16

آخر ابتکار
سبک
زندگی

www.ebtekarnews.com

دردهای لگنی مزمن در خانمها چه دالیل و درمانهایی دارد؟

یکی از انواع دردهایی که به شکلی آزاردهنده ،تاثیر و فشار مشخصی بر زندگی
روزانه زنان میگذارد ،درد مزمن لگنی است .در صورت تشدید عالیم ،این
بیماری در مواردی حتی میتواند سبب ایجاد اختالل در فرآیند باروری
شود که در این صورت نیازمند آن است تا به سرعت مورد بررسی و
درمان قرار گیرد .در واقع آندومتریوز و بیماریهای التهابی لگن دو
مورد از مهمترین علل دردهای لگنی هستند.
دکتر رویا پادمهر ،جراح و فلوشیپ زنان ،زایمان و الپاروسکوپی و
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا در تشریح بیماری
آندومتریوز به عنوان یکی از مهمترین علل دردهای لگنی گفت:
آندومتریوز جزو آن دسته از بیماریهایی است که علت اصلی آن
شناخته شده نیست و در واقع یک بافت به نام آندومتر در داخل
حفره رحم است که جنین بر روی آن رشد میکند و در هر قاعدگی
تخریب شده و با اتمام خونریزی مجددا رشد میکند.
پادمهر همچنین افزود :علت اصلی بیماری آندومتریوز ناشناخته است .بافت
آندومتر در بیماران آندومتریوز بطور نابجا در نقاط مختلف لگن و شکم کاشته میشود
و رشد میکند .این بیماری میتواند نقاط مختلف لگن و شکم و حتی بافت ریه را درگیر کند .درگیری تخمدان سبب ایجاد
کیست شکالتی یا آندومتریوما میشود .درگیری در لیگامانهای نگهدارنده رحمی در پشت رحم و در روده بزرگ و در
روی لولههای حالب که ادرار را از کلیه به مثانه منتقل میکند ،میتواند ایجاد شود .این نقاط به دلیل نفوذ عمقی بافت
آندومتریوز به زیر چادرینه شکم درگیر آندومتریوز میشوند و درد شدید لگنی ایجاد میکنند.
وی اولین اقدام در تشخیص آندومتریوز گرفتن شرح حال دقیق از بیماران عنوان کرد و گفت :پرسش در مورد نظم
قاعدگی ،لکه بینی قبل از قاعدگی ،لکه بینی بعد قاعدگی ،دردهای لگنی در حول وحوش قاعدگی و شدت آنها ،سابقه
کیست تخمدانی در خود بیمار و فامیل بیمار مهم است.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا ،خاطرنشان کرد :واقعیت این است که بیماری آندومتریوز در سنین
باروری اتفاق میافتد و به هورمونهای زنان در این سن بستگی دارد .بنابراین به طور عام باید گفت که بیماری از سنین
بلوغ شروع میشود و به تدریج پیشرفت میکند به گونهای که تشخیص این بیماری در همه دنیا  ۷تا  ۱۰سال دیرتر از زمان
شروع رشد آن صورت میگیرد.
وی در خصوص چگونگی تشخیص و درمان دردهای غیر طبیعی لگنی تشریح کرد :در واقع دردهای شدید لگنی چندین
روز قبل و همچنین بعد از شروع قاعدگی در برخی زنان وجود دارد که به آن ها دردهای بیمارگونه میگوییم ،به ویژه در
بیماری آندومتریوز با این دردها مواجه هستیم که معموال به علت ضایعات عمیق آندومتریوز است که پنج میلیمتر زیر
الیه صفاق که احشا داخلی شکم را پوشانده است قرار گرفته و با نفوذ به این الیه ،اعصاب ریشهای لگن را به صورت دائم
تحریک میکنند و دردهای غیرقابل تحملی را برای بیماران ایجاد میکنند .این دردها در مواقعی همچون اجابت مزاج و
ادرار کردن قبل یا بعد از قاعدگی نیز ایجاد میشوند .به همین منظور ما برای تشخیص درست ،از بیماران زمان شروع
درد و مدت زمان آن را سوال میکنیم و عدد درد را در بیمار به دست میآوریم .پادمهر افزود :اگرچه علت آندومتریوز به
درستی معلوم نیست اما نداشتن علت به معنای عدم توانایی در درمان نیست و اگر بیماری به موقع تشخیص داده شود
درمان پذیر است .عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا با بیان اینکه درمان بیماری آندومتریوز میتواند درمان
دارویی یا درمان جراحی باشد ،یادآورشد :درمان در هر بیمار با توجه به شرایط همان بیمار انجام میشود و نمیتوان درمان
واحدی را برای همه بیماران توصیه کرد .پس از اینکه با شرح حال کامل شک به بیماری آندومتریوز ایجاد شد الزم است
یک سونوگرافی داخلی در خانمهایی که ازدواج کردهاند یا از طریق مقعد در دختر خانمها توسط پزشک رادیولوژیست و
متخصص ،تشخیص آندومتریوز انجام و سونوگرافی از کلیه نیز باید برای همه بیماران انجام شود .به این ترتیب اعضای
درگیر آندومتریوز مشاهده و نقشه بیماری مشخص میشود و در این صورت تیم جراحی الپاروسکوپی آندومتریوز قبل از
عمل اطالعات کاملی از گسترش بیماری دارند .بنابراین کلیه تمهیدات الزم برای عمل جراحی کامل بیماران از قبل فراهم
میشود .پادمهر تصریح کرد :موضوع مهم این است که بیمار آندومتریوز باید یک بار عمل شود و عمل وی کاملترین عمل
باشد و نحوه انجام عمل جراحی الپاروسکوپی با تیم جراحی آندومتریوز باشد و عمل جراحی باز در درمان این بیماری جایی
ندارد .وی در ادامه تاکید کرد :درمان آندومتریوز یک درمان فوق تخصصی است به همین علت این درمان چه به صورت
دارویی و چه عمل جراحی باید در مراکز تخصصی آندومتریوز انجام شود.

«اپ»تکار
اینستاگرام از احراز هویت
دو مرحلهای اپهای
دیگر پشتیبانی میکند

گزارش شده که اکنون اینستاگرام از احراز
هویت دو مرحلهای اپهای دیگر نظیر گوگل
و  Duo Mobileدر سیستم عامل های
اندروید و  iOSپشتیبانی میکند .این ویژگی
چند هفته پیش برای سیستم عامل iOS
عرضه شد و اکنون باالخره این قابلیت به
ویژگیهای اپلیکیشن اینستاگرام برای سیستم
عامل اندروید نیز اضافه شده است .بدین
ترتیب کاربران میتوانند از این روش به جای
سیستم پیامکی برای احراز هویت دو مرحلهای
خود استفاده کنند .کارشناسان باور دارند که
سیستم احراز هویت پیامکی مشکالت امنیتی
بسیاری دارد و کاربران باید هر چه سریعتر از
روشها و اپهای دیگر برای احراز هویت دو
مرحلهای بهره ببرند .کاربران هر دو سیستم
عامل برای فعال کردن این ویژگی جدید باید
به منوی اصلی یا همبرگری پروفایل خود بروند
و پس از انتخاب بخش تنظیمات ،گزین ه احراز
هویت دو مرحلهای را انتخاب کنند .پس از آن
باید اپلیکیشن مورد نظر خودشان برای انجام
احراز هویت دو مرحلهای را انتخاب کنند.
اینستاگرام به صورت خودکار اپلیکیشن قابل
استفاده در تلفن هوشمند کاربر پیدا کرده و
آن را به کاربر پیشنهاد میدهد .عالوه بر این
طی پروس ه یاد شده ،کاربر را همراهی میکند
و توضیحات الزم را به وی ارائه می دهد .بدین
ترتیب کاربران تمامی تلفنهای هوشمند از این
به بعد میتوانند عالوه بر استفاده از سیستم
پیامکی برای احراز هویت دو مرحلهای ،از این
روش جدید بهره ببرند .گفته شده که کاربران
هر چه سریعتر باید از اپلیکیشنهای دیگر برای
احراز هویت دو مرحلهای خود بهره ببرند چرا
که ثابت شده هکرها به آسانی میتوانند سیم
کارت کاربران را هک کرده و با نفوذ به شماره
تلفن آنها ،از سیستم احراز هویت دو مرحلهای
پیامکی سوءاستفاده کنند .آنها با این نفوذ
میتوانند مجوز ورود به تمامی برنامهها را بیابند
و به دیتای با ارزش کاربران دسترسی پیدا کنند.
منبع:دیجیاتو

ماشین
بازی

تصویر آیند ه خودرو یک مسئله است اما فکر کردن درباره یک
خودروی لوکس متعلق به سی و اندی سال دیگر یک موضوع کامال ً

متفاوت است .با وجود خبرهای زیادی که درباره تکنولوژیهای
خودران و الکتریکی منتشر میشود ،سؤالی که پیش میآید تغییرات
خودروهای لوکس در آینده است .بنتلی یکی از مشهورترین لوکس
سازان بریتانیایی است که این سؤال را از دانشجویان هنر کالج
سلطنتی پرسیده و دانشجویان هم پاسخهای قابلتوجهی داشتهاند.
مدیر طراحی بنتلی میگوید« :برند ما همیشه پیشتاز کالس

نجوم
شامگاه امروز پنجشنبه  19مهر ،سیاره مشتری با ماه در کمترین
زاویه جدایی از یکدیگر قرار میگیرند.
پدیده همنشینی پدیده نجومی است که دو جرم آسمانی با
کمترین زاویه جدایی به یکدیگر میرسند .مسعود عتیقی ،مدیر
انجمن نجوم آماتوری ایران در گفتوگو با ایسنا ،در این باره گفت:
در شامگاه پنجشنبه داس ماه نو و سیاره مشتری به کمترین زاویه
جدایی از یکدیگر میرسند .وی اضافه کرد :در این پدیده ماه و
سیاره مشتری در کمترین زاویه جدایی از یکدیگر قرار میگیرند.
مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران خاطر نشان کرد :در ساعت ٥١
دقیقه بامداد روز جمعه ٢٠مهر ،سیاره برجیس در  ٤.١درجه جنوب
ماه قرار خواهد گرفت.
سیاره مشتری یا برجیس ،بزرگترین سیاره منظومه شمسی بوده
و جرم آن از تمام سیارات دیگر بیشتر است .مشتری که نزدیکترین
سیاره غولپیکر به خورشید است ،از نظر بزرگی و جرم در مقام
اول جای دارد و هنگامی که در آسمان پدیدار میشود ،به غیر
از زهره از تمام ستارگان و سیارههای دیگر نورانیتر دیده میشود.
این سیاره دارای لکه سرخ بزرگ و از زمان کشف این لکه تاکنون،
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در کمال خونسردی :تو بچگی
میخواستیم قسم الکی بخوریم
میگفتیم مثال «به خداب بهش
گفتم» ،احتماال تصورمون این بود
روز قیامت خدا جلومون رو میگیره
که چرا قسم الکی خوردی و ما خیلی
زرنگ میگیم نه ،فیلمو بزن عقب،
ببین ،من گفتم خداب!

باال و پایین دالر

طرح :محمد طحانی

تجسم خودروی لوکس بنتلی در سال 2050

خودروهای لوکس بوده و ما به تازگی از دانشجویان درباره دید
آنها به آینده سؤال پرسیدهایم .ما خواهان ایدهها و کانسپتهایی
بودهایم که میتوانند ما را به جهت جدید و جالبی هدایت کنند.
این دانشجوهای سال دومی افرادی هستند که خودروهای آینده را
طراحی میکنند .به همین دلیل است که نتایج این چالش بسیار
جذاب و هیجانانگیز هستند».
اعضای تیم طراحی بنتلی از بین  24طرح ارائه شده  4مورد را انتخاب
کردهاند .این طرحها عبارتاند ازLuxury Soundscapes :

حاصل تالشهای آیرین چیو Material Humanity ،طراحی
شده توسط کیت نام گونوگStratospheric Grand Touring ،
اثر جک واتسون و نهایتا ً Elegant Autonomyاثر انوجی چوی.
این ایدههای رادیکال برای خودروهای آینده چیزهایی هستند
که حتی هنوز تصورشان نمیکنیم .البته آنها با دنیای کانسپتها
بیگانه نیستند .از آنجایی که آینده به خودروهای الکتریکی و خودران
تعلق دارد بنابراین رابط ه ما با خودروها نیز تغییر خواهد کرد؛ اما باز
هم خودرو برای اکثر افراد نماد آزادی و شخصیت بوده و ویترینی
کامل از خصوصیات مالک است .کانسپت نام گونوگ جذابترین
خودرو است زیرا همانند محصوالت واقعی در آینده به نظر
میرسد .این دانشجوی جوان میگوید اشرافیت آینده انتخاب بین
راندن یک خودروی الکتریکی و یا همگام شدن با دنیا در استفاده
از محصوالت کامال ًخودران و الکتریکی خواهد بود .اگر پیشرانههای
احتراق داخلی بازنشسته شوند به نمونههایی نوستالژیک تبدیل
خواهند شد و اکثرا ً افراد ثروتمند خواهند توانست گاهوبیگاه غرش
پیشرانههای  8سیلندر را به خیابانها بیاورند.
طرح چیو هم درباره دگرگونی یک خودروی خودران به محلی
برای ریلکس کردن و استفاده از صدا برای تأثیر روی سالمتی
و ارائ ه تجاربی خاص برای سرنشینان است .پروژه انوجی نیز
درباره خودروهای بدون راننده در شهرهای هوشمند و البته حفظ
ظرافت یک بنتلی است .خودروی واتسون هم به سفرهای تجاری
بینالمللی مربوط میشود که در آنجا میتوانند فضایی لوکس و
پایدار را شاهد باشند .ما نمیدانیم آیند ه انسانها و خودروها چگونه
رقم خواهد خورد .فقط به یاد داشته باشید که حالتهای لوکسی
نیز برای حملونقل وجود خواهد داشت بنابراین بنتلی میتواند
راههایی برای تمایز خود از دیگر خودروسازان در دنیا پیدا کند.
منبع :پدال

دیدار ماه ومشتری در آسمان شامگاه امروز

بارها دیده شده که قطر آن تا  3برابر قطر زمین افزایش یافته است.
جریانهای چرخان گاز که در این لکه وجود دارند ،فسفر را از جو
تحتانی به باال مکیده و باعث قرمز یا صورتی شدن لکه میشوند.

خیلی معمولی« :خنک آن
قماربازی که بباخت آن چه بودش،
بنماند هیچش اال هوس قمار دیگر»
مولوی بعد این شعر استوری گرفته
گفته :اینم سایت خودمونه لینکشو
گذاشتم این پایین ،کامال قانونی برید
پیشبینی کنید بازی امروز رو
فیبز :قیمت ها یه جوری شده دیگه
آدم نمیتونه تشخیص بده به تومن
نوشته شدن یا ریال .مثال قیمت زده
 ،100000عقلیش اینه که  10تومن
باشه ولی میری تو مغازه  10تومنت
رو هم حاضر میکنی که بخریش،
میفهمی  100تومن بوده
کالغنور :راننده جنجالی لندکروز که
مامور پلیس شیراز را مورد ضرب و
شتم قرار داده بود اکنون به  7سال و
نیم حبس و دو سال تبعید به زاهدان
محکوم شده .تحقیر میشم وقتی به
جای آباد کردن بلوچستانم آن را به
شکل تبعیدگاه میبینند

شهیندخت موالوردی
رویمان سیاه ،تسلیت به خانواده
باسم دنیا ویسی

این لکه از محیط اطراف خود بلندتر و سردتر است و هر  12روز
زمینی ،یک دور در جهت عکس عقربههای ساعت به دور خودش
میچرخد.

حسین پاکدل
بعضی وقتا رنگین کمانو ببینیم

