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غربالگری
Screening

:مرجع

جلد دوم –کلیات بهداشت عمومی 

مازنر:  تالیف درآمدی بر اپیدمیولوژی 

لئون گوردیس: اپیدمیولوژی تالیف 



:اهداف اختصاصي

 یابد در پایان جلسه دانشجو:

شریح تعریف غربالگری را بیان کند و مفاهیم اولیه در آن ت-1
.نماید 

ریح طراحی یک غربالگری را بیان کند و با یک مثال تش-2
.نماید 

ت حساسیت ، ویژگی ، ارزش اخباری مثبت و منفی و دق-3

.را بیان نماید و محاسبه کند

.کندشرایط انجام یک غربالگری را بشناسد و آنها را بیان-4

.کندتفاوت بین آزمایشات غربالگری و تشخیصی را درک-5
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نکات

 بهترین روش پیشگیری از بیماری

پیشگیری اولیه است 

(در صورتیکه امکان انجام آن باشد) 

 درصورت عدم امکان انجام آن

تشخیص بموقع و درمان 

بعنوان دومین خط دفاع برعلیه بیماریها می باشد
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جهت تشخیص به موقع بیماری دو راه وجود 
:دارد

توجه فوری به اولین عالئم بیماری پس از ظهور آن-1

تالش برای کشف بیماری در افرادی که هنوز عالئم -2

آن را نشان نداده اند
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تعریف غربالگری

 ازغربالگري عبارت است:

(یا عوامل خطرزا در افراد )افرادي تجسس پیدا كردن و یا 

بیماري خوددرمان بیماري خود نشده و جهت متوجه كه هنوز 

. اقدامي نكرده اند 

 اینشامل انجام آزمایش هایي براي شناسایي غربالگري

.افراد است 

در غربالگري افرادي كه بیمار تشخیص داده مي شوند
.گیرندقرارمي شده و تحت درمان (Follow up)پیگیري
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اهداف غربالگری

غربالگری ممکن است یکی از این اهداف را دنبال کند:

 تشخیص زودرس بیماري در جامعه

 به موقع موارد ابتال درمان

 از پیشرفت وخامت و شدت بیماري جلوگیري

 از انتشار بیماري جلوگیري

 طر كه بیشتر از دیگران در معرض ختشخیص گروه هایي

.بیماري هستند یا بیماري در آنها وقوع بیشتري دارد



مثال هایي از آزمایش هاي غربالگري

 پستاندر تشخیص زودرس سرطان ماموگرافي

 دهانه رحم سرطان : پاپ اسمیر آزمایش

 آزمایش چارت اسنلنسنجش بینایي كودكان توسط
Snelen’s Chart
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تفاوت هاي آزمایشات غربالگري با 
آزمایشات تشخیصي

مي آزمایشافراد سالم یا بظاهر سالم غربالگريدر آزمایش • 

د افراروي آزمایش تشخیصي تست گردند، در حالي كه در 

.انجام مي شودداراي عالئم بیماري

م شناسایي افراد به ظاهر سال، غربالگريهدف از آزمایش • 

، آزمایش تشخیصياست ولي هدف از افراد واقعاً سالم

.مشخص كردن علّت عالئم است
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تفاوت هاي آزمایشات غربالگري با 
آزمایشات تشخیصي

روي معمولً آزمایش تشخیصي برعكس غربالگريآزمایش • 

.ودانجام مي شگروههاي جمعیت از افراد یا زیاديعده نسبتاً 

و ارزان، ساده ، ربالگريایده آل آن است كه آزمایش غ• 

ي این كند ولایجاد را براي افراد حداقل ناراحتي باشد و سریع

.زیاد مهم نیستآزمایش تشخیصي مالحظات در مورد 
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تفاوت هاي آزمایشات غربالگري با 
آزمایشات تشخیصي

درمثبت كاذب ، مقدار آزمایش تشخیصي در مقایسه با •  

.  زیاد مهم نیستغربالگريآزمایش 

.  وندتوسط تست هاي دقیق تر آزمایش مي شزیرا افراد مجدداً 

در لذا استسهم مثبت ها در آزمایش تشخیصي خیلي بیشتر )

ذب آزمایش غربالگري خیلي از مثبت ها ممكن است مثبت كا
(.باشند
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انواع غربالگري

غربالگري از توده مردم

ScreeningPopulation-based

 منفردغربالگري یك بیماري

Single Disease S.

 غربالگری چند مرحله ای

Multiphasic S.
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...غربالگريانواع 

 (چندوجهي )غربالگري چندمنظوره

Opportunistic  S.

 (:تجویزی ) دارهدف غربالگري

Selective S.

موردیابي

Case Finding
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اصول اولیه برنامه های غربالگری
آزمون غربالگری

 آزمون غربالگری ابزار اساسی برنامه غربالگری است

خصوصیات مهم یک آزمون غربالگری عبارتند از:

(:Validity) اعتبار -1

:که بوسیله دو عامل تعیین می شود

Sensitivityحساسیت -

Specificityویژگی -

Reliability( قابلیت تکرار پذیریپایایی یا ) قابلیت اطمینان-2
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Validity( روائی) اعتبار 

 اعتبار یک آزمون یعنی اینکه:

ر می آن آزمون بتواند بخوبی نشان دهد که کدامیک از افراد واقعا بیما
باشند و کدامیک بیمار نیستند 

 اعتبار یک آزمون دو جز دارد:

:حساسیت-

ی که عبارت است از قدرت یییک آزمون برای تشخیص صحیح کسان
واقعا بیمارند

:ویژگی -

فاقد ه عبارت است از قدرت یک آزمون برای تشخیص صحیح کسانیک
می باشند بیماری
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حالت بیماری

سالم                  بیمار 

+
نتیجه آزمون 

غربالگری

_

مثبت

واقعی

مثبت

کاذب

منفی

کاذب

منفی

واقعی
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حالت بیماری

)+(  بیمار(            -)سالم 

+
نتیجه آزمون 

غربالگری

_

بیمار

واقعی

بیمار

کاذب

سالم

کاذب

سالم

واقعی
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مثبت واقعی                      مثبت واقعی

=                                    =حساسیت 

انتمام بیمارمنفی کاذب           + مثبت واقعی 

منفی واقعی                      منفی واقعی

=                                     =ویژگی

الممثبت کاذب              تمام افراد س+ منفی واقعی 



مثال
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....Validity( روائی) اعتبار 

ایج این اجزا از مقایسه نتایج بدست آمده از آزمون غربالگری با نت

بدست آمده از یک آزمون تشخیصی قطعی تر تعیین می شوند 

(آزمون استاندارد طالیی) 

طعی دامنه توافق نتایج حاصل از آزمون غربالگری با نتایج آزمون ق) 

(تر بیانگر اندازه حساسیت و ویژگی می باشد 
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....Validity( روائی) اعتبار 

 ویژه    % 100حساس و % 100آزمون غربالگری مطلوب یک

می باشد 

ولی در عمل چنین حالتی رخ نمی دهد ، زیرا معمول بین حساسیت و

ویژگی رابطه معکوس وجود دارد

(حساسیت بال به قیمت ویژگی پائین و بالعکس) 
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نکات 

 ویژگی مثبت کاذب مکملونسبت کاذب مکمل حساسیت نسبت منفی
است 

کاذبمنفی نسبت= 1–حساسیت 

کاذبمثبت نسبت= 1–ویژگی 
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حالت بیماری

سالم                  بیمار 

+
نتیجه آزمون 

غربالگری

_

مثبت

واقعی

مثبت

کاذب

منفی

کاذب

منفی

واقعی
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حساسیت       منفی کاذب      ویژگی       مثبت کاذب

ما معمول آزمون حساسی را می خواهیم که نسبت بالیی از افراد
فی کاذب حقیقتا بیمار را تشخیص دهد و بدین ترتیب تعداد کمی من

بوجود آورد

بطور همزمان ، آزمونی را می خواهیم که برای بیماری اختصاصی
مار هستند باشد ، یعنی پاسخهای مثبت عمدتا در مواردی که حقیقتا بی

دیده شود و در نتیجه تعداد کمی مثبت کاذب داشته باشد
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Predictive Valueارزش اخباری 

یک آزمون عبارت است ازارزش اخباری:

بعمل قدرت پیشگویی وجود یا عدم وجود بیماری بر اساس نتایج آزمون
آمده 

 ارزش اخباری مثبت (Positive Predictive Value= PPV:)

بیمار یعنی از بین کسانیکه آزمون مثبت داشته اند چه احتمالی از آنان
واقعی هستند

 ارزش اخباری منفی (Negative Predictive Value= NPV:)

الم یعنی از بین کسانیکه آزمون منفی داشته اند چه احتمالی از آنان س
واقعی هستند
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مثبت واقعی

=  ارزش اخباری مثبت

استمثبتتمام افرادی که آزمون آنها 

منفی واقعی

=  منفیارزش اخباری 

استمنفیتمام افرادی که آزمون آنها 
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نکات
قدرت پیشگویی وجود یا عدم وجود بیماری از نتایج آزمون به:

شیوع بیماری در جامعه آزمایش شده -

حساسیت-

ویژگی -

داردآزمون بستگی 

 باشد ، احتمال این که آزمون مثبتشیوع بیماری باالتر هر قدر
پیشگویی کننده بیماری باشد بیشتر است 

درصد برسد، ارزش اخباری قابل 15-20تنها وقتی شیوع به ) 
(مالحظه بدست می آید

 همباشد ، حتی یک آزمون خیلی معتبر شیوع بیماری کم اگر ،
ارزش اخباری کمی بدست خواهد داد 



 در جمعیت تحت غربالگری سببباالتر رفتن شیوع

با استفاده از همان افزایش بارز ارزش اخباری مثبت

شدآزمایش خواهد 

بنابراین یک برنامه غربالگری درصورتی بیشترین

بازدهی و سودمندی را خواهد داشت که مربوط به جمعیت 
هدف پر خطر باشد

میزان شیوع اخباری مثبت با رابطه ارزش 
بیماري
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 Reliabilityیا پایایی( دقت) قابلیت اطمینان 

 عبارت است از( پایا) آزمون غربالگری قابل اطمینان:

آزمونی که در صورت تکرار آزمایش در فرد و در شرایط یکسان 

همواره نتایج یکنواخت و ثابتی به دست دهد 

 ثبات نتایج تحت تاثیر دو عامل مهم است:

تغییرات ذاتی روش آزمون -

(خطای مشاهده گر) تغییرات مربوط به آزمایش کننده -
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تغییرات ذاتی روش آزمون

ر پذیری روش آزمایش به عواملی چون ثبات مواد مصرفی دتغییر 

داردبستگی ... آزمایش و
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تغییرات مربوط به آزمایش کننده 
(خطای مشاهده گر) 

 ه مربوط به مشاهده گر می تواند از اختالف بین مشاهدتغییرات

ک و نیز اختالفات ی( تغییر های بین مشاهده گر) گرهای مختلف 

ه ایجاد شد( تغییر های مشاهده گر ) مشاهده گر در دفعات مختلف 

باشد



انجام غربالگريمعیارهاي 

 یك برنامه انجام گیريمعیارهاي مختلفي براي تصمیم

غربالگري در یك جامعه وجود دارد كه ممكن است شامل 

:یك یا چند معیار زیر باشد

.معمولً غربالگري براي بیماري هاي مزمن انجام مي شود• 

.بیماري مورد نظر مسئله اي جدي باشد• 
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...غربالگريانجام معیارهاي 

زماني كه مي خواهیم یك برنامه غربالگري را در جامعه به• 

اشته اجرا در آوریم حتماً باید به بار بیماري موردنظر توجه د

.باشیم 

دل بین هنگامي كه شیوع بیماري در جامعه بال نیست، باید تعا

.د مالحظات نیز مورد توجه قرار گیرنشدت بیماري وسایر 

خصوص ب)بیماري مورد نظر شیوع نسبتاً زیادي داشته باشد • 

(در مرحله قبل از بروز عالئم بالیني

34By: Dr K. Mirzaei



...غربالگريانجام معیارهاي 

ه طول دور)تاریخچه بیماري بخوبي شناسایي شده باشد • 

.(. . كمون، دوره واگیري 

ي بین زمان تماس افراد و بروز عالئم آشكار بیماري زمان• 

.نسبتاً طولني وجود داشته باشد

.شدتست غربالگري داراي حساسیت و ویژگي مناسبي با• 
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...غربالگريانجام معیارهاي 

تست غربالگري ساده و ارزان، بي خطر و قابل قبول • 

ردم ماعتماد براي و قابل ( نگرش مردم نسبت به غربالگري)

.باشد

ته از نظر اخالقي مشكلي براي انجام غربالگري وجود نداش• 

.باشد

ابل تشخیص بیماري و درمان آن نیز راحت و كافي، موثر، ق• 

.قبول، در دسترس و بي خطر باشد
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...غربالگريانجام معیارهاي 

یعني این كه آیا علیرغم )مالحظات مربوط به هزینه ها •  

رعایت سایر مالحظات انجام غربالگري مقرون به

(.صرفه مي باشد
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نفری ، اگر شیوع 1000در یک جمعیت : مثال

%  95و ویژگی آن % 90، حساسیت آزمون % 2بیماری

باشد مطلوب است تعیین ارزش اخباری مثبت و منفی

آزمون فوق؟


