
   نمرداپیشگیری بیماری ها در     
 

از مهمترین کارهایی است که ها جام برخی از بررسی ان 
این  .انجام دهدمی تواند  برای حفظ سالمتی خود  مردیک 

قبل بعضی بیماری ها ایجاد می تواند مانع از ها  غربالگری
  بیماری شود. ینشانه هااز نمایان شدن 

. 
 باغربالگری فشار خون باال :     

 

مبتال  باال ن به فشارخونمرداششم  یک
با سن  باال شیوع فشار خونهستند و 

افزایش می یابد. البته الزم به ذکر است 
ارتباط درنیزکه فشار خون باال با وزن و سبک زندگی 

ی و سخت) اتروسکلروزموجب بیماری باال فشارخون  است.
 ،ب سکته مغزیآن نیز موج می شود که (عروق سفتی

. بسیار مهم است که از و کلیوی می شودمشکالت قلبی 
پزشک کمک  با خود مطلع باشید وه تافزایش یاف فشار خون

 آن را کاهش دهید.
رخون توسط دستگاه فشارخون دوعدد در اندازه گیری فشا 

فشار خون و ند، فشار خون سیستولیک نمایه می شو
ارعروق در حین فشار خون سیستولیک فش دیاستولیک.

و فشار دیاستولیک فشار بین ضربان قلب  ضربان قلب است
 ج()م میلی متر جیوه  08/028. فشار خون طبیعی می باشد

و یا م ج  048به فشار خون سیستلیک  بیش از  می باشد.
باال  خونفشار م ج،  98فشارخون دیاستولیک  بیش از 

م  038-048مرز فشار خون سیستولیک  .اطالق می شود
 می باشد. م ج 08-98و دیاستولیک  ج
م  038افراد با فشار خون طبیعی ) سیستولیک کمتر از  به
فشار خون  اندازه گیری( م ج 08یاستولیک کمتر ازدو ج

 می شود.توصیه هر دو سال یک بار 
مرز قرار دارد به افرادی که فشارشان در 

 (م ج 08 -98با دیاستولیک  م ج 038-048)سیستولیک
 ماه توصیه می شود. 6تا  3هر  خونفشار اندازه گیری

 افرادی که به فشار خون خونفشار اندازه گیریفواصل 
معالج  تعیین هستند بر طبق نظر پزشک  مبتال افزایش یافته

  شود.می
  : محاسن کشف زود هنگام فشار خون  افزایش یافته 

 
موجب اختالالت افزایش یافته  نجا که فشار خونآاز 

ی عروقی می شود و مشکالت عروقی نیز موجب سکته قلب

، تشخیص مشکالت قلبی و کلیوی می شود،و مغزی و 

مانع از افزایش یافته  درمان و تنظیم به موقع فشارخون

 .ایجاد چنین بیماری هایی می شود

   :غربالگری دیابت
 

مبتال  (بیماری قند ) 2 یک سوم مردم جهان به دیابت نوع
یابت می تواند منجر به سکته د !هستند و از آن بی خبرند

مغزی، مشکالت عروقی و  ،قلبی
همچنین دیابت می تواند  .کلیوی شود

موجب نابینایی و مشکالت جنسی 
شناسایی به هنگام این شرایط  .شود

بیماری ایجاد این  ازمی تواند مانع 
  د.گردها 

ذایی، کنترل است و با رژیم غبیماری قند یا دیابت قابل 
های مناسب  ورزشانجام  ،تغییر سبک زندگی ،کاهش وزن

 و دارو مهار می شود.
 در دنیا بین سنین میلیون نفر 382بر طبق امار جهانی 

 مبتال هستند . در یا پیش دیابت به پره دیابتسال  44-48 
 تر از حد طبیعی است وخون تا حدودی بیشاین افراد قند 

 بسیار باال است. این افراد در 2به دیابت نوع  ابتال خطر
 می تواندده اند که پره دیابت طوالنی مدت مطالعات نشان دا

 عروقی شود.موجب اتروسکلروز، مشکالت قلبی و
پره دیابت دارای هیج نشانه ایی نیست و فرد در مرحله 

آزمایشگاهی از ابتالی به آن مطلع  های بدون انجام آزمون
 نخواهید شد.

 
  دیابت:  پره غربالگری

 
آزمون هایی  HbA1cآزمون قند ناشتا، تحمل گلوکوز و

می استفاده هستند که در شناسایی زود هنگام پره دیابت 
سال  48افراد سالم باالی برای  ها  آزمایششوند. انجام این 

فشار ویا  کلسترول یک بار و افرادی که بههر سه سال 
 و مکررا توصیه کمتر با فواصل هستند  باال مبتالخون 

 می شود.
 

  کلسترول باال:
 
فززززایش ریسزززک ابزززتال موجزززب اHDL و کزززاهش  LDLافززززایش 

فراینزززد ایجزززاد  شزززود.می عزززروق( یسزززفتو یسزززخت)بزززه اتروسزززکلروز

و موجزززب مشزززکالت کزززودکی آغزززاز مزززی شزززود  از اتروسزززکلروز
 کلیوی می شود. ومفزی  ،قلبی

 
و ی عروق گز دالیل قابل درمان گرفتیکی ا افزایش یافتهچربی 

عامل مرگ و میر در  سکلروز مهمتریناتروسکلروز است. اترو
و هدف تشخیص  زود  است پیشرفتهدر کشورهای  زنان و مردان

در اتروسکلروز به تعویق انداختن  افزایش یافته،رول کلستهنگام 
 از ایجاد مشکالت الینحل می باشد.زمان خاموشی آن قبل 

 
  : آزمون های بررسی کلسترول باال

 LDLکلسترول تام ، آزمون های بررسی کلسترول عبارتند از:  
یا کلسترول خوب، نسبت کلسترول تام به  HDLیا کلسترول بد، 

HDL .چربی خون به تمامی  انجام آزمایش های و تری گلیسرید
است  mg/dL 038کمترازآنها  LDLکه  سال 28بیشتر از افراد
 mg/dLآنها در مرز ) LDLافرادی که  و سال یکبار 8هر 
 سال یکبار توصیه می شود. 2( است هر 068-038

 پ : چربی هاآزمایشگاهی  محاسن بررسی
 

تی عروق و یا عوامل ایجاد سخ ،HDLکاهش و   LDLافزایش 
روند ایجاد  ،شد درج قبال همانطور که. اتروسکلروز هستند

جهت  ، وو بدون عالمت آغاز می شود کودکیاتروسکلروز از 
مورد   LDLبررسی تغییرات  سختی عروق،جلوگیری ودرمان 

 .استنیاز 
مانع  HDLو افزایش   LDLمطالعات نشان داده اند که کاهش 

 توانندمی این تغییرات سکته قلبی می شود و همچنین ایجاد از
 د.ننسکته مغزی را تا حدودی مهار ک

 و است  چند بعدی ،مرز روییا  افزایش یافته ومان کلسترول در
چربی، چربی کالری، دریافت میزان  ) برنامه غذایی کنترلشامل 

 ، افزایش تحرک روزانه و کاهش وزن، اشباع شده و کلسترول(
با پزشک  بهتر است در این خصوص که تمرینات ورزشی است

  مشورت شود.

از مهمترین  الزم در زمان مناسب آزمایش هایانجام 
 .داشته باشندباید به آن توجه  مرداناست که  نکاتی

 
 سرطان پروستات 

 

می  مردانها در سرطان شایع ترینسرطان پروستات یکی از 
اما بعضی از انواع آن تهاجمی بوده و ، است کند آنباشد و روند 

نیز ارگان های دیگر را می شود و  منتشرو سرعت پیشرفت ه ب



در زمانی که نشانه های . غربالگری به موقع می کنددرگیر
 است. بیماری بسیار موثر این درمان اند در بیماری نمایان نشده

 Digital rectal)سالم شامل معاینه مقعدی  مردانغربالگری 

exam) بررسی سطحوPSA  می باشد. خون 
متوسززط از  نشززانه هززای خطززربززا  مززردانغربززالگری درایززن انجززام 

ی که ریسک ابتالی مرداندر انجام آنشود وتوصیه می سالگی 88
سزالگی و در افزرادی کزه  48از  ،بیشزتر اسزت به ایزن بیمزاریآنها 

 48از  هسزتند و یزابزوده بزه ایزن بیمزاری مبزتال آنها پدر و یا برادر 
 شود.میتوصیه سالگی 

 
 ه سرطان بیض

 در بیضه آقایان ایجاد می شود. ،معمولنوع سرطان غیراین 
و  سالگی مشاهده می شود 84تا  28این نوع بیماری در سنین 

به  در این خصوص بررسی های ساالنه توسط پزشکو معاینه 
 پیشنهاد می شود.مردان 

 
 خ   روده  سرطان 

 
 سرطان روده دومین عامل مرگ و 

نیا می باشد. مردان کمی میر در د
 زنان به این بیماری مبتال ز بیشتر ا

پلیپ های  سرطان روده به صورت آرام از . اکثرامی شوند
در روده از اینکه این سرطان داخل روده ایجاد می شود. پس 

کرد. ایجاد شد قسمت های دیگر بدن را نیز درگیر خواهد 
ترین راه جلوگیری از این سرطان بعد از مشخص شدن پلیپ به

حی و خارج کردن پلیپ قبل از تبدیل آن به جرادر روده، 
. جهت غربالگری این بیماری آزمایش های الزم سرطان است

. توسط آزمایشگاه انجام خواهد شد ز وتجوی توسط پزشک
 میگردد.لونوسکوپی نیز انجام وک ،در صورت نیاز همچنین

 
  رطان پوست س  

از پوست و خود فرد بررسی 
توصیه تغییرات آن به تمامی آقایان 

 اندازه، شکل و رنگ این بررسی شامل تغییر در  .می شود
بررسی  جدید می باشد.های خال های فرد و یا ایجاد خال 

از  بخشیپوست توسط متخصص پوست و یا پزشک عمومی 
 بررسی های سالیانه می باشد.

    آب سیاه 

با  گروهی از بیماری های چشم
نابینایی غیر  وموجب ازبین رفتن عصب چشم  گذشت زمان

 .شوندمی ایجاد نشانه های آب سیاه از بازگشت قبل قابل
و اندازه  استبسیار مهم   مرداندر غربالگری فشار چشم 

می تواند  ،گیری به موقع فشار چشم و درمان های مناسب
آب سیاه یا   مانع ازتخریب عصب بینایی و ایجاد 

Glaucoma .ه سن و ب ابستهوها  این بررسی انجام  شود
برای افراد جوانتر  آزمون هانوع  اینانجام  .استفرد  شرایط

 سال 0 -3سال  48-84در افراد  ،یکبار سال 2- 4سال 48از 
یکبار و در افراد  سال 0-2 هسال 88-64و در افرادیکبار 
در . توصیه می شودماه تا یکسال  6 هر سال 68باالی 

، قبال تعلق داریدافراد با ریسک باال به گروه صورتی که 
آب سیاه وجود سابقه  شما جراحت چشم داشته اید، در خانواده

دارد و یا استروئید مصرف می کنید زودتر از زمان های 
 مشورت کنید.درج شده در باال با چشم پزشک 

 
 ایدز  

 

است که موجب بیماری ایدز می ویروسی  HIVاچ ای وی 
افراد آلوده به بدن  و دیگر مایعات شود. این ویروس در خون

این ویروس از ویروس حتی بدون عالمت یافت می شود. 
ا چشم، واژن، دهان، مقعد و پوست تماس ب ،طریق خون

سیب دیده و همچنین سرنگ های آ
 آلوده به فرد دیگر انتقال می یابد.

متاسفانه تا به امروز درمان و یا 
واکسنی برای آن کشف نشده است. 

های جدید قادر هستند از ایجاد بیماری ایدز در افراد  درمان
ارای دآلوده به این ویروس جلوگیری کنند اما این داروها 

های آزمایشگاهی آزمون عوارض جانبی بسیار می باشند. 
و آگاهی از آلودگی به  هستنداین ویروس  قادر به شناسایی 

 نینایجاد ایدز در خود فرد و همچویروس می تواند مانع از
 انتقال آن به افراد دیگر شود.

 
 منابع  

I) www.menshealth.com 
II) www.webmd.com 
III) www.medicinenet.com 
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 به منظور آزمایش های الزم

 برخیجلوگیری از 

 در مردان بیماری ها
 

 3راه یافت آباد ، ابتدای بلوارمعلم ، پالك تهران ، چهار 

 66646663فكس:   66646661،   66611666تلفن : 

http://www.medicinenet.com/

