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 شًد؟ یسزطان م یجادباعث ا یياور – یريح یاستزس ي فشارَا یاسًال: آ

 یثز رٚ یزتأح یٗدر سغح ٞٛرٖٔٛ ٞب ٚ ٕٞچٙ ییزثبػج تغ یزاثذٖ ا٘سبٖ دارد. س یثز رٚ یبدیس یزجٛاة: استزس تأح

ثز  یٔجٙ یٔذرن ػّٕ یچسٟٓ داضتٝ ثبضذ. تبوٖٙٛ ٞ یٕبریٟبث یجبدتٛا٘ذ در ا یٌزدد. استزس ٔ یٔ یٕٙیا یستٓس

 یاستزس ثز رٚ یزدر ٔٛرد تأح یبدیس یمبتٚ تحم بتاستزس ٚ احزات آٖ ثبػج سزعبٖ ضٛد ٚجٛد ٘ذارد. ٔغبِؼ یٙىٝا

٘طبٖ دادٜ است وٝ استزس خغز اثتال ثٝ سزعبٖ را  یزسزعبٖ ا٘جبْ ضذٜ است. ٔغبِؼبت اخ یجبدثذٖ ٚ ٘مص آٖ در ا

 یاس افزاد اس خٛد غبفُ ضٛ٘ذ ٚ ػبدات ٘بسبِٓ ثٟذاضت یتٛا٘ذ ثبػج ضٛد وٝ ثزخ یدٞذ. حٛادث استزس سا ٔ یٕ٘ یصافشا

ٔٛاد ٚ  یحیاس حذ اِىُ، ٔصزف تفز یصث یذٖ٘ٛض ی،ا وٙٙذ. ثؼٙٛاٖ ٔخبَ ٕٔىٗ است ضزٚع ثٝ ٔصزف ٔٛاد دخب٘یذپ

تٛا٘ذ ثبػج ثزٚس  یٓ فٛق ٔػبدات ٘بسبِ یٙىٝضٛ٘ذ. ثب تٛجٝ ثب ا یوٓ خٛر یب یدچبر پزخٛر یٝدارٚٞب وٙٙذ ٚ اس ٘ظز تغذ

دٞذ. ِذا ثٝ  یٔ یصخغز اثتال ثٝ سزعبٖ را افشا میٓٔست یزاستزس ثٝ صٛرت غ یٌٗزدد. ثٙبثزا یخبص یسزعبٖ ٞب

 :یذتٛجٝ وٙ یزس یٞب یٝتٛص

 .یذٔتؼبدَ داضتٝ ثبض ییغذا یٓرص یه یذتٛا٘ یوٝ ٔ ییتب جب    -

 .یذٔصزف وٙ یبدس یجبتٚ سجش یٜٛتبسٜ ٕٞزاٜ ثب ٔ ییٔٛاد غذا یذوٙ یسؼ    -

خٛد را ثبالتز اس سغح ثذٖ لزار  یپبٞب یذ،دراس ثىط یذ،ثخٛاث یذتٛا٘ یاٌز ٕ٘ یحت یذاس رٚس را استزاحت وٙ یسبػبت    -

 .یذدادٜ ٚ استزاحت وٙ

 .ٔٙبسجی آة ثٙٛضیذ،پز رً٘ ضذٖ ادرار ٘طبٖ دٞٙذٜ ی وٓ ضذٖ آة ثذٖ ضٕب است ٞز رٚس ٔمذار     -

رٚس در ٞفتٝ ٔفیذ  5دلیمٝ ، 45رٚس ٞفتٝ ٚ یب  7اعزاف خب٘ٝ  یرٚ یبدٜپ یمٝدل33یذرٚس ثغٛر ٔٙظٓ ٚرسش وٙٞز     -

 .است

 .یذاجتٙبة وٙ یٍبراس ٔصزف اِىُ، ٔٛاد ٔخذر ٚ س    -

 يجًد خًن در مدفًع بعلت سزطان است؟ یاسًال: آ

 یٕبریضمبق، ث یز،ثٛاس یزٔختّف ٔمؼذ ٘ظ یٞب یٕبریدارد وٝ ػجبرتٙذ اس: ث ی: ٚجٛد خٖٛ در ٔذفٛع ػُّ ٔختّفجٛاة

ثٝ  یبس٘ یكدل یصدستٍبٜ ٌٛارش وٝ جٟت تطخ یٚ سزعبٖ ٞب یٍالییدستٍبٜ ٌٛارش ٔخُ ػفٛ٘ت ض یػفٛ٘ یٞب

در ٘ظز داضٙٝ ثبضیذ وٝ حتی در ٔٛاردی وٝ ػّت دفغ خٖٛ اس السْ است. یطبتٚ آسٔب یٙبتٔزاجؼٝ ثٝ پشضه ٚ ا٘جبْ ٔؼب

یذ  ٔیجبضذ(،ٕٔىٗ است اس ٘ظز پشضه ضٕب وِٛٛ٘ٛسىٛپی ئثٝ ٕٞٛرٚ ٚاحح است،مٔخال فزدی وٝ ٔجتال ٘ظز ضٕب وبٔال

ٔؼّْٛ ٔی ضٛد ٚ وٝ فمظ در آسٔبیطبت  ،ٕٞچٙیٗ ٌبٞی اٚلبت دفغ خٖٛ در ٔذفٛع ثٝ حذی وٓ استحزٚری ثبضذ 

 .خٛ٘زیشی لبثُ ٔطبٞذٜ ثب چطٓ ٚجٛد ٘ذارد
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 خًن در خلط خطزواک است؟ یيجًد سزفٍ مشمه ي مشاَدٌ رگٍ َا یاسًال: آ

ٚ  ییٞٛا یراٟٞب یهثٝ ػّت تحز یتٛا٘ذٔ یخطه ثذٖٚ خّظ ثٝ صٛرت ٔشٔٗ ٚ پس اس سزٔب خٛردٌ ی: سزفٝ ٞبجٛاة

 یخّظ دار ٕٞزاٜ ثب  رٌٝ ٞب یسزفٝ ٞب یٍبرسبَ ٚ در  صٛرت ٔصزف س 43اس  یصدرافزاد ثب سٗ ث یثبضذ ِٚ یتحسبس

سب َ  43ثبالتز اس  یٗٚ سٙ یٍبری. در افزاد ساردٚ ٔزاجؼٝ ثٝ پشضه د یٙٝثٝ ػىس لفسٝ س یبس٘فس ٘ یتٍٙ یبٖ ٚ خٛ

ٞفتٝ عَٛ  4-3ٚجٛد سزفٟبی وٝ ثیص اس ثبضذ. یٔطىالت ٔ یٗاس ػٛأُ ٟٔٓ ا یٛیر یٚ ػفٛ٘ت ٞب یٝر یٞب یٕیثذخ

 ثىطذ ٕٞیطٝ ٘یبس ثٝ ٔزاجؼٝ ثٝ پشضه را ایجبة ٔیىٙذ.

 شًد؟  یخطز سزطان م یشالکل مًجب افشا یاآ

 .دٞذ  یٔ یصٔؼذٜ، پستبٖ ٚ احتٕبالً وِٖٛٛ ٚ روتْٛ را افشا ی،دٞبٖ، حٙجزٜ، حّك ٔز یٞب . اِىُ خغز ثزٚس سزعبٖثّٝ

. ٔصزف ٔذاْٚ وٙذ  یٔ تز یصث یبرثس ییتٟٙب ٞب را اس ٔصزف ٞز وذاْ ثٝ  اس سزعبٖ یخغز ثزٚس ثزخ یٍبراِىُ ٚ س تزویت

وٝ س٘بٖ در ٔؼزض  ضٛد  یٔ یٝتٛص یذاًا٘ذن اِىُ در س٘بٖ ثب خغز ثزٚس سزعبٖ پستبٖ ٔزتجظ است. ِذا او یزٔمبد یحت

 خغز سزعبٖ پستبٖ، اِىُ ٔصزف ٘ىٙٙذ.

 .سزعبٖ ٔیٍزدد ٔغبِؼبت اخیز ٘طبٖ دادٜ ٔصزف ٞز ٔیشاٖ اِىُ حتی ٔمبدیز وٓ سجت افشایص خغز اثتال ثٝ

 دَد؟  یزطان را کاَش مبتاکاريته احتمال بزيس س آیا

 ،ثتب وبرٚتٗ ٕٞبٖ ٔبدٜ رٍ٘ی ٔٛجٛد در ٞٛیج ٚسجشیجبت لزٔش یب ٘بر٘جی دیٍز است

ٚ  ٞب  یٜٛاست ٚ اس آ٘جب وٝ خٛردٖ ٔ یجبتٚ سجش ٞب  یٜٛآ در ٔ   یتبٔیٗٔزتجظ ثب ٚ اوسیذاٖ  یآ٘ت یآ٘جب وٝ ثتبوبرٚتٗ ٘ٛػ اس

ثتبوبرٚتٗ ثتٛا٘ذ خغز ثزٚس  یٞب  ٔىُٕ یبدٔصزف س رسذ  ی٘ظز ٔ ثٝ ضٛد  یٔٛجت وبٞص خغز ثزٚس سزعبٖ ٔ یجبتسجش

 .یستٔسئّٝ درست ٘ یٗوٝ ا دٞذ ی٘طبٖ ٔ یٙیٔغبِؼة ثشري ثبِ 3 یجسزعبٖ را وبٞص دٞذ. أب ٘تب

ا٘ذ   ٞب استفبدٜ وزدٜ سزعبٖ یزٚ سب یٝاس سزعبٖ ر یزیجٌّٛ یثتبوبرٚتٗ ثزا یٞب  ٔىُٕ یبدس یزٔغبِؼٝ وٝ افزاد ٔمبد 2 در

اس ٔصزف آٟ٘ب  ای  یذٌٜٛ٘ٝ فب یچٔٛارد ٞ 3/1ٚ در  یذٌزد ٞب  یٍبریدر س یٝخغز سزعبٖ ر یصٞب ٔٛجت افشا  ٔىُٕ یٗا

 یٞب  وٙٙذٜ ثبضذ اس ٔصزف ٔىُٕ وٕه تٛا٘ذ  یثتبوبرٚتٗ ٔ یحبٚ یجبتٚ سجش ٞب  یٜٛخٛردٖ ٔ یٙىٝٔطخص ٘طذ. ِذا ثب ا

 ٌزدد. یخٛددار یذثب یبدثتبوبرٚتٗ ثٝ ٔمذار س

 با سزطان ارتباط دارد؟ یممصزف کلس یاآ

ٔٛجت وبٞص خغز ثزٚس سزعبٖ وِٛٛروتبَ  یٓسزضبر اس وّس ی٘طبٖ دادٜ است وٝ ٔصزف غذاٞب یبدیس ٔغبِؼبت

.. ٔمذار دٞذ  یعٛر ٔتٛسظ وبٞص ٔ ( را ثٝٞب  یپوِٛٛروتبَ مپِٛ یٞب  آدْ٘ٛ یجبدا یٓوّس یٞب  ٚ ٔصزف ٔىُٕ ضٛد  یٔ

سبَ  53 یثبال اددر افز ٌزْ  یّیٔ 1233سبَ ٚ  11-53 یٗدر افزاد سٙ ٌزْ  یّیٔ 1333رٚسا٘ٝ  یٓسضذٜ وّ یٝتٛص
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ایٗ ٔیشاٖ وّسیٓ در رصیٓ غذایی عجیؼی ا٘سبٟ٘بی ػصز وٙٛ٘ی ٚجٛد ٘ذارد . ِذا تٛصیٝ ثٝ ٔصزف ٔىُٕ ٞبی ،است

 شود.گیری در زنبن و مردان می گرددتب از استئوپروزپیش سبل  73<وّسیٕذر سٗ

 سجت افشایص جذة وّسیٓ اس دستٍبٜ ٌٛارش ٔیٍزدد.Dصزف ِجٙیبت ثٝ دِیُ  دارا ثٛدٖ ٚیتبٔیٗ 

 کىد؟ یزیاس سزطان جلًگ تًاود  یم یزس آیا

در حبَ حبحز  یز. سضٛد  یٔٙتطز ٔ یبسخب٘ٛادٜ پ یجبتسجش یزٚ سب یزدر س یْٛآِ یجبتتزو یسالٔت یذاس فٛا یبدیس اخجبر

 است. یوبٞص خغز سزعبٖ تحت ثزرس ییاس ٘ظز تٛا٘ب

 .یستاس سزعبٖ در دست ٘ یطٍیزیغذاٞب در پ یٗاس ٘مص ا یتدرحٕب یضٛاٞذ لغؼ تبوٖٙٛ

اس سزطان کمک کىىدٌ  یشگیزیدر پ ییغذا یمي چگًوٍ رص کىىد  یم ییهَا خطز بزيس سزطان را تع  صن آیا

 است؟

 ییزاتٚ تغ ٞب یٖٛاس ٔٛتبس یثبضذ. ا٘ٛاع خبص یاوتسبث یب یىیص٘ت تٛا٘ذ  یٔ یرضذ سِّٛ وٙٙذٜ یٓتٙظ یٞب  ثٝ صٖ آسیت

وٙذ.  یزیجٌّٛ DNA یتاس آس تٛا٘ذ یٔ ییغذا یٓرص ی. ٔٛاد ٔغذضٛد  یخغز ثزٚس سزعبٖ ٔ یصٔٛجت افشا یىیص٘ت

وزدٜ  زییسزعبٖ جٌّٛ یثبال یىیسزعبٖ در افزاد ثب خغز ص٘ت یجبداس ا تٛا٘ذ  یٔ ییغذا یٓوٙتزَ ٚسٖ ٚ رص ی،ثذ٘ یتفؼبِ

است وٝ  یچیذٜٔجحج ٟٔٓ ٚ پ یه یىیص٘ت یٚ فبوتٛرٞب ییغذا یٓرص یٗ. راثغٝ ٔتمبثُ ثیب٘ذاسدث یزآٖ را ثٝ تأخ یب

خب٘ٛادٜ ٞبیی وٝ سزعبٖ در یىی اس اػضبی آٟ٘ب اتفبق ٔی افتذ ثبیذ در راثغٝ در حبَ ا٘جبْ است. یٗدر ا یبدیٔغبِؼبت س

 ه خٛد ٔطٛرت وٙٙذ.ٔٛرد حزٚرت ا٘جبْ ٔطبٚرٜ ص٘تیه ثب پشض

 شًد؟  یخطز سزطان م یشي اضافٍ يسن مًجب افشا یچاق آیا

 یزٚ سب یٝ،وّ ی،(، وِٖٛٛ، رحٓ، ٔزیبئسٝخغز ثزٚس سزعبٖ پستبٖ مدر س٘بٖ  یصٔٛجت افشا ی. احبفٝ ٚسٖ ٚ چبلثّٝ

 یٔغبِؼبت ٔزثٛط ثٝ راثغٝ وبٞص ٚسٖ ٚ وبٞص خغز ثزٚس سزعبٖ ا٘ذن است، ثؼض یٙىٝ. ثب اضٛد  یٞب ٔ  سزعبٖ

احجبت ضذٜ  یذفٛا یزرا وبٞص دٞذ. ثب تٛجٝ ثٝ سب ٖخغز سزعبٖ پستب تٛا٘ذ  یوٝ وبٞص ٚسٖ ٔ دٞذ  یٔغبِؼبت ٘طبٖ ٔ

تٟٙب در   ٘ٝ یشرٌسبِث یٗٚسٖ خٛد را وٓ وٙٙذ. وبٞص احبفٝ ٚسٖ در سٙ ضٛد  یٔ یٝثٝ افزاد دچبر احبفٝ ٚسٖ تٛص

 دارد. یتإٞ یشٔشٔٗ ٘ ٞبی یٕبریث یزاس ثزٚس سزعبٖ ثّىٝ در وبٞص خغز سب یزیجٌّٛ

 اس سزطان مؤثز است؟ یشگیزیدر پ یتًنمصزف ريغه س آیا

 یٙىٝدر ثزٚس سزعبٖ ٘ذارد. ثب ا یبدیس یزتأح یِٚ ضٛد  یٔ یلّج ٞبی  یٕبریٔٛجت وبٞص خغز ث یتٖٛرٚغٗ س ٔصزف

 ثٝ ا٘ذاسٜ ٔصزف ضٛد. یذثٛدٜ ٚ ثب یوبِز یتز است، ٞٙٛس ٔٙجغ غٙ  سبِٓ یٗثب وزٜ ٚ ٔبرٌبر یسٝدر ٔمب یتٖٛرٚغٗ س
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 شًد؟  یمًجب کاَش خطز بزيس سزطان م یادس یبدو یتفعال آیا

فزاد ا یزدر ثزٚس سزعبٖ پستبٖ ٚ وِٖٛٛ ٘سجت ثٝ سب یتز دار٘ذ، ضب٘س وٓ یذٔتٛسظ تب ضذ یثذ٘ یتوٝ فؼبِ ی. افزادثّٝ

ثب  یثذ٘ یتفؼبِ یٓثب وبٞص ٚسٖ فزد ٘ذارد. ضٛاٞذ ٔزثٛط ثٝ راثغٝ ٔستم یوبٞص خغز ثزٚس سزعبٖ ارتجبع یٗدار٘ذ. ا

ػبُٔ  یثذ٘ یتسزعبٖ ٔزتجظ است ٚ فؼبِ یبیٚ احبفٝ ٚسٖ ثب ا٘ٛاع س یچبل حبَ یٗا٘ٛاع سزعبٖ ا٘ذن است. ثب ا یزسب

 دارد. یبثتٚ د یلّج ٞبی  یٕبریاس ث یزیدر جٌّٛ یبدیس یذفٛا یثذ٘ یتػالٜٚ فؼبِ ثٝ ٚسٖ ٔٙبست است. ثٝ یبثیدست یاصّ

 حبثت ضذٜ وٝ حتی در افزاد ٔجتال ثٝ سزعبٖ وِٖٛٛ ،ا٘جبْ فؼبِیت ٚرسضی ٔٙظٓ سجت افشایص عَٛ ػٕز اٟ٘ب ٔیٍزدد.

 شًد؟  یخطز سزطان م یشباعث افشا ییغذا یمدر رص یاديجًد ومک س آیا

خغز سزعبٖ ٔؼذٜ، ٘بسٚفبر٘ىس ٚ حّك  یصثب افشا یٕ٘ه سٛد ضذٜ ٚ دٚد یغذاٞب یٗٚجٛد راثغٝ ث یٙٝدر سٔ ٔغبِؼبتی

 ٔصزف ٕ٘ه جشٚ ػٛأُ افشایص دٞٙذٜ ی احتٕبَ سزعبٖ ٔؼذٜ ٔی ثبضذ.ٚجٛد دارد. 

 کىد؟  یخطز سزطان را کم م یچا یدنوًش آیا

خغز ثزٚس سزعبٖ را  تٛا٘ذ  یٔ اوسیذاٖ  یآ٘ت یجبتػّت ٚجٛد تزو ثٝ یچب یذٖوٝ ٘ٛض وٙذ  یٔغبِؼبت ٔغزح ٔ ثؼضی

 یج٘تب یِٚ وٙذ  یسجش( خغز ثزٚس سزعبٖ را وٓ ٔ یمٔب٘ٙذ چب یا٘ٛاع چب یٔصزف ثزخ یٛا٘یتز وٙذ. در ٔغبِؼبت ح وٓ

 است. در وبٞص خغز سزعبٖ در ا٘سبٖ احجبت ٘طذٜ یچب یزٔختّف است. در حبَ حبحز تأح یٔغبِؼبت ا٘سب٘

 کىد؟  یم تز یشاشباع شدٌ )تزاوس( خطز سزطان را ب َای  یچزب آیا

صٛرت  اتبق ثٝ یتب در دٔب ضٛ٘ذ  یٔ یذرٚص٘ٝٞ یٗٔب٘ٙذ ٔبرٌبر ییٞب  وٝ رٚغٗ ضٛ٘ذ  یٔ یذتِٛ یاضجبع ٍٞٙبٔ ٞبی  چزثی

. راثغٝ آٖ ثب سزعبٖ دٞذ  یٔ یصاضجبع ضذٜ وّستزَٚ خٖٛ را افشا ٞبی  یچزث دٞذ  ی٘طبٖ ٔ یز. ضٛاٞذ اخیٙذجبٔذ درآ

 تز استفبدٜ وٙٙذ. اضجبع ضذٜ وٓ ٞبی  یحذ ٕٔىٗ اس چزث بافزاد ت ضٛد  یٔ یٝتٛص ی. ِٚیستٞٙٛس ٔطخص ٘


