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 عالیم اندروپوز در مردان

 رویا نیکجو، سمیرا شهباززادگان

 ی، دانشکده پرستاري مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایرانگروه مامای

r.nikjou56@gmail.comEmail:  

نین چهل بین س ": یائسگی مردان با تغییرات هورمونی، فیزیولوژیکی و شیمیایی آغاز می شود و به طور معمول تقریبازمینه وهدف
ا پنجاه و پنج سالگی می افتد. این تغییرات بر کیفیت زندگی مردان تاثیر می گذارد. از این رو این پژوهش با هدف توضیح  عالیم  ت

 آندروپوز در مردان انجام شد.

 مقاالت : در این مطالعه با کلید واژه هاي اندروپوز، مردان، سالمت وکلمات مشابه در موتورهاي جستجوگر و مطالعه کتب،روش کار
 خارجی و داخلی اطالعات جمع آوري گردید.

: اندروپوز یا یائسگی مردانه که همان کمبود وابسته به سن تستوسترون (نوعی اندروژن) می باشد، مرحله اي از زندگی مردان یافته ها
ی ذارد. اختالل آندروژن نسبدر میان سالی است که تغییرات تجربه شده در آن بر سالمت فیزیکی، روحی وعاطفی آن ها تاثیر می گ

سالگی شروع می شود و عالیمی مانند ضعف، کاهش میل جنسی واختالل نعوظ، خلق افسرده، اضطراب، بی خوابی  40از  "معموال
-واختالل تمرکز را ایجاد می نماید. کاهش تستوسترون در اندروپوز، خطر بیماریهاي متابولیک، دیابت ملیتوس و بیماریهاي قلبی

را افزایش می دهد. کاهش تستوسترون با استئوپروز، افزایش فشارخون، افزایش چربی خون، کاهش عملکرد فیزیکی و عروقی 
بیماریهاي کلیوي همراه است. آندروپوز میلیون ها مرد را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار می دهد و با مسن تر شدن جمعیت، موارد 

در حال گذر از دوره میان سالی به سالمندي هستند. شیوع آندروپوز   40-60در سنین  بیش تري از آن شناسایی خواهد شد. مردان
 می باشد.  2/18-1/19متغیر است و در کشورهاي آسیایی  %6- %38سال و باالتر از  40در جهان در بین مردان

ز یک از دغدهه هاي فعاالن : کاهش تستوسترون عامل مهمی در کاهش کیفیت زندگی است. در حال حاضر، آندروپونتیجه گیري
سالمت می باشد. تغییرات ایجاد شده در آندروپوز نه تنها جدي است، بلکه تهدید کننده سالمت می باشد. با توجه به شیوع باالي 

 پدیده، افزایش توجه به موضوع بهداشت باروري مردان به ویژه در میان ساالن بسیار ضروري است.

 دان، سالمتآندروپوز، مرواژه هاي کلیدي: 

  


