
به مناسبت 24 تا 30 خرداد؛ هفته جهانی »سالمت مردان«

آقایان؛ بیشتر مراقب سالمتی خود باشید!

هفتگانه مراقبت از سالمت مردان؛ از 
جوانی تا سالمندی

1. پسران از سن 15 سالگی باید در مورد سالمت 
سیستم تناسلی آگاهی داشته باشند. هرگونه تغییر 
در بیضه ها مانند درد، احساس سنگینی غیرعادی، 
وجود توده و ناراحتی شدید را با والد یا بزرگ تر 
مورد اعتماد درمیان بگذارند تا در صورت نیاز 
به پزشک مراجعه شود. سرطان بیضه در گروه 

سنی 15 تا 29 سال شیوع بیشتری دارد. 
2. در فاصله سنی 40 تا 70 سال، انجام آزمایش 
خون برای تشخیص کلسترول و چربی خون 
هر 2 تا 3 سال توصیه می شود. بیماری های 
قلبی- عروقی نخستین عامل فوت در آقایان است 
که ارتباط مستقیم با این فاکتورهای خونی دارد. 
3. در سنین 50 تا 75 سال، ابتال به سرطان های 
پروستات، ریه و کلورکتال در مردان شایع است 
معاینات  و  پیشگیرانه  مراقبت های  لزوم  که 
دوره ای توسط پزشک را از سنین جوانی می طلبد. 
4. در مورد سرطان ریه کامال اثبات شده که 
زمینه ساز  عامل  مهم ترین  دخانیات  استعمال 
است. مسلما برای پیشگیری، اجتناب از سیگار 
دود  معرض  در  از حضور  پرهیز  و  کشیدن 
سیگار و دخانیات دیگران ضروری خواهدبود. 
5. مردان نیز مانند زنان در معرض ابتال به پوکی 

استخوان هستند اما سن ابتال ممکن است کمی 
دیرتر باشد. مصرف لبنیات کافی و مکمل های 
کلسیم و ویتامینD از دوران جوانی و میانسالی 

برای مردان نیز اهمیت دارد.
6. معاینات دوره ای برای اطمینان از وضعیت 
بینایی، شنوایی و دندان پزشکی نباید فراموش شود. 
7. ورزش یک اصل مهم در سالمت است و 
کنار تغذیه درست از بروز بسیاری از بیماری ها 
پیشگیری کرده و کیفیت زندگی را ارتقا می دهد. 

»آندروپوز«؛ يائسگي مردانه
فیزیولوژیک  عالئم  مجموعه  به  »آندروپوز« 
مربوط به  کاهش سطح هورمون تستوسترون و 

دیگر هورمون های جنسی در مردان گفته می شود 
که از حدود 45 سالگی به تدریج اتفاق می افتد. 
آندروپوز نیز مانند یائسگی تغییر هورمونی ناشی 
از افزایش سن است اما این دوره در آقایان به 

معنای پایان باروری نخواهدبود. 

عالئم »آندروپوز«
آندروپوز،  عالمت  شایع ترین  و  مهم ترین 
البته نارضایتی از  کاهش میل جنسی است. 
رابطه جنسی به دلیل عدم نعوظ نیز نشانه دیگر 
ابتال به آندروپوز است. انجام آزمایش خون 
برای بررسی وضعیت هورمون تستوسترون 

ضروری خواهدبود. 

آيا »آندروپوز« مشکل ساز است؟
عالوه  تستوسترون  هورمون  سطح  کاهش 
و  قلب  بر  جنسی،  میل  بر  جدی  تاثیر  بر 
عروق نیز اثر می گذارد. به همین دلیل ابتال به 
ناراحتی های قلبی- عروقی در مردان از سنین 
میانسالی افزایش پیدا می کند. توده عضالنی 
همچنین استحکام استخوان ها نیز کم می شود 
و احتمال شکستگی افزایش می یابد. تشدید 
تجمع چربی در حفره شکم نیز دیگر پیامد 
این تغییر هورمونی است. تستوسترون تاثیر 
محافظت در برابر نورون ها را دارد و کاهش 
ترشح آن در بروز بیماری  آلزایمر نیز دخیل 
خواهدبود. پس کمبود تستوسترون را صرفا 

نمی توان محدود به کاهش میل جنسی دانست. 

»آندروپوز« را می توان درمان کرد؟
اولین راهکار مؤثر برای مقابله با آندروپوز، 
انجام منظم فعالیت ورزشی در زندگی روزمره 
است زیرا پس از 30 دقیقه ورزش، تستوسترون 
به طور طبیعی افزایش می یابد. البته جلسات 
ورزشی نباید بیشتر از 2 ساعت طول بکشد زیرا 
پس از این زمان بار دیگر سطح تستوسترون 
کم می شود. البته درمان های دارویی نیز وجود 
دارد اما پیش از آن بهتر است دو وضعیت در 

سالمت مردان بررسی شود:
 ابتال به افسردگی در آقایان می تواند با عالئم 

شبیه آندروپوز همراه باشد. ثابت شده افسردگی 
موجب کاهش 17درصد تستوسترون می شود. 
از  پیش  خواب  آپنه  درمان  و  تشخیص   
داروهای بهبود آندروپوز ضروری است. این 
اختالل خواب نیز معموال با خروپف همراه 
است که به دلیل اختالل در ترشح تستوسترون 

بروز می کند. 

»آندروپوز« عوارض جانبی دارد؟
آندروپوز با مصرف داروهایی برای جبران کمبود 
تستوسترون قابل بهبود است اما مشکالتی در 

این زمینه وجود دارد: 
 درمان تنها در 30درصد مردان با نتایج مثبت 
و مطلوب همراه است. از همین رو، معموال 
پزشک درمان را به مدت 3 ماه تجویز می کند 
که در صورت بهبود عالئم ادامه خواهدداشت. 
 با شروع مصرف دارو، روند تولید طبیعی 
در  می یابد.  کاهش  بیضه ها  از  تستوسترون 
صورت تجویز، دارو باید برای همیشه مصرف 
شود و اگر پس از چند سال قطع شود، ممکن 
است بیضه ها برای ترشح کافی تستوسترون 

مشکل پیدا کنند. 
 درمان در موارد ابتال به سرطان پروستات 

ممنوعیت مصرف دارد. 
در صورتی که آندروپوز به درستی تشخیص 
داده شود و تحت درمان مناسب قرار گیرد، 
رضایت از رابطه جنسی و بهبود کیفیت زندگی 

مورد انتظار خواهدبود.
Top Santé.fr, PassportSanté.fr :منابع

و  سالمت  به  توجه 
مراقبت های بهداشتی 
الزمه زندگی پویا و 
این  اما  است  موفق 
موضوع در مورد مردان کمی بیشتر 
نیاز به دقت دارد زیرا آنها نسبت به 
خانم ها کمتر به سالمت خود اهمیت 
می دهند. رعایت مراقبت های سالمت 
و پیشگیری از بیماری ها نه تنها از نظر 
زندگی  در  بلکه  است  مهم  فردی 
خانوادگی و اجتماعی نیز تاثیرگذار 

خواهدبود. 

 تر جمه: 
مریم سادات 

کاظمی

به عنوان  ژوئن  سیزدهم  میالدی،   2015 سال  از 
آگاهی  تا  نامگذاری شد  »آلبینیسم«  روز جهانی 
افزایش  ژنتیکی  اختالل  این  به  نسبت  عمومی 
یابد و باورهای نادرست در برخی جوامع کنار 
گذاشته شود. در واقع تفاوت ظاهری افراد مبتال 
به آلبینیسم موجب شده تا بسیاری از افراد تصور 
کنند که مبتالیان بیمار هستند و حتی ممکن است 

بیماری آنها مسری باشد.

»آلبینیسم« را بشناسیم
علت  با  ژنتیکی  بیماری  یک  زالی  یا  آلبینیسم 
ناشناخته است که در اثر کمبود مالنین؛ رنگدانه 
پوست، ظاهر می شود. تاکنون 7 نوع زالی تشخیص 
داده شده اما در شایع ترین نوع، پوستی روشن و 
موهایی طالیی تا قرمز تیره دارد و رنگ چشم ها 
نیز طیف روشن آبی، سبز، خاکستری و عسلی 

روشن است. 
مالنین نقش محافظت در برابر پرتوهای فرابنفش 
خورشید دارد و در افراد سالم به پیشرفت سیستم 
عصبی بینایی و شبکیه چشم کمک می کند. کمبود 
مالنین در افراد مبتال به آلبینیسم عوارض متعددی 

در پی دارد:
پوست،  رنگدانه های  کامل  یا  نسبی  کاهش   

موها و چشم ها
 کاهش قدرت بینایی به دلیل عدم تکامل شبکیه 

طی دوره جنینی
نور  نور.  از  ترس  یا  نور  تحمل  در  مشکل   
ممکن است باعث احساس ناراحتی در چشم یا 

حتی درد شود. 

بهبود زندگی فرد مبتال به »آلبینیسم«
بیماری  این  برای  قطعی ای  درمان  هیچ  تاکنون 
شناخته نشده زیرا ناشی از اختالل ژنتیکی است. 
بر  مبتنی  بیماران  بیشتر توصیه ها و مراقبت های 

بهبود کیفیت زندگی و پیشگیری از عوارضی مانند 
آسیب ناشی از نور خورشید است. مراقبت در 
برابر اشعه فرابنفش خورشید یک توصیه بسیار 
مهم برای آنهاست و بیماران باید این اصول را 

رعایت کنند:
 انتخاب لباس های آستین بلند و پوشاندن پوست 

در برابر پرتوهای فرابنفش خورشید
 استفاده از کاله لبه دار بلند برای پوشاندن صورت
در  مخصوص  فیلتر  با  مناسب  آفتابی  عینک   

UVB و UVAبرابر پرتوهای
 50 SPF ضرورت استفاده از کرم ضدآفتاب با 
هر دو ساعت یکبار هنگام حضور در محیط بیرون

باورهای اشتباه در مورد »آلبینیسم«
آیا ممکن است در دوره ای از زندگی مبتال به 

این بیماری شوم؟
با اینکه انواع مختلف بیماری در درجات خفیف 
تا شدید شناخته شده ، آلبینیسم صرفا یک اختالل 
ژنتیکی است و احتمال ابتال، 25درصد است. به 
والد  دو  ژن های  از طریق  بیماری  که  معنا  این 
منتقل می شود. برای اینکه کودکی مبتال به این 
را  حامل  ژن  والد  دو  هر  باید  شود،  بیماری 
باشند و حتی ممکن است ظاهر هر دو  داشته 

باشد.  طبیعی  کامال 
در  و  است  شایع تر  چشمی-پوستی  آلبینیسم 
موارد نادر، فقط چشم ها درگیر هستند. در این 
حالت خانم ها فقط ناقل هستند و احتمال ابتال در 
مردان 50درصد است. برخالف برخی باورهای 

قدیمی، آلبینیسم هیچ نوع واگیری ندارد و اگر 
فردی از زمان تولد مبتال نباشد، هرگز در 

نیز مبتال نمی شود. طول زندگی 
فرد مبتال به آلبینیسم نابیناست و دچار 

عقب ماندگی ذهنی است
این  به  مبتالیان  برای  عارضه  مهم ترین 
بیماری، آسیب های ناشی از پرتوهای فرابنفش 
خورشید البته در صورت عدم مراقبت و محافظت 
ضرورت  یک  چشم  و  پوست  محافظت  است. 
برای بیماران است زیرا آفتاب می تواند عوارض 
جدی پوستی جدی و حتی سرطان پوست ایجاد 
عنبیه  در  رنگدانه  کمبود  دلیل  به  همچنین  کند. 
چشم نیز احتمال نفوذ نور بیشتر است و بیمار 
با  مواجهه  هنگام  دید  ناراحتی  از  است  ممکن 

نور نیز رنج ببرد. 
»نابینایی«  معنای  به  اختالالت  این  مجموعه  اما 
دیگر  مورد  در  اشتباهی  باور  همچنین  نیست. 
باروری،  اختالالت  مانند  جسمی  بیماری های 
عقب ماندگی ذهنی و ناراحتی های ریوی نیز در 
مورد این افراد وجود دارد اما این باورها کامال 

بی اساس هستند.
همه مبتالیان به آلبینیسم پوست سفید و موهای 

روشن دارند
با اینکه شایع ترین نوع آلبینیسم با بروز موهای 
روشن و پوست خیلی سفید همراه است، الزاما 
همه مبتالیان این ویژگی ظاهری را ندارند. ممکن 
است در بعضی موارد فقط چشم ها دچار کمبود 
مالنین باشند و پوست ظاهر معمولی خود را داشته 
لکه های  ایجاد  با  تنها  آلبینیسم  نیز  گاهی  باشد. 
بسیار روشن روی پوست طبیعی همراه است. 

فعالیت  نمی تواند  بیماری  این  به  مبتال  فرد 
ورزشی داشته باشد

گرچه چشم افراد مبتال به آلبینیسم ممکن است 
کمی ضعیف باشد معموال مشکل خاصی ندارند 
به  می توانند  مناسب  عینک  از  استفاده  با  و 
فعالیت های روزمره بپردازند. ورزش یکی از این 
فعالیت هاست که اگر فرد از عینک یا کاله برای 
کند،  استفاده  خورشید  نور  برابر  در  محافظت 

مانعی نخواهدداشت.
 www.jeuneafrique.com :منبع

تقویم سالمت شماره هفتصدوپنجاه وچهار   بیست وچهار خرداد نودونه10

»آلبینیسم« از 
نگاه آمار و ارقام

آبینیسم در تمامی نژادها و کشورها دیده 
می شود اما در نژاد سیاهپوستان کشورهای جنوب 

صحرای  آفریقا شایع است. به طور کلی، 
شیوع این بیماری 1 در 17000 نفر 

است و در پسران شیوع 
بیشتری دارد. 

پسران از سن 15 سالگی باید در 
مورد سالمت سیستم تناسلی آگاهی 

داشته باشند. هرگونه تغییر در 
بیضه ها مانند درد، احساس سنگینی 

غیرعادی، وجود توده و ناراحتی شدید 
را با والد یا بزرگ تر مورد اعتماد 

درمیان بگذارند تا در صورت نیاز به 
پزشک مراجعه شود. سرطان بیضه 

در گروه سنی 15 تا 29 سال شیوع 
بیشتری دارد

به مناسبت 13 ژوئن  )24 خرداد(؛ روز جهانی »آلبینیسم«

ظاهر متفاوت نشانه بیماری نیست!


