
Mauris ante tortor adipising at 

porta pus vel ipsu mam tellus 

costur enenatis diam. Duam 

elei fend risus potenti Cumsciis 

natoque magnis dis..

Lorem ipsum dolor sit amet sectetur 

adipiscing elit mauris dui nibh a co 

metus.Mauris ante tortor adipiscing 

at porta tempus commodo vel ipsum.

Penatibuset magnis parturient ontes 

nascetur ridiculus mus. ec laoreet 

lacinia mi ac aliquam lorem ipsum 

dolor sit.amet consectetur elit. Mauris 

ac dui nibh a metus. Mauris ante 

tortor adipiscing at porta Curis ante 

tortor adipiscing at porta tecommodo 

vel ipsum. Nam elementum tellus 

interdum consectetur venenat diam 

quam eleifend risus potenti. Cum 

sociis natoque penatibuset magnis 

dis parturient montes nascetur 

ridiculus mus.Donec laoreet lacinia 

mi ac aliquam.Lorem ipsum dolor sit 

amet consectetur adipiscinelit Mauris 

ac dui nibh a con dimentum metus.

Mauris ante tortor adipiscing at porta 

tempus commodo Curis ante tortor 

adipiscing at porta tempus commodo 

vel ipsum elementum tellus.

interdum consectetur venenatis diam 

quam eleifend risus potenti Cum soc 

datis penatibuset magnis dis.
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جنــس مذکــر در همــه گروههــای ســنی از کــودک و نوجــوان تــا میانســال و ســالمند نســبت بــه زنــان در معــرض فاکتورهــای خطــر 
بیشــتر و در نتیجــه مــرگ و میــر باالتــری اســت. بــه غیــر از بیماریهــای دوره نــوزادی و کودکــی در ســایر دوره هــای زندگــی نیــز عوامــل 
خطــر محیطــی و شــغلی، عــادات و رفتارهــای نادرســت ماننــد مصــرف ســیگار، الــکل و مــواد مخــدر، همچنیــن اســترس هــای مختلــف 

ســامت مــردان را تهدیــد مــی کنــد.
حفــظ ســامتی در مــردان عــاوه بــر آنکــه ســبب حفــظ نیــروی مهــم مولــد در جامعــه مــی شــود، بــر کیفیــت زندگــی خانــواده هــا 
نیــز تأثیرگــذار اســت. متأســفانه اغلــب مــردان بــه ســامت جســم و روح خــود چنــدان توجهــی نمــی کننــد. آنهــا فکــر مــی کننــد کــه 
اگــر نقــش اجتماعــی آنهــا زنــده و پویــا اســت، از ســامت کامــل برخوردارنــد. مــردان کمتــر از زنــان بــه پزشــک مراجعــه مــی کننــد و 
اغلــب ارجاعــات آنهــا بــه پزشــک نیــز بــه علــت بیمــاری هــای جــدی اســت. در حالیکــه الزم اســت، حتــی بــا وجــود احســاس ســامت، 
برنامــه ای منظــم بــرای معاینــات پزشــکی و مراجعــات بهداشــتی تنظیــم کننــد. مهمتریــن عللــی کــه ســامت مــردان را تهدیــد میکننــد 

عبارتنــد از:
ــوط  حــوادث عمــدی و غیــر عمــدی، بیماریهــای روانــی و اختــاالت رفتــاری، بیماریهــای قلبــی و عروقــی، بیماریهــا و اختــاالت مرب
ــی، بیماریهــای دســتگاه گــوارش،  ــوزادی و کودکــی، بیماریهــای دســتگاه تنفــس، بیماریهــای دســتگاه اســتخوانی و عضان ــه دوره ن ب

ــک. ــه ای و متابولی ــای تغذی ــای ادراری و تناســلی، ســرطانها، بیماریه بیماریه
در مــردان بــار ناشــی از حــوادث ترافیکــی ۵ برابــر زنــان، اعتیــاد حــدود ۱۰ برابــر زنــان و ســقوط حــدود ۳ برابــر زنــان اســت. حــوادث 
ناشــی از نیروهــای مکانیکــی همچنیــن قتــل و خشــونت، بیماریهــای مزمــن انســدادی ریــه و بیماریهــای قلبــی و ریــوی، خودکشــی، 

آســم، ســوختگی، اســکیزوفرنی، ایــدز و HIV مثبــت در مــردان بیشــتر اســت .
بیمــاري هــاي رفتــاري و جنســی نیــز در مــردان بــه مراتــب بیــش از زنــان اســت . بــه علــت خصوصیــات جنســیتی، رفتــاري و شــغلی 

مــردان بیــش از زنــان در معــرض انــواع بیمــاري هــاي واگیــر و غیــر واگیــر هســتند .

عالئمی که مردان نباید به آنها بی توجهی کنند:

مشــکالت ادراری:  شــامل درد و ســوزش و تکــرر ادرار، نیــاز بــه فوریــت در دفــع ادرار مخصوصــا شــب هــا، جریــان کــم ادرار یــا چکــه 
چکــه خــارج شــدن ادرار هســتند. ایــن عائــم مــی توانــد نشــانه بیمــاری هــای پروســتات باشــد. انجــام آزمایــش PSA بــرای تشــخیص 

بیماریهــای پروســتات توصیــه میشــود.
تغییر در بیضه ها: لمس توده یا احساس سنگینی یا هرگونه تغییر دیگر در بیضه ها را باید به پزشک اطاع داد.

وجــود خــون در ادرار یــا مدفــوع: ایــن عائــم مــی تواننــد یکــی از اولیــن نشــانه هــای ســرطان مثانــه، کلیــه هــا یــا کولــون باشــد. 
بیماریهــای دیگــری نیــز ماننــد هموروئیــد یــا عفونــت ادراری نیــز ایــن عامــت را ایجــاد میکننــد.

تغییــرات پوســت: هــر گونــه تغییــر در انــدازه، شــکل یــا رنــگ یــک خــال یــا نقطــه دیگــر در پوســت مســتلزم مراجعــه بــه پزشــک 
اســت. 

تغییــرات در گــره هــای لنفــاوی: شــامل تــورم و حساســیت و درد در گــره هــای لنفــاوی اســت، بــرای تعییــن علــت ایــن مشــکل 
نیــاز بــه مراجعــه بــه پزشــک مــی باشــد.

مشکل بلع: همراه با از دست دادن وزن یا استفراغ، ممکن است نشانه سرطان مری یا سرطان معده باشد. 
ســوزش ســر دل: اغلــب مــوارد ســوزش ســر دل بــا تغییــرات در رژیــم غذایــی، عــادات نوشــیدن و کاهــش اســترس از بیــن میــرود. 
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اگــر ایــن عامــت رو بــه شــدیدتر شــدن رفــت بایــد بــرای رد برخــی بدخیمــی هــا ماننــد ســرطان معــده بــه پزشــک مراجعــه کــرد. 
تغییــرات دهــان: اســتعمال دخانیــات خطــر ابتــا بــه ســرطان دهــان را بیشــتر میکنــد. در صــورت وجــود نقــاط ســفید، قرمــز، 

خاکســتری یــا زرد رنــگ در داخــل دهــان و یــا روی لــب بایــد بــه پزشــک مراجعــه شــود.
 از دســت دادن وزن بــدون تــالش: کاهــش وزن ناخواســته و شــدید، یکــی از نشــانه هــای ســرطان پانکــراس، معــده و ریــه اســت. 

بــا انجــام آزمایشــات خــون و ســی تــی اســکن پزشــک میتوانــد اطاعــات بیشــتری کســب کند.
تــب: معمــوال تــب بدیــن معنــی اســت کــه بــدن بــا عفونــت مبــارزه مــی کنــد. امــا تــب بــدون دلیــل و طوالنــی مــی توانــد نشــانه 

لوســمی یــا ســرطان خــون باشــد. 
تغییــرات پســتان، خســتگی، ســرفه ای کــه بیــش از ۳ تــا 4 هفتــه طــول بکشــد، درد شــکم یــا درد مزمــن در اندامهــا نیــز نیــاز بــه 

بررســی هــای بیشــتر پزشــکی دارنــد.

سرطانهای شایع 

در مردان

سرطان پروستات
غــده پروســتات یــک غــده کوچــک و گردو شــکل 
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــه آقای ــر مثان ــه در زی ــت ک اس
ــی را  ــع من ــده قســمت اعظــم مای ــن غ اســت. ای
ــی از  ــتات یک ــرطان پروس ــد. س ــی کن ــد م تولی
ــروز آن  ــت و  ب ــردان اس ــایع در م ــرطانهای ش س

ــد. ــی یاب ــش  م ــالگي افزای ــس از 6۵ س پ

ســرطان پروســتات معمــوال بــه آرامــی رشــد مــی کنــد و در ابتــدا بــه غــدد 
ــدی  ــیب ج ــت آس ــن اس ــه ممک ــی ک ــود، جای ــی ش ــدود م ــتات مح پروس
نداشــته باشــد. بــا ایــن حــال، برخــی از انــواع ســرطان پروســتات تهاجمــی 
هســتند و مــی تواننــد به ســرعت گســترش پیــدا کننــد. در صورت تشــخیص 
ــه غــده پروســتات محــدود اســت  زود هنــگام یعنــی زمانــی کــه ســرطان ب

شــانس بیشــتری بــرای درمــان موفــق وجــود دارد.
عائــم و نشــانه هــاي ســرطان پروســتات شــامل ادرار قطــره قطــره و مکــرر، 
درد یــا ســوزش ادرار، وجــود خــون در مایــع منــی، اختــال نعــوذ و درد لگــن 

و بــاالي ران اســت.

www.rasadmedlab.com

سرطان ریه

ســرطان ریــه یکــی از اصلــی تریــن عوامــل مــرگ و میــر از میــان ســرطان هــا شــناخته شــده اســت و بیشــترین میــزان مــرگ و میــر 
را در مقایســه بــا ســرطان ســینه، پروســتات و ســایر ســرطان هــا دارد. ســیگار کشــیدن، استنشــاق مــواد شــیمیایی و قــرار گیــری در 
معــرض برخــی ســموم شــانس ابتــا بــه ایــن بیمــاری را افزایــش مــی دهــد. متاســفانه ســرطان ریــه در مراحــل ابتدایــی هیــچ نشــانه ای 
از خــود بــروز نمــی دهــد و در اغلــب مــوارد، بیمــاران زمانــی بــه پزشــک مراجعــه میکننــد کــه ســرطان در مراحــل پیشــرفته قــرار دارد.

با این حال در صورت بروز عائم و نشانه هاي زیر می توان به وجود این بیماري شک کرد:
افزایــش تعــداد یــا شــدت ســرفه در افــراد سیگاری)شــایع تریــن عامــت(، ســرفه بــه همــراه خلــط خونــی، حتــی اگــر میــزان خــون 
انــدک باشــد.، درد مبهــم یــا مشــخص در قفســه ســینه.، تنگــی نفــس در اثــر فعالیــت، خشــونت یــا تغییــر صــدا کــه بیشــتر از 2 هفتــه 
طــول کشــیده باشــد، عفونــت هــای مکــرر ریــه و مجــاری تنفســی، خــس خــس ســینه، کاهــش وزن، خســتگی و ســر درد بــدون دلیــل.
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سرطان روده بزرگ 
ــوارش  ــتگاه گ ــي از دس ــزرگ بخش روده ب
ــه  اســت کــه از آپاندیــس شــروع شــده و ب
ــود.  ــی ش ــم م ــوم خت ــا رکت راســت روده ی
ســرطان کولــون نوعــی ســرطان اســت کــه 
در روده بــزرگ )کولــون( آغــاز میشــود. 
ســرطان کولــون معمــوال در ابتــدا بــه 
صــورت تــوده هــای خــوش خیــم کوچکــی 
بــه نــام پولیــپ هــا کــه در داخــل کولــون 
ــا  ــود. ب ــی ش ــروع م ــرد ش ــی گی ــکل م ش
ــا  ــپ ه ــن پولی ــان برخــی از ای گذشــت زم
ــل  ــون تبدی ــرطان کول ــه س ــد ب ــی توانن م
شــوند. پولیــپ هــا ممکــن اســت کوچــک 
باشــند و عائــم کمتــری دارنــد. بــه همیــن 
ــری  ــای غربالگ ــه ه ــکان توصی ــت، پزش عل
منظــم بــرای کمــک بــه پیشــگیری از 
ســرطان روده بــزرگ را بــا شناســایی و 
برداشــتن پولیــپ قبــل از تبدیــل شــدن بــه 

ــد. ــی کنن ــه م ــرطان توصی س
ــرطان  ــام س ــه ن ــی ب ــون گاه ــرطان کول س
کولورکتــال نامیــده مــی شــود کــه شــامل 
ــون و ســرطان رکتــوم اســت.  ســرطان کول
ســرطان روده بــزرگ در مــردان نســبت 
ــس  ــب پ ــر اســت و اغل ــایع ت ــان ش ــه زن ب
ــزي، درد، و  ــا خونری ــراه ب ــالي هم از میانس
ــد. ــي ده ــي روده رخ م ــر طبیع ــرکات غی ح

ــالگي  ــس از ۵۰ س ــب پ ــرطان اغل ــن س ای
ــا  ــه آن ب ــروز مــي کنــد و شــانس ابتــا ب ب

ــي شــود. ــر م ــه، دو براب ــر ده گذشــت ه
اســهال، یبوســت یــا هــر تغییــر در عــادت 
دفعــی کــه بعــد از چنــد هفتــه بــه حالــت 
اولیــه بــر نگــردد، وجــود خــون در مدفــوع 
یــا مدفــوع خیلــی تیــره رنــگ، کــم خونــی 
ــداد  ــکمی، انس ــه، درد ش ــل توجی ــر قاب غی
روده، کاهــش وزن بــدون دلیــل مشــخص، 
خســتگی مــداوم، ایــن نشــانه بــه خصــوص 
در افــراد بــاالی 6۰ ســال بایــد جــدی 

گرفتــه شــود.
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سرطان مثانه
ــل  ــت در داخ ــوی اس ــه عض مثان
حفــره لگــن کــه ادرار در آن جمــع 
آوری مــی شــود. هنگامــی کــه 
ســلول هــای مثانــه غیــر طبیعــی 
مــی شــوند و رشــد آنهــا از کنتــرل 
خــارج مــی شــود، ســرطان مثانــه 
بیمــاری  ایــن  میکنــد.  بــروز 
ــاوی  ــای لنف ــره ه ــه گ ــد ب میتوان
بــدن  مجــاور و ســایر اعضــای 
گســترش یابــد. در مــوارد شــدید، 
ــه قســمت هــای دور  ــد ب مــی توان
بــدن، از جملــه اســتخوان هــا، 
ریــه هــا و یــا کبــد گســترش 
یابــد. ســیگار کشــیدن، استنشــاق 
مــواد شــیمیایی ســرطان زا، ســن 
بــاالی ۵۵ ســال، التهــاب طوالنــی 
مــدت مثانه، ســنگ مثانــه، نقائص 
مــادرزادی مثانه، اســتفاده از برخی 
داروهــا و ســابقه خانوادگــی میزان 
ابتــا بــه ســرطان مثانــه را افزایش 
میدهــد. همچنیــن کارگرانــی کــه 
ــع چــرم ســازی مشــغول  در صنای
ــوادی از  ــا م ــا ب ــه کار هســتند ی ب
قبیــل رنــگ، بنزیــن، مــواد چــاپ 
کار  و  ســر  شــیمیایی  مــواد  و 
ــن  ــرض ای ــتر در مع ــد، بیش دارن

ــد. ــرار دارن ــاری ق بیم
وجــود خــون در ادرار اصلــی تریــن 
عامــت ایــن بیمــاری اســت، تکرر 
ادرار، ســوزش و درد هنــگام دفــع 
ــع  ــت در دف ــاس فوری ادرار، احس
ادرار و درد در پهلــو و دردهــاي 
درگیــر  از  )ناشــی  اســتخوانی 
شــدن اســتخوان هــا( از دیگــر 
ــمار  ــه ش ــاری ب ــن بیم ــم  ای عائ

ــد. ــی آین م

سرطان پوست
ســرطان پوســت، بیماریــی اســت کــه 
ســلول هــای ســرطانی در الیــه هــای 
از  یــا قســمتهایی  پوســت  بیرونــی 
پوســت کــه در معــرض نــور خورشــید 
ــردن،  ــورت، گ ــد ص ــد مانن ــرار دارن ق
دســت هــا و بــازو هــا، بــه وجــود مــی 

ــد. آین
مختلفــي  انــواع  پوســت  ســرطان 
ــا  ــز ب ــا نی ــم آن ه ــن عائ دارد بنابرای
ــا حــدودي  ــه منشــا آن هــا ت توجــه ب
ــدا  ــاوت اســت. در ابت ــر متف ــا یکدیگ ب
ــر آفتــاب  شــاخی شــدن پوســت در اث
و در مراحــل پیشــرفته تــر زخــم هــاي 
ــري  ــم ظاه ــي از عائ ــتي موضع پوس

ــد.  ــي باش ــت م ــرطان پوس س
بــزرگ شــدگي و برآمــده شــدن خــال 
هــا، تغییــر رنــگ آنهــا، نامنظــم شــدن 
حاشــیه خــال و نامتقــارن بــودن آن از 
ــده اي اســت کــه  ــم هشــدار دهن عائ
ــه  ــد ب ــا آن بای ــه ب ــورت مواجه در ص

پزشــک مراجعــه شــود.

درصــد   ۹۰ بــروز  موجــب  ســیگار 
درصــد   ۵۰ ریــه،  ســرطان های 
بیماری هــای قلبــی عروقــی، ۷۵ درصــد 
ــد کل  ــی و ۱2 درص ــای تنفس بیماری ه
ــن  ــای بی ــد مرگ ه ــا و ۳۰ درص مرگ ه

۳۰ تــا ۵۰ ســالگی اســت.

 ۸۳ و  ریــه  ســرطان های  ۹۰درصــد 
ــر ناشــی از ســرطان  درصــد مــرگ و می
ــت. ــات اس ــتعمال دخانی ــر اس ــه در اث ری



بعضــی آزمایــش هــا مخصــوص افــرادی بــا جنســیت و یــا ســنی خــاص اســت. بــه دلیــل  تغییــرات در واکنشــها 
و هورمــون هــای بــدن، بــرای زنــان و مــردان بــا ســنین مختلــف آزمایشــات خاصــی انجــام مــی شــود. مــردان 

بــاالی ۳۵ ســال، آزمایشــات زیــر را بایــد انجــام دهنــد.

آزمایش های الزم جهت پایش سالمت مردان

4 شبکه آزمایشگاهی رصد

CBC  شــمارش کامــل ســلول هــای خونــی اســت کــه ایــن تســت اطاعــات مهــم در مــورد انــواع و تعــداد ســلول هــای خــون، 
ــی ماننــد کــم  ــز، گلبولهــای ســفید و پاکــت هــا را مــی دهــد. CBC در تشــخیص بیمــاری های ــا گلبــول هــای قرم عمدت

خونــی، عفونــت و بســیاری از اختــاالت دیگــر کمــک مــی کنــد.
آزمایش های اوره و کراتی نین Urea, creatinine جهت بررسی سامت کلیه ها توصیه میشود.

 AST,ALT, Albumin, Bilirubin, Alkaline Phosphatase ــامل ــدی ش ــای کب ــم ه ــی آنزی ــش بررس ــام آزمای انج
ــرای بررســی ســامت کبــد توصیــه میشــود. ب

آزمایــش بررســی چربــی هــای خــون کــه  شــامل TG, Cholesterol, LDL, HDL هســتند و جهــت پایــش ســامت قلــب 
و عــروق کمــک کننــده هســتند.

آزمایــش هــای بررســی قنــد خــون شــامل 2hpp , FBS, BS, Hb A1c اســت. ایــن آزمایــش هــا بــرای غربالگــری دیابــت 
اســتفاده میشــوند.

آزمایــش آنتــی ژن اختصاصــی پروســتات یــا PSA بــرای تشــخیص بیمــاری هــای پروســتات انجــام میشــود. دو روش غربالگري 
بــراي تشــخیص بیمــاری هــای پروســتات وجــود دارد کــه مکمــل یکدیگرنــد، روش  اول کــه بســیار ارزشــمند اســت معاینــه و 
 PSA لمــس مســتقیم غــده پروســتات از طریــق مقعــد اســت و روش دیگــر انــدازه گیــری آنتــی ژن اختصاصــی پروســتات یــا
اســت. آنتــی ژن اختصاصــی پروســتات توســط ســلول هــای پروســتات ترشــح میشــود و بــا افزایــش ســن و بزرگتــر شــدن غــده 
پروســتات میــزان ایــن آنتــی ژن نیــز کمــی افزایــش مــی یابــد. افزایــش آن لزومــا بــه معنــی ســرطان نیســت. افزایــش ایــن 
آنتــی ژن در بزرگــی خــوش خیــم، عفونــت هــا و التهــاب پروســتات و ســرطان پروســتات مشــاهده میشــود. توصیــه مــی شــود 
ایــن آزمایــش از ســن 4۰ ســال بــه بعــد هــر دو ســال یــک بــار انجــام شــود و بعــد از ۵۰ ســالگی بهتــر اســت هــر ســال ایــن 

آزمایــش انجــام شــود.
آزمایــش بیماریهــای منتقــل شــونده از راه جنســی یــا STD کــه شــامل بررســی از نظــر بیماریهایــی ماننــد ایــدز، هپاتیــت هــا، 
تبخــال و زگیــل تناســلی، ســیفلیس، کامیدیــا، شــانکروئید، ســوزاک و برخــی دیگــر از بیماریهــای جنســی اســت کــه در پنــل 
STD آزمایشــگاه رصــد ایــن آزمایشــات بــه طــور کامــل انجــام میشــوند. در صــورت لــزوم و شــک بــه وجــود ایــن بیمــاری هــا 

ممکــن اســت پزشــک آنهــا را درخواســت نمایــد.
مراقبــت هــای دهــان و دنــدان، کنتــرل ســامت چشــم هــا، کنتــرل شــنوایی، کنتــرل فشــار خــون، بررســی از نظــر ســامت 
کولــون و روده هــا ماننــد کولونوســکوپی، ســنجش تراکــم اســتخوان و بررســی پوکــی اســتخوان از دیگــر مراقبــت هــای الزم 

بــرای بهبــود ســامت مــردان هســتند. 

24 تا 31 خرداد )13 تا 19 ژوئن( هفته جهانی سالمت مردان نام گذاری شده است.
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