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زمانی که صحبت از سالمت مردان می شود و مناسبت هایی مانند »هفته 
ملی سالمت مردان« فرا می رسد، غالبا راجع به سرطان پروستات مطالبی 
ارائه می شود و اکثر افراد تصور می کنند که این بیماری مهم ترین مشکل 
مردان است. در حالی که سرطان پروستات در سنین باال بروز پیدا می کند و 
برخالف سایر سرطان ها، روند رشد آهسته دارد و 70 تا 80درصد مردان 
مبتال به سرطان پروستات به دالیل دیگری غیر از این بیماری فوت می  کنند. 
بیماری های بسیار مهم دیگری در زمینه سالمت مردان مطرح است که 
لزوم آگاهی رسانی را می طلبد. معموال سالمت مردان این تصور را به 
ذهن می رساند که در مورد وضعیت جسمانی مردان در سنین 40 سال 
به بعد باید صحبت کرد اما سالمت مردان از زمان تولد نوزاد پسر تا 

دوره های مختلف زندگی را در برمی گیرد. 
بعضی از بیماری های مردان اگر از دوران شیرخوارگی تا نوجوانی و 
جوانی تشخیص و درمان نشوند، سالمت را تهدید می  کنند و اهمیت 

بسیار جدی تری نسبت به سرطان پروستات دارند.  

بهترین زمان درمان »عدم نزول بیضه« پیش از 
یک سالگی است

طی دو سال نخست زندگی که دوران شیرخوارگی تعریف می شود، 
مهم ترین بیماری که می تواند آینده و مردانگی نوزاد پسر را تحت تاثیر 
قرار دهد، عدم نزول یک یا هر دو بیضه است. امروزه بیش از 90درصد 
زایمان ها در بیمارستان انجام می شود و نوزاد بالفاصله پس از تولد توسط 
متخصص نوزادان معاینه می شود. اما هنوز نیز موارد زیادی هستند که 
نوزاد با عدم نزول یک یا دو بیضه متولد می شود و تشخیص در زمان 
مناسب صورت نمی گیرد. بهترین زمان تشخیص و درمان این مشکل، 
پیش از دوازده ماهگی است. اگر تا این زمان بیضه نزول نیافته درمان 
نشود، ضمن اینکه بیضه عملکرد خود و قدرت باروری را از دست 

می دهد مستعد ابتال به سرطان در آینده نیز خواهدبود. 
بیضه ها طی دوران جنینی داخل شکم قرار دارند و با افزایش سن بارداری 
و نزدیک شدن به زمان تولد، بیضه ها نزول پیدا می  کنند و در بدو تولد 
داخل کیسه بیضه قابل لمس هستند. حتی در بسیاری از موارد، والدین 
متوجه عدم نزول بیضه می شوند و به پزشک مراجعه می  کنند. بنابراین، 

معاینه کودک در نخستین سال تولد از این نظر بسیار اهمیت دارد.

زمان طالیی برای درمان »پیچش بیضه« را نباید
از دست داد

معموال عالئم بلوغ در پسران حدود سنین 13 تا 14 سالگی آغاز می شود. 

اگر در این سنین هیچ عالمتی از بلوغ ظاهر نشد، الزم است با پزشک 
مشورت گردد تا علت مشخص شده و درمان به موقع صورت گیرد. 
در صورت عدم تشخیص اختالل بلوغ پسران آینده زندگی زناشویی و 

باروری را به طور کلی تحت تاثیر قرار می دهد.
از 14 سالگی به بعد،  ممکن است با »پیچش بیضه« مواجه شویم. این 
بیماری نسبتا شایع است و سن شیوع بین حدود 14  تا 20 سالگی است 
اما در هر سن دیگری ممکن است اتفاق بیفتد. عالمت پیچش بیضه این 
است که پسربچه ناگهان دچار درد شدید کیسه بیضه یا قسمت تحتانی شکم 
می شود. حتی ممکن است به درستی نتواند محل دقیق درد را نشان دهد. 
نکته بسیار مهم در مورد پیچش بیضه این است که زمان طالیی برای 
درمان را نباید از دست داد. این زمان طالیی به چهار ساعت نخست 
بروز درد گفته می شود که با عمل جراحی ساده می توان پیچش را رفع 
کرد. زمانی که بیضه می چرخد، در نتیجه بند و عروق آن نیز می چرخد 
و اگر جریان خون به حالت اول بازنگردد، بیضه از بین می رود و سیاه 
می شود. بنابراین اگر پسربچه در این سنین دچار درد ناگهانی بیضه شود، 
خانواده حتما باید این مساله را جدی بگیرند و فورا به بیمارستان مراجعه 

نمایند تا در این زمان تحت جراحی قرار گیرد.

»سرطان بیضه« سالمت مردان جوان را تهدید می کند
از سنین نوجوانی که بگذریم، آنچه سالمت مردان را تحت تاثیر قرار 

می دهد، سرطان بیضه است. برخالف سایر سرطان ها، متاسفانه سن 
شیوع سرطان بیضه دهه دوم و سوم زندگی است. عالمت سرطان 

بیضه، وجود توده سفت داخل نسج بیضه است. 
امروزه توصیه می شود آموزش هایی برای خودارزیابی پسران نوجوان 
و جوان صورت گیرد تا بتوان بیماری را در مراحل اولیه تشخیص 
داد. از آنجا که بیضه عضو حساس است و فرد از مشورت با پزشک 
و حتی مطرح کردن مشکل با خانواده احساس شرم دارد، ممکن 

است روند تشخیص به تعویق بیفتد. 
سرطان بیضه اگر زودهنگام تشخیص داده شود، کامال قابل درمان 
است اما متاسفانه دیده می شود که بیماران در مراحل پیشرفته به 
پزشک مراجعه می کنند. زمانی که توده سرطانی کوچک است و 
داخل نسج بیضه لمس می شود بیمار مراجعه به پزشک ندارد تا 
اینکه بیضه به اندازه توده بسیار بزرگی تبدیل می شود که در این 
نمی توان  و  کرده   بدن دست اندازی  نقاط  دیگر  به  حالت سرطان 

چندان امیدی به درمان موفقیت آمیز داشت. 

»عفونت پروستات« بیماری شایع در سنین میانسالی است
از دیگر بیماری های شایع مردان در دهه سوم و چهارم زندگی 
می توان به عفونت  های پروستات اشاره کرد. عفونت های پروستات 
بیش از سرطان پروستات سالمت مردان را تحت تاثیر قرار می دهند. 

امروزه ابتال به این عفونت ها نسبت به یک دهه پیش بیشتر دیده 
آزاردهنده  عالئم  بروز  موجب  پروستات  عفونت های  می شود. 
ادراری می شوند که در بعضی موارد بسیار شدید هستند و درمان 

بسیار مشکلی دارند. 
عفونت پروستات بیماری خطرناک نیست و تبدیل به سرطان نمی شود 
اما سوزش شدید ادراری، تکرر ادرار، نیاز مکرر به سرویس بهداشتی 
طی شب یا هنگام حضور بیرون از منزل فرد را آزار می دهد. از 
همین رو، لزوم آموزش های پیشگیرانه از بروز عفونت پروستات به 

مردان در مراکز آموزشی و بهداشتی بسیار اهمیت دارد. 
مردان  باید  که  است  مهمی  بسیار  عالمت  ادرار  در  خون  وجود 
و زنان این مساله را جدی بگیرند زیرا فقط مربوط به پروستات 
نمی شود و می  تواند نشان دهنده بدخیمی در مجاری ادراری باشد. 
گاهی اوقات به طور اتفاقی طی انجام آزمایش ادرار، وجود گلبول  
قرمز دیده می شود که حتی ممکن است فرد هیچ عالمت واضحی 
نداشته باشد. در این حالت گفته می شود که خون در ادرار به شکل 
میکروسکوپی یا پنهانی وجود دارد. گاه نیز فرد کامال خون را در 
ادرار مشاهده می کند. اگر وجود خون در ادرار بدون دیگر عالئم 
ادراری مانند سوزش و تکرر ادرار باشد، خطرناک تر است و معموال 

ناشی سرطان مثانه است. 

پرهیز از روابط جنسی خارج از عرف را جدی بگیرید
به هیچ وجه رابطه جنسی خارج از خانواده نداشته باشند. در حال حاضر 
شیوع زگیل تناسلی باال است که ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی 
درمان  غیرقابل  بیماری  این  متاسفانه  می کند.  پیدا  بروز   )HPV(
است و ویروس قدرت سرایت باالیی دارد و به راحتی نیز می تواند 

به سرطان تبدیل شود. 
همچنین توصیه می شود اگر فردی در خانواده سابقه ابتال به بیماری سیستم 
مجاری ادراری مانند سنگ کلیه و... وجود دارد حتما با پزشک مشورت 
نماید و نسبت به اقدامات تشخیص زودهنگام تعلل نکند تا در صورت 

تشخیص بیماری، اقدامات درمانی در زودترین زمان صورت گیرد.
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به طور کلی شیوع بیماری های قلبی عروقی در آقایان بیشتر از بانوان 
است. اما باید توجه داشت که بیماری های قلبی طیف وسیعی را شامل 
می شوند که بیماری  های مادرزادی قلب، روماتیسم قلبی، آریتمی های 

قلب و گرفتگی عروق کرونر را در برمی گیرند.

شیوع روماتیسم قلبی، بیماری های دریچه و 
آریتمی در آقایان و بانوان تقریبا مشابه است

روماتیسم قلبی به علت عفونت درمان نشده گلو طی دوران کودکی ایجاد 
می شود. این عفونت وارد دریچه قلب می شود و بیماری به وجود می آورد. 
به طور کلی شیوع روماتیسم قلبی در آقایان و بانوان تفاوت چندانی ندارد و 
تا حد کمی در بانوان بیشتر است. البته نوع دریچه قلب که درگیر می شود، 
در آقایان و بانوان متفاوت است به طوری که در خانم  ها بیشتر دریچه 
میترال درگیر می شود اما آقایان بیشتر درگیری دریچه آئورت پیدا می کنند. 
در مورد بیماری  های مادرزادی قلب نیز باید گفت که بعضی از این 
بیماری ها در آقایان و بعضی دیگر در بانوان شایع تر است. به عنوان 
مثال، سوراخ های قلب و بیماری های دریچه آئورت در آقایان شیوع 
بیشتری دارد. اما به طور کلی نمی توان تفاوت بارزی را در نظر گرفت. 

شیوع آریتمی های قلبی نیز در آقایان و بانوان تفاوت چندانی ندارد.

هورمون استروژن نقش محافظ در برابر گرفتگی 
عروق دارد

اما مهم ترین مشکل قلبی عروقی که با شنیدن نام بیماری قلبی به ذهن 
خطور می کند، بیماری های عروق کرونر است. این گروه از بیماری های 

قلبی عروقی در آقایان شیوع باالتری نسبت به بانوان دارد. 
علت شیوع باالتر این بیماری در مردان از آنجاست که در بدن خانم ها 
هورمونی به نام استروژن ترشح می شود که نقش محافظ قلب دارد و 
مانع از گرفتگی عروق کرونر می شود. به همین دلیل خانم  ها تا دوران 
یائسگی که سطح این هورمون در بدن باال است به ندرت دچار این نوع 
بیماری ها می شوند. اما سطح هورمون استروژن در بدن مردان بسیار کم 

است و برعکس سطح هورمون تستوسترون در آنها باال است که می تواند 
زمینه ساز بیماری های قلبی عروقی باشد. 

بنابراین اگر میزان شیوع این بیماری ها را مقایسه کنیم، تا پیش از سن 
یائسگی شیوع بیماری های عروق کرونر در خانم  ها کمتر است اما پس 

از این سنین، شیوع بیماری در خانم  ها و آقایان یکسان خواهدبود. 
عالوه بر اینکه استروژن محافظ قلب است، علت های دیگری که باعث 
می شود مردان بیشتر در معرض گرفتگی عروق کرونر باشند، استرس 
است. مردان با استرس بیشتری مواجه هستند، بیشتر از خانم  ها در مشاغل 
سخت اشتغال دارند، مدت زمان حضور بیرون از منزل طوالنی تر است که 
مجموعه این شرایط استرس باالتری به همراه دارد. عادات ناسالم زندگی 
مانند مصرف سیگار و اعتیاد نیز در مردان بیشتر است که زمینه ساز افزایش 
احتمال ابتال به بیماری های قلبی عروقی می شود. فشار خون نیز در این 
زمینه تاثیر دارد. خانم ها پیش از سن یائسگی کمتر دچار فشار خون باال 
هستند اما در مردان بیشتر است و احتمال گرفتگی عروق بیشتر می شود. 

البته در سنین پس از یائسگی در مردان و زنان شیوع یکسانی دارد. 
با توجه به عواملی که ذکر شد اگر مردان در محیط بیرون از منزل و در 
معرض آلودگی هوا شاغل باشند، سیگار بکشند و استرس زیادی نیز تحمل 
کنند، در سنین جوانی ممکن است دچار بیماری های قلبی عروقی شوند. 

مردان بیشتر در معرض سکته های قلبی و مغزی هستند
بیماری های عروق قلب همچنین گرفتگی عروق مغز که منجر به سکته 
مغزی می شود در آقایان بیشتر است. گرفتگی عروق اندام ها نیز در آقایان 
بیشتر است. اگر گرفتگی عروق کرونر در مردان و زنان را مقایسه کنیم، 
در خانم ها بیشتر عروق ریز درگیر می شود. در نتیجه زمانی که خانم  ها 
با دردهای قلبی به پزشک مراجعه می کنند، کمتر احتمال سکته وسیع 
وجود دارد. اما در مردان به دلیل درگیری عروق بزرگتر قلبی احتمال سکته 
وسیع تر بیشتر است زیرا حجم وسیعی از خونرسانی مختل می شود. 

بنابراین سکته  های قلبی نیز در آقایان بیشتر از بانوان است. 

عالئم ناراحتی های قلبی در مردان شناخته شده تر 
و بارزتر است

عالوه بر این زمینه های خطر، باید دانست که آقایان از نظر سالمت 
قلب نیز ویژگی های خوبی نیز نسبت به بانوان دارند. اولین نکته مثبت 
این است که وقتی آقایان دچار عالئم بیماری های قلبی می شوند، 
عالئم بارزتر و شناخته شده تر است؛ به طوری که اگر دچار سکته 
قلبی شوند، خیلی زودتر بیماری تشخیص داده می شود اما در خانم ها 
تا 50درصد بیشتر اشتباه تشخیصی وجود دارد زیرا عالئم ممکن 
است مشابه بیماری های دیگر باشد. به عنوان مثال سکته قلبی در 
آقایان با درد قفسه سینه، تهوع، استفراغ و تعریق همراه است. در 
این شرایط بیمار و اطرافیان احساس خطر می کنند و پس از مراجعه 
را تشخیص می دهند.  کادر درمان زودتر مشکل  نیز  اورژانس  به 
با دردهای غیراختصاصی مانند تنگی نفس  اما در خانم ها عالئم 
همراه است که امکان دارد در مراجعه به مرکز درمانی تعلل کنند. 
آمارها نشان می  دهد خانم   ها تا 30درصد دیرتر به پزشک مراجعه 
می کنند. همچنین به دلیل اینکه عالئم واضح نیست، احتمال اشتباه 

تشخیصی نیز وجود دارد. 
اینکه آقایان شانس بهتری برای درمان دارند. خانم ها  نکته دیگر 
نتایج موفقیت آمیز در  اقدامات درمانی  دارند و  رگ های ریزتری 
مقایسه با مردان نشان نمی دهد. به عنوان مثال در صورت ابتال به 
قرار  مناسب داخل رگ  اِستنت سایز  گرفتگی رگ، ممکن است 
نگیرد اما برای آقایان به  علت بزرگتربودن عروق، می توان استنت 

بزرگتری در رگ قرار داد که تاثیری موفقیت آمیز دارد. 

رعایت سبک زندگی سالم تاثیر پیشگیرانه از 
بیماری های قلبی عروقی دارد

اما اگر تفاوت های جنسیتی را کنار بگذاریم و مسائلی که همیشه در 
مورد محافظت از قلب موردتاکید است رعایت گردد، از گرفتگی 
عروق کرونر در خانم ها و آقایان پیشگیری می شود یا اگر فرد ژن 
مستعد بیماری را داشته باشد، دیرتر و با شدت کمتر بروز پیدا می کند. 
پرهیز از استعمال دخانیات، ورزش منظم حتی در سطح پیاده روی سریع 
یک  روز در میان، مصرف غذاهای سالم و دوری از موادغذایی شور، 
چرب و فست فودها همچنین مدیریت و کنترل استرس های روزمره 

به طور جدی زمینه بروز بیماری های قلبی عروقی را کاهش می دهد.

عالئمبیماریهایقلبیعروقیدرمردانبارزتراست

دکترمحمدرضاصفرینژاد
فوق  تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری 

و استاد دانشگاه

دکترآتوسامصطفوی
فوق تخصص قلب و عروق،  عضو هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران


