
جادوگر بهترین هافبک تاریخ جام ملت های آسیا شد

تجسم خودروی لوکس بنتلی در سال 2050

اینستاگرام از احراز هویت  دو مرحله ای اپ های  دیگر پشتیبانی می کند

طبق نظر کاربران سایت AFC علی کریمی به عنوان بهترین هافبک تاریخ 
جام ملت های آسیا انتخاب شد.

 به گزارش وب سایت نود، در آستانه جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ که در کشور امارات 
برگزار می شود، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای بهترین هافبک تاریخ جام 
ملت های آسیا را اعالم کرد و از کاربران خود خواست تا برترین هافبک تاریخ این 
رقابت را از بین علی کریمی از ایران، کیم جو سونگ از کره جنوبی، فهد الهریفی از 
عربستان، شونسوکه ناکامورا از ژاپن، شائو جیایی از چین، نشات اکرم از عراق، هری 
کیول از استرالیا، سرور جپاروف از ازبکستان، کیسوکه هوندا از ژاپن و کو جاچئول از 
کره جنوبی انتخاب کنند. در نهایت علی کریمی هافبک اسبق باشگاه بایرن مونیخ و 
تیم ملی ایران با قاطعیت و با کسب ۹۱ درصد آرا به عنوان بهترین هافبک تاریخ جام 

ملت های آسیا انتخاب شد.

انتخاب  حاال که کریمی به عنوان بهترین هافبک تاریخ جام ملت های آسیا 
شده شاید بتوان بهترین دوران فوتبالی علی کریمی را جام ملت های آسیا ۲۰۰۴ 
چین دانست. کریمی در آن رقابت ها پنج گل برای تیم ملی به ثمر رساند و کمک 
زیادی کرد تا تیم ملی به مقام سومی جام ملت های آسیا برسد. از گل های او 
در آن دوره از رقابت ها، هت تریک فراموش نشدنی مقابل کره  جنوبی در مرحله 
یک چهارم نهایی را می توان نام برد. علی کریمی در همان سال عنوان بهترین 
بازیکن سال آسیا را از آن خود کرد و در نهایت هم راهی باشگاه بایرن مونیخ 

آلمان شد.
قبل از انتخاب کریمی، هفته  گذشته علی دایی آقای گل جهان هم به عنوان بهترین 
مهاجم تاریخ جام ملت های آسیا با رای کاربران سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 

انتخاب شده بود.

تصویر آینده  خودرو یک مسئله است اما فکر کردن درباره  یک خودروی لوکس متعلق 
به سی و اندی سال دیگر یک موضوع کامالً متفاوت است. با وجود خبرهای زیادی که 
درباره تکنولوژی های خودران و الکتریکی منتشر می شود، سؤالی که پیش می آید 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 پاسخ های قابل توجهی 

داشته اند.
مدیر طراحی بنتلی می گوید: »برند ما همیشه پیشتاز کالس خودروهای لوکس بوده و 
ما به تازگی از دانشجویان درباره دید آن ها به آینده سؤال پرسیده ایم. ما خواهان ایده ها و 
کانسپت هایی بوده ایم که می توانند ما را به جهت جدید و جالبی هدایت کنند. این دانشجوهای 
سال دومی افرادی هستند که خودروهای آینده را طراحی می کنند. به همین دلیل است که 

نتایج این چالش بسیار جذاب و هیجان انگیز هستند«.
اعضای تیم طراحی بنتلی از بین ۲۴ طرح ارائه شده ۴ مورد را انتخاب کرده اند. این 
 Material ،حاصل تالش های آیرین چیو Luxury Soundscapes :طرح ها عبارت اند از
 Stratospheric Grand Touring ،طراحی شده توسط کیت نام گونوگ Humanity

اثر جک واتسون و نهایتاً Elegant Autonomy اثر انوجی چوی.
این ایده های رادیکال برای خودروهای آینده چیزهایی هستند که حتی هنوز تصورشان 

نمی کنیم. البته آن ها با دنیای کانسپت ها بیگانه نیستند. از آنجایی که آینده به خودروهای 
الکتریکی و خودران تعلق دارد بنابراین رابطه  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 جذاب ترین خودرو است زیرا همانند محصوالت واقعی در 
آینده به نظر می رسد. این دانشجوی جوان می گوید اشرافیت آینده انتخاب بین راندن یک 
خودروی الکتریکی و یا همگام شدن با دنیا در استفاده از محصوالت کامالً خودران و الکتریکی 
خواهد بود. اگر پیشرانه های احتراق داخلی بازنشسته شوند به نمونه هایی نوستالژیک تبدیل 
خواهند شد و اکثراً افراد ثروتمند خواهند توانست گاه وبیگاه غرش پیشرانه های 8 سیلندر را به 
خیابان ها بیاورند. طرح چیو هم درباره  دگرگونی یک خودروی خودران به محلی برای ریلکس 
کردن و استفاده از صدا برای تأثیر روی سالمتی و ارائه  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 بین المللی مربوط می شود که در 
آنجا می توانند فضایی لوکس و پایدار را شاهد باشند. ما نمی دانیم آینده  انسان ها و خودروها 
چگونه رقم خواهد خورد. فقط به یاد داشته باشید که حالت های لوکسی نیز برای حمل ونقل 
وجود خواهد داشت بنابراین بنتلی می تواند راه هایی برای تمایز خود از دیگر خودروسازان در 

دنیا پیدا کند.

دو  هویت  احراز  از  اینستاگرام  اکنون  که  شده  گزارش 
مرحله ای اپ های دیگر نظیر گوگل و Duo Mobile در 

سیستم عامل  های اندروید و iOS پشتیبانی می کند. 
این ویژگی چند هفته پیش برای سیستم عامل iOS عرضه شد 
و اکنون باالخره این قابلیت به ویژگی های اپلیکیشن اینستاگرام 
برای سیستم عامل اندروید نیز اضافه شده است. بدین ترتیب 
کاربران می توانند از این روش به جای سیستم پیامکی برای احراز 
هویت دو مرحله ای خود استفاده کنند. کارشناسان باور دارند که 
سیستم احراز هویت پیامکی مشکالت امنیتی بسیاری دارد و 
کاربران باید هر چه سریع تر از روش ها و اپ های دیگر برای احراز 
هویت دو مرحله ای 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، گزینه  احراز 
هویت دو مرحله ای را انتخاب کنند. پس از آن باید اپلیکیشن 

مورد نظر خودشان برای انجام احراز هویت دو مرحله ای را انتخاب 
کنند. اینستاگرام به صورت خودکار اپلیکیشن قابل استفاده در 
تلفن هوشمند کاربر پیدا کرده و آن را به کاربر پیشنهاد می دهد. 
عالوه بر این طی پروسه  یاد شده، کاربر را همراهی می کند و 
توضیحات الزم را به وی ارائه می دهد. بدین ترتیب کاربران تمامی 
تلفن های هوشمند از این به بعد می توانند عالوه بر استفاده از 
این روش  از  احراز هویت دو مرحله ای،  برای  پیامکی  سیستم 
جدید بهره ببرند. گفته شده که کاربران هر چه سریع تر باید از 
اپلیکیشن های دیگر برای احراز هویت دو مرحله ای خود بهره ببرند 
چرا که ثابت شده هکر ها به آسانی می توانند سیم کارت کاربران 
را هک کرده و با نفوذ به شماره تلفن آنها، از سیستم احراز هویت 
دو مرحله ای پیامکی سوءاستفاده کنند. آنها با این نفوذ می توانند 
مجوز ورود به تمامی برنامه ها را بیابند و به دیتای با ارزش کاربران 

دسترسی پیدا کنند.
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 موسوی: خارجی ها هم وضع ما را فهمیده اند و پول نمی دهند

تصمیم عجیب سید؛ ستاره والیبال خانه نشین شد!
یکی از ستاره های یک دهه اخیر والیبال ایران تصمیم 
گرفته یک فصل خانه نشینی را به خاطر نداشتن پیشنهاد 

مالی مناسب و پایین آمدن کیفیت لیگ به جان بخرد.
سیدمحمد موسوی بدون تیم ماند! این خبر باورنکردنی است؛ 
اما صحت دارد. بازیکن باتجربه تیم ملی والیبال که در یک دهه 
اخیر یکی از موثرترین بازیکنان والیبال ایران بوده و حضور ثابت 
در بازی های ملی داشته، ترجیح داده با شرایط فعلی در هیچ تیم 

باشگاهی به میدان نرود.
به گزارش ورزش سه، سرعتی زن ۱۹8 سانتی متری که به 
اعتقاد برخی ها نسبت به دوران اوجش افت کرده، همچنان یکی از 
ستاره های والیبال ایران به حساب می آید و خیلی از تیم ها آرزو 

دارند او را در ترکیب تیمشان داشته باشند.
این بازیکن باتجربه تیم ملی که پس از سه فصل حضور در 
بانک سرمایه باتوجه به انحالل این تیم تصمیم به بازی در تیم 
دیگری گرفت، در اولین روزهای نقل وانتقاالت به شهرداری ارومیه 
پیوست؛ اما باتوجه مشکالت این تیم وتصمیم به انحالل آن باشگاه 
قراردادش رابا آن تیم فسخ کرد. او که سابقه ۱۱ قهرمانی در لیگ 
برتر دارد و از این حیث رکورددار است، ازسال 85 تا ۹۷ به صورت 
متوالی و فقط به جز سال ۹۰ درهرتیمی بوده، آن تیم به مقام 
قهرمانی رسیده است. گرانی دالر و پایین آمدن سطح قراردادهای 
تیم های داخلی و البته طوالنی شدن لیگ نسبت به سال های قبلی 
باعث شده تا محمد موسوی قید حضور در بازی های باشگاهی را 
بزند! این تصمیم که به اعتقاد خودش هم از نظر فنی و هم مالی به 
ضررش به حساب می آید، در شرایطی گرفته شده که موسوی با 
چند پیشنهاد خارجی هم روبه رو بود؛ اما به دالیل مختلف آنها را 
رد کرد. آخرین پیشنهاد هم مربوط به تیم هالک بانک ترکیه می 
شود که موسوی به خاطر پیشنهاد مالی پایین حاضر نشده با این 

تیم قرارداد امضا کند.
پیرامون این تصمیم با سیدمحمد موسوی همکالم شدیم. این 
بازیکن ۳۱ ساله با نارضایتی درباره وضعیت لیگ ایران صحبت 
می کند. در ادامه مشروح صحبت های این ملی پوش والیبال با 

خبرنگار "ورزش سه" را می خوانید.
تصمیم گرفتم این فصل بازی نکنم!

با شرایطی که وجود دارد، تصمیم گرفتم در این فصل بازی نکنم. 
شاید هم از نظر مالی و هم از نظر فنی این تصمیم به ضررم باشد؛ 
اما بعد از بررسی هایی که روی پیشنهاداتم داشتم، به این تصمیم 
رسیدم. متاسفانه شرایط خیلی به هم ریخته است و با این وضعیت 
ترجیح می دهم بیرون باشم تا فصل بعد که ببینیم چه اتفاقی می 
افتد! البته سعی می کنم از نظر بدنی با انجام تمرینات شخصی 

بتوانم وضعیت خوبی داشته باشم و از بقیه عقب نیفتم.
با هالک بانک ترکیه به توافق نرسیدم

تیم های داخلی که نه وضعیت جالبی دارند و نه از نظر مالی 
پیشنهادهای خوبی می دهند. اخیرا از تیم هالک بانک ترکیه هم 

پیشنهاد داشتم؛ اما شرایط مناسبی برای من نبود و به همین خاطر 
نپذیرفتم. البته من قبل از شروع بازی های ملی پیشنهادهای خوبی 
از اروپا داشتم؛ اما فکر نمی کردم که شرایط اینطور پیش برود؛ 

وگرنه آنها را قبول می کردم.
شاید در نیم فصل پیشنهاد جدیدی رسید

فعال نمی دانم که آینده چه اتفاقی می افتد. شاید در نیم فصل 
پیشنهاد خوبی از تیم های خارجی رسید و توانستم در نیم فصل 
دوم بازی کنم. به هر حال پیش بینی این را کرده ام که تا آخر فصل 

به میدان نروم؛ اما از نظر بدنی بتوانم خودم را حفظ کنم.
در این لیگ ۱۰ تیم هم باقی نمی مانند

واقعا وضعیت لیگ ایران خوب نیست. هم از نظر مالی و هم سطح 
کیفی و زمانبندی رقابت ها تصمیمات عجیبی گرفته شده است. 
چرا می خواهند بی جهت یک لیگ بی کیفیت را تا اردیبهشت ماه 
سال آینده ادامه بدهند؟ مطمئن باشید تا آخر مسابقات ۱۰ تیم هم 
در لیگ برتر باقی نمی مانند و یکی، یکی تیم هایی که بدون برنامه 
وارد شدند، کنار می کشند. هر تیمی که ۱۰۰ میلیون ورودی می 

دهد، نباید به همین راحتی وارد لیگ شود.
لیگ برتر شبیه جام رمضان شده است!

کمیته انضباطی وقتش از تعداد زیاد شکایت بازیکنان پر شده 
و هیچ کاری هم نمی تواند برای وصول طلب بازیکنان انجام دهد. 
وقتی هم انتقاد می کنیم، چرا این اتفاقات می افتد، آقایان مسئول 
جواب هایی می دهند که برای خودشان قانع کننده است! من فکر 
می کنم این مسابقات بیشتر شبیه جام رمضان است تا لیگ برتر! 
کال شاید ،۴ 5 تیم درست و حسابی پول بازیکنان را بدهند وگرنه 

در بقیه تیم ها بازیکنان باید مجانی بازی کنند!
خارجی ها هم از وضعیت ما خبر دارند

متاسفانه بازیکنان ملی پوش هم با قراردادهای پایین به تیم های 
مختلف رفتند. این اخبار و وضعیت اقتصادی کشورمان به گوش 
خارجی ها هم می رسد. تیم های خارجی هم پیشنهاداتشان را به 
بازیکنان ایرانی پایین می آورند. من سال قبل از ترکیه ۳۰۰ هزار 
یورو پیشنهاد داشتم؛ اما امسال چون می دانند بازیکنان ایرانی 
مجبور هستند با رقم های پایین قرارداد ببندند، پیشنهادشان را 

پایین آوردند. من هم مجبور نیستم و به همین خاطر نرفتم.
تیم ها کمبود بازیکن دارند

اند. در  از کجا آورده  بازیکنانشان را  نمی دانم برخی تیم ها 
روزهای اخیر وقتی وضعیت تیم ها را جویا شدم، اسامی بازیکنانی 
را شنیدم که اصال آنها را نمی شناسم. نمی دانم این نفرات قبال 
کجا بودند. به خاطر افزایش تعداد تیم ها باشگاه ها مجبور شدند از 
هر جا که شده، بازیکن جذب کنند. خیلی از باشگاه ها هم کمبود 

بازیکن دارند.
به فکر خط خوردن یا نخوردن از تیم ملی نیستم

تیم ملی برای من اهمیت دارد و همیشه هم با تمام وجود  برای 
تیم ملی بازی کردم. با این حال وقتی تصمیم گرفتم که در لیگ 
برتر بازی نکنم، به این فکر نکردم که تیم ملی را از دست بدهم یا 
خیر. اگر به من نیاز داشتند که سال آینده دعوت می شوم و سعی 
می کنم مثل همیشه آماده باشم. اگر هم نه که مشکلی ندارم و به 
لیگ سال آینده فکر می کنم. تصمیم با خودشان است که مرا در 

تیم ملی بخواهند یا خیر.
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پند روز
دردهای لگنی مزمن در خانم ها چه دالیل و 

درمان هایی دارد؟
یکی از انواع دردهایی که به شکلی آزاردهنده، تاثیر و فشار مشخصی بر زندگی 
روزانه زنان می گذارد، درد مزمن لگنی است. در صورت تشدید عالیم، این بیماری در 
مواردی حتی می تواند 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 

بیماری های 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 بیماری هایی 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 می کند و در هر قاعدگی تخریب شده و 

با اتمام خونریزی مجددا رشد می کند.
پادمهر همچنین افزود: علت اصلی بیماری آندومتریوز ناشناخته است. بافت 
آندومتر در بیماران آندومتریوز بطور نابجا در نقاط مختلف لگن و شکم کاشته 
می شود و رشد می کند. این بیماری می تواند نقاط مختلف لگن و شکم و حتی 
بافت ریه را درگیر کند. درگیری تخمدان سبب ایجاد کیست شکالتی یا آندومتریوما 
می شود. درگیری در لیگامان های نگهدارنده رحمی در پشت رحم و در روده بزرگ 
و در روی لوله های حالب که ادرار را از کلیه به مثانه منتقل می کند، می تواند ایجاد 
شود. این نقاط به دلیل نفوذ عمقی بافت آندومتریوز به زیر چادرینه شکم  درگیر 

آندومتریوز می شوند و درد شدید لگنی ایجاد می کنند.
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 می افتد و به هورمون های زنان در 
این سن بستگی دارد. بنابراین به طور عام باید گفت که بیماری از سنین بلوغ شروع 
می شود و به تدریج پیشرفت می کند به گونه ای که تشخیص این بیماری در همه 

دنیا ۷ تا ۱۰ سال دیرتر از زمان شروع رشد آن صورت می گیرد.
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 می گوییم، به ویژه در 
بیماری آندومتریوز با این دردها مواجه هستیم که معموال به علت ضایعات عمیق 
آندومتریوز است که پنج میلی متر زیر الیه صفاق که احشا داخلی شکم را پوشانده 
است قرار گرفته و با نفوذ به این الیه، اعصاب ریشه ای لگن را به صورت دائم تحریک 
می کنند و دردهای غیرقابل تحملی را برای بیماران ایجاد می کنند. این دردها در 
مواقعی همچون اجابت مزاج و ادرار کردن قبل یا بعد از قاعدگی نیز ایجاد می شوند. 
به همین منظور ما برای  تشخیص درست، از بیماران زمان شروع درد و مدت زمان 
آن را سوال می کنیم و عدد درد را در بیمار به دست می آوریم. 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 
می تواند درمان دارویی یا درمان جراحی باشد، یادآورشد: درمان در هر بیمار با توجه 
به شرایط همان بیمار انجام می شود و نمی توان 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 خانم هایی که ازدواج کرده اند یا از طریق مقعد 
در دختر خانم ها 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 می شود 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 
می شود. پادمهر تصریح کرد: موضوع مهم این است که بیمار آندومتریوز باید یک بار 
عمل شود و عمل وی کامل ترین 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.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا در خصوص بهترین زمان برای 
درمان بیماری آندومتریوز، تصریح کرد: شروع عالئم ابتال به آندومتریوز معموال به 
صورت دردهای قاعدگی بیمارگونه یا ناباروری یا هر دو عالمت با هم است. در مورد 
هر بیمار تصمیم مستقل گرفته می شود و ممکن است بیمار تحت درمان دارویی یا 

جراحی الپاروسکوپی قرار بگیرد.
وی همچنین متذکر شد: در خصوص شانس بیماری های بدخیم در تخمدان، 
شانس بدخیمی در تخمدان خانم های مبتال به آندومتریوز حدود یک درصد بیشتر 

از خانم های بدون ابتال به آندومتریوز است.
 این جراح و فلوشیپ زنان، زایمان و الپاروسکوپی، تاکید کرد: هرچند آندومتریوز 
بر روی شکل و ساختار لگن و لوله های رحمی و باروری افراد تاثیر می گذارد و بر 
روی بافت و فولیکول های تخمدان تاثیر مخرب دارد اما این به آن معنا نیست 
که بیماران مبتال به آندومتریوز لزوما همگی نابارور هستند. ما در فرآیند درمان 
بیماران آندومتریوز همیشه باروری افراد را در نظر می گیریم و حفظ باروری از درمان 
آندومتریوز جدا نیست. بنابراین در مرکز ناباروری ابن سینا که به صورت تخصصی 
کلینیک آندومتریوز در آن فعالیت دارد برای درمان در ابتدا حفظ باروری بیمار 

مدنظر قرار می گیرد و پس از آن درمان های دارویی یا جراحی توصیه می شود. 
دکتر اعظم محمد اکبری، جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ ناباروری 
و سقط مکرر و عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، با 
اشاره به اینکه به غیر از اندومتریوز علل دیگری برای دردهای لگنی وجود دارد، گفت: 
هرگونه  آسیب در احشاء لگن از جمله دستگاه  گوارش، ادراری و تناسلی می تواند 

منشا دردهای مزمن لگنی باشد.
وی در تشریح اینکه آیا همه دردهای لگنی غیرطبیعی هستند یا خیر، عنوان 
کرد: حدود 6۰ درصد زنان دردهای قاعدگی را تجربه می کنند. این دردها  از حدود 
یک الی دو سال پس از شروع قاعدگی احساس می شوند. دردهای قاعدگی که به 
صورت دوره ای اتفاق می افتند و از یک الی دو ساعت قبل از قاعدگی  شروع شده و 
تا دو الی سه روز پس از آن ادامه پیدا می کنند دردهای لگنی طبیعی یا به عبارتی 
فیزیولوژیک  هستند و زنانی که درد قاعدگی را تجربه می کنند معموال در روزهای 
دیگر آن ماه درد لگنی ندارند زیرا هیچگونه آسیب داخلی در محوطه لگن وجود 
ندارد. در واقع دردهای قاعدگی به دنبال نوسانات نرمال هورمونی ایجاد می شوند اما 
اگر در یک ماه زمان درد در زنان به صورت نامنظم و طوالنی اتفاق بیفتد و میزان 
درد لگنی آنقدر شدید باشد که سبب مراجعه بیمار به پزشک شود، در واقع دردهای 

لگنی غیرطبیعی محسوب می شوند.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا با اشاره به اینکه شیوع واقعی 
بیماری آندومتریوز به طور دقیق بیان نشده است، گفت: دردهای لگنی ناشی از 
آندومتریوز در بسیاری موارد تشخیص داده نمی شود. در بسیاری مواقع ممکن است 
بیمار به موقع مراجعه نکرده و تحت بررسی های کافی قرار نگیرد یا پزشک برای 
مشکل وی تشخیص های دیگری غیر از آندومتریوز بدهد، بنابراین شیوع واقعی 
این بیماری به طور دقیق مشخص نیست اما به طور کلی گفته می شود حدود ده 
درصد از زنانی که در سنین باروری هستند درگیر مشکل آندومتریوز هستند البته 
شیوع بیماری اندومتریوز در میان زنان نابارور بیشتر است. همچنین آمار مبتالیان 

به آندومتریوز در کشور ما نسبت به دیگر کشورهای دنیا چندان متفاوت نیست.


