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 دليل للمستخد م
 األمور التي ينبغي على آل رجل

 أن يعرفها
A User’s Guide 
What every man needs to know 

 
  لماذا يجب أن يعرف الرجال المزيد عن هذا الموضوع-1

 لكن المحزن هو أن معظم الرجال ال يعتنون . ت عتبر الصحة الجيدة من العوامل الحيوية للحياة السعيدة وآاملة النشاط
 عاما  لألطباء  34 و25إذ من المحتمل، على سبيل المثال، أن تكون زيارات النساء بين سن   . بأنفسهم آما يجب

هذا علما  بأنه نظرا  لقصر عمر الرجل بالمقارنة مع *. أآثربمقدار الضعف من زيارات الرجال من نفس شريحة السن 
 .   أآثر إدراآا  للمخاطر الصحية أمر حيويالمرأة وزيادة المخاطر الصحية لديه فإن حاجته ألن يكون   

 
إذ يلعب استمرار العمل الطبيعي لجهاز الرجل التناسلي دورا  رئيسيا  في . والصحة الجنسية للرجل ذات أهمية خاصة

والخطوة األولى لالستمتاع بحياة صحية تكمن في معرفة المزيد عن جسمك وآيفية قيامه . العديد من ميادين العافية
 .فه وما هي األمراض التي يمكن أن تؤث ر عليهبوظائ

 
 *Australian Institute of Health and Welfare 2002، صحة أستراليا 
  
  آيف يؤدي هذا الجهاز عمله-2

 في قاعدة المخ وهما معا  والغدة النخامية تحت المهادتوجد . يلعب المخ دورا  هاما  في التحك م بالجهاز التناسلي للرجل
 ). التستوسترون(تان عن تحفيز إنتاج الخصيتين للحيوانات المنوية وآذلك الهورمون الجنسي الذآري  مسؤول

  
 

 . إخراج الحيوانات المنوية، إخراج البول، جلب المتعة الجنسية :  ثالث وظائف هيللقضيب
 

خل آيس من الجلد يسم ى    بيضاويتا الشكل متدليتان خلف القضيب وموجودتان دا ) غد تان( فهما عضوان الخصيتانأما 
 . والتستوسترون )  مليون آل يوم لغاية الشيخوخة70حوالي (تنتج الخصيتان الحيوانات المنوية . صفن

 
، البربخ يوما  آي ينمو إلى شكل شبيه بالطوربيد في الخصية، ومن ثم ينتقل إلى 70يحتاج آل حيوان منوي لحوالي 

وهناك تستمر . ملتف على ظهر آل  من الخصيتين!)  مترات5يقرب من يبلغ طوله ما (وهو عبارة عن أنبوب لولبي 
 .   لمدة عشرة أيام تقريبا ) النضوج(الحيوانات المنوية في عملية النمو  

  
 ويتصل بإحدى الوعاء الناقلتنتقل الحيوانات المنوية بعدئذ  من البربخ إلى أنبوبين، يطلق على آل منهما اسم 

تقع غدة البروستات تحت  . غدة البروستات الموجودة في أقنية القذف المنوية عبرهما إلى  تمر الحيوانات. الخصيتين
تنتج البروستات حوالي ربع . المثانة، وهي بحجم حبة الجوز تقريبا  وتنتج سائال  غنيا  بالطاقة يمتزج بالحيوانات المنوية

تتصل أقنية  . الطاقة يسهم بحوالي تلثي السائل المنوي سائال  غنيا  بالحويصالت المنويةآذلك تنتج . حجم السائل المنوي
 . ، وهو أنبوب واحد يصل المثانة برأس القضيب، وينقل البول والسائل المنوي إلى خارج الجسم  بالمبالالقذف 

 
والهورمونات عبارة عن   . التوستسترون أهم هورمون جنسي في الرجل، وهو يلزم لحسن الصحة التناسلية والجنسية  

. آيميائية يتم إنتاجها في أحد األعضاء ومن ثم ت نقل بواسطة الدم آي تؤدي عملها في أعضاء مختلفة بالجسممراسيل 
يؤدي التستوسترون إلى التغييرات الفيزيائية التي تحصل في جسم الصبيان خالل مرحلة البلوغ، مثل زيادة حجم    

 التستوسترون الخصيتين على إنتاج الحيوانات    يساعد. القضيب والخصيتين وآذلك ظهور الشعر على الوجه والجسم     
 .   المنوية، إال  أنه مهم أيضا  لصحة الشخص العامة، بما فيها نمو العظام والعضالت 



 

 
  ما الخطأ الذي يمكن أن يحصل-3

عندما . يمكن أن يحصل خطأ أحيانا  في جهاز الرجل التناسلي، شأنه في ذلك شأن أي جزء آخر من جسم اإلنسان
بالنسبة لمعظم المشاآل، يمكن أن يؤدي طلب المساعدة   .  ذلك من المهم أن تراجع الطبيب على وجه السرعة يحصل

 .مبكرا  إلى تجن ب حدوث مشاآل خطيرة على المدى الطويل
 

 : فيما يلي بعض أآثر المشاآل شيوعا  التي قد يواجهها الرجال
 

 العقم
لكن الواقع هو أن ما يقد ر  . أن مشاآل اإلنجاب ناجمة عن مشاآل لديهمي صاب الرجال بالصدمة غالبا  عندما يكتشفون ب

 .برجل من بين آل عشرين رجال  في أستراليا مصاب بالعقم
 

وقد ينجم العقم لدى الرجل عن أسباب عديدة، إال  أن المشاآل المتعلقة بكمية أو نوعية الحيوانات المنوية هي أآثر هذه 
إذ قد ي صاب الرجل بالتوت ر نتيجة لذلك، :  العقم لدى الرجل يمكن أن يكون شديد الصعوبةوالتعايش مع. األسباب شيوعا 

آما قد يشعر باإلحباط وبأن األمر ليس عدال ، ويكون ذلك غالبا  عندما ال يستطيع األطباء أن يجدوا سببا  لعدم إنتاج 
جتها من جانب الطبيب، ويجب التحدث عنها مع لكن هناك بعض المشاآل يمكن معال. الحيوانات المنوية بطريقة طبيعية

 .  الدائم أو المؤق ت  أو التبن ي(IVF)الطبيب قبل اللجوء إلى تقنيات مساعدة اإلنجاب 
 

 تضخ م البروستات
 رجال أستراليين ي صابون بمشاآل 7 من آل 1على الرغم من آثرة شيوع ذلك لدى الرجال األآبر سنا ، فإن حوالي 

غير سرطاني يسم ى تكث ر النسيج البروستاتي غير  ) تضخ م(أآثر أنواع األمراض شيوعا  هو نمو  و. في البروستات
 ال يكون عادة من األمراض المهددة للحياة، فإنه قد يؤدي إلى صعوبة في التبو ل     BPHومع أن . (BPH)السرطاني 

 .وفي الحياة عموما 
 

إال  أن المشاآل البولية ال تنجم .  أعراض أمراض البروستاتتتوفر عالجات جراحية وباألدوية يصفها الطبيب لتخفيف
 . آلها عن البروستات، ومن هنا أهمية مراجعة الطبيب

 
 سرطان البروستات

 آالف حالة إصابة بسرطان البروستات لدى 10إن سرطان البروستات شائع جدا  ويجري في أستراليا تشخيص 
، لذلك على الرجال التفكير بإجراء فحص شرجي وفحص للمضاد    وهو يحدث غالبا  بدون أعراض  .  آل عامالرجال

، لذلك فعندما تفك ر بإجراء فحص لسرطان   PSAهناك الكثير من الجدل حول فحص  . (PSA)الخاص بالبروستات 
تشمل عالجات  . البروستات يجب أن تبحث األمر مع الطبيب آي تتأآد من فهم ما إذا آان الفحص مفيدا  في حالتك

   ".االنتظار مع المراقبة"بروستات الجراحة والعالج اإلشعاعي و   سرطان ال
 

 صعوبة االنتصاب 
 رجال أستراليين  5إذ يعاني حوالي واحد من آل  . إن االضطرابات الجنسية لدى الرجال أآثر شيوعا  مم ا قد تتصور   

وقد يكون ذلك في . ) العن ة صعوبة االنتصاب أو(فوق سن األربعين من صعوبة االنتصاب أو المحافظة على االنتصاب  
لكن حتى إذا آان سبب مشاآل   . بعض الحاالت من أعراض مرض خطير آخر مثل السك ري أو مشاآل القلب

 . االنتصاب جسديا  فإن الحصول على بعض اإلرشاد أو الدعم النفسي يشك ل جزءا  هاما  من العالج 
 

ما فيها العقاقير، لكن التحد ث عن ذلك إلى شريكتك وطبيبك    هناك العديد من العالجات المتوافرة لصعوبة االنتصاب، ب   
 .هو الخطوة األولى األهم   

 
 نقص التستوسترون 

أو ضعف الترآيز أو ضعف قوة العضالت أو ) التململ(إن انخفاض مستويات الحيوية أو تقل ب المزاج أو سوء الطبع 
يعاني . )التستوستروننقص (ات التستوسترون عدم الرغبة في ممارسة الجنس قد يكون مؤشرا  إلى انخفاض مستوي

 . رجل في أستراليا من انخفاض مستويات التستوسترون200رجل من آل 
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 على الرجال في آل شرائح السن ويمكن أن ينجم عن مشكلة وراثية أو طبية، أو يمكن أن      التستوسترونيؤثر نقص 

جال آبار السن يكون انخفاض مستويات التستوسترون  في حالة بعض الر. يكون مجر د جزء من عملية التقدم في السن
وال يمكن تشخيص نقص التستوسترون إال  بواسطة طبيب، وهو يستطيع أن يقدم العالج    . حادا  بدرجة تستدعي العالج

 .   على شكل حقن أو غرزات أو برشامات أو هالميات
 

 سرطان الخصية
إال  أنه من السهل   .  عاما  39 و18 لدى الرجال بين سن هو ثاني أآثر أنواع السرطانات شيوعا   سرطان الخصية  

 %). 95(معالجته، إذ عندما ي كتشف في مرحلة مبك رة يمكن شفاء آل الرجال منه تقريبا  
 

ومن أآثر أعراضه شيوعا  وجود آتلة صلبة غير مؤلمة في الخصية، علما  بأنه قد يكون هناك أيضا  ألم ووجع لدى 
الرجال يمكن أن يشير ألم الظهر المستمر أو السعال أو انقطاع النفس وتضخ م الثديين أو وفي بعض . لمس الخصية

والعالج األول لكل سرطانات . الشعور بوجع عند لمسهما إلى أن هذا السرطان قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم 
 عادة على الوظيفة الجنسية أو القدرة إال  أن هذه الجراحة ال تؤثر. الخصية يكون باستئصال الخصية المصابة جراحيا 

 .على االنتصاب
 

  آيف تجد المزيد من المعلومات-4
 . إن أهم خطوة هي أن تراجع طبيبك

 
 Andrologyإال  أنه إذا رغبت في الحصول على مزيد من المعلومات عن أي من هذه المشاآل تفق د موقع 

 Australia�وعنوانه  org.andrologyaustralia.www  
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  الوعاء الناقل (1)
 غد ة  (2)

 البروستات
  المبال (3)
  القضيب (4)
  الص فن (5)

 

  المثانة (6)
 الحويصلة  (7)
 المنوية
  قناة القذف (8)
 غدة  (9)

 "آاوبر"
  البربخ (10)
  الخصيتان (11)

 

 
 

 دراسة وظائف الجسم واألمراض الخاصة بالرجال، خصوصا  (Andrology)" علم أمراض الذآور"تعني آلمة 
 .(gynaecology)" علم أمراض النساء"وهي في ذلك معادلة لتعبير . األعضاء التناسلية

 
 NSW Multicultural Health Communication Serviceتم إعداد ورقة المعلومات هذه من جانب 

 تقديم Andrology Australiaوتود . Andrology Australia لصالح FPA Health (NSW)بالتعاون مع 
 Multicultural HIV/Hep C  ،Primary :خالص شكرها للدعم الذي قدمته المؤسسات التالية بهذا المشروع

 Health & Communicty Care Branch, NSW Health� ،NSW Refugee Health Service
e� ،Health Promotion Service Community Health Services ،WSAHS ،MHIRC 

 University of Western Sydney�. 
 

 بموجب منحة من وزارة الصحة والشيخوخة في الحكومة األسترالية، وهي Andrology Australiaيجري تمويل 
 .آل الصحة التناسلية لدى الرجالتهدف إلى زيادة توعية المجتمع واالختصاصيين الصحيين بمشا
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