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 رهنمايی برای استفاده کننده
 هرمرد ضرورت به فهميدن داردمطالبی که 

A User’s Guide 
What every man needs to know 

 
 چرا مردان ضرورت دارند بيشتر بفهمند. 1

از خود   ليکن متأسفانه اکثر مردان،    . صحت بدن يک عامل حياتی برای زندگی خوش و مکمل است      
دوبرابرمردان  هم  احتماال  34 الی 25برای مثال زنان بين سنين .  بسيار خوب مراقبت نمی کنند

، عمر مردها کمتر و صحت آنها بيشتر از زنها در  ليکن.  *سن خود به داکتر مراجعه می کنند 
به اين خاطر، بسيار مهم است که مردان درمورد مراقبت از صحت خود بيشتر        .  خطر است 

 . بفهمند
 

ی از موارد  کارکردن طبيعی سيستم جنسی مرد، در بسيار.  صحت جنسی مردان بسيار مهم است  
بيشتر فهميدن درباره بدنتان و طريق کار    .  بازی می کند  رفاهی در زندگی، يک نقش کليدی را     

کردن آن، و اينکه چه مريضی هايی می توانند آن را تحت تأثير قرار دهند، اولين قدم به طرف      
 .زندگی با صحت تر است

 
 (Australian Institute of Health and Welfare) انستيتوی صحت و رفاه آستراليا *

  (Australia’s Health 2002)2002صحت آستراليا 
 
 چطور تمام اينها کار می کنند . 2

هيپوتاالموس و غ ده هيپوفيز هردو در  .  مغز نقش مهمی در ک نترول سيستم جنسی مرد بازی ميکند   
 هورمون جنسی مرد  و) يا ا سپ رم(قاعده مغز قرار دارند و با هم، بيضه ها را به ساختن نطفه       

 .تحريک می کنند ) ت ستوست رون(
 
 . انتقال م نی، خارج کردن ادرار و دادن لذت جنسی :  آلت جنسی سه کارانجام می دهد    

 
به شکل تخم هستند که داخل يک کيسه پوستی به نام    ) ت ر ش حیغ ده (دو عضو ) خايه هايا (بيضه ها 
درحدود روزی (بيضه ها، ا سپ رم   .  آويزان هستند  بوده و پشت  آلت جنسی  (scrotum) بيضه دان

 . را می سازندت ستوست رونو )  ميليون، درتمام عمر،تا کالن سالی 70
 

 روز طول می کشد تا هر ا سپ رمی در بيضه به شکل يک قورباغه خ رد در بيضه رشد  70تقريبا  
يک پ يپ  م ديا پيدي. می رود) epididymis(م ديا پيدي از بيضه ها حرکت می کند و به ا سپ رمبعد . کند

که روی قسمت پشت هرکدام از بيضه ها حلقه      !)  به پنج متر نزديکبه طول  (باريک حلقوی است   
 .ادامه می دهد) بالغ شدن( درحدود ده روز به رشد کردن  ا سپ رمدر اينجا . شده است

 
 (vas deferens) ريان وابرانش  که روان می شود به داخل پ يپ های نازکی  مديا پيديم بعد از ا سپ ر

 از شريان های وابران می گذرد وبه  ا سپ رمبعد.  نام دارند و هرکدام به يک بيضه وصل هستند
پ روستات زير مثانه قرار دارد و به اندازه يک    .  می رود پ روستاتت ر ش حیغ ده  در مجراهای ا نزال
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پروستات حدود يک  .  مخلوط می شودسپ رما چهارمغز است، مايعی پ ر انرژی توليد می کند که با  
 هم مايع  (seminal vesicles) کيسه های خ رد م نی.  چهارم ازحجم مايع منی را تشکيل می دهد    

 (ميزراه مجراهای ا نزال به   . دو سوم م نی را شامل می شوند  حدود پراز انرژی می سازند که تا  
(urethra) است که مثانه را  ت ک يک پ يپ خ رد رارمجرای اد  .ملحق می شوند) يا مجرای ادرار 

 . را از بدن بيرون می بردم نیبه نوک آلت جنسی متصل می کند، و هم ادرار و هم   
 

مهم ترين هورمون جنسی مرد است و برای صحت  تناسلی و جنسی       (testosterone) ت ستوست رون
 ساخته شده و بعد در هورمون ها پيغامبرهای شيميايی هستند که در يک عضوبدن.  ضروری است

ت ستوست رون تغييرات فيزيکی را     . خون حمل می شوند تا در عضو های مختلفی در بدن کار کنند    
در بدن توليد می کند که در بچه های جوان در حين بلوغ صورت می گيرد، مانند کالن شدن آلت 

ر بيضه ها کمک    ت ستوست رون به ساختن اسپرم د. تناسلی، و همچنين درآمدن موی صورت و بدن
  .می کند ولی همچنين برای صحت عمومی، از جمله رشد استخوانها و عضالت مهم است    

 
 چه مشکلی می تواند واقع شود؟ . 3

.  مثل هر عضو ديگردر بدن، بعضی وقتها ممکن است مشکلی برای سيستم جنسی مرد واقع شود 
 مشکالت، کمک گرفتن سريع  در مورد اکثر . در اينصورت، مراجعه سريع به داکتر مهم است  

 . می تواند از عواقب شديد و طوالنی مدت جلوگيری کند 
 

 :بعضی از معمول ترين تکليف هايی که مردان ممکن است با آن مواجه شوند به شمول زير هستند  
 

 عقيم بودن
اغلب اوقات، وقتی به مردها گفته می شود که مشکالتی اوالد دار شدن به خاطر مشکالتی از     

ولی، در حقيقت، ازهربيست نفرمرد در آستراليا، تقريبا  يک       .  خود آنهاست، شاک می شوند  جانب  
 .نفر عقيم است

 
م ا سپ رعقيم بودن در مردان ممکن است داليل بسياری داشته باشد، ولی مشکالت در تعداد يا کيفي ت   

:  سيار سخت باشدقبول کردن و تحمل عقيم بودن می تواند ب.  ساخته شده، معمول ترين علت است
مردها ممکن است فشار روحی بگيرند، نااميد شوند و احساس کنند که اين عادالنه نيست،  اغلب   
اوقات بخاطراينست که تقريبا  در نصف از موارد، داکتر ها نمی توانند هيچ دليلی پيدا کنند که چرا      

 را تداوی کند، و قبل از   ولی داکتر می تواند برخی از مشکالت  .   طبيعی ساخته نمی شود   ا سپ رم
، اوالد قبول کردن يا نگاه کردن  (IVF)اقدام به استفاده از تخنيک های کمک به اوالد دارشدن 

 .اطفال سايرين، بايد با يک داکتر صحبت کرد    
 

 پ روستاتکالن شدن 
   سال، 40 مرد آستراليايی با سنی بيشتر از 7کالن سال تر معمول است، از هر مردان مابين بيشتر

، رشد غير  پ روستاتمعمول ترين تکليف .  عذاب خواهد کشيدپ روستات مرد از مشکالت  1تقريبا  
 Benign Prostatic يا  پ روستات است که هيپ رپ الزی خوش خيم   پ روستات) کالن شدن (سرطانی 

 Hyperplasia (BPH)�درحالی که معموال  اين تکليف حيات را تهديد نمی .   ناميده می شود
را مشکل کند و موجب عذاب در زندگی ) ادرار کردن( می تواند تشناب رفتنBPHکن کند، لي
 . شود
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با اين .  را تسکين دهد پ روستاتداکتر می تواند هم باعمليات جراحی وهم ادويه عالئم مريضی   
  موجب همه مشکالت ادراری نيست، به اين خاطر مهم است که داکتر خود را ببينيد      پ روستات همه، 

 
 

 پ روستاتان سرط
 مرد گفته می شود که 10000 بسيار معمول است و هرساله درآستراليا به حدود    پ روستات سرطان 

سرطان پروستات اغلب بدون هيچ عالمت مريضی واقع می شود، به        .  سرطان پروستات دارند 
ه آنتی  خاطر اين مردها بايد درباره صحبت کردن با يک داکتر درباره معاينه از راه مقعد و معاين          

مذاکرات  .   فکر کنندProstate Specific Antigen (PSA)ژن مخصوص پروستات يا 
 وجود دارد، به اين خاطر وقتی برای انجام دادن معاينه سرطان      PSAبسياری در مورد معاينه 

 فکر می کنيد، با يک داکتر صحبت کنيد تا مطمئنا  بفهميد آيا معاينه برای وضعيت شما         پ روستات
 را می توان توسط عمليات، تداوی با اشعه ايکس و   پ روستاتسرطان . ت يا خيرمفيد اس

 .معالجه کرد " صبرکردن همراه با مراقبت  "
 

 اختالل دربرخاستن آلت جنسی   
 5تقريبا از هر   .  مشکالت جنسی در مردان بيشتر از آنچه شما ممکن است فکر کنيد معمول است    

يا ن قص   (ال، يک مرد مشکالتی دربرخاستن آلت جنسی  س40مرد آستراليايی با سنی باالتر از 
در بعضی موارد، اين مشکل، عالمت مريضی شديد ديگری مثل تکليف شکر يا    . دارد) جنسی

حتی اگر علت مشکالت برخاستن آلت جنسی، فيزيکی باشد، مشوره        .  مريضی قلبی می باشد  
 .گرفتن يا حمايت روحی يک قسمت مهم از معالجات است     

 
 – از جمله معالجه با ادويه   –ت بسياری برای اختالل دربرخاستن آلت جنسی موجود است   معالجا 

 .ولی صحبت با شريک زندگی خود و داکترتان مهم ترين قدم اوليه است 
 

 )ه رمون مردی(ن قصان ت سوست رون 
، ضعف در تمرکز حواس،     )بدس قی(سطح انرژی کمتر، تغيير غيرمترقبه در اخالق، بد دماغی    

صان در قدرت عضالنی يا بی عالقگی به عمل جنسی ممکن است عالمت پايان بودن سطح ن ق
 مرد در آستراليا از نقصان  200يک نفر در بين هر ).  نقصان ت ستوست رون( باشد ت ستوست رون
 . عذاب می کشدت ستوست رون

 
ن می تواند مشکل  ، مردها را در تمام سنين تحت تأثير قرار می دهد و عامل آ     ت ستوست رون  نقصان

ژنتيکی يا طبی باشد، به علت صدمه وارده به بيضه ها، يا به راحتی قسمتی از نتايج کالن سالی     
 تا جايی پايان می آيد که به تداوی    ت ستوست رون در بعضی مردان کالن سال تر، سطح .  باشد

 شود، و او می  فقط توسط يک داکتر می تواند تشخيص داده  ت ستوست رونن قصان .  ضرورت دارند 
تواند تداوی به صورت پيچ کاری، قرار دادن وسيله طبی در بدن، کپسول يا برچسب های دارويی      

 .تجويز کند
 

 سرطان بيضه  
ولی تداوی آن .   ساله دومين معمول ترين سرطان است 39 تا 18سرطان بيضه در بين مردان  

 .معالجه می شوند )  فی صد95ز بيش ا(آسان است و، اگر زود پيدا شود، تقريبا  تمام مردان  
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يک غده سخت و بی درد در بيضه معمول ترين عالمت تکليف است، ولی ممکن است دربيضه    
در معدودی از مردان، پشت درد مداوم، سرفه کردن يا نفس  .  درد و اوگاری هم احساس شود 

ن معنی باشد که می تواند به اي) اوگار(تنگی ، و پستان های پ نتيده يا دردناک به لمس کردن  
  تداوی اوليه برای همه سرطان های بيضه،   .  سرطان به قسمت های ديگر بدن سرايت کرده است 

با اين وجود، اين عمليات معموال  تأثيری   .  عمليات جراحی برای برداشتن بيضه  سرطانی می باشد     
 . بر انجام دادن عمل جنسی يا قدرت آلت جنسی به برخاستن ندارد    

 
 ومات بيشترطريق کسب معل

 .مهم ترين قدم ديدن داکترتان است
درهر حال اگر شما معلومات بيشتر درباره هرکدام از اين مشکالت می خواهيد، از ويب سايت     

 www.andrologyaustralia.org : آندرولوژی آستراليا ديدن کنيد
 
 

 
 
 

)زيرنهنج(هيپوتاالموس  (1)  
  غ ده هيپوفيز (2)
)ردیهرمون م(ت ستوست رون (3)  
 بيضه ها (4)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 شريان وابران (1)
  پروستاتت ر ش حیغ ده  (2)
 مجرای تشناب (3)
جنسیآلت  (4)  
 بيضه دان (5)
 مثانه (6)
 کيسه خ رد م نی (7)
 مجرای ا نزال (8)
 غ ده ت ر ش حی کوپر (9)
مدي ا پيدي (10)  
 بيضه ها (11)
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 مردان، به خصوص اعضای جنسی آنها می آندرولوژی مطالعه اعمال و مريضی های مخصوص
 .برای زنان است) امور صحی خاص زنان) (gynaecology(اين مثل گاينوکولوژی  .  باشد

 
 اين ورقه معلوماتی توسط خدمات ارتباطی صحی چند کلتوری ايالت نيو ساوت ويلز        

NSW Multicultural Health Communication Service)( با همکاری FPA Health (NSW)  از
کمک مؤسسات زير    از Andrology Australia.  تهيه شده است Andrology Australiaطرف  

 :  برای اين پروژه بسيار قدردانی می کند  
Multicultural HIV/Hep C, Primary Health & Community Care Branch, NSW Health, 
NSW Refugee Health Service, Health Promotion Service Community Health Ser-
vices, WSAHS, MHIRC University of Western Sydney. 
 

Andrology Australia دولتی وزارت صحت و کالن سالی تأسيس شده است        کمک  طريق از
 .وهدفش تعليم بهتر جامعه و موظفين صحی درباره مشکالت صحی تناسلی مردان است    
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