
       آزمایش های مخصوص بانوان

 مراجعین محترم:

گیری بهتر از درمان است.انجام برخی از آزمایش ها در مراحل   پیشقدیمی ها می گفتند 

مانع از پیشرفت بیماری شده  اولیه بیماری  )سرطان، دیابت، فشار خون و پوکی استخوان (

 .و شرایط  مناسبی را در راستای درمان موثر مهیا  می سازد 

انجام به موقع  بعضی از آزمایش ها حتی قب  از آشکار شدن نشانه های بیماری، فرد را 

 دهدمی سالمتی سوق  بسوی

فرد   ابتالیخانوادگی، سابقه  آزمایش های مناسب  برای بانوان با در نظر گرفتن سن، سابقه

 متفاوت است   به انواع بیماری ها و وجود فاکتورهای خطر زا

 توصیه می شود درج در این مجموعهمن موارد اما به تمامی بانوان

 سرطان پستان

سرطان سینه یکی  از شایع ترین سرطان هلا در بلین بلانوان    

شناسایی به موقع بیماری، شلان   بهبلودی    ایرانی می باشد.

به بافتهای  سرطانی افزایش داده و مانع از تهاجم تودهکام  را 

اگر سن شلما  می شود ( ریه و مغز  ،دیگر)غدد لنفاوی زیر بغ 

سال  0-0سال می باشد سینه شما می بایست هر  03-03بین 

یکبار بوسیله پزشک معاینه و در صورت احتمال ابتالی شما بله  

 .شودساالنه تکرار زیر  این بیماری آزمون 
 

 آزمون ماموگرافی  

 ود در پستان قب  از قاب  لم  شلدن در این آزمون به کمک اشعه ضعیف ایک  توده موج

البتله  می شلود .  ، ماموگرافی ساالنه توصیه به باال  سال 03به خانم های  مشخص می شود

الزم به ذکر است که پزشک معالج ممکن است به عللی این آزملون را در فواصل  زملانی    

  .توصیه نماید کمتری نیز
 

 سرطان دهانه رحم

در  هلزار نفلر   033سرطان دهانه رحم دومین نوع سرطان شایع در بین زنان است. ساالنه  

ایلن  ابلتال  بله    ن خود را به دلی  جاهزار نفر  033می شوند و  به این بیماری مبتال  دنیا 

در این نوع سرطان، سلول های این منطقه بله صلورت غیلر    دهند.   بیماری  از دست می

 علت بوجود آملدن  می شوند. رحم تغییر غیر عادی طبیعی و نا منظم رشد کرده و موجب 

 آن ویروس ها می باشند.   بروزبیماری کامال مشخص نیست اما یکی از عل  

م  ایجاد این بیماری  گونه هایی از ویروس پاپیلومای انسانی ) زگی  ناحیه تناسلی(  از عوا

 بشمار می روند.

 پاپ اسمیر و یا  نمونه برداری از دهانه رحم

انجام این آزمون پزشک متخصص زنان مقداری از سلولهای  جهت

 دهانه رحم را تراشیده و به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال می نماید

                                                     

 یق این سلولها در زیلر میکروسلکوپ،  مطالعه دق پاتولوژی با رنگ آمیزی و  متخصص

بهتر است اولین آزمون پاپ اسمیر  شک  سلولها را گزارش خواهد داد. سالمتی یا تغییر

  سال یکبار تکرار گردد. 0سالگی آغاز و سپ  هر  02برای بانوان جوان از 

 .سالی یکبار توصیه می شودسال به باال انجام این آزمون  03به بانوان 
 

 واکسن علیه سرطان دهانه رحم

در    (Cervarix )(  و سلرواریک   (Gardasilدو نوع واکسن  به نامهای گارداسلی  

سال را در برابر  بعضی از  02می باشند و می توانند زنان زیر خارج از ایران موجود 

گونه های ویروس پاپیلومای انسانی محافظت نمایند الزم به ذکر است که این واکسن 

 .ها قادر نیستند بانوان جوان را بر علیه تمامی گونه های ویروس محافظت نمایند 

 کلسترول و چربی خون

دیواره تمامی سلول ها موجود کلسترول  نوعی چربی است که در 

کبلد   می باشلد. Dو پیش ساز برخی هورمون ها  و ویتامین   بوده

محصوالت حیوانی حاوی  کلسترول مورد نیاز خود را تهیه  میکند.

در رگها تجمع کلرده و  این ماده مقادیر مازاد کلسترول می باشند 

 مانع از جریان خون میشود.

بله   در نهایلت  ملی توانلد    گرفتگی عروق سالهای سال بدون نشانه خواهد بلود و  

 سکته قلبی و مغزی منجر شود.

 گرفتگی عروق

فشار خون، کشیدن سیگار و دیابت عواملی هستند که در گرفتگی عروق نقش دارند. 

ابلتال بله    خطلر  دخانیات می توان  عدم مصرفو فعالیت بدنی و با صحیح با تغذیه 

 گی عروق را کاهش داد. گرفت

 ادامه اندازه گیری کلسترول

 ، LDLپ  از خون گیری میزان کلسترول بد خون و یا 

و همچنین چربی خون یا  HDL  کلسترول خوب خون یا

سال است و   03تری گلیسیرید اندازه گیری می شود. در صورتی که  سن شما بیشتر از

مشک  خاصی ندارید، توصیه می شود این آزمون  برای شما هر پنج سال یکبار انجام 

 .گردد 

 فشار خون

با افزایش سن احتمال افزایش فشار خون بیشتر می شود، بخصوص زمانی که فرد بله  

 نا سالم عادت داشته باشد و  یا  دچار اضافه وزن باشلد.  خوردن غذاهای پر چرب و 

 قی بوده و عام  اصلی سلکته قلبلی و  فشار خون موجب مشکالت جدی قلبی و عرو

جهت کاهش فشار خون خود تالش  مغزی می باشد. با پزشک خود همکاری کرده و در

 کنید .

 عروقی و  کلیوی می شودخون مانع از ایجاد مشکالت قلبی  کاهش فشار

 اندازه گیری فشار خون  

 :بدست می آیداندازه گیری فشار خون دو عدد  در 

 ربان  قلب اسلت و بله آن فشلار خلون    ض هنگامبه فشار خون در مربوطاولین عدد 

بلین    در فاصله دومین عدد متعلق به فشار خونی است کهمی شود. سیستولیک  گفته 

 می شود.  نامیدهضربان قلب اندازه گیری می شود و فشار خون دیاستولیک 

 مناسبفشار خون 

  mmHg 203 فشار سیستولیک کمتر از •

  mmHg  03 فشار دیاستولیک کمتر از •

 و یا مرض قند 0دیابت نوع 

مبتال هستند از بیماری خود  0نوع  افرادی که به دیابتنید ، یک سوم جالب است بدا

 مطلع نیستند! 

دیابت میتواند  یکی از عوام  ایجاد بیماریهای قلبی، کلیوی، عروقی و حتی کوری به 

دیابت را می توان بلا کلم   .جهت از بین رفتن عروق خون رسان به شبکیه چشم باشد

رایج ترین نلوع   0کردن وزن ، تغذیه صحیح، ورزش  و دارو کنترل کرد. دیابت نوع 

 می شود. دیدهدیابت است و دیابت نوع یک در کودکان و نوجوانان 

 :عبارتند از آزمایش های تشخیص دیابت

 ناشتاخون آزمایش قند  •

 HbA2Cهموگلوبین ای وان سی  •

 آزمون تحم  قند •

 آزمون چالش قند  •

 ناشتاخون  آزمون قند 

ساعت ناشلتا باشلد. قنلد      0 حداق ناشتا ، فرد  باید   خون جهت انجام آزمایش قند

به عنوان بیمار  mg/dL 202به عنوان مرز دیابت  و بیشتر از mg/dL200-233 خون 

 .دیابتی شناخته می شود

 پوکی استخوان 

کله   پوکی استخوان به شلرایطی گفتله ملی شلود    

در بانوان  می شوند.  هاستخوانهای فرد ضعیف و شکنند

تلوده    ،بعد از یائسگی  به علت تغییلرات هورملونی  

ه ذکر است کله  الزم ب  .استخوانی به مرور کم میشود

اولین  استخوان دچار می شوند.   آقایان نیز به پوکی

در بلانوان  . نشانه های این بیماری شکستگی دردناک با حوادث بسیار ساده می باشد

 03شکستگی یکی به علت پوکی استخوان و در ملردان بلاالی    0سال از هر  03باالی 

 . ست به پوکی استخوان مبتال  یک نفر، نفر  0سال از هر 

آزمون های آزمایشگاهی و  .خوشبختانه این مشک  قاب  پیشگیری و درمان پذیر است

 ترملی درصد تحلیل  و یلا   مقدار  تراکم استخوان  سنجش  همچنین انجام آزمایش

با انجام این آزمون ها می توان ملانع از شکسلتگی     می کنند.  استخوان را مشخص

 شد. 



جللو گیلری و    شیوه  شکستگی را پیش بینی و وقوع  احتمال  قادرند  این آزمون ها

درمان پوکی استخوان را تحلی  نمایند. انجام آزمون تراکم استخوان به تملام خلانم   

ابلتالی شلما بله ایلن      احتمال سال به باال  توصیه می شود. در صورتی که  20های  

  این آزمون در سنین پایین تر به شما توصیه می شود.باشد  باال ، هر دلی بیماری به 

 رودهسرطان            

اکثر سرطان های روده به . است یکی از شایع ترین سرطان ها در ایران سرطان  روده

 این پولیپ هلا در دیلواره   جهت وجود پولیپ ها و یا تجمّع سلولی ایجاد می شوند.

              جود آمده و همیشله بلدخیم نیسلتند.در صلورت بلدخیمی     داخلی روده بزرگ بو

پولیپ ها ، احتمال گسترش آنها به دیگر نقاط بدن افزایش می یابد، لذا بهتر است هر 

 . چه زود تر جراحی و از بدن فرد خارج شوند

 غربالگری سرطان روده  

در آزمون کولونوسکوپی  پزشک متخصص با ابزار خاصی داخ  روده بزرگ و کوچک 

و  از روده انجام شلده  بردارینمونه ، را مشاهده کرده و در صورت تشخیص پزشک 

ر خون فلرد نیلز   دCEA  آزمون  ارسال می گردد. به بخش  پاتولوژی بررسی  جهت 

 . نماید نوع خاصی از توده سرطان روده را مشخص می روش دیگری است  که

 سرطان پوست

 سرطان پوست متنوع است و درمان به موقع برای انواع آن اثر بخش خواهد بود.

نوع سرطان پوست مالنوم نام دارد و رنگدانه های  پوست را  درگیر خطرناک ترین 

ابتال به این بیماری به عل   خطردر بعضی افراد  می کند.

ژنتیکی و یا محیطی  بیشتر بوده و ابتالی فرد به این بیماری 

به مدت بیشتر است . توصیه می شود افراد از قرارگرفتن 

 خودداری نمایند.خورشید نورمستقیم  برابر در طوالنی

سی کنید. در جهت جلوگیری از  پیشرفت بیماری ، اندازه و شک  خال های خود را برر

خود   ساالنه  خود از پزشک معالج منظم  در معاینات  ها تغییر در خال مشاهده  صورت

  شوید.تغییرات این خال ها  خواهان بررسی 
 

 HIVویروس اچ آی وی 

ویروس اچ آی وی از طریلق   می باشد   AIDSعام  ایجاد بیماری ایدز HIVویروس 

 .خون و مایعات بدن از فردی به فرد دیگر انتقال می یابد

 راههای انتقال ویروس اچ آی وی

 انتقال خون آلوده از طریق ،آمیزش جنسی  حفاظت نشده

بارداری ، زایمان و انتقال خون مادر به فرزند در طول  ،سوزن های آلوده به ویروس 

 شیر دهی

 

 

 درمان بیماری ایدز

استفاده  .این بیماری پیشنهاد نشده است پیشگیریجهت تا به حال درمان و یا واکسنی 

جهت  را سیستم ایمنی ،از داروهای ضد ویروسی در مراح  اولیه آلودگی  به ویروس

 . کندمبارزه با ویروس تقویت می 

 HIV   وی آزمایش آلودگی به ویروس اچ ای

ی اولیه آللودگی هلیع عالمتلی    در سال ها HIV)آلودگی به ویروس اچ آی وی  )

در صورت مثبلت   آزمایش خون می باشد.از طریق تنها راه شناسایی آلودگی  .ندارد

خواهد و آزمایش های دیگری نیز درخواست  شده بودن آزمون اولیه، آزمایش تکرار

آلوده باشد و جواب آزمایش منفی باشلد وجلود   احتمال اینکه  فرد به ویروس  .شد 

 دارد .

 حد اق  یک بار این آزمون انجام شود. ،سال 22-20توصیه می  شود برای افراد 

 گلوکوم یا آب سیاه چشم

یب دیده و به در این بیماری فشار چشم افزایش می یابد و در نتیجه اعصاب بینایی آس

مراح   معالجه فرد نا بینا خواهد شد.در صورت عدم  می شود. مرور بینایی فرد کم

 اولیه  بیماری فاقد عالمت است و به مرور بینایی فرد کمتر می شود.

 اندازه گیری فشار چشم

نداشته اند  توصیه می   هخانواددر  به بانوان چه  سال به باالیی که سابقه فشار چشم

به افرادی  که در  و  شود فشار چشم خود را تحت نظر چشم پزشک اندازه گیری نمایند

وجود داشته و یا  افرادی که استروئید   باال درجه اول آنها فشار چشم بین بستگان

اندازه چشم پزشکی  خود را مرتب بوسیله چشم  کنند توصیه میشود فشار  مصرف می

 گیری نمایند.
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