دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری های عصبی

محققان یک سیس��تم هوش مصنوعی توس��عه دادند که قادر
اس��ت فقط در چند ثانیه طیف وس��یعی از بیماری های عصبی
حاد را با استفاده از تصاویر سی تی اسکن تشخیص دهد.
به گزارش ایرنا  ،این سیس��تم هوش��مند با اس��تفاده از فناوری
یادگی��ری عمی��ق قادر اس��ت عوارض��ی مانند س��کته مغزی،
خونریزی و میکروسفالی را بس��یار سریع تر از انسان تشخیص
دهد .محققان برای آموزش این سیس��تم هوش��مند از  37هزار
و  236تصویر س��ی تی اس��کن س��ر اس��تفاده کردند و پس از

بررسی این تصاویر ،مجموعا  96303گزارش تهیه
ش��د .زمان متوسط از هنگام سفارش تا آماده شدن
هرگزارش توسط این سیس��تم  174دقیقه بود در
حالی که تهیه چنین گزارش هایی توس��ط انس��ان
به طور متوس��ط  241دقیقه طول می کش��د .این
سیس��تم هوش��مند قادر اس��ت ظرف  1.2ثانیه وجود بیماری
عصبی را بر اس��اس گزارش و تصویر اس��کن تشخیص دهد در
حالی که پزش��کان این کار را  150برابر کندتر و ظرف  3دقیقه

زندگی
انجام می دهند .محققان امیدوارند ظرف دو س��ال
آینده بتوانند کارآیی این سیس��تم را بهبود داده و
از روش ه��ای جدید برای بهب��ود کارایی اطالعات
اس��تفاده کنند .تشخیص س��ریع بیماری های حاد
عصبی ،یک عامل بس��یار مه��م در درمان این نوع
بیماری ها محس��وب می ش��ود و ه��ر ابزاری ک��ه بتواند زمان
تش��خیص را کاهش دهد ،موجب بهبود نتایج اقدامات درمانی
خواهد شد.

درکودکان باید طبق استانداردهای
موجود بین هیجده الی بیست ماهگی
بی��ان اولی��ن کلم��ات آغ��از ش��ود و
توانایی این را داشته باشند که حدود
 50کلمه را بیان کنند
در صورتی ک��ه کودکی در هیجده
الی بیس��ت ماهگی نتواند  50کلمه را
بیان کند باید از جوانب مختلف مورد
ارزیابی و بررسی قرارگیرد

تاخیر در رشد گفتار را
چه زمانی باید جدی گرفت ؟

دبیر س��مپوزیوم علمی صرع مقاوم به درمان و
اتوایم��ون گفت:صرع بیماری مغزی اس��ت که
حدود نیم ت��ا یک درصد جامع��ه مبتال به آن
هستند .به صورت ناگهانی بروز میکند و دارای
حمالت تکرار ش��ونده غیرقابل پیشبینی است
ل��ذا هر لحظه امکان این حمالت وجود دارد ،از
جمله هنگام رانندگی و میتواند سبب تصادف
و خس��ارات جانی و مالی ش��ود.دکتر کوروش
قرهگزلی در آس��تانه برگزاری این س��مپوزیوم
اظهار داش��ت 70 :درصد مبتالی��ان به صرع با
دارو بیماریش��ان کنترل میش��ود و میتوانند
زندگی عادی خود را ادامه دهند ولی حدود 30
درصد بیماران مصروع ،ص��رع مقاوم به درمان
دارند یعنی حتی ب��ا مصرف  2تا  3مدل دارو
حمالت ص��رع آنها ادام��ه دارد .این متخصص
مغز و اعصاب با تأکید بر اینکه برای تش��خیص

اس��ت که حتی ن��وزادان از  10الی  12ماهگی با
صداسازی برخی اصوات را بیان می کنند به طور
مث��ال با ق��ان و قون کردن  ،ب��ه گونه ای توجه
اطرافی��ان را جل��ب و به محیط و س��خنان آنها
واکنش نش��ان می دهند به صورتی که خواسته
خ��ود را به با ایماء و اش��اره بی��ان می کنند مثال
توپ می خواهند نشان می دهند می گویند" اه"
و وقت��ی م��ی گیرند به گونه ای واکنش نش��ان
می دهند ولبخن��د اجتماعی می زنند که به طور
کامل به این عالیم  ،مرحله پیش زبانی می گویند .
دکتر آرامی عن��وان کرد  :در صورتی که کودک
در هیجده ماهگی عالئم پیش زبانی آن توس��ط
متخصص گفتاردرمان��ی مورد ارزیابی قرار گیرد
و مشکلی مشاهده نش��ود اما میزان کلماتی که

ردپای خودایمنی در ابتال به صرع

بیماران صرع مقاوم به درمان باید بررسی دقیق
صورت گیرد و مش��خص شود که آیا دارو را به
ان��دازه مصرف کردهاند یا خی��ر ،گفت :بنابراین
در این افراد تشخیص و ارزیابی مجدد ،بررسی
داروه��ا ،انجام  MRIو  ...ض��رورت دارد و در

مفقودی

برگ سبز خودرو سواری آلفارومئو جولیتا رنگ سفید روغنی مدل 2013به شماره پالک ایران  424 _ 88ج
 44به ش��ماره موتور A20001779565 940و شماره شاس��ی  ZAR940000007192428به نام
حمیدرضا اسمعیلی فیروز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

برگ سبز خودرو پژو پارس XU7رنگ سفید  -روغنی مدل 1396به شماره پالک ایران 468- 88ط 49
به ش��ماره موتور K1077910 124و شماره شاسی  NAAN01CE9HH836348به نام الهام
کیانفر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مفقودی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه رشیدی فرزند خلیل به شماره شناسنامه  92صادره از ایالم
در مقطع کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می شود  ،اصل
مدرک را به دانش��گاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران به نشانی تهران ،حصارک ،میدان
دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ارسال نماید.

بیان می کند کم باش��د  ،گفتاردرمان می تواند با
دادن برنامه های مش��اوره ای به خانواده و گفتن
راهکار ها  ،کودک را دررفع مشکل گفتاری یاری
نماید تا میزان کلمات بیان ش��ده توسط کودک
به اس��تاندارد های الزم برسد و مشکل تاخیر در
رشد گفتار وی ،حل خواهد شد زیرا نیاز به درمان
پیچیده نیست .
این کارشناس ارشد گفتار درمانی اظهار کرد :در
صورت��ی که کودک در هیج��ده ماهگی  ،توانایی
تکلم کلمات را نداشته و عالئم مرحله پیش زبانی
در وی مشاهده نشو د به گونه ای که کودک حتی
با کلمات صداس��ازی نیز نمی کند به طور مثال
"اده" و  ...نمی گوید و با اطرافیان تعامل اجتماعی
برقرار نمی کند و لبخند رضایت اجتماعی در وی

صورتی که تأیید شود فرد مبتال به صرع مقاوم
به درمان است ،جراحی بسته به محل درگیری
در مغ��ز برای آن پیش��نهاد میش��ود.قرهگزلی
ادام��ه داد :اگر محل تش��نج که از مغز س��اطع
میش��ود به طور مثال اندام راست بیمار باشد
ممکن اس��ت با جراحی ،یک عمر فرد طرفی از
بدنش فلج شود .بنابراین بیماران مصروع مبتال
به درم��ان برخ��ی میتوانند با جراح��ی مداوا
ش��وند و در عین حال جراحی ب��رای برخی از
آنها خطرس��از بوده و زندگیشان را با معلولیت
همراه میس��ازد .وی گفت :پنج درصد بیماران
مص��روع صعبالع�لاج را میتوان ب��ا جراحی
درمان کرد .وی با اش��اره ب��ه اینکه در جامعه
ایرانی پیشبینی میش��ود حدود  800تا 900
هزار نفر مبتال به صرع باشند ،گفت :تصادفات،
معلولیتها و وضعیتهای سوقالجیشی در این

مش��اهده نشود  ،گفتار درمان  ،برای رفع مشکل
تاخیر در رش��د گفتارکودک برنامه توانبخش��ی ،
گفتار درمانی ،بازی درمانی،مشاوره درمانی و ...را
برحسب تش��خیص توصیه می کند تا کودک از
لحاظ گفتاری در مسیر رشد قرار گیرد .
وی خاطرنش��ان کرد  :متاس��فانه برخی تصورات
قدیمی رایج در بین برخی از افراد و گاهی حتی
بعضي از پزشکان محترم در مورد تاخیر در گفتار
ک��ودکان وجود دارد که م��ی گویند در صورتی
ک��ه کودک در هیجده ماهگ��ی از لحاظ گفتاری
دچار مش��کل ب��ود نیازی ب��ه اینک��ه وی را نزد
گفتار درمان ببرند نیست و با گذشت زمان ،مشکل
تاخی��ر در رش��د گفت��ار ک��ودک برط��رف
خواهد ش��د که باید گفت اش��تباه است زیرا اگر
به این مشکل رسیدگی نش��ود امکان دارد برای
کودک عواقب جبران ناپذیری در آینده داش��ته
باشد .
دکتر آرامی بیان کرد  :مش��کل تاخیر در رش��د
گفت��ار ک��ودک مانند دیگ��ر بیماری ها اس��ت
به طورمثال اگر فردی سرماخورده باشد  ،در صورتی
که به گفتار درمان متخصص و مجرب مراجعه نکند
ام��کان دارد درطی چند روز فرد بهبود یابد ولی
در ص��ورت مراجعه به دکتر فرد س��ریع تر بهبود
می یابد و جلوی یکس��ری عوارض مانند عفونت
ریه نیز گرفته خواهد شد  ،مشکل تاخیر در رشد
گفتار کودک نیز همین طور است امکان دارد که
کودک در  3الی  4س��الگی بتواند کلمات را بیان
کند ولی این تاخی��ر در خیلی از موارد میتواند
سبب عوارض جانبی همچون اختالالت یادگیری ،
کاهش اعتماد بنفس  ،پرخاش��گری  ،لکنت و....
بشود پس بهتر است هرچه زودتر برنامه درمانی
آغار ش��ود و با مداخله زود هنگام جلوي عوارض
بعدی گرفته شود.
ام��روزه مش��خص ش��ده برخ��ی از
بیماران مصروع علت صرعشان مشکل
خود ایمنی همچون بیماریهای  MSو
روماتولوژی است
پنج درصد بیماران مصروع صعبالعالج
را میتوان با جراحی درمان کرد
زمینه تأثیرگذار است .همچنین امروزه مشخص
ش��ده برخی از بیماران مصروع علت صرعشان
مش��کل خودایمنی همچون بیماریهای MS
و روماتولوژی اس��ت .بنابراین ب��رای این افراد
داروی درمان سیستم ایمنی نیز تجویز میشود
که همه این مباحث در سمپوزیوم علمی صرع
مق��اوم به درم��ان و اتوایمون مطرح میش��ود.
گفتنی است ،س��مپوزیوم علمی صرع مقاوم به
درم��ان و اتوایمون  25مرداد ماه س��ال جاری
(امروز) برگزار میشود.

تومور مغزی سیستم ایمنی را تغییر می دهد

محققان دریافتند سیستم ایمنی بدن در مقابل تومور مغزی
رفتار غیرعادی نشان می دهد و همین امر باعث می شود که
تومور تهاجمی و درمان ناپذیر ش��ود .به گزارش ایرنا  ،تومور
مغزی گلیوبالستوما تاثیر نامعمولی بر سیستم ایمنی دارد و
منجر به کاهش تعداد سلول های  Tکه معموال سلول سرباز
نامیده می ش��وند ،می شود .محققان با ردیابی سلول های
 Tدریافتند این س��لول ها در مغز استخوان تجمع می یابند
و اصطالحا قفل می شوند و قادر نیستند عملکرد خود را به

درستی برای دفاع از بدن انجام دهند .دلیل غیر فعال شدن
این س��لول ها فرآیندی اس��ت که در آن مغز در واکنش به
گلیوبالستوما تحریک می شود .ادامه مطالعات نشان می دهد
این فرآیند برگش��ت پذیر است و می توان سلول های  Tرا
مجدد وارد چرخه دفاع کرد.این مطالعه می تواند به ساخت
داروهای جدیدی منجر ش��ود که سلول های  Tموجود در
مغز اس��تخوان را به دام اندازد و از آنان برای مقابله با تومور
استفادهکند.

مفقودی

پروانه نظام مهندسی به ش��ماره پروانه اشتغال 31-100-00259
و ش��ماره عضویت  31-1-0-00569به نام خانم سپیده صمدزاده
یزدی به کدمل��ی  4433624101مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
ابالغ وقت رسیدگی
آگه��ی اب�لاغ وقت دادرس��ی ب��ه روحاهلل گنجخانل��و در تاریخ
 97/03/21خواهان محمد گنجخانلو به طرفیت شما دادخواستی
به خواسته هش��ت میلیون تومان تقدیم نموده است که به این
ش��عبه ارجاع و به کالسه  970198ثبت و وقت رسیدگی برای
روز س��ه ش��نبه مورخه  97/07/03س��اعت  9:00صبح تعیین
وقت ش��ده اس��ت .اینک به علت مجهولالمکان بودن شما و به
درخواست خواهان و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی
مراتب یک نوب��ت در یکی از روزنامههای کثیراالنتش��ار آگهی
و از ش��ما دعوت میش��ود در جلسه فوق درش��عبه نهم شورای
حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نس��خه ثانی دادخواست و
ضمای��م را دریافت و هر گونه دفاع در مقابل دعوی اقامه ش��ده
دارید ،بنمایید در غیر این صورت دادخواست ابالغ شده محسوب
و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه نهم
شورای حل اختالف اردبیل -جدی
مفقودی

س��ند خودرو کامیونت ون نیس��ان  ، 2400م��دل  86به رنگ آبی
رو غنی با شماره شاسی k010688و شماره موتور  381807با پالک
 131 - 54ج  38به نام آقای منصور رعیت ابراهیم آبادی با کدملی
 ، 5519924252مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مصرف آرام بخش احتمال ابتال به آلزایمر را افزایش می دهد
یافته های مطالعه ای نشان می دهد مصرف قرص های آرام بخش و خواب آور قوی به ویژه
در بازه زمانی طوالنی ،خطر ابتال به بیماری آلزایمر را افزایش می دهد.به گزارش ایرنا ،
این محققان به طور خاص روی گروهی از داروهای آرام بخش به نام بنزودیازپین ها
تحقیقات خود را انجام داده اند .بر اساس این مطالعه بیمارانی که داروهای آرام بخش
مصرف کرده اند حدود  6درصد بیشتر به اختالل آلزایمر مبتال شده اند.

نکته

آفتاب یزد در گفت و گو با دکتر امیر آرامي کارشناس ارشد گفتار درمانی بررسی کرد

آفت�اب یزد – گ�روه زندگی  :تص��وری که از
دیر باز و البته به غلط میان مردم رایج بوده این است
که می توان تا  3یا  5س��الگی برای شروع گفتار
صبر کرد ولی واقعیت این اس��ت که غیر از سن ،
عوامل زیاد دیگری در رشد طبیعی گفتار مداخله
می کنن��د و گاهی الزم اس��ت خیل��ی زودتر از
دو سالگی اقدامات آموزشی و درمانی برای کمک به
رش��د گفتار کودک ،شروع گردد.اگر نگران رشد
گفتار کودک خود هس��تید و با مشاهده اندکی
تاخی��ر در رش��د گفتار ،نگرانی ه��ای زیادی در
ذهن تان ایجاد شد  ،دانستن این که در صحبت کردن
و مه��ارت های کالمی چ��ه چیز معمول و نرمال
اس��ت و چه چیز نیست ،می تواند به شما کمک
کن��د که بدانید کودک تان واقعا نیاز به کمک و
مراجعه به گفتار درمانگر دارد یا خیر .آفتاب یزد
با توجه به اهمیت موضوع در این باره با دکتر امیر
آرامی  ،به گفت و گو نشسته است .
وی در ای��ن باره می گوید  :درکودکان باید طبق
اس��تانداردهای موجود بین هیجده الی بیس��ت
ماهگی بیان اولین کلمات آغاز شود ،توانایی این
را داشته باشند که حدود  50کلمه را بیان کنند .
دکت��ر آرامی ادامه داد  :در صورتی که کودکی در
هیجده الی بیست ماهگی نتواند  50کلمه را بیان
کند باید از جوانب مختلف مورد ارزیابی و بررسی
قرارگیرد .
این کارش��ناس ارش��د گفتار درمانی در پاسخ به
این پرسش که "در صورت تاخیر در رشد گفتار،
کودک باید از چه لحاظ مورد بررسی قرار گیرد" ،
خاطر نشان کرد  :باید از لحاظ سالمت شنوایی ،
میزان درک ش��نیداری و بینایی از محیط اطراف ،
س�لامت اعصاب صورت  ،میزان تعامل اجتماعی
و ارتب��اط برقرار کردن با دیگران و توانمندیهای
پیش زبانی مورد بررسی قرار بگیرند .
وی اظهارک��رد  :مرحله پیش زبانی بدین صورت
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مفقودی

برگ سبز خودرو سواری بنز رنگ آبی کاربنی متالیک مدل  2013به
شماره پالک ایران 145_ 88د 96به شماره موتور27186030673364
و ش��ماره شاس��ی  WDDGF4JB9DA876804به نام حمیدرضا
اسمعیلی فیروز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مفقودی

مدرک کارشناسی فارغ التحصیلی اینجانب ارسالن صنفی ممقانی
فرزند داود به شماره شناس��نامه  0011029315صادره از تهران در
مقطع کارشناسی رشته مکانیک سیاالت صادره از واحد دانشگاهی
تهران جنوب مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا
می ش��ود اصل مدرک ر ابه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
به نش��انی تهران -خیابان کریم خان زند -خیابان ایرانشهر شمالی-
نبش آذرشهر پالک  209و یا کدپستی  1584715414ارسال نماید.
مفقودی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب احمدرضا امینیان فرزند مس��لم به
ش��ماره ملی  1753635314صادره از اهواز در مقطع کارشناس��ی
رشته مهندسی مکانیک _ حرارت و سیاالت صاره از واحد دانشگاهی
سمنان با شماره  159112800192مفقود گردیده است و فاقد اعتبار
م��ی باش��د از یابنده تقاضا می ش��ود اص��ل مدرک را به دانش��گاه
آزاد اسالمی واحد سمنان به نشانی سمنان ،کیلومتر  5جاده سمنان
دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ارسال نماید.

با کودکتان صحبت کنید

دانش��مندان معتقدند والدین باید از س��نین
بس��یار کم ،با کودکانش��ان صحبت کنند تا
مهارته��ای زبان��ی آنها را بهبود بخش��ند.
به گزارش ایسنا ،دانشمندان اعالم کردهاند که
کودکانی که با بزرگساالن صحبت میکنند،
میان دو ناحیه در مغز ش��ان که در حال رشد
اس��ت ،ارتباط قویتری دارند .این دو قسمت
در مغز ب��رای مهارتهای زبانی حائز اهمیت
است.ارتباط میان این دو ناحیه موجب بهبود
در مهارتهای زبانی کودکان میشود.محققان
در پژوه��ش جدید خ��ود اهمیت صرف وقت
برای ک��ودکان و گفتو گو با آنه��ا را مورد
بررس��ی ق��رار دادند.مهمتری��ن جنب��ه یک
مکالمه این اس��ت که والدی��ن و کودکان به
گفتو گو با یکدیگر بپردازند زیرا این مکالمه
برای کودکان بسیار کمک کننده است".ریچل
رومئو" نویسنده این مقاله گفت :تحقیقات ما
نشان میدهد که والدین باید با کودکان خود
به گفتوگو بپردازند تا رشد مغز فرزندانشان
را بهبود بخش��ند.یکی از محققان این بررسی
اظه��ار ک��رد ،کمب��ود مهارته��ای گفتاری
کودکان به این معنی اس��ت که این کودکان
نمیتوانن��د دروس خود را خ��وب بیاموزند یا
اینکه با کودکان دیگر دوست شوند.

تازهها

"هرپس ویروس" عامل
اختالل دو قطبی و افسردگی

محقق��ان در نورونه��ای (س��لول عصبی)
بیم��اران مبت�لا ب��ه اخت�لال دو قطب��ی و
افسردگی شدید "هرپس ویروس انسانی "۶
را کشف کردند .به گزارش ایسنا ،درحالیکه
علت دقیق این اختاللهای روانی نامشخص
باقی مانده اس��ت ،محققان بر این باورند که
دو فاکت��ور ژن و محیط زیس��ت در ابتال به
این مش��کالت روان��ی نقش دارن��د .به طور
مث��ال ،در مطالعهای که اخی��را انجام گرفته
 ۴۴جایگاه کروموزومی شناسایی شد که به نظر
خطر ابتال به افس��ردگی را افزایش میدهند.
همچنین در مطالعهای دیگر مش��خص شد
 ۸۰درصد خطر ابتال به بیماری اسکیزوفرنی
تحت تاثیر ژنتیک است.اکنون بررسی جدید
نشان میدهد فاکتورهای زیست محیطی از
قبیل ویروسها ممکن اس��ت عامل محرکی
در بروز این اختاللها باش��ند.در این بررسی
مش��خص ش��د که در مغز بیماران مبتال به
اختالل دو قطبی و افسردگی شدید گروهی
از عصبها به ن��ام یاختههای "پورکینیه" به
"هرپس ویروس انسانی  "۶آلوده هستند.

هشدار

چهغذاهاییموجب
افسردگیمیشوند؟

تنها قلب و مفاصل شما نیستند که تحتتاثیر
بش��قاب غذایتان قرار میگیرند .روانشناسان
سالهاس��ت که در مورد تاثی��ر موادغذایی بر
س�لامت روان هشدار میدهند و میگویند اگر
الگویتغذیهتانرااصالحکنید،احتمالابتالیتان
به اختالالت اضطرابی یا افسردهشدنتان کاهش
پیدا میکند.به گزارش س�لامت نیوز  ،به گفته
آنها ،در حالی که رژیمهای غذایی سرش��ار از
میوه،سبزیجاتوچربیهایغیراشباع،بهکاهش
افسردگی کمک کرده و خلقوخویتان را بهبود
میدهن��د ،مصرف برخی دیگ��ر از خوراکیها،
ش��ما را غمزده یا مضط��رب میکنند.محققان
میگوین��د ،کس��انی که عاش��ق کربوهیدرات
خوردنهستند،بیرویهشیرینیجاتمیخورند
یا اینکه اهل مصرف گوشتهای فرآوری شده
هستند ،بیشتر گرفتار افسردگی میشوند.به باور
آنها ،حتی روان ک��ودکان هم از تاثیر مخرب
برخی موادغذایی در امان نیس��ت .بررس��یها
ثابت کرده کودکانی که اهل خوردن سوسیس
و کالباس هس��تند ،بیش از ان��دازه مواد قندی
مصرف میکنند و کربوهیدرات زیاد میخورند،
بیشتر گرفتار  ADHDمیشوند یا در معرض
اضطراب و افسردگی قرار میگیرند.

یافته

تاثیرمثبتنوشابههایرژیمی
در مبتالیان به سرطان روده

متخصصان س�لامت دری��ک مطالعه جدید
مدع��ی ش��دند که مص��رف نوش��یدنیهای
رژیمی (حاوی ش��یرینکنندههای مصنوعی)
احتمال بازگش��ت سرطان روده را در بیماران
کاه��ش میدهد.به گ��زارش ایس��نا ،در این
بررسی گروهی از متخصصان مشاهده کردند
در بیماران مبتال به س��رطان روده که روزانه
یکباریابیشترازایننوشیدنیهامصرفمیکنند
در مقایس��ه با افراد دیگر احتمال بازگش��ت
بیماری به نصف کاهش پیدا میکند.به گفته
محققان ،اولین دلیل میتواند این باش��د که
بیمارانی که از نوش��یدنیهای رژیمی حاوی
ش��یرین کنندهه��ای مصنوع��ی مص��رف
می کنند ،این نوشیدنیها را با نوشابه و آبمیوه
غی��ر طبیعی جایگزین میکنن��د و بنابراین
مقدار کمتری مواد قندی دریافت میکنند.

گزارش

عوارض سزارین
که نباید از آنها غافل باشید

یک جراح و متخصص زنان ،زایمان و نازایی
گفت :سزارین شایعترین عمل جراحی برای
زنان اس��ت که عوارضی را هم به همراه دارد؛
خونری��زی ،عفونت و صدمه دی��دن اعضای
مج��اور رح��م از جمل��ه ع��وارض این عمل
هستند.ش��یرین نیرومن��ش در گفتوگو با
باش��گاه خبرنگاران ج��وان؛ بیان کرد :زنانی
که مدت طوالنی قبل از سزارین دچار پارگی
کیسه آب بودهاند شیوع عفونت در آنها بیشتر
اس��ت؛ اگر زنی در هفته سیام بارداری باشد
و کیسه آب پاره ش��ود در صورتی که همان
موقع پزشک جنین را متولد کند ممکن است
بر اثر مشکالت تنفس��ی جنین از بین برود؛
بنابراین در مواردی که جنین نارس و کیسه
آب پاره ش��ده است میتوان تا هفته33-34
بارداری را با نظارت دقیق و بس��تری کردن
ف��رد در بیمارس��تان ادامه داد ت��ا ریههای
جنین تشکیل و س��پس جنین متولد شود.
وی افزود :اگر کیس��ه آب پاره شود احتمال
ورود عفون��ت به داخل حف��ره رحم و جنین
وجود دارد بنابراین اف��راد برای از بین بردن
عفونت باید از داروهای آنتیبیوتیک استفاده
کنند؛ اگر بیشتر از  ۲۴ساعت از پارگی کیسه
آب بگذرد و جنین متولد ش��ود احتمال بروز
عفونت افزایش پیدا میکند.نیرومنش تأکید
ک��رد :برخی زنان در ماه نه��م بارداری دچار
پارگی کیسه آب میشوند و به مراکز درمانی
مراجع��ه میکنن��د؛ البته گاه��ی اوقات این
افراد دیربه پزش��ک مراجعه کرده و بیش��تر
از  ۲۴س��اعت ط��ول میکش��د تا ن��وزاد به دنیا
بیاید؛ در برخی مواقع هم به علت پیشرفت نکردن
رون��د زایم��ان ی��ا درش��ت ب��ودن جنی��ن
پزشک مجبور به انجام عمل سزارین میشود
در ای��ن موارد احتمال ب��روز عفونت افزایش
پیدا میکند.وی تصری��ح کرد :تب ،لرز ،درد
و تورم در محل برش س��زارین و ترش��حات
چرک��ی از رح��م از جمل��ه عالئ��م عفونت
پس از سزارین هستند بنابراین اگر فردی این
عالئم را داش��ت باید در بیمارستان بستری
ش��ود؛ در صورتی که در محل برش سزارین
الیههای زیر پوس��تی دچار التهاب ،قرمزی،
ترشحات چرکی ،عفونت و آبسه شده باشند
باید نمونهگیری انجام و از آنتیبیوتیکهای
تزریقی برای درمان اس��تفاده ش��ود تا بیمار
بهبود پیدا کند.وی گفت :برخی زنان در دوره
بارداری دچار عفونت ادراری میشوند پس از
سزارین هم به علت استفاده از سوند در حین
این عمل احتمال عفونت ادراری افزایش پیدا
میکن��د؛ خونریزی ه��م از جمل��ه عوارض
پس از س��زارین است .نیرومنش اظهار کرد:
در عمل س��زارین عروق ب��از و پس از مدتی
به طور طبیعی بسته میشوند ،ولی گاهی اوقات
به علت مشکالت در عمل ،اختالالت انعقادی
مادر یا ابتالی فرد به فش��ار خون باال پس از
این عمل خونری��زی از عروق رحمی ،تجمع
خون در داخل ش��کم یا خونریزی الیههای
زیر پوستی اتفاق میافتد که نیاز به مراقبت
و کنت��رل دقی��ق عالئم حیاتی وج��ود دارد
گاهی هم نیاز اس��ت تا شخص مجدد تحت
عمل قرار بگیرد تا خونریزی کنترل شود؛ در
برخ��ی مواقع هم برای کنترل خونریزیهای
خیلی ش��دید باید رحم خارج شود .وی بیان
کرد :زنانی که مبتال به فش��ار خون ،دیابت،
چاقی شدید و اختالالت انعقادی هستند در
معرض خونریزی ق��رار دارند؛ خونریزی پس
از س��زارین تهدید کننده حیات مادر است؛
زنانی که چند قلو باردار هستند ،مایع اطراف
جنینشان زیاد است یا جنین خیلی درشت
دارند احتمال خونریزی در آنها زیاد اس��ت.
نیرومن��ش تأکید کرد :زنان نباید بیش��تر از
س��ه بار س��زارین کنند ،زیرا انجام این عمل
بیشتر از سه بار خطرهایی را برای مادر به همراه
دارد.وی درباره چس��بندگی جفت به دیواره
رحم تصریح کرد :زنانی که دو بار یا بیشتر
س��زارین کردهاند احتمال چسبندگی جفت
ب��ه دیواره رح��م در آنها وج��ود دارد؛ جفت
رابط��ی بین رحم و جنین بوده که مس��ئول
خونرس��انی ،تغذیه و رش��د جنین است و
ب��ه طور طبیعی پ��س از تولد جنین خود به
خ��ود از رحم جدا میش��ود ،ول��ی در برخی
از زنان که برای بار دوم یا بیش��تر س��زارین
کردهان��د جفت به دی��واره رحم نف��وذ پیدا
میکن��د و پ��س از خ��روج جنی��ن از رحم
جدا نمیش��ود که به ای��ن عارضه خطرناک
چس��بندگی جفت به دیواره رحم میگویند.
وی گفت :زنانی که دچار چسبندگی جفت به
دیواره رحم هستند باید در مراکز بسیار مجهز
ب��ا امکان��ات کاف��ی تح��ت عمل س��زارین
قرار بگیرند؛ در این مواقع احتمال خروج رحم
حین عم��ل وجود دارد.نیرومن��ش یادآوری
کرد :همه زنانی که حداقل یک بار س��زارین
کردهاند در بارداریهای بعدی عالوه بر اینکه
در هفتههای آخر از طریق س��ونوگرافی رشد
و س�لامت جنینشان بررس��ی میشود باید
از نظر چس��بندگی جفت ب��ه داخل دیواره
رحم هم س��ونوگرافی داپل��ر را انجام دهند
تا پزش��ک معالج متوجه ش��ود ک��ه آیا این
چسبندگی وجود دارد یا خیر.

