



افراد پر خطر:

 توسط ماموگرافی وMRI سالگی30سالیانه از
 با موتاسیونBRCA

 با فامیل درجه یک مبتال به جهشBRCA

درمان با رادیوتراپی به سینه به علت لنفوم

 درصدی ابتال25تا 20ریسک



GASTROINTESTINAL



سرطان کولون

FOBT:

20درصد کاهش بروز بدخیمی در مطالعات مختلف بدون کاهش مرگ ومیر

سیگموییدوسکوپی:

 یدرصد پولیپ های یافت شده با کلونوسکوپ60تشخیص .درصدی مورتالیتی20کاهش

کولونوسکوپی:

تدهامتد غربالگری انتخابی و روش تکمیلی تشخیصی بعد ار مثبت شدن سایر م

CT colonography:
 میلی6حساسیت قابل مقایسه با کولونوسکوپی در پولیپ های باالی



Recommandations:

 از  سالگی در افراد ریسک متوسط با یکی75تا 45شروع غربالگری از
:روش های زیربر اساس انتخاب فرد

FOBTسالیانه
 سال5سیگموییدوسکوپی هر

 سال10کولونوسکوپی هر

 سال5باریم انما دابل کنتراست هر

 سال5سی تی کولونوگرافی هر



غربالگری افراد پر خطر:

ماتوز در  اقوام درجه یک مبتال به کانسر کولورکتال یا پولیپ آدنو
:  سال یا دو فرد درجه دو مبتال به کانسر60سن بیشتر مساوی 

 سال40غربالگری روتین از سن

یک  بیشتر از دو فرد درجه اول مبتال به به کانسردر هر سنی یا
اتوز در  فرد درجه یک مبتال به کانسر کولورکتال یا پولیپ آدنوم

:سال60سن کمتر از
 سال کمتر از فرد مبتال 10سالگی یا 40سال از 5کولونوسکوپی هر



 حاملین ژن یا افراد در خطرFAP:

 سالگی10سیگموییدوسکوپی سالیانه از

 حاملین ژن یا افراد در خطرHNPCC:

 سال کمتر از  10سالگی یا 20کولونوسکوپی هر یک تا دو سال از سن
اولین فرد مبتال



:کانسر مری

 شواهد کافی مبنی بر غربالگری افراد مبتال بهBarett

esophagus یاGERDشدید وجود ندارد



:کانسر معده

غربالگری با اندوسکوپی فقط در افراد پر خطر:

 افراد مسن مبتال بهPernicious anemia یا گاستریت آتروفیک

 گاسترکتومیpartaial

 افراد مبتال به آدنوم یاFAP

 افراد مبتال بهHNPCC



:کانسر پانکراس

تنقش غربالگری در افراد با سابقه قوی خانوادگی مشخص نیس



:کانسر کبد

غربالگری فقط در افراد بسیار پر خطر انجام می شود:

AFP: اختصاصی نیست و در حاملگی و هپاتیت و بعضد ازGCT
باعث کاهش مورتالیتی نشده.ها باال می رود

وابسته به اپراتور است:سونوگرافی

حساسیت بیشتری دارد:سی تی اسکن



GYNECOLOGIC



:کانسر سرویکس

اموس و پاپ اسمیر ابزار تشخیصی برای ضایعات پیش بدخیم و بدخیم اسکو
گلندوالر می باشد

کس رابطه معکوس بین پاپ اسمیر و بروز و مرگ و میر ناشی از کانسر سروی
وجود دارد

HPV 16 & 18 غربالگری می تواند به .درصد کانسر ها هستند70عامل
ارزش تنهایی یا همراه پاپ اسمیر یا بعد از مثبت شدن پاپ اسمیر انجام شود و

اخباری منفی باال یی دارد

 سال از سیتولوژی با ارزش تر است30در سن باالی



 Bethesda system:

 ACS:ASC-US,ASC-H

 LSIL(CIN1)

 HSIL(CIN1,CIN2,CIS)

 AGC

 AIS

 AdenoCa



 افراد باACS-US باید برایHPV   تست شوند و در صورت مثبت
بودن کولپوسکوپی انجام گردد

 افراد باLSIL یاHSILباید کولپوسکوپی و بیوپسی شوند

 تستHPV حساسیت باالیی در تشخیصCIN2  یا سایر پاتولوژی
ها دارد



Recommandations:

 سال بدون تست 3سال باید پاپ اسمیر انجام دهند هر 29تا 25زنانHPV

 سال با تست همزمان 5سال هر 65تا 30زنانHPV  و پاپ اسمیر یا هر سه
سال با پاپ اسمیر

 سال به شرط سه تست منفی متناوب در ده  65توقف غربالگری در زنان باالی
سال اخیر5سال اخیر و آخرین تست در 

 سال25غربالگری زنان با ضایعه پیش بدخیم تا
افراد با هیسترکتومی با علل غیر بدخیم نیاز به غربالگری ندارند
افراد واکسینه شده باید غربالگری روتین را انجام دهند
غربالگری نباید سالیانه انجام شود



:کانسر تخمدان

معاینه لگنی

  به علتsubjectiveبودن ارزش پایینی دارد

 سطحCA125

نیز فقط در نیمی از موارد بدخیمی سطح باالیی دارد و مثبت کاذب زیادی
دارد

سونوی ترانس واژینال
کارایی پایینی در تمام گروه های خطر دارد



Recommandations:

کندهیچ ارگانی توصیه به غربالگری افراد با ریسک متوسط نمی

افراد پر خطر شامل:

 افراد با سندرم های ارثی بدخیم مانند حاملینBRCA وHNPCC

 غربالگری سالیانه با معاینه،اندازه گیریCA125 وسونوی ترانس
واژینال

 سالگی که افرکتومی توصیه می شود35تازمان باوری یا تا سن



:کانسر اندومتر

ها اطالع توصیه به غربالگری در افراد با ریسک متوسط نمی شود و تن
رسانی به بیمار در مورد عالیم کافی است

 افراد مشکوک بهHNPCC سالگی سالیانه تحت نمونه  35از
(کمبود مطالعات بالینی)برداری رحم قرار گیرند



RESPIRATORY SYSTEM



:کانسرریه

 در مطالعات مختلف غربالگری باCXR  منجر به تشخیص موارد بیشتر ولی
عدم تغییر در مورتالیتی شده است

LDCTشابه با یک روش نوین غربالگری است با حساسیت و اختصاصی بودن م
سایر روش ها در تشخیص کانسرها

 در مقلیسه باCXR درصد کاهش بیشتر در مرگ ومیر شده است اما  20باعث
درصد  20با نتایج مثبت کاذب حدودا 



 غربالگری باCXRی  و سیتولوژی خلط به علت عدم تغییر مورتالیت
توصیه نمی شود



Recommandations:

 غربالگری سالیانه باLDCTدر مراکز مجهز انجام می شود.
گروه های پر خطر:

 سال74تا 55سنین

 پاکت سیگار در سال30مصرف حداقل

 سال اخیر30سیگاری در حال مصرف یا ترک در

وضعیت سالمت خوب



GENITOURINARY



پروستات
غیر پوستی  غربالگری باعث تبدیل شدن کانسر پروستات به شایعترین کانسر

شده است

PSA یال  یک گلیکوپروتیین است که منحصرا توسط سلول های اپی تل
ه و  پروستات ترشح می شود و به غیر از کانسر،در تروما و التهاب های این غد

BPHنیز افزایش پیدا می کند
 تستPSA مثبت کاذب و مثبت منفی های زیادی دارد

مرگ و در مطالعات قبلی افزایش غربالگری منجر به تشخیص موارد بیشتر بدون کاهش
میر شده است

 برای نمونه برداری پروستات ،آستانهPSAقابل تعریف نیست



Recommandations:

 انجام غربالگری باPSA یاDRE

نندتمام گاید الین ها توصیه به صحبت با بیمار قبل از غربالگری می ک

AUA: سال در  70سال به باالی پر خطر و افراد باالی 40غربالگری افراد
صورت سالمت کامل

ACS:  سال به باالی پر 45سال به باالی با خطر متوسط و 50غربالگری افراد
خطر

65نژاد آفریقایی آمریکایی یا ابتالی افراد درجه اول خانواده زیر:افراد پر خطر
سال



:مثانه

Urine analysis:ارزش پیشگویی پایینی دارد

Urine cytology: حساسیت پایینی دارد و فقط برای فالواپ
موارد شناخته شده موثر است

Cystoscopy:نه  روش استاندارد تشخیصی است ولی به علت هزی
و خطر در غربالگری استفاده نمی شود



در  گروه های علمی توصیه به غربالگری افراد کم خطر نمی کنند و
افراد پرخطر اطالع رسانی در مورد عالیم وکاهش تماس توصیه می

.شود

افراد پر خطر شامل:
تماس با سیگار یا سایر سموم صنعتی

ت می  تماس با اشعه یا داروی سیکلوفسفامید یا کاتتر ادراری طوالنی مد
باشد



SKIN



مالنوما

کمبود ترایال های بالینی

ACS:کمعاینه ماهیانه پوست توسط فرد و سالیانه توسط پزش

AAD:زشکمعاینه شخصی مکرردر افراد پر خطر و سالیانه توسط پ
 افراد پر خطر شامل افراد با سابقه فامیلی مالنوما وخال های

متعدد غیر تیپیک هستند



Thank you for your attention


