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 های غیرواگیربیماری:  ششمدرس 
 هستند ؟ عالئمی های انسانی که بیمار است چه بیماری یعنی چه و مشخصات و نشانه – 1

 هرگونه به اریبیم.  کرد معنی سالمت  نبود توانمی را بیماری که ایگونه به دارد قرار سالمت  مقابل نقطه در بیماری

 از ناشی  ردد از ؛ بیمار انسان .  کند اختالل دچار را تندرستی  احساس  که شود می اطالق آوریرنج و ناخوشایند  حالت

 محدود زمان در که خطراتی و - بدن اعضای  شدن  ضعیف  - بدن طبیعی وضعیت  خوردنهمبه - هااندام کار در اختالل

 .  بردمی سر به رنج در ، کندمی تهدید را او حیات و روانی ، جسمی آسایش طوالنی یا و

----------------------------------------------------------------------------------  

 نید . گیرند به چه معنی است و این طیف را رسم کاین که درجات مختلف بیماری را به صورت طیف در نظر می – 2

 از که کنندمی مطرح طیف یک در را آن ، مطلق تعریف جای به و دارد مختلفی درجات سالالالمت همچون بیماری

 .  گیردمی بر در را مرگ آستانه تا سالمتی
 شود . ( ییر پیوسته به رنگ قرمز ختم میغ) همانند طیف رنگین کمان که از رنگ بنفش شروع شده و با ت

 
----------------------------------------------------------------------------------  

 باشند ؟ ها چه چیزهایی میاد این بیماریشود ، عوامل ایجهایی گفته میبه چه بیماری« های غیرواگیر بیماری»  - 3

 عفونت یک وسط ت مثال  ، ندارند مشخصی   عامل اساسا    که شود می گفته هابیماری از ایمجموعه به غیرواگیر هایبیماری

 .  دارند نقش آنها به ابتالی در خطر عامل چند ، مشخص علت یک جای به بلکه،  شوند نمی ایجاد حاد

ستند  رفتاری و محیطی ، اجتماعی شده  شناخته  عوامل شامل  خطر عوامل  یا ماریبی یک به ابتال احتمال یا خطر که ه

 .  دهندمی افزایش را آسیب

 عروقی  -های قلبیبیماری
 باشد ؟ هایی میشود و شامل چه بیماریهایی اطالق میبه چه بیماری« وقی عر -قلبی بیماری»  - 4

 شالالامل و شالالود می گفته دهد قرار تأثیر تحت را خون گردش دسالالتگاه که بیماری هرگونه به عروقی قلبی بیماری

  . است محیطی عروق هایبیماری و کلیه عروقی هایبیماری ، مغز عروقی هایبیماری ، قلبی هایبیماری

----------------------------------------------------------------------------------  

 تشریح کارکرد قلب 

سا     قلب سا ضالنی  پمپ یک ا شت  اندازه به توخالی ع ست  م ست  د  در که ا

 .  کندمی پمپ بدن سراسر به را خون توقف بدون عمر سراسر

 پمپ را خون لیتر میلیون 300 حدود متوسط  طور به عمر مدت طول در قلب

 .  کندمی

شار   خون طرف یک از تا تپدمی بار هزار 100 از بیش روز طول در قلب  سر

  دیگر از طرفو  برساند بدن اعضای و هابافت به را غذایی مواد و اکسیژن از
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 .  برساند هاریه به گیریاکسیژن برای را بدن هایاندام از بازگشتی خون

 و راست  کرونر یهاشریان  نام به قلب کنندهتغذیه اصلی  شریان  دو وسیله  به قلب نیازکافی مورد  غذایی مواد اکسیژن و 

 . شودمی تأمین ، پوشانندمی را قلب سطح روی و شده جدا آنها از که تریکوچک خونی های رگ و چپ

----------------------------------------------------------------------------------  

  کنید ؟ را بیان روقیع -قلبی هایبیماری هاینشانه و عالیم از برخی خود ، مشاهدات و مطالعات اساس بر - 5

ست از احساس خستگی    ترین عالیم بیماریمهم سینه  ،  ، تنگی نفس های قلبی عبارت ا سه  پش قلب ، ط درد در جلوی قف

مکن است در  های قلبی ندارد و مالبته این عالیم اختصاص به بیماری .  ، حالت تهوع و تعریق و گاهی سرگیجه و ضعف  

 .ه شوندهای روان تنی هم دید، افسردگی و بیماری(  وحشت ، حمالت پانیک ) از جمله اضطراب یهای دیگربیماری

----------------------------------------------------------------------------------  

  آید ؟ بیماری عروق کرونر قلب چگونه به وجود می – 6

سداد  سان خون هایرگ ان ضله  به ر شترین  ،(  کرونر)  قلب ع ساب  به قلبی هایبیماری دلیل به ومیرمرگ عامل بی  ح

 .آیدمی

 های چربی سایر  و کلسترول  تدریجی رسوب  دلیل به بیماری این در

 ، کرونر های شریان  داخلی دیواره در دیگر مواد و خون در موجود

 جریان و شده  ترتنگ و کوچک هاسرخرگ  داخلی دیواره رفتهرفته

 شود . می قطع حتی یا و کم قلب عضله بافت به رسانیخون

سد نمی قلب عضله  به کافی خون که حالت این به سکمی  ، ر  قلب ای

(   صالالدری آنژین)  قلبی درد ایجاد سالالبب وضالالعیت این و گویند می

 .  شد خواهد

----------------------------------------------------------------------------------  

 شود ؟ می سکته قلبی یا مغزی در چه صورتی حادثشود و چگونه ایجاد میو مغز پالک در رگهای قلب  – 7

سترول   ، چربی ، خونی عروق شدن  تنگ و شدن  سخت  با شکیل  و کرده پیدا تجمع هم با دیگر مواد و کل  ایماده ت

 در چربی هایپالک سالالطح گاهی.  دهندمی پالک نام به شالالکل مومی

 پدیده این ، شود می پارگی دچار و خوردمی ترک کرونر شریان  جدار

 به خونریزی زمان در را خون انعقاد وظیفه که هاپالکت تجمع باعث

 شود می ایجاد پالک اطراف در خون لخته یک و شود می ، دارند عهده

 یا و قلب عضله  محرومیت ادامه با.  کندمی مسدود  را خون جریان که

 مرگ یا دائمی صدمه  به منجر فرایند این ، خون جریان از مغز بافت

 قلبی سکته وضعیت این به.  شودمی مغز بافت یا قلب عضله از بخشی

 .  گویندمی مغزی سکته یا و
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 شوند ؟ آنها را با ذکر نمونه بیان کنید . عروقی به چند دسته تقسیم می -های قلبیعوامل خطر ابتال به بیماری – 8

 دو دسته 

سته اول   ستند  عواملید ،  دهدمی افزایش را بیماری به ابتال احتمال کهبیمار  خانوادگی سابقه  و سن  کهولت همچون ه

 .  کند کمک بیماری کنترل و پیشگیری به تواندمی آنها از اطالع ولی نیستند ما اختیار دراگرچه 

ستند     سته دوم عواملی ه شارخون  همچوند ضافه  ، خون چربی اختالالت ، باال ف  یماریب ، تحرک عدم ، چاقی و وزن ا

 و مؤثر قداماتا است الزم  و هستند وکنترل درمان قابلکه ما در ایجاد آنها نقش داریم و  ، دخانیات استعمال و دیابت

 .  پذیرد انجام آنها مورد در موقع به

 خطر لعوام ترینمهم از خون چربی اختالالت و باال خون فشالالار ، عروقی -قلبی های بیماری خطر عوامل بین در

 .شوند بررسی پزشکی نظر از طورمنظم به باید که هستند

----------------------------------------------------------------------------------  

 روقی را نام ببرید . ع -های قلبیترین عوامل خطر ابتال به بیماریچهار مورد از مهم – 9

شار   - زودرس قلبی بیماری خانوادگی سابقه  شتر )  باال خون ف صرف   - تحرکی کم -متر جیوه ( سانتی  14/  9 از بی  م

و ... (   مدجا روغن مصرف ، واحد 5 از کمتر سبزی  و میوه مصرف )  ناسالم  تغذیه - چاقی و وزن اضافه  - روزانه سیگار 

    استرس - الکل مصرف - دیابت -

----------------------------------------------------------------------------------  

 قلبی سکته
شتری  خطر با افراد از ایعده اگرچه سه  در بی  ولی ارندد قرار مغزی سکته  یا قلبی بیماری معرض در دیگران با مقای

ستن  سی  چه اینکه دان ست  ممکن غیر شد  خواهد آن دچار ک ست  الزم رو این از.  ا سانی  حتی افراد همه ا  رد که ک

 .باشند برخوردار آنها با مواجهه برای الزم آمادگی از ، دارند قرار تریپایین خطر معرض

  یابد ؟عالئم سکته قلبی را بنویسید . آیا این عالئم همواره ناگهانی و شدید بروز می - 10

شار  احساس  سط  در درد یا سنگینی  ، آزاردهنده ف سه  و  طور به معموال  که سینه  قف

 عالمت ترین مهم ، یابد می ادامه دقیقه چند از بیش و شالالود می شالالروع ناگهانی

  .است قلبی سکته در بالینی

سه  درد شانه  از هریک با سینه  قف ست  پریدگی رنگ ، سرد  عرق های ن  تنگی ، پو

 اگر و است قلبی حمله های نشانه دیگر از نامنظم یا سریع  نبض و علت بدون خستگی  یا ضعف  ، گیجی ، تهوع ، نفس

 .  بود خواهد ترجدی ، باشد داشته انتشار پایین فک و بازوها ، گردن ، ها شانه به درد این

سیاری  سیاری  ولی ، افتدمی اتفاق شدید  و ناگهانی شکل  به همواره قلبی سکته  که کنندمی گمان افراد از ب  حمالت از ب

ست  ممکن سته  صورت  به ا  خفیف دلیل به افراد گاهی که شوند  شروع  مالیم و معمولی ناراحتی و درد یک با و آه

 در درد از هایی نشانه  فقط است  ممکن نیز بیماران از برخی در.  کنندمی خودداری کمک درخواست  از ها نشانه  بودن

 .  باشد داشته وجود گلو و بازو

----------------------------------------------------------------------------------  
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 هنگام مواجه شدن با هر یک از عالئم مربوط به سکته قلبی انجام چه اقداماتی ضروری است ؟  - 11

 تنگ هایلباس و گیرد قرار خوابیدهنیمه یا نشسته   حالت به فرد.  شود  پرهیز جدا  بیمار در فعالیتی و حرکت هرگونه از

 . شود منتقل بیمارستان یا و درمانی مراکز به دارچرخ صندلی یا و برانکارد با وقت اسرع در بیمار.  کنید شل را او

----------------------------------------------------------------------------------  

 سکته مغزی

 د ؟ باشها در یک فرد چه میترین اقدام در هنگام مشاهده این نشانهعالئم سکته مغزی چه هستند و مهم – 12

 تعادل و عضالت  کنترل عدم ، بینایی ناگهانی دادن دست  از ، شدید  ناگهانی سردرد 

 دست  از و ناگهانی گیجی ، صورت  یا پا ، بازو در احساس  ناگهانی دادن دست  از ،

  . هستند مغزی سکته عالیم از تکلم دادن

 ، اقدام ترینمهم،  گردد مشاهده  فرد در مغزی سکته  عالیم از هریک که صورتی  در

 .است وقت اسرع در بیمارستان به وی رساندن

سیار  مغز به خون جریان بازگرداندن برای زمان مغزی سکته  در ست  کم ب  تنها فرد نجات برای طالیی زمان مدت و ا

 .   است ساعت 3 حدود

----------------------------------------------------------------------------------  

 عروقی انجام داد را بیان کنید .   -های قلبیشش گام که باید برای پیشگیری از بروز بیماری – 13

 است  الزم ، باشد  نداشته  وجود فرد در خطر عوامل سایر  یا چاقی ، دیابت که شرایطی  در:  خون فشار  منظم کنترل - 1

 . گیرد قرار پزشک نظر تحت ، بودن باال صورت در و شود کنترل پزشک توسط خون فشار بار یک دوسال هر

  الکلی مشروبات و... (  و پیپ ، قلیان ، سیگار)  دخانیات مصرف از پرهیز - 2

 مناسب غذایی رژیم کمک به مطلوب حد در خون قند و کلسترول حفظ - 3

ضافه  دارای که افرادی در:  مطلوب وزن حفظ - 4 ستند  وزن ا صد  10تا  5 کاهش ، ه  کنترل در مهمی نقش وزن در

 . داشت خواهد سکته خطر

 دیابت و وزن اضافه  ، خون باالی کلسترول  ، باال خون فشار  کاهش در بدنی فعالیت:  منظم ورزش و بدنی فعالیت - 5

 و قلب ضربان  افزایش سبب  که طوری به متوسط  شدت  با بدنی فعالیت دقیقه 60الی  30 دادن انجام روزانه.  است  مؤثر

 . است شده توصیه ، کند صحبت راحتی به بتواند فرد و شود تنفس

  خون چربی مطلوب حد از اطمینان و منظم پزشکی معاینات در شرکت - 6

----------------------------------------------------------------------------------  

 بدانید بیشتر

  :که دارد وجود شما در صورتی در زودرس عروقی -قلبی های بیماری فامیلی سابقه

 .  باشد شده داده تشخیص سال 55 از ترپایین سنین در شما برادر یا پدر در عروقی -قلبی بیماری

 .  باشد شده داده تشخیص سال 65 از ترپایین سنین در شما خواهر یا مادر در عروقی -قلبی بیماری

----------------------------------------------------------------------------------  
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 فشار خون باال
در علم پزشالالکی به چه معناسالالت ؟ فشالالار خون طبیعی چقدر اسالالت و معنی عددهای آن « فشالالار خون » اصالالطالح  – 14

 چیست؟

 نیاز اندبرس  بدن مختلف اعضای  به را اکسیژن  و غذایی مواد و شود  جاری بدن اعضای  هایشریان  در خون اینکه برای

 .شود می نامیده فشارخون نیرو این ، آورد در گردش به را خون که دارد نیرویی به

شار  ست .  سانتی  12/  8متر جیوه یا میلی 120/  80 طبیعی خون ف متر جیوه ا

، در زمان انبساط و انقباض   قلب این اعداد برابر فشارهایی هستند که از طرف  

 فشار  دهنده نشان  متر جیوهمیلی 120شود .  ها وارد میبه خون در درون رگ

 قلب توسط  بیرون به خون پمپ با زمان هم که است (  ماکزیمم)  سیستولی  

 که اسالالت(  مینیمم)  دیاسالالتولی فشالالار ، جیوه مترمیلی  80و شالالودمی ایجاد

 .   دارد وجود ضربان دو میان قلب استراحت با همزمان

----------------------------------------------------------------------------------  

 اند ؟ کدام برند،می باال را خون فشار که است ؟ عواملی ثابت روز طول در خون فشارآیا  – 15

 ، فعالیت گوارشی فعالیت مغز، فعالیت ، بدن وضعیت جمله از مختلفی عوامل تأثیر تحت روز طول در خون فشارخیر ، 

 دارو و قهوه و چای ، الکل ، دخانیات مصرف  ، صدا  میزان ، محیط دمای ، مثانه بودن پر ، عصبی  تحریکات ، عضالنی 

 .  است موقتی تغییرات این و کند می تغییر

----------------------------------------------------------------------------------  

 ساز بیماری فشار خون باال چه هستند ؟  شود ؟ عوامل خطر زمینهفشار خون باال میفرد دچار در چه صورتی  – 16

ساط  و انقباض توانایی بدن هایشریان  که صورتی  در سوب  دلیل به را خود طبیعی انب  از شریان  جداره در هاچربی ر

 ، دهد انجام درستی  به را بدن به رسانی  خون بتواند تا کند فعالیت بیشتری  قدرت و شدت  با باید قلب ، بدهند دست 

شار  شرایط  این در شار  اگر و رود می باال خون ف شد  طبیعی حد از باالتر دائمی طور به خون ف شار  آن به با  باال خون ف

 .  گویندمی

 ساز زمینه خطر عوامل از تحرکی کم و نامناسب  تغذیه ، الکل و دخانیات مصرف  ، سال  50 باالی سن  ، خانوادگی سابقه 

 . هستند باال فشارخون هایبیماری

----------------------------------------------------------------------------------  

  شود و عالئم آن چیست ؟ دار میدهد و عالمتفشار خون باال ، چه زمانی خود را نشان می – 17

 چشم  ، مغز مانند حیاتی هایاندام بر که شود می دارعالمت زمانی معموال  و است  عالمت بدون هاسال  اولیه خون فشار 

 .  باشد رسانده آسیب آنها به و گذاشته تأثیر قلب ، کلیه ،

ست  ممکن گاهی صورت  این در  - گیجه سر  - سر  پس ناحیه در سردرد :  کند بروز زیر مئعال همچون میئعال با ا

 سینه قفسه دردهای - فعالیت هنگام یا و شبانه نفس تنگی - قلب تپش و زودرس خستگی - دید اختالل و تاری
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 انجام چه اقدامات و رعایت چه نکاتی ضروری است ؟  باال در صورت داشتن فشار خون  – 18

 عواملی به باال فشارخون  کنترل و پیشگیری  برای و کرد مراجعه پزشک  به باید ، باال فشارخون  بیماری داشتن  درصورت 

صرف  عدم همچون صرف  عدم ، الکل و دخانیات م  فعالیت ، مطلوب درحد وزن کنترل ، پرنمک و چرب غذاهای م

شتن  ، منظم و کافی بدنی صرف  با همراه غذایی رژیم دا  و شم خ مدیریت و کنترل ، کافی مقدار به سبزی  و میوه م

  .  داشت توجه باید...  و استرس

----------------------------------------------------------------------------------  

 میزان مصرف روزانه نمک برای افراد میانسال و سنین باالتر چند گرم است ؟   – 19

  گرم  3 با برابر سال 50 باالی افراد - گرم 5 با برابر سال 50 زیر افراد

----------------------------------------------------------------------------------  

 چربی خون 
 باشد ؟  هایی میافزایش چربی خون عامل خطر برای ابتال به چه بیماری – 20

صلی  غذایی مواد از یکی چربی ست  سالمت  حفظ برای ا  مکنم ، یابدمی افزایش خون در آن میزان که هنگامی اما ا

 .  شود منجر بدن در عروقی آسیب به است

 از یگرد بسالالیاری بروز با عروقی -قلبی هایبیماری بروز خطر افزایش بر عالوه خون در موجود هایچربی افزایش

 . است ارتباط در نیز سرطان و 2 نوع دیابت همچون مزمن هایبیماری

----------------------------------------------------------------------------------  

 نویسید . آنها را ب قبول قابل میزانهای موجود در خون دریافتی از مواد غذایی را نام ببرید و انواع چربی – 21

 گلیسرید( ، تری HDL( ، کلسترول خوب )  LDLنوع چربی موجود در عبارت هستند از : کلسترول بد )  سه

 ماند . می شود و کلسترول اضافی هم در خون باقیها ذخیره شده و باعث ایجاد چاقی میگلیسرید در بافتچربی تری

سب میلی واحد اندازه شد . در جدول زیر مقادیر قابل قبول ، مر   گیری چربی بر ح سی لیتر می با ز خطر و مقدار گرم در د

 ک این چهار نوع چربی ) در آزمایشات چربی خون ( آمده است . خطرنا

قادیر کلسترول خوب مگیری کلسترول تام ) کل ( به تنهایی ممکن است گمراه کننده باشد . به همین دلیل باید نتیجه اندازه

   گیری شوند .    و بد هم اندازه

 
----------------------------------------------------------------------------------  
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 شود و انواع آن را نام ببرید . کلسترول چیست ، در کجای بدن ساخته می – 22

 بدن خلدا در کلسترول  قسمت  بیشترین .  دارد وجود بدن هایسلول  تمام در که است  چربی جنس از ایماده کلسترول 

ن بر دو نوع کلسترول موجود در بد .  گرددمی بدن وارد پرچرب غذاهای مصرف  با آن بقیه و شود می ساخته  ، کبد در ،

 ( HDL( ، کلسترول خوب )  LDLاست . کلسترول بد ) 

----------------------------------------------------------------------------------  

 ی دارد ؟  افزایش تری گلسرید بر روی کدام کلسترول و چه تأثیرمنظور از کلسترول بد و کلسترول خوب چیست ؟  – 23

LDL : سطح  افزایش باLDL  شی  زیرا ، یابدمی افزایش عروقی -قلبی هایبیماری بروز خطر ، خون  خون  LDLاز  بخ

 همین هب ، شودمی ها شریان جدار شدن تنگ و شدن سخت به منجر و کندمی رسوب هاشریان  جدار در و شده  اکسیده 

 .  شودمی گفته«  بد کلسترول»  آن به دلیل

HDL : سترول  تا شود  می باعث چربی نوع این سترول ک»  آن به دلیل همین به شود  جدا هاشریان  داخلی جدار از کل  ل

 خون در آن انمیز افزایش با و دارد عکس ارتباط عروقی -قلبی های بیماری بروز با چربی این سطح  .گویندمی«  خوب

 .یابد می کاهش عروقی  قلبی های بیماری خطر ،

سرید   تری سرید  تری میزان رفتن باال با :گلی  به را آن دنبو باال نتیجه در ، یابدمی کاهش خون  HDLسطح  ، خون گلی

 .  دانندمی عروقی -قلبی های بیماری بروز خطر عامل عنوان

----------------------------------------------------------------------------------  

 ها دارد ؟ کاهش خطر به ابتال به بیماری درچه تأثیری ها از چربیرژیم غذایی سالم و مناسب  – 24

 درحالی ، شودمی تأمین هاچربی مصرف طریق از روزانه دریافتی انرژی کل درصد  30تا  15 ، سالم غذایی رژیم یک

صرف  با افراد برخی که  و عروقی -بیقل هایبیماری به ابتال معرض در را خود ، روزانه غذایی برنامه در چربی زیاد م

 .  دهندمی قرار ... و دیابت ، سرطان انواع همچون مزمن هایبیماری سایر

 کافی یبدن فعالیت ، مناسب  غذایی رژیم رعایت ضمن  افراد شود می توصیه  خون هایچربی افزایش از جلوگیری برای

 مواد در وجودم چربی نوع به ، چربی میزان دریافت در تعادل رعایت بر عالوه مناسب  غذایی رژیم در.  باشند  داشته  نیز

 .  شودمی توجه نیز غذایی

----------------------------------------------------------------------------------  

د غذایی وجود ها در چه مواشوند ؟ بنویسید که این چربی  های موجود در مواد غذایی به چند دسته تقسیم می  چربی – 25

 دارند ؟ 

سیم می     غذایی مواد در موجود هایچربی سته تق سه د سید شوند :  به  شباع   چرب هایا سید  - ا شباع  غیر ربچ هایا  –ا

 ترانس   چرب هایاسید

 احتمال باالرفتن و کلسالالالترول سالالالطح افزایش موجب اشالالالباع چرب هایاسالالالید

 غذایی برنامه در شالالودمی توصالالیه رو این از ، شالالوندمی عروقی -قلبی هایبیماری

  .شود محدود آنها مصرف ، روزانه

 پرچرب، لبنی هایفرآورده،  جامد نباتی هایروغن در اشالالباع  چرب هایاسالالید 

 .  دارد وجود...  و گوشت هایچربی
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 و  LDL، سالالطح کلسالالترول  سالالطح کاهش موجب اشالالباعغیر چرب هایاسالالید

سرید تری صیه  رو این از.  شوند می خون گلی  هایروغن سایر  جای به شود  می تو

 .  گیرند قرار استفاده مورد خوراکی

سید  شباع  چرب هایا  هایماهی ، هامغز و زمینی بادام روغن ، زیتون روغن در غیرا

 .  دارد وجود...  و سالمون و آال قزل جمله از چرب

 زیاد مصرف.  شوندمی HDL کاهش و LDL افزایش موجب ترانس چرب هایاسید

صیه شود .  می عروقی -قلبی های بیماری به ابتال خطر رفتن باال عثبا آنها  می تو

سب  مطالعه با ، هاروغن خرید هنگام در شود   چربی میزان تا شود  دقت آنها برچ

 .  باشد درصد 5 از کمتر یا و صفر حد در امکان حد تا آنها ترانس

سید   شده،  سرخ  غذاهای در موجود جامد نباتی هایروغن در ترانس چرب هایا

 .  دارد وجود(  هامارگارین)  گیاهی های کره از برخی و آماده هایغذا ، هاشیرینی

----------------------------------------------------------------------------------  

 . کنید مقایسه را آنها چربی نوع و میزان اساس بر ، است شده داده نشان روغن نوع چند غذایی برچسب زیر تصویر در - 26

                
ها وجود دارد ، مقدار آن را در کل روغن نشالالالان از مواد موجود در روغن که روی برچسالالالبرنگ نوار مربوط به هر یک 

دهد . همانطور که مشخص است ، رنگ سبز نشانه مقدار کم ، رنگ زرد نشانه مقدار متوسط و رنگ قرمز نشانه مقدار         می

سیدهای چرب      سه برچسب مقادیر ؛ انرژی ، قند ، چربی ، نمک و ا ست . در هر  شده اند . مقادیر    زیاد ا شخص  ترانس م

گرم  27/0گرم و روغن سوم   28/0گرم ، برای روغن دوم  12/0اسید چرب ترانس برای روغن اول از سمت راست برابر    

 ) رنگ سبز ( برای مصرف مناسب است .  درج شده است . پس روغن اول با مقدار کم اسید چرب ترانس

----------------------------------------------------------------------------------  

 سرطان

 ترین دالیل افزایش بروز سرطان را بیان کنید . مورد از مهم سه – 27

 .یابدمی افزایش سن افزایش با سرطان بروز چراکه ، زندگی به امید سن رفتن باال به توجه با سالمندان تعداد افزایش - 1

   تحرکی کم و پرکالری و چرب غذاهای ، دخانیات مصرف افزایش مانند زندگی شیوه در تغییر - 2

 شیمیایی هایافزودنی ، کشاورزی های فعالیت در شیمیایی کودهای از استفاده  ، آلوده هوای همچون محیطی عوامل - 3

 ...  و غذایی مواد در موجود

----------------------------------------------------------------------------------  
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 آید ؟ چیست و چگونه در عضوی از بدن به وجود می« سرطان » بیماری  – 28

 . بدن هایطبیعی سلول غیر انتشار گاهی و تکثیر ، رشد یعنی سرطان

سیاری  در روز هر بدن ضا  از ب  فعالیت این.  کندمی ایجاد جدیدی هایسلول  ، اع

ستگاه  کنترل تحت ست  ممکن ولی،  شود می انجام بدن ایمنی د ضوی از بدن   ا در ع

ستعد  عوامل برخی با سلول  مکرر مواجهه اثر بر سیم  در،  سرطان  به ابتال کننده م  تق

سرطانی    »  یک به طبیعی سلول  یک ورخ دهد  خطا  سلول   .  شود  تبدیل« سلول 

 در دیگر هایسلول  که ، داخلی عالئم و دستورها  از دیگر و شود می جدا اشهمسایه  هایسلول  از تغییریافته سلول  این

ستند  آنها کنترل سرانه  دیگر هایسلول  با هماهنگی جای به و کندنمی پیروی ، ه سلول  »  آن به که کندمی عمل خود

  شود . گفته می« جهش یافته 

 ادامه ترتیب همین به ایزنجیره فرایند این و شود می تبدیل جهش یافته جدید سلول  دو به و تقسیم سلول جهش یافته  

 .  گرددمی تبدیل ، شودمی نامیده« تومور » که  هاسلول از ایتوده به موذی سلول یک همان که جایی تا یابدمی

 در ولی ، کنند نمی رشالالالد وهسالالالتند   خیمخوش تومورها  این گاهی 

 خود اطراف طبیعی هایسلول  و شوند  تقسیم  و کنند رشد  که صورتی 

»   کنند تومور اندازی دسالالت هم بدن دیگر نقاط به و ببرند بین از را

  .شوند می محسوب« بدخیم 

شد  بدخیم تومورهای هرچه سیدن  جلوی شوند،  تربزرگ و کنند ر  ر

سیژن  و غذایی مواد شرفت  با و گیرندمی سالم  هایسلول  به را اک  پی

 بین از بیمار سالمت  و عملکرد و میرندمی سالم  هایسلول  ، سرطان 

 . انجامدمی مرگ به سرطان ، نشود گرفته فرایند این جلوی اگر.  رودمی
 

----------------------------------------------------------------------------------  

 را بیان کنید .  زندگی محل در سرطان به ابتال خطرساز چهار مورد از عوامل – 29

عدم مصرف دخانیات و تریاک ، ،  رژیم غذایی نامناسب داشتن سابقه خانوادگی ، کهولت سن ، آلودگی هوا ، کم تحرکی ،

سبزیجات     صحیح میوه و  صرف  صیفی جات و   ،  م صرف  شیمیایی  آلوده به  میوهجات و سبری م صرف  ،  سموم و مواد  م

امواج الکترومغناطیسی   –مصرف قرص ضد حاملگی در زنان    –) قند و شکر (   هادراتاز حد مجاز نمک و کربوهی بیش

  و  ...  

----------------------------------------------------------------------------------  

 قابل انجام است ؟  شکلبه چه « پیشگیری از سرطان »  - 30

شگیری  الی  30.  دهد کاهش را سرطان  بیماری بروز احتمال تواند می که شود می گفته اعمالی مجموعه به سرطان  از پی

 مصرف  از پرهیز و بدنی تحرک ، صحیح  ایتغذیه هایعادت و سالم  تغذیه ، مطلوب وزن حفظ با هاسرطان درصد   40

  .  هستند پیشگیری قابل الکل و دخانیات
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 شود ؟ تشخیص به موقع سرطان چه مزیتی دارد و چگونه انجام می – 31

 ورتصالال غربالگری و خودآزمایی انجام با کار این.  هسالالتند درمان قابل شالالوند داده تشالالخیص موقع به اگر هاسالالرطان

شکان .  پذیردمی  هایعالمت هآنک از پیش ، سرطان  یافتن برای را غربالگری هایآزمایش و هاآزمون کنندمی تالش پز

 .  دهند تشخیص ، ستا بیشتر آن عالج احتمال که اولیه مراحل در را سرطان تا ببرند کار به ، کنند پیدا را آنها به مربوط

 بعد به الگیس  40 سنین  از که کنندمی توصیه  ، سرطان  بیماری خانوادگی سابقه  داشتن  با خصوص  به ، افراد به پزشکان 

 عالیم زا یک هر مشاهده  صورت  در شود می توصیه  همچنین.  کنند اقدام سرطان  غربالگری هایآزمایش انجام به نسبت 

 . شود مراجعه پزشک به حتما  سرطان هشداردهنده

----------------------------------------------------------------------------------  

 های مختلف را نام ببرید .  سرطانهای غربالگری برای تشخیص چهار مورد از آزمایش – 32

 سرطان  تشخیص  در خون آزمایش - رحم دهانه سرطان  تشخیص  در اسمیر  پاپ - سینه  سرطان  تشخیص  در ماموگرافی

  روده سرطان تشخیص در کولونوسکوپی و مدفوع در مخفی خون آزمایش - مردان در پروستات

----------------------------------------------------------------------------------  

 چهار مورد از عالئم هشدار دهنده سرطان را بنویسید .   – 33

ستی  های خال در تغییر - سرطان  بیماری به یک درجه اقوام ابتالی  هر در توده پیدایش - بهبود بدون های زخم - پو

 اسهال  - خونی سرفه  یا تفراغاس  - طوالنی سوءهاضمه   یا بلع اختالل - صدا  مدت طوالنی گرفتگی یا سرفه  - بدن جای

 اشتهایی  بی - سینه  نوک و واژن از غیرطبیعی ریزی خون - مدفوعیا  ادرار در غیرطبیعی خونریزی - طوالنی یبوست  یا

 دلیل بی وزن کاهش یا

----------------------------------------------------------------------------------  

 های ده گانه پیشگیری از سرطان را بنویسید . چهار گام از گام – 34

 .  کنید مراجعه پزشک به موقع به و بگیرید جدی را سرطان هشداردهنده هاینشانه – 1

 . نگیرید قرار آنها دود معرض در و کنید پرهیز...  و قلیان و سیگار مصرف از - 2

 . کنید محافظت آفتاب مقابل در خود پوست از مناسب پوشش و آفتاب ضد کرم با - 3

 . بخورید سبزی و میوه وعده 5 روزانه – 4

 . دهید کاهش را روغن و نمک ، شکر ، قند روزانه مصرف - 5

 . کنید حفظ مطلوب حد در را آن و کنترل را خود وزن - 6

 . بروید راه تند دقیقه 20 حداقل روزانه - 7

 . کنید پرهیز مخدر مواد استعمال و الکل مصرف از - 8

 . کنید محافظت را خود آنها معرض در گرفتن قرار هنگام و بشناسید را زاسرطان هایآالینده – 9

 .  باشید مهربان زیست محیط و دیگران ، خود با - 10

----------------------------------------------------------------------------------  
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 زیابیدیابت

   ؟  آیدبه وجود می چگونهبدن در دیابت چیست و بیماری  – 35

 .   استون ز ( در خکوگلحاصل افزایش قند )  بتدیا . دارد بسیاری عوارض که است ایکننده ناتوان بیماری ، دیابت

س  انرژی تولید برای قند این از و آینددرمی(  گلوکز ) قند صورت  به بدن در مصرف  از بعد غذایی مواد .  شود می تفادها

 از ستفاده ا و سلول  به قند ورود موجب و شده  ترشح (  پانکراس)  لوزالمعده غده از بدن در که است  هورمونی انسولین 

 ، ندهد انجام یخوب به را خود کار یا و باشد  کم انسولین  اگر.  کندمی عمل سلول  برای کلید مثل انسولین .  شود می آن

شده  سلول  وارد قند  رفته باال ونخ قند طرفی از ، شود می اختالل دچار بدن کار نتیجه در که ماندمی گرسنه  سلول  و ن

  .  رساندمی آسیب بدن هایبافت و هاسلول به و کندمی عمل سم مانند

----------------------------------------------------------------------------------  

 ترین انواع دیابت را نام ببرید و هریک را به اختصار توضیح دهید . شایع – 36

 :  از اند عبارت آن ترین شایع دارد مختلفی انواع دیابت

 دیده پایین سالالنین در عمدتا  ولی دهد رخ تواندمی سالالنی هر در بیماری این : یک نوع دیابت

.   گویندمی نیز جوانان دیابت آن به شودمی دیده نوجوانان و کودکان در بیشتر که آنجا از و شودمی

 در اختالل و روانی فشالالالارهای ، ویروس ، ژنتیکی زمینه:  مانند عواملی اثر در دیابت نوع این

 تولید به قادر اصالالال  ( پانکراس)  لوزالمعده در این دیابت ،.  شالالودمی ایجاد بدن ایمنی سالالیسالالتم

 .  نیست انسولین

 به ، شود می آغاز سالی بزرگ سنین  در و است  دیابت نوع ترین شایع  ، دیابت این:  دو نوع دیابت

:  مانند عواملی اثر در بیماری این.  گویندمی ساالن بزرگ دیابت آن به پزشکان  از برخی دلیل همین

، ن دیابت در ای.  کندمی بروز ارثی زمینه و فامیلی سالالالابقه ، تحرکی کم ، چاقی و وزن اضالالالافه

 .  دهدمی نشان مقاومت انسولین به بدن یا نیست کافی انسولین تولید به قادر(  پانکراس)  لوزالمعده

----------------------------------------------------------------------------------  

 چند دسته هستند ؟ برای هر کدام دو نمونه مثال بزنید . ،  2ت نوع خطرساز دیابعوامل  – 37
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 میزان قند خون برای بررسی وضعیت یک فرد در احتمال داشتن دیابت را بیان کنید . دامنه  – 38

قند خون ناشالالتای لیتر اسالالت . گرم در دسالالیگیری قند خون میلیاندازهواحد 

گرم در دسالالی میلی 100تا  70طبیعی برای یک فرد طبیعی غیر دیابتی در حدود 

باشد ،   لیترگرم در دسی میلی 125تا  100در صورتی که در محدوده  .  لیتر است 

سی میلی 126دیابت قرار دارد . از  فرد در مرحله پیش فرد ، باالتر  لیترگرم در د

 دچار دیابت است . 

----------------------------------------------------------------------------------  

 را بنویسید .  2و  1نوع های بیماری دیابت و نشانهعالئم  – 39

 باال.  شود می آشکار  آن عالیم ، خون قند باالرفتن با ، کم کم اما ، است  عالمت بدون ابتدایی مراحل در معموال  دیابت

 .  است دیابت بیماری اصلی نشانه خون قند بودن

 احسالالاس ، پرادراری ، پرنوشالالی ، پرخوری شالالامل و ناگهانی و شالالدید معموال  1 نوع دیابت به مبتال بیماران در عالیم

 .  است دید تاری و الغری و بدن وزن شدن کم ، زیاد خستگی

ستند  عالمت بدون اغلب 2 نوع دیابت به مبتال بیماران ساس :  از اند عبارت آن معمول عالیم و ه ستگی  اح  بی و خ

 ، بینایی در اختالل ، شبانه ادرار ، وزن کاهش ، پا و دست انگشتان  در سوزش  احساس  ، تشنگی  ، گرسنگی  ، حوصلگی 

  .  هابریدگی و هازخم بهبود در تأخیر و مکرر هایعفونت

----------------------------------------------------------------------------------  

 و تأثیرات بیماری دیابت بر بدن را بنویسید . عوارض  – 40

 سال  چند اغلب که دیابت بیماری عوارض

 متعدد آیدمی وجود به آن به ابتال از پس

ست   قند دقیق کنترل عدم صورت  در و ا

 منجر بیمار گیریزمین و ناتوانی به خون

  .شودمی

 هایدسالالالتگاه تمام تقریبا  دیابت عوارض

 و تشالالخیص عدم و کندمی درگیر را بدن

 به تواندمی دیابت عوارض موقع به درمان

 و پا قطع ، کلیه پیوند یا دیالیز ، نابینایی 

 .  شود منجر مغزی و قلبی هایسکته
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 گام های پیشگیری از دیابت ، چهار مورد را بنویسید . از  – 41

 چرب یا شکر پر های غذا مصرف از پرهیز - 2   متعادل و متوازن غذایی رژیم از برخورداری - 1

  طلوبم وزن حفظ - 4   پیشگیری غیرقابل سازخطر عوامل داشتن صورت در متخصص پزشک به مراجعه - 3

 خون قند منظم رلکنت - 7  دخانیات مصرف از پرهیز - 6  روزانه بدنی هایفعالیت انجام - 5

---------------------------------------------------------------------------------- 
 جمالت کوتاه 

 دند . های واگیر و عفونی عامل اصلی مرگ و میر و ناتوانی به ویژه در کودکان بودر زمان های گذشته بیماری

شمگیر  هایموفقیت اخیر ، سالیان  طی در شف  در چ سن  انواع ساخت  و زمینه ک ست آمد  به هایدارو و هاواک  که هد

 یابد .   زایشاف سالمندان جمعیت زندگی ، به امید افزایش با و شود کاسته واگیر هایبیماری میزان از است شده باعث
صادی ،    سعه اقت سترش  و صنعتی  تو شینی  موجب ارتباطات گ دگی زن شیوه  در تغییراتی آن دنبال به و زندگی شدن  ما

سب ،  غذایی رژیم تحرکی ، کم همچون صرف  نامنا شده  دخانیات م ست  و ...  سبت    شده  سبب  نتیجه در که ا ست ن  ا

 گیرد .  قرار ناتوانی و مرگ علل جدول صدر در و یافته افزایش مزمن و غیرواگیر های بیماری

 .است غیرواگیر های بیماری به مربوط ایران در میر و مرگ علل درصد  76تقریبا  %

 
 

 بروز از مانع تواندمی آنها کنترل یا حذف و اندشده شناخته غیرواگیر های در بیماری اصلی خطر عوامل اکثر خوشبختانه
 شود . هانسرطا  40نیز % و دیابت و مغزی سکته عروقی ، -قلبیهای بیماری  80%

در  است  ممکن جنسی  و سن  هر در فرادا همه و ندارند اختصاص  خاصی  جنس یا و سن  به عروقی -های قلبیبیماری

 باشند . هابیماری این به ابتال معرض
 یناو  گویند می قلب ایسالالکمی رسالالد ،نمی قلب عضالالله کافی به خون های خونی ،که به دلیل انسالالداد رگ حالتی به

 شد .  خواهد صدری ( قلبی ) آنژین درد ایجاد سبب وضعیت

 خطر عوامل ترینمهم از خون چربی تالالتاخ و باال خون فشالالار عروقی ، -های قلبی بیماری خطر عوامل بین در

 .شوند بررسی پزشکی نظر طورمنظم از به باید که هستند
 شود ،می ادی آن از خاموش قاتل عنوان به و است امروزی جوامع در مزمن هایبیماری ترینشایع از یکی باال فشارخون

 است .  درمان معموال  قابل و تشخیص قابل آسانی به باال فشارخون خوشبختانه ولی ندارد ؛ عالمتی زیرا

 .است افزایش به رو آن بروز میزان است ولی جهانی متوسط میزان از کمتر ایران در سرطان بروز آمار

 


