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ز ا شته، باید تدابیري اندیشید.با ارزش ترین دااین ایی مهمتر از سالمت جسم و روح نیست. براي حفظ هیچ داشته :زمینه و هدف
 .انجام شدمعرفی تست هاي رایج غربالگري مردان در ایران این رو این پژوهش با هدف 

و کلمات مشابه در موتورهاي جستجوگر و مطالعه ن، سالمت تست هاي غربالگري، مردار این مطالعه با کلید واژه هاي دروش کار: 
 .کتب، مقاالت خارجی و داخلی اطالعات جمع آوري گردید

عیت وض ،غربالگري وضعیت کلسترول خون و انجام تستهاي مربوط به لیپوپروتئین ها بارت ازتست هاي غربالگري مردان ع :یافته ها
، کولونوسکوپی و سیگموئیدوسکوپی، بدن D وضعیت ویتامین و کم (دانسیته) استخوانبررسی ترا ،بررسی از نظر دیابت، فشار خون

سی وضعیت برر، بررسی وضعیت شنوائی، بررسی چشم و وضعیت بینائی، غربالگري از نظر سرطان پوست، تست خون مخفی در مدفوع
 ،سال هر سه سال یکبار 45دیابت در مردان باالي ، بررسی از نظر سرطان بیضه، غربالگري از نظر سندرم متابولیک، عملکرد تیروئید

 لیپوسال تنها درصورت داشتن سابقه خانوادگی یا ابتال به بیماري التهابی روده یا وجود پ 50تست سرطان روده بزرگ در مردان زیر 
تست  ،سال یکبار 10 کولونوسکوپی هر -سال یکبار  5سیگموئیدوسکوپی هر  -سال شامل آزمایش مدفوع ساالنه  75-50در مردان 

 ،سال درصورت داشتن فاکتورهاي خطر 50تست ساالنه سرطان پروستات در مردان باالي  ،سال 50-75پوکی استخوان در مردان 
 ،غربالگري از نظر سرطان مثانه، سال با سابقه مصرف سیگار و سایر دخانیات 55-80سرطان ریه شامل توموگرافی ساالنه در مردان 

تست  ،سیگموئیدوسکوپی یا کولونوسکوپی) -سالگی انجام یکی از آزمایشات (آزمایش مدفوع ساالنه  75ه بزرگ تا تست سرطان رود
سال با سابقه مصرف سیگار و سایر  55-80سرطان ریه شامل توموگرافی ساالنه در مردان  ،سرطان پروستات شامل معاینات منظم

 می باشد. سال با سابقه مصرف دخانیات 65-75 غربالگري آنوریسم آئورت شکمی در مردان، دخانیات

شاخص و با تعیین  سال و باالتر 65و  40-64، 18-39در مردان در سه گروه سنی، تست هاي غربالگري  :نتیجه گیري
ا آزمایش ه شوند.سالم یا به ظاهر سالم بطور مرتب و با فواصل منظم بررسی همه مردان الزم است که  انجام می شود.توده بدنی 

عنی زمانی ی ،هستندبیماریها و معاینات غربالگري منظم بهترین راه شناسایی بیماري ها یا مشکالت احتمالی در همان مراحل ابتدایی 
 .که احتمال موفقیت درمان در باالترین سطح قرار دارد. معاینات غربالگري اغلب در خالل معاینات جسمانی معمول صورت می گیرند

 مردان به انجام این تست هاي غربالگري الزم است و باید جدي شمرده شود.معرفی و حساس سازي 

 تست غربالگري، مردان، سالمت واژه هاي کلیدي: 
 


