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  این رساله در حال تکمیل است: توجه



 

  غربالگری

 
  .هی ثبقس ّب غطثبلگطی وِ گبّی اٍلبت پیكگیطی حبًَیِ ًبهیسُ هی قَز، یىی اظ اجعای انلی وٌتطل ثیوبضی

قبهل پیكگیطی اٍلیِ، تكریم، زضهبى، ثبظتَاًی ثؼس اظ  ،زیگط اجعایی وِ زض وٌتطل ثیوبضی ًمف زاضًس

هَفمیت وبهل پیكگیطی ؾجت هٌؿَخ قسى زضهبى  .هی ثبقس palliativeزضهبى ٍ ًبتَاًی ٍ هطالجتْبی  

ثؿیبضی ثط ایي ثبٍضًس  وِ  . ذَاّس قس ٍلی هَفمیت وبهل ضٍقْبی زضهبًی پیكگیطی ضا هٌؿَخ ًوی ؾبظز

ثطًبهِ  ثب ایي حبل ثِ زالیلی وِ زض ازاهِ ثِ آًْب اقبضُ ذَاّس قس. هی هَحط اؾتغطثبلگطی زض ّط نَضت السا

 . زض ّط حبلت هفیس ٍالغ ًوی قًَس  غطثبلگطی ّبی 

غربالگریُایی . ًیؿتلسيما استفادٌ از فه آيری َای آزمایطگاَی یا تصًیر برداری غطثبلگطی 

غطثبلگطی ثِ ٍؾیلِ وویؿیَى ثیوبضی ّبی  .دنارزضمىدود کٍ بدين وقص ي با َسیىٍ َای مىاسب باش

ثِ نَضت قٌبؾبیی ؾطیغ  United States Commission on Chronic Illnessهعهي آهطیىب  

 . ثیوبضی یب ًمم تكریم زازُ ًكسُ ثب ثىبضگیطی تؿتْب، هؼبیٌبت یب زیگط ؾبظٍوبضّب تؼطیف قسُ اؾت

 . ثبیس اظ ثطذی اؾتبًساضزّب ٍ هؼیبضّب تجؼیت ًوبیس ،ثطای آًىِ یه ثطًبهِ غطثبلگطی هفیس ٍالغ گطزز

 :قبهل هَاضز ظیط هی ثبقس هؼیبضّبی وویتِ غطثبلگطی اًگلؿتبى ثطای پصیطـ یه ثطًبهِ غطثبلگطی 

  .ثبیس یه هَضَع هْن ؾالهت ثبقس ثیوبضی هَضز ًظط .1

اض ثیوبضی ثِ اپیسهیَلَغی ٍ ؾیط عجیؼی ثیوبضی اظ جولِ پیكطفت اظ هطحلِ ًْفتِ تب قىل آقه .2

اًساظُ وبفی زضن قسُ ثبقس ٍ ثبیؿتی یه ػبهل ذغط لبثل هكبّسُ، هبضوط ثیوبضی، ثبظُ ًْفتِ یب 

  .هطحلِ ػالهتساض ٍجَز زاقتِ ثبقس

  .ثبیؿتی غیط ػولی ثبقٌس زیگطهساذالت ّعیٌِ احطثرف  .3

ثبیس جٌجِ ّبی  (ثب اؾتفبزُ اظ غطثبلگطی ) ثبقٌسیه هَتبؾیَى قٌبؾبیی قسُ  زاضای اگط ًبللیي .4

  .ضٍاًی لضیِ وِ هوىٌؿت ثطای ثیوبضاى پیف ثیبیس ثسضؾتی زضن قسُ ثبقس



 .یه تؿت غطثبلگطی ؾبزُ، ایوي، زلیك ٍ هؼتجط ٍجَز زاقتِ ثبقس .5

تَظیغ همبزیط آظهبیكگبّی زضجوؼیت ّسف ثبیؿتی قٌبذتِ قسُ ثبقس ٍ یه ًمغِ ثطـ تؼطیف    .6

  .لت قسُ ٍجَز زاقتِ ثبقسقسُ ٍ هَاف

  .تؿت ثبیس ثطای جوؼیت لبثل پصیطـ ثبقس  .7

افطازی وِ زاضای یه ثطای  ثبیس یه ؾیبؾت هَافمت قسُ ای ثِ هٌظَض اضظیبثی تكریهی ثیكتط   .8

  .تؿت هخجت زض غطثبلگطی هی ثبقٌس ٍجَز زاقتِ ٍ اًتربثْب ثطای ایٌگًَِ افطاز لبثل فطاّن ثبقس

 ٍجَز زاقتِ ثبقسثطای ثیوبضی هَضز ًظط   زضهبى یب هساذلِ هَحط  .9

 ؾیبؾتْبی هجتٌی ثط قَاّس هَافمت قسُ ای ثطای پیكٌْبز ًَع زضهبى ٍ اًتربة افطاز ثطای زضهبى  .10

  ٍجَز زاقتِ ثبقس

  فطاّن ثبقس هْبضت ثبلیٌی فطاّن وٌٌسگبى ذسهت  .11

 ذم قسُ ثبقسٍهف هَحط ثَزى ثطًبهِ غطثبلگطی زض وبّف هطي ٍهیط  .12

 لبثل لجَل ثبقس ثطًبهِ ثطای ػوَم ٍ وبضوٌبى  .13

 اضظیبثی قسُ ثبقس تفَق فَایس ثط هضطات ثطًبهِ  .14

 زض اًجبم غطثبلگطی هَضز اضظیبثی لطاض گطفتِ ثبقس ّعیٌِ فطنت  .15

ٍجَز اؾتبًساضزّبی اعویٌبى اظ ویفیت ثطای پبیف ثطًبهِ   .16

 ثبقسٍجَز زاقتِ  وبزض وبفی، تجْیعات ٍ اهىبًبت  .17

 .زض ضلبثت ثب غطثبلگطی لحبػ قسُ ثبقس ّوِ گعیٌِ ّبی زیگط  .18

جْت ووه ثِ اتربش پیبهسّبی تؿت، ثطضؾی ٍ زضهبى زض ضاثغِ ثب اعالػبت هجتٌی ثط قَاّس ٍجَز   .19

 . ثطای اًجبم غطثبلگطی هَجَز ثبقس تهوین ّبی آگبّبًِ

ٍجَز زاقتِ  ای ثیي غطثبلگطی ّبآهبزگی ثطای گؿتطزُ وطزى هؼیبضّبی ٍضٍز ٍ وَتبُ وطزى ثبظُ ُ  .20

 ثبقس



هَضز  (ّبغطثبلگطی قٌبؾبیی هَتبؾیَى زض ثرهَل  ) ٍ ذبًَازُ ّب افطاز قٌبؾبیی قسُثطًبهِ ثطای   .21

 لجَل ثبقس

 ثطذی فَایس ٍ هضطات ثطًبهِ ّبی غطثبلگطی آٍضزُ قس 1 زض جسٍل

 ثطذی فَایس ٍ هضطات ثطًبهِ ّبی غطثبلگطی-1جسٍل 

  فًاید

   

  مضرات

بُبًد پیص آگُی برای برخی مًارد ضىاسایی 

  ضدٌ

هَضیجسیتِ ثیكتط ثطای ثطذی هَاضزی وِ پیف 

  آگْی تغییط ًوی وٌس

   

درمان َای کمتر رادیکال کٍ حتی می تًاوىد 

  سبب ػالج در مراحل ايلیٍ بیماری ضًود

 

  زضهبى ثیف اظ حس ًبٌّجبضیْبی ظیط ؾئَال

  ّعیٌِ ّب  حفظ مىابغ

   

ایجاد اطمیىان برای افرادی کٍ تستطان 

  مىفی است

ایجبز اعویٌبى وبشة ثطای وؿبًی وِ تؿتكبى ثِ 

  عَض وبشة هٌفی گعاضـ هی قَز

اضغطاة ٍ هَضثیسیتی ثطای وؿبًی وِ تؿتكبى ثِ 

  عَض وبشة هخجت گعاضـ هی قَز

ذغطات ذَز ثطًبهِ غطثبلگطی اظ جولِ هَاجِْ ثب 

  اقؼِ

   

 

 

  اثعاضّبی غطثبلگطیاػتجبض 

: وبفی اؾت هؼوَال ،زٍ اًساظُ گیطی ثطای تَنیف اػتجبض تؿتْبیی وِ زض غطثبلگطی اؾتفبزُ هی قًَس

حؿبؾیت ثِ تَاًبیی تؿت زض هكبّسُ ّوِ افطاز زچبض ثیوبضی زض جوؼیتی وِ لطاض اؾت . حؿبؾیت ٍ ٍیػگی

وِ زض آًْب تؿت غطثبلگطی هخجت  ،زض ٍالغ حؿبؾیت ثِ ًؿجتی اظ افطاز ثیوبض  .غطثبلگطی قًَس گفتِ هی قَز



ٍیػگی ثِ تَاًبیی یه تؿت زض قٌبؾبیی افطازی وِ ثِ زضؾتی ؾبلن ّؿتٌس اعالق هی . اؾت اعالق هی قَز

 زض ٍالغ ثِ ًؿجتی اظ افطاز ؾبلن اعالق هی قَز وِ تؿت غطثبلگطی زض آًْب یه ًتیجِ هٌفی ثسؾت هی. قَز

 . زّس

 . ظیط ثِ زضن هفَْم حؿبؾیت ٍ ٍیػگی ووه هی ًوبیس 2زض  2 جسٍل  -2جسٍل

 

 

 چٌس زضنس اظ افطاز ٍالؼب ثیوبض تَؾظ تؿت لبثل قٌبؾبیی هی ثبقٌس: حؿبؾیت 

 

 

  چٌس زضنس اظ افطاز ٍالؼب ؾبلن تَؾظ تؿت لبثل قٌبؾبیی هی ثبقٌس: ٍیػگی 

 

  تؿتكبى هخجت اؾت ٍالؼب ثیوبض هی ثبقٌسچٌس زضنس اظ افطازی وِ : اضظـ اذجبضی هخجت 



 

 چٌس زضنس اظ افطازی وِ تؿتكبى هٌفی اؾت ٍالؼب ؾبلن هی ثبقٌس: اضظـ اذجبضی هٌفی 

 

 

 . لجل اظ ًمس ثطًبهِ ّبی غطثبلگطی هرتهطی ثِ ؾیط عجیؼی ثیوبضی ّب پطزاذتِ هی قَززض ظیط، 

 

 :ؾیط عجیؼی ثیوبضی

یه هطحلِ عجیؼی ثَزى ضا اظ لحبػ آى ثیوبضی ؾپطی هی وٌس وِ حتی  لجل اظ اثتال ثِ ثیوبضی ّط فطز

ثتسضیج . زض آى فطز ظبّط ًكسُ اؾتتب آى ظهبى ضبیؼبت پبتَلَغیه یب ثیَلَغیه هطثَط ثِ آى ثیوبضی ًیع 

اظ ظهبًی وِ ضبیؼبت . ًوی قَزضبیؼبت پبتَلَغیه زض فطز ظبّط هی قَز ٍلی ٌَّظ ػالین ثبلیٌی ظبّط 

زض فطز ظبّط هی قَز تب هطحلِ ای وِ فطز ػالهت پیسا هی وٌس ضا هطحلِ پیف ثبلیٌی  (ثیَلَغیه) پبتَلَغیه

زض . زضؾت اظ ظهبى ػالهتساض قسى ثیوبض تب پیبهس ًْبیی ثیوبض، فطز زض هطحلِ ثبلیٌی لطاض هی گیطز. هی گَیٌس

ض زض هطحلِ ثبلیٌی تكریم یؼٌی ثیوب. هطحلِ ثبلیٌی اؾت وِ الساهبت تكریهی ٍ زضهبًی نَضت هی گیطز

ثْجَز ًؿجی یبثس یب فَت   ،هوىٌؿت وبهال ثْجَز یبثس. ایي ثیوبض تحت زضهبى لطاض هی گیطز. زازُ هی قَز

زض هطحلِ ثْجَز ًؿجی اهىبى تكسیس ػالین ٍجَز زاضز  ٍ ّوچٌیي اهىبى ػَز زض فطزی وِ وبهال ثْجَز . قَز

 .هی یبثس ًیع ٍجَز زاضز

 

چطا وِ . هی ثبقس (پطُ ولیٌیىبل)پجف ثبلیٌی اّویت هی یبثس قٌبؾبیی افطاز زض هطحلِ  آًچِ زض غطثبلگطی

هغت یب ثیوبضؾتبى تكریم زازُ قسُ ٍ تحت  ،ثب ظَْض ػالین، ثیوبض زض ولیٌیه زض هطحلِ ولیٌیىبل ٍ

غطثبلگطی زض ثسٍ حبل ایي ؾئَال پیف هی آیس وِ آیب ثیوبضاى هی تَاًٌس ثب ٍاؾغِ . زضهبى لطاض هی گیطز

چطا وِ ػلن عت ٍ في . ثطای اغلت ثیوبضیْب پبؾد هٌفی اؾت ؟ظَْض ضبیؼبت پبتَلَغیه تكریم زازُ قًَس

ٌَّظ ثِ آى حس اظ پیكطفت ًطؾیسًس وِ ثتَاًٌس ثیوبضی ّب ضا زض ّوبى ثسٍ قطٍع ضبیؼبت  ،آٍضی ّبی ّوطاُ



هبضاى یه ًمغِ ظهبًی زض هطحلِ فبظ پیف ثبلیٌی ٍلی ثطای ّوِ ثی. پبتَلَغیه ٍ ثیَلَغیه قٌبؾبیی ًوبیٌس

فبنلِ ایي ًمغِ ظهبًی ضا تب ظهبى آغبظ ػالین ثبلیٌی . ٍجَز زاضز وِ ثتَاى زض آى ًمغِ، ثیوبض ضا تكریم زاز

هٌظَض ّوبى فبظی اؾت وِ اظ لحبػ ًظطی تَؾظ غطثبلگطی لبثل  )فبظ لبثل هكبّسُ پیف ثبلیٌی هی ًبهٌس

 )ضیجب هی تَاى فطو ًوَز وِ ایي ًمغِ ثطای ّوِ افطاز زض یه ثیوبضی حبثت هی ثبقس تك.(قٌبؾبیی هی ثبقس

ٍلی ثطای ثیوبضی ّبی هرتلف ایي ًمغِ   (الجتِ ثبیس تبحیطات غًتیىی ٍ ًَع اًساظُ گیطی ضا زض ًظط زاقت

ضّوبى ظهبًی آیب ّوِ ثیوبضاى زضؾت ز.  ایٌه ؾئَال زٍم ضا هی تَاى هغطح ًوَز.  ظهبًی هتفبٍت هی ثبقس

ثبظ پبؾد  ؟ز، قٌبؾبیی هی قًَسىوِ اظ لحبػ ًظطی تَؾظ آظهًَْبی غطثبلگطی هی تَاًٌس تكریم زازُ قَ

زض تَض غطثبلگطی  ،چَى هكرم ًیؿت وِ افطاز زض چِ ظهبًی اظ فبظ لبثل هكبّسُ. ثِ ایي ؾئَال هٌفی اؾت

لبثلیت  (اظ فبظ لبثل هكبّسُ پیف ثبلیٌی)زض ٍالغ ّوِ افطاز اظ لحبػ ًظطی زض ایي ًمغِ . ذَاٌّس افتبز

فبنلِ ظهبًی وِ . تكریم تَؾظ آظهًَْبی غطثبگطی ضا زاضًس، ٍلی اغلت افطاز زیطتط تكریم زازُ هی قًَس

فطز تَؾظ تؿت غطثبلگطی تكریم زازُ هی قَز تب هطحلِ قطٍع ػالین ثبلیٌی ضا فبظ هكبّسُ قسُ پیف 

ی تط قَز، یؼٌی فطز ظٍزتط تكریم زازُ قسُ اؾت ٍ زاللت ثطایي اهط ّطچِ ایي فبظ عَالى. ثبلیٌی هی گَیٌس

حبل جْت ثحج ضا ووی تغییط زازُ ٍ ٍضؼیت ضا . زاضز وِ غطثبلگطی زض قٌبؾبیی ایي فطز هَفك تط ػول ًوَز

زض قطایغی تهَض هی وٌین وِ  غطثبلگطی ّسایت ًكس ٍ فطز ثِ نَضت عجیؼی زض ولیٌیه، هغت ٍ یب 

زض ایي ٍضؼیت فطز پؽ اظ ظَْض ػالین ثِ پعقه هطاجؼِ هی وٌس ٍ ثط . یم زازُ هی قَزثیوبضؾتبى تكد

ایي هؿئلِ ضا ثبیس ثِ ذبعط . اؾبؼ ػالین ثبلیٌی ٍ اًجبم آظهًَْبی پبضاولیٌیه تكریم زازُ هی قَز

ثؿپبضین، وِ ظهبى تكریم ثیوبضی زض ولیٌیه  لعٍهب ظهبى قطٍع ػالین ثیوبضی ًیؿت  ٍ  قرم قبیس 

ثِ فبنلِ ظهبًی وِ فطز زض غطثبگطی تكریم زازُ هی قَز تب . هست ظهبى عَالًی تطی تكریم زازُ قَز

هی  lead timeزض ثبلیي تكریم زازُ هی قس ضا  ،ظهبًی وِ فطز اگط تحت غطثبلگطی لطاض ًوی گطفت

ذیم زازُ قس ٍ ّطچِ ایي ظهبى عَالًی تط ثبقس ًكبى زٌّسُ آى اؾت وِ فطز زض هطاحل ظٍزتطی تف. گَیٌس

ایه اوتظار بجاست کٍ بیماران میسان بقای باالتری بٍ دوبال . الساهبت زضهبًی ظٍزتط ثطایف آغبظ گطزیس

، اگرچٍ ایه اوتظار بجاست ي در اغلب مًارد ایه اوتظار برآيردٌ می ضًد. غربالگری داضتٍ باضىد

 lengthؾَگطایی ّب زض ایي حَظُ ضا  یىی اظ. ثطذی ؾَگطایی ّب زض ایي ظهیٌِ ضا ًجبیس اظ للن اًساذت

selection bias هی گَیٌس. 

 

 

 



 :ثِ تهَیط وكیس 1ضا ثب قىل  ّب ثیوبضی ثبلیٌی هی تَاى ؾیط

 

 

 شروع ضایعات پاتولوژیک        طبیعی                   بالینیشروع  عالیم       تشخیص       درمان  پیامد                  

 ها ؾیط ثبلیٌی ثیوبضی -1شکل 

 

Length-Biased Sampling (Prognostic Selection)  

ایي . وِ ؾیط لجل اظ ثبلیٌی عَالًی تطی زاضًس، ؾیط ثؼس اظ ثبلیٌی آًْب ًیع عَالًی تط اؾت تَهَضّبییهؼوَال 

اهط ًكبى هی زّس وِ تَهَض ثب ؾیط وٌستطی ضقس هی وٌس ٍ زض ًتیجِ پیف آگْی ثْتطی ًؿجت ثِ آًْبیی 

حبل ایي پطؾف هی تَاًس هغطح قَز وِ وسام زؾتِ اظ . ثبلیٌی آًْب ؾطیغ هی ثبقس زاضز وِ ؾیط لجل اظ

ثیوبضاى احتوبل زاضز وِ زض هطحلِ لجل اظ ثبلیٌی زض تَض غطثبلگطی ثیفتٌس؟ ثیوبضاًی وِ ؾیط لجل اظ ثبلیٌی 

 ؟یب آًْبیی وِ ؾیط لجل اظ ثبلیٌی آًْب وَتبّتط هی ثبقس ،عَالًی تطی زاضًس

ای ظهبًی زض ؾیط ثبلیٌی ثب زلت ًگبُ وٌیس ٍ ؾؼی ًوبییس ظهبًْب، ثبظُ ُ 3ٍ  2لجل اظ ازاهِ هغلت ثِ زٍ قىل 

 ٍ ثرهَل ٍضؼیت غطثبلگطی ضا تحلیل وٌیس
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ثیوبضی ثِ تهَیط وكیسُ قسُ اٍل زض قىل .  زض ّط زٍ قىل ثطًبهِ غطثبلگطی ثِ یه قىل اجطا هی قَز

زض ایي . قساؾت وِ ؾیط لجل اظ ثبلیٌی ثؿیبض وَتبّی زاقتِ ٍ زض ًتیجِ ثب ثیوبضی تْبجوی تطی ضٍثطٍ هی ثب

 2020قطٍع قسُ ٍ ثِ ػلت ؾیط تْبجوی ثیوبضی، زض ؾبل  2018ضبیؼبت زض حس ثبفتی زض ؾبل  ،ثیوبض

قطٍع قسُ ٍ  2016ثطًبهِ غطثبلگطی زض ؾبل  اظ عطف زیگط، .ثیوبض فَت هی قَز 2022ػالین آغبظ ٍ زض ؾبل 

اظ آًجب . نَضت هی پصیطز 2021ؾبل ؾبل ّسایت هی قَز، غطثبلگطی  ثؼسی زض  5ًجب وِ ایي ثطًبهِ ّط آاظ 

، انَال 2018زض لجل اظ  )هی ثبقس  2020تب  2019وِ فبظثبلمَُ لبثل قٌبؾبیی ثیوبضی زض ثیي ؾبلْبی 

ثیوبضی اظ ًظط ًظطی لبثل تكریم تَؾظ  2019اظ ؾبل  ،حتی زض ؾغح ثبفتی ًیع قىل ًگطفت ثیوبضی

ًیع ػالین ثیوبضی قطٍع قسُ ٍ ػوال غطثبلگطی ثىبض  2020ثؼس اظ تؿتْبی غطثبلگطی هی ثبقس ٍ زض ًْبیت 

ػوال زض تَض ایي ثطًبهِ غطثبلگطی ًرَاّس  ایي ثیوبض وِ زاضای قىل تْبجوی ثیوبضی هی ثبقس،  (ًرَاّس آهس

 . افتبز

ؾیط ثبلیٌی وٌستطی زاضز ٍ زض ایي قىل ثیوبضی ثِ تهَیط وكیسُ قس وِ . حبل ثِ قىل زٍم تَجِ ًوبییس

فطو وٌیس ّوبًٌس هخبل فَق، ضبیؼبت ایي ثیوبض زض ؾبل . ؾبل 5ًی اظ ثبلیٌی آى عَالًی اؾت یغهطحلِ لجل 

آغبظ   2023ؾبل یؼٌی زض ؾبل  5قطٍع قس ٍلی ثِ ػلت ؾیط وٌس ثیوبضی، اٍلیي ػالین ثیوبض ثؼس اظ  2018

یؼٌی . تىطاض هی قَز ؾبل 5آغبظ قسُ ٍ ّط  2016ثطًبهِ غطثبلگطی ًیع ّوبًٌس هخبل فَق زض ؾبل . گطززهی 

ایي ثیوبض زض فبظ  2021اًجب وِ زض ؾبل  اظ. نَضت هی گیطز 2021غطثبلگطی ثؼسی ثطای ایي ثیوبضی زض ؾبل 

لبثل قٌبؾبیی تَؾظ غطثبگطی ثِ ؾط هی ثطز، زض ًتیجِ ایي ثیوبض ثِ احتوبل لَی تَؾظ ثطًبهِ غطثبلگطی 



ضثبلگطی قٌبؾبیی قس وِ پیف آگْی ثْتطی زاضز ٍ زض ٍالغ ثیوبضی تَؾظ ثطًبهِ ؽ. قٌبؾبیی ذَاّس قس

زض ًتیجِ ترویٌْبی پیف . ثیوبضی تَؾظ ایي ثطًبهِ غطثبلگطی قٌبؾبیی ًكس وِ پیف آگْی ثستطی زاضز

  .آگْی زض ثطًبهِ ّبی غطثبلگطی ثِ عَض ؾَگطایبًِ ای ثْتط ثٌظط ذَاّس ضؾیس

 

 

Lead time bias 

 :(5ٍ  4ولْبی ـ) ضا زض ًظط هی گیطین ظیط زٍ ٍضؼیت

زض ایي ٍضؼیت ؾیط ثیوبضی فطز ثؼس اظ اثتالی ثِ . ٍضؼیت اٍل ظهبًی وِ فطز تحت غطثبلگطی لطاض ًوی گطفت

اٍلیي ضبیؼبت  2018ثیوبض زض ؾبل . آهسُ اؾت تجؼیت ًوبیس 4ثیوبضی هی تَاًس اظ الگَیی وِ زض قىل

زض ایي ظهبى قٌبؾبیی قسُ ٍ تحت  قَز ٍثیوبض ػالهتساض هی  2023زض ؾبل  .پبتَلَغیىف قطٍع هی قَز

یؼٌی  )ؾَضٍیَال ایي ثیوبض . فَت وٌس 2028زض ؾبل  زضهبى لطاض هی گیطز ٍ ًْبیت فطو هی وٌین وِ 

 (ؾبل هی ثبقس 5فبنلِ ظهبًی قٌبؾبیی ثیوبض تب هطي ثطاثط 
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 الگَی ؾیط ثیوبضی زض فطزی وِ تحت غطثبلگطی لطاض ًوی گیطز -4قىل 

 

هبضی فطز ثؼس اظ اثتالی زض ایي ٍضؼیت ؾیط ثی. وِ فطز تحت غطثبلگطی لطاض گطفت ظهبًی اؾت حبل هَضز زٍم

 2018ثیوبض زض ؾبل . تجؼیت ًوبیس ،آهسُ اؾت5 اظ الگَیی وِ زض قىل (ًِ لعٍهب حتوب)ثِ ثیوبضی هی تَاًس 

تَؾظ ثطًبهِ ّبی غطثبلگطی زض فبظ پطُ ولیٌیىبل  2020زض ؾبل ، اٍلیي ضبیؼبت پبتَلَغیىف قطٍع هی قَز

اظ آًجب  .فَت هی وٌس 2028اض هی گیطز ٍ زض ؾبل ضزضهبى ققٌبؾبیی قسُ ٍ اظ آى ظهبى تحت  (پیف ثبلیٌی)

وِ هب پیف آگْی ثیوبضاى هجتال ثِ ؾطعبًْب ضا ثط اؾبؼ ؾَضٍیَال هی ؾٌجین ٍ ؾَضٍیَال ّن ثط اؾبؼ 



زض ًتیجِ ؾَضٍیَال ایي فطز وِ اظ ظهبى تكریم  ،فبنلِ ظهبًی ثیي تكریم ٍ ظهبى هطي ؾٌجیسُ هی قَز

وِ ثطای هَضز لجلی  ؾبل ذَاّس ثَز ایي زض حبلی اؾت 8ُ هی قَز، ثطاثط زضي ؾٌجیزض غطثبلگطی تب ظهبى م

زض ٍالغ اظ لحبػ ظهبى ثِ . چِ تفبٍتی ثب غطثبلگطی حبنل قسُ اؾت. ؾبل هی ثبقس 5ایي ؾَضٍثَال ثطاثط 

 ثِ نَضت ؾَگطایبًِ ای ،تؼَیك اًساذتي هطي ًتیجِ ای حبنل ًگطزیسُ اؾت زض حبلی وِ زض ثطآٍضزّب

تبظُ ایي ًوی تَاًس پبیبى هبجطا ثبقس چطاوِ هب ثب تكریم ظٍزتط ثیوبض زض . فعایف یبفتِ اؾتاؾَضٍیَال ثیوبض 

ظهبى هطحلِ لجل اظ ثبلیٌی وِ ثیوبض ظًسگی عجیؼی ذَزـ ضا زض  )ؾبل  3پف ثبلیٌی ثِ اًساظُ هطحلِ ح

هبًی ضا ثطای ثیوبض قطٍع ًوَزین ٍ زض ، ثیوبض ضا ثب اؾتطؼ ثیوبضی هَاجِ وطزین، زضهبًْبی قیوی زض(زاقت

ایي فبنلِ ظهبًی تحت . ویفیت ثیوبض ضا تجسیل ثِ ظًسگی ثسٍى ویفیت ًوَزین لمَُ ثبؾبل اظ ظًسگی ثب 3ٍالغ 

هی گَیٌس ٍ ایي ؾَگطایی ضا تحت ػٌَاى ؾَگطایی فطنت اظ زؾت ضفتِ هی ًبهٌس یب  lead timeػٌَاى 

lead time bias . 
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 lead timeتهَیطی اظ ) الگَی احتوبلی ؾیط ثیوبضی زض فطزی وِ تحت غطثبلگطی لطاض هی گیطز -5قىل 

bias ) 

 

 



 

Overdiagnosis bias 

هكىل ثؼسی وِ زض ثطًبهِ ّبی غطثبلگطی هی تَاًس پیف ثیبیس، ثِ اضظـ تكریهی تؿتی اقبضُ زاضز وِ زض 

تؿتی ثىبض گطفتِ قسُ اؾت وِ اظ  ،فطو هی وٌین وِ زض ثطًبهِ غطثبلگطی. ثطًبهِ ثىبض گطفتِ هی قَزآى 

ثتال ثِ ؾطعبى تكریم زازُ ثیوبض م 1000زض یه جبهؼِ ای  ثِ ػٌَاى هخبل. ٍیػگی ظیبزی ثطذَضزاض ًجبقس

ثیوبض ظًسُ هی  100ال فمظ ؼ 10یؼٌی ثؼس اظ . زضنس هی ثبقس 10ؾبلِ آى فمظ  10هی قَز وِ ؾَضٍیَال 

ثِ ػلت حؿبؾیت . حبل فطو هی وٌین وِ زض ایي جبهؼِ فطضی ثطًبهِ غطثبلگطی ثىبض گطفتِ قس. (زىىهب

ایی هی قًَس ٍلی اظ آًجب وِ ایي تؿت غطثبلگطی اظ تمطیجب ّوِ ثیوبضاى قٌبؼ ،ثؿیبض ثبالی تؿت غطثبلگطی

فطو وٌین وِ . ٍیػگی ثؿیبض ثبالیی ثطذَضزاض ًوی ثبقس پؽ ثطذی هَاضز هخجت وبشة قٌبؾبیی ذَاٌّس قس

ؾبیی قسُ اؾت وِ ثب فطو حؿبؾیت نس اثیوبض قي 1500ثیوبض ٍالؼی  1000زض ثطًبهِ غطثبلگطی ثجبی 

ؾبل چٌس  10حبل زض ًظط ثگیطیس، ثؼس اظ . فط اظ آًْب ٍالؼب ثیوبض هی ثبقٌسى 1000غطثبلگطی فمظ  زضنس تؿتِ

ثیوبض ٍالؼی ظًسُ ذَاٌّس هبًس ٍ  1000ًفط اظ  100چطا وِ . ًفط 600ظًسُ ذَاٌّس هبًس؟ ایي ثبض ًفط اظ آًْب 

هبًسُ ٍ یب  ظًسُ ،ًفط زیگط ّن وِ ثِ نَضت وبشة قٌبؾبیی قسُ ٍ زض ٍالغ هجتال ثِ ثیوبضی ًوی ثبقٌس 500

 600زض ًتیجِ ؾَضٍیَال ترویٌی زض ایي حبلت ثطاثط . حسالل هطي آًْب ثِ ػلت ایي ثیوبضی حجت ًرَاّس قس

ّبی ایي ًَع اظ ؾَگطایی احتوبلی زض ثطًبهِ  7ٍ  6همبیؿِ قىلْبی . زضنس هی ثبقس 40ثط یؼٌی ثطا 1500ثط 

 . غطثبلگطی ضا ثِ تهَیط هی وكس

 

 

 

      

  

 

 

 

 ٍضؼیت ؾَضٍیَال زض افطازی وِ تحت غطثبلگطی لطاض ًوی گیطًس-6قىل 

 

 

 

 با جامعه فرضی

 1000جمعیت که در آن  1000000

 بیمار سرطانی زندگی می کنند

 

بیمار سرطانی  1000

در مراکز درمانی 

شناسایی و درمان می 

 شوند

بیمار  100

 10ز ابعد 

سال زنده می 

 مانند



 

 

 

 

  

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 Overdiagnosis ) ؾَضٍیَال زض افطازی وِ تحت غطثبلگطی لطاض هی گیطًساحتوبلی ٍضؼیت -7قىل 

bias ) 

 

چطا وِ . ٍلی زض ػول تَجِ زاقتِ ثبقیس وِ احتوبل ایي اتفبق ٍ ثب ایي گؿتطزگی ثؿیبض پبییي هی ثبقس

وْبی زضهبًی اضجبع زازُ قسُ ٍ تَؾظ تؿتْبی قٌبؾبیی هی قًَس ثِ ولیٌیهؼوَال ثیوبضاًی وِ زض غطثبلگطی 

ثب ایي . حَازث ظیبز ًوی ثبقس تكریهی ثب ٍیػگی ثبال پیگیطی هی قًَس ٍ زض ًتیجِ احتوبل ضذساز ایٌگًَِ

 . حبل ثبیس ایي چبلكْب ضا زض ثطًبهِ ّبی غطثبلگطی زض ًظط زاقت

Referral Bias (Volunteer Bias) (دايطلبان )ارجاع  سًگرایی 

ایي اهىبى ٍجَز زاضز . ؾَگطایی زیگط زض ثطًبهِ ّبی غطثبلگطی، هطثَط ثِ ؾَگطایی زاٍعلجبى هی ثبقٌس

هت ذَز اّویت زازُ ٍ زض ًتیجِ پؽ اظ افطازی زاٍعلت زض ثطًبهِ ّبی غطثبلگطی قًَس، وِ ثیكتط ثِ ؾال

ووپلیبًؽ ثیكتطی ًؿجت ثِ زضهبًْبی ثىبض گطفتِ زاقتِ ثبقٌس ٍ زض ًتیجِ ایي اهط ؾجت قَز وِ  ،قٌبؾبیی

ؾَضٍیَال ثْتطی ًؿجت ثِ افطازی زاقتِ ثبقٌس وِ زض ثطًبهِ ّبی غطثبلگطی زاٍعلت ًكسُ ٍ زض ایي افطاز 

بیمار سرطانی  1500

که در برنامه غربالگری 

شناسایی و درمان می 

 شوند

بیمار  600

 10بعداز 

سال زنده می 

 مانند

 جامعه فرضی با

جمعیت که در آن  1000000

بیمار سرطانی زندگی می  1000

 کنند

برنامه 

 غربالگری

واقعی با بیمار  1000

 100فرض حساسیت 

 درصد تست تشخیصی

فرد سالم که به صورت  500

کاذب به عنوان بیمار 

 شناسایی شدند



الجتِ ٍضؼیت ػىؽ ضا الجتِ ثب احتوبل ووتط . گیطًسهی حت زضهبى لطاض ولیٌیه ٍ پؽ اظ ػالهت زاض قسى ت

یؼٌی افطازی زاٍعلت قطوت زض ثطًبهِ ّبی غطثبلگطی قًَس وِ ؾبثمِ فبهیلی اظ ثیوبضی . تهَض ًوَز هی تَاى

ًس هَضز ًظط ضا زاقتِ ٍ زض ًتیجِ ثِ ػلت ظهیٌِ غًتیه هؿتؼس وٌٌسُ ثب اقىبل تْبجوی تط ثیوبضی ضٍثطٍ ثبـ

غطثبلگطی قطوت ًوبیٌس ٍ ٍ یب آًىِ ػَاهل ذغط هطثَط ثِ آى ثیوبضی ضا زاقتِ ٍ ثِ ّویي ػلت زض ثطًبهِ 

ّوچٌبى ثب ػبهل ذغط چِ ثِ نَضت ػوسی ٍ یب غیط ػوسی هَاجِْ  ،ثِ ػٌَاى ثیوبض آًْب ػلی ضغن قٌبؾبیی

ٍ زض ًتیجِ پیف آگْی ًبهٌبؾت  تطی ًؿجت ثِ آًْبیی وِ زض ولیٌیه تكریم زازُ هی  زاقتِ ثبقٌس

 . قًَس، زاقتِ ثبقٌس

 

در پایان بٍ ایه وکتٍ تًجٍ داضتٍ باضید کٍ امکان رخداد ایه وًع سًگرایی 

ي در اغلب مًارد بروامٍ َای  (البتٍ کامال بؼید َم ویست )َا زیاد ویست 

ضمه آوکٍ بسیاری از ایه وًع سًگرایی َا . ضًودغربالگری مفید ياقغ می 

تًسط َدایت کارآزمایی َای بالیىی کىترل ضدٌ قبل از مؼرفی تستُای 

غربالگری مًرد ارزیابی قرار گرفتٍ ي پس از تایید احتمال رخداد کم ایه وًع 

 .سًگرایی َا، در سطح جامؼٍ اجرایی می ضًود

 

 


