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 استفاده کنندهراهنما برای 
  بداند  هرمرد بايدآنچه که 

A User’s Guide 
What every man needs to know 

 
 چرا مردان بايد بيشتر بدانند. 1

ا متأسفانه اکثر مردان، خيلی    ام .  و کامل استبا نشاطتندرستی عاملی حياتی برای يک زندگی  
م  احتماال  دوبرابرمردان  ه 34 تا 25برای مثال زنان بين سنين  .  مواظبت نمی کنند از خود   خوب 

ولی، مردان عمرشان کوتاه تراست و سالمتی شان بيشتر  *.  سن خود، به پزشک مراجعه می کنند 
بنابراين بسيار مهم است که مردان درباره مراقبت از سالمتی خود بيشتر . از زنان در خطر است 

 .بدانند
 

ری از  کارکردن طبيعی سيستم تناسلی مرد، در بسيا .  سالمتی جنسی مردان هم بسيار مهم است 
بيشتر دانستن درباره بدنتان، روش کار  .   رفاهی زندگی، يک نقش کليدی ايفا می کند های زمينه

کردن آن، و اينکه چه بيماری هايی می توانند آن را تحت تأثير قرار دهند، اولين قدم به سوی       
 .زندگی سالمت تر است

 
 (Australian Institute of Health and Welfare) انستيتوی تندرستی و بهزيستی استراليا *

  (Australia’s Health 2002)2002 استراليا تندرستی 
 

 

 ندنچگونه کار می کهمه اينها . 2
 هردو غ ده هيپوفيز و هيپوتاالموس.  مغز نقش مهمی در کنترل سيستم تناسلی مرد بازی می کند

هورمون جنسی مرد و ) سپ رميا ا (ن طفه در قاعده مغز قرار دارند و با هم بيضه ها را به ساختن 
 .برمی انگيزند) ت ستوست رون(
 

 .  منی، خارج کردن ادرار و دادن لذت جنسی انتقال:  آلت جنسی سه کارب رد دارد 
 

 بيضهبه شکل تخم مرغ هستند که داخل يک کيسه پوستی به نام  ) ت ر ش حیغ ده ( دو عضو بيضه ها
درحدود روزی (بيضه ها، ا سپ رم   .  هستندبوده و پشت آلت جنسی آويزان  (scroyum)  دان� 

 .  توليد می کنند را ت ستوست رونو )  سن پيریتا ميليون، درتمام عمر 70
 

اسپرم .   روز طول می کشد تا هر ا سپ رم در بيضه به شکل يک قورباغه نوزاد رشد کند 70تقريبا  
ه آن يک لوله باريک      رود ک  می)epididymis( مديا پيدي  و بهکردهسپس از بيضه ها حرکت    

در اينجا     . که روی قسمت پشت هر بيضه حلقه شده است     !)  به پنج مترنزديک ی درازابا  (حلقوی 
 .ادامه می دهد) بالغ شدن( درحدود ده روز به رشد کردن ا سپ رم

 
 نام (vas deferens) ر گهای وابران به داخل لوله های باريکی می رود که    مديا پيدي م از ا سپ ر
مجراهای    سپس از ر گهای وابران گذشته و به  ا سپ رم.   و هريک به يک بيضه متصل هستند    دارند،
پروستات زير مثانه قرار دارد و به اندازه يک گردو .  می رود پروستاتت ر ش حیغ ده  در ا نزال
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پروستات حدود يک چهارم     .   مخلوط می شود   ا سپ رماست، مايعی پ ر انرژی توليد می کند که با  
هم مايعی  (seminal vesicles)  کيسه های کوچک م نی. جم مايع منی را تشکيل می دهدازح 

 (ميزراهمجراهای ا نزال به . پراز انرژی توليد می کنند که حدود دوسوم منی را تشکيل می دهند
(urethra)  مجرای ادرار يک لوله باريک م جرد است که مثانه     . ملحق می شوند ) يا مجرای ادرار
 . را از بدن خارج می کندم نیک آلت جنسی متصل می کند و هم ادرار و هم   را به نو

 
مهم ترين هورمون جنسی مرد است و برای سالمتی تناسلی و جنسی       (testosterone) ت ستوست رون

هورمون ها پيغامبرهای شيميايی هستند که در يک اندام بدن ساخته شده و سپس        .  ضروری است 
ت ستوست رون تغييرات فيزيکی را  . در اندام های مختلفی در بدن کار کنند تادر خون حمل می شوند 

در بدن توليد می کند که در پسران جوان در حين بلوغ صورت می گيرد، مانند افزايش اندازه آلت   
ت ستوست رون به ساختن اسپرم در بيضه ها کمک    . تناسلی، و همچنين درآمدن موی صورت و بدن

  .ای تندرستی عمومی، از جمله رشد استخوانها و ماهيچه ها مهم است   می کند ولی همچنين بر
 
  ؟چه مشکلی می تواند پيش بيايد. 3

در .  مانند هر عضو ديگر بدن، گاهی وقتها ممکن است مشکلی برای سيستم تناسلی مرد پيش بيايد 
ن می   در مورد اکثر مشکالت، زود کمک گرفت . اينصورت، مراجعه سريع به يک پزشک مهم است   

 .تواند از عواقب درازمدت  شديد جلوگيری کند
  

 :مواجه شوند عبارتند از با آن برخی از معمول ترين مشکالتی که مردان ممکن است   
 

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

قت، ازهربيست نفرمرد در استراليا، تقريبا  يک نفر  ولی، در حقي.  جانب آنهاست، شوکه می شوند   
 .عقيم است

 
م توليد  ا سپ ر تعداد يا کيفيت   درعقيم بودن در مردان می تواند علل زيادی داشته باشد، ولی مشکالت      

مردها :  پذيرفتن و تحمل عقيم بودن می تواند بسيار دشوار باشد  .  شده، رايج ترين علت آنها است 
ستر س شوند، مأيوس شوند و احساس کنند که اين خيلی غيرمنصفانه است،       ممکن است دچار ا 

 ا سپ رم اغلب اوقات چون تقريبا  در نيمی از موارد، پزشک ها نمی توانند هيچ دليلی بيابند که چرا           
ولی پزشک می تواند برخی از مشکالت را درمان کند، و پيش از اقدام به   . طبيعی ساخته نمی شود  

، فرزند قبول کردن يا نگهداری ازفرزند     (IVF)نولوژی های کمک به توليد مثلاستفاده از تک
 .ديگران، بايد با يک پزشک گفتگو کرد  

 
 بزرگ شدن پروستات 

 1 سال، تقريبا  40 مرد استراليايی با سنی بيشتر از 7از هرتر رايج است،  در مردان م سن بيشتر
رين بيماری پروستات، رشد غير سرطانی       رايج ت.مرد از مشکالت پروستات رنج خواهد برد

 Benign Prostaticرپ الزی خوش خيم پروستات يا  پروستات است که هيپ ) بزرگ شدن(
 Hyperplasia (BPH)�  درحالی که معموال  اين بيماری زندگی را تهديد نمی کند،   .  ناميده می شود

BPH  حت نمايد زندگی را نارا و رادشوار) ادرار کردن( می تواند توالت رفتن . 
 

با اين همه، . تسکين دهد  را پروستاتپزشک می تواند هم باعمل جراحی وهم دارو عالئم بيماری  
 .پروستات موجب همه مشکالت ادراری نيست، بنابراين مهم است که پزشک خود را ببينيد   
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 سرطان پروستات

 گفته می شود که   مرد10000سرطان پروستات بسيار رايج است و هر ساله دراستراليا به حدود         
سرطان پروستات اغلب بدون هيچ نشانه بيماری پيش می آيد، بنابراين  . سرطان پروستات دارند

مردها بايد درباره گفتگوی با يک پزشک درباره معاينه از راه مقعد و آزمايش آنتی ژن ويژه         
ورد آزمايش  جر و بحث زيادی در م.  فکر کنند Prostate Specific Antigen (PSA)پروستات يا 

PSA            وجود دارد، بنابراين وقتی برای انجام آزمايش سرطان پروستات فکر می کنيد، با يک
سرطان    . پزشک گفتگو کنيد تا مطمئنا  بفهميد آيا آزمايش برای وضعيت شما مفيد است يا خير  

" صبر توأم با مراقبت" پروستات را می توان توسط عمل جراحی، پرتونگاری با اشعه ايکس و   
 .درمان کرد

 
 اختالل در راست شدن آلت تناسلی

 مرد 5تقريبا از هر .  مشکالت جنسی در مردان بيش از آنچه شما ممکن است فکرکنيد رايج است   
مشکالتی در راست شدن يا راست نگهداشتن آلت     سال، يک مرد 40سنی بيشتر از  استراليايی با 

برخی ازموارد، اين نشانه بيماری شديد ديگری    در .دارد) اختالل نعوظی يا ناتوانی جنسی(تناسلی 
حتی اگر علت مشکالت راست شدن، فيزيکی      .  مانند بيماری قند يا ناراحتی های قلبی می باشد    

 . باشد، گرفتن مشاوره يا پشتيبانی روانی بخش مهمی از درمان است 
 

 درمان با دارو  از جمله–درمانهای زيادی برای اختالل در راست شدن آلت تناسلی موجود است  
 . ولی صحبت با شريک زندگی خود و پزشکتان مهم ترين قدم اوليه است  –
 

 کمبود ت ستوست رون   
، تمرکز حواس ضعيف،  )زودرنجی(بد اخالقی   سطح انرژی کمتر، تغيير ناگهانی در خ لق و خو، 

سطح   کاهش در نيروی عضالنی يا بی عالقگی به روابط جنسی ممکن است نشانی ازپايين بودن    
 مرد در استراليا از کمبود   200يک نفر از هر   .  )کمبود ت ستوست رون (ت ستوست رون باشد 

 .ت ستوست رون رنج می برد 
 

 آن می تواند يک   عاملمردها را در تمام سنين تحت تأثير قرار می دهد و     کمبود ت ستوست رون،
گی بخشی از سالخورده شدن   مشکل ژنتيکی يا پزشکی، به علت آسيب وارده به بيضه ها، يا به ساد  

.  به درمان نياز استکه ستوست رون تا جايی پايين می آيد  در برخی مردان پيرتر، سطح ت  .  باشد
کمبود ت ستوست رون فقط توسط يک پزشک می تواند تشخيص داده شود، و او می تواند درمانی به      

 . کندتجويزويی را روش تزريق، قرار دادن وسيله ای در بدن، کپسول يا برچسب های دار   
 

 سرطان بيضه
ولی درمان آن   .   استسرطان  ساله دومين رايج ترين  39 تا 18در بين مردان   سرطان بيضه  

 .عالج می شوند)  درصد95بيش از (آسان است و، اگر زود پيدا شود، تقريبا  تمام مردان  
 

ست دربيضه درد و يک برآمدگی سفت و بی درد در بيضه رايج ترين نشانه آن است، ولی ممکن ا
در معدودی از مردان، پشت درد مداوم، سرفه کردن يا تنگی نفس، و   .  ناسوری هم احساس شود 

می تواند به اين معنی باشد که سرطان در ) ناسور(پستان های متورم يا دردناک با لمس کردن 
احی    درمان اوليه برای همه سرطان های بيضه، عمل جر. قسمت های ديگر بدن پخش شده است
اين عمل جراحی معموال  تغييری بر انجام عمل جنسی يا   .  برای برداشتن بيضه  سرطانی می باشد 
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 . نداردآلت جنسی  به راست شدن  توانايی
 

 چگونگی کسب آگاهی بيشتر
 .مهم ترين قدم، ديدن پزشکتان است

 
ارنمای درهر حال اگر جويای آگاهی های بيشتر درباره هريک از اين مشکالت هستيد، از ت

org.andrologyaustralia.www: آندرولوژی استراليا ديدن کنيد
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ر گ  وابران (1)
تات پروست ر ش حیغ ده  (2)  
 ميزراه (3)
جنسیآلت  (4)  
 بيضه دان (5)
 مثانه (6)
نیم  کيسه کوچک (7)  
 مجرای ا نزال (8)
 غ ده ت ر ش حی کوپر (9)
مدي ا پيدي (10)  
 بيضه ها (11)

 
آندرولوژی مطالعه کارکردها و بيماری های مخصوص مردان، به ويژه اعضای تناسلی آنها می      

 .برای زنان است) gynaecology(اين معادل گاينوکولوژی .  باشد
 

 اين برگه اطالعاتی توسط خدمات ارتباطی بهداشت چند فرهنگی ايالت نيو ساوت ويلز       
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NSW Multicultural Health Communication Service)( با همکاری FPA Health (NSW)  از
زير    ياری سازمانهای  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  و سالمندی تأسيس شده  ) بهزيستی(دولتی وزارت بهداری  طريق بودجه از
 .است وهدفش آموزش بهتر جامعه و کارکنان بهداری درباره مشکالت سالمتی تناسلی مردان است  
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