
سپید: بیماری های نادیده گرفته شده گرمسیری 
)NTDs( آن چنانکه سازمان جهانی بهداشت 

می گوید دیگر نادیده  گرفته شده نیستند. 
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت 
پیشرفت های بی سابقه در طول دهه گذشته 
بیماری هایی مانند تریپانوسومیاسیس آفریقایی 
و فیالریاسیس لنفاوی را به زانو درآورده است. 
مارگرت چن، مدیرکل این سازمان هم می گوید 
که پیکار برای شکست دادن NTDها یکی از 
کارآمدترین همکاری های جهانی در بهداشت 
 NTD عمومی نوین بوده است؛ بنابراین اگر
ها دیگر نادیده گرفته شده نیستند، بیماری های 

نادیده  گرفته شده امروز کدام هستند؟ 
یک پاسخ باید بیماری های غیر واگیردار 
)NCDs( باشد و نادیده  گرفته ترین در میان 
این گروه بیماری های نادیده  گرفته شده بیماری 

مزمن کلیوی )CKD( است.
بیماری های  گسترده  شدن  گرفته  نادیده 
اجالس  در  بحث ها  کانون  در  کلیوی 
سیاست های کلیوی قرار داشت که در جریان 
مکزیکوسیتی  در  نفرولوژی  جهانی  کنگره 
برگزار شد. بر اساس گزارش منتشرشده در 
این اجالس ۶۲ درصد بار جهانی بیماری ها 
اکنون در جهان مربوط به NCDها است. کارزار 
جهانی بر ضد بیماری های غیر واگیر که زمانی 
بسیار نیرومند و پرانرژی بود، از هنگامی که 

قطعنامه  سال ۲۰۱۱  در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
را صادر کرد،  ها   NCD کنترل  پیشگیری و  سیاسی 
عمدتا به حال رکود درآمدهاست. مرگ های ناشی از 
بیماری های مزمن کلیوی در طول ۲۵ سال گذشته دو 

برابر شده است.

اطلس جهانی سالمت کلیه
دست  از  معنای  به   )CKD( کلیه  مزمن  بیماری 
رفتن تدریجی توانایی های کلیه برای انجام کارکردهای 
حیاتی اش یعنی دفع مواد زائد و زیادی آب و کنترل 
تعادل اسیدیته خون است. بیماری مزمن کلیه می تواند 
ناشی از فشارخون باال، چاقی، سیگار کشیدن و سایر 
عوامل خطرساز باشد. از هر سه نفر در جمعیت عمومی 
 CKD یک نفر در معرض افزایش خطر دچار شدن به

هستند و گرچه تخمین زده می شود که ۱۰ درصد از 
جمعیت جهان CKD داشته باشند، از ۱۰ نفر این افراد 

۹ نفرشان از بیماری شان بی خبر هستند.
اطلس جهانی سالمت کلیه که به وسیله جامعه بین المللی 
نفرولوژی و کارشناسان بهداشت کلیه و در اجالس هفته 
پیش و ژورنال انجمن پزشکی آمریکا )JAMA( منتشر 
از  مراقبت  در  عمده ای  کمبودهای  وجود  بیانگر  شد، 
بیماری های کلیوی و پیشگیری از آن ها هم در کشورهای 
پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه است. در میان 
کشورهای با درآمد باال، عربستان سعودی و بلژیک بیشترین 
میزان تخمینی شیوع CKD را داشتند )۲۴ درصد( و در 
رده های بعدی لهستان )۱۸ درصد(، آلمان )۱۷ درصد( و 
بریتانیا و سنگاپور )۱۶ درصد( قرار داشتند. نروژ و هلند 

کمتر میزان تخمینی این بیماری را داشتند )۵ درصد(.

در سطح جهان شیوع تخمینی CKD از ۷ درصد 
در آسیای جنوبی و ۸ درصد در آفریقا تا ۱۱ درصد 
در آمریکای شمالی و ۱۲ درصد در اروپا، خاورمیانه، 

آسیای شرقی و آمریکای التین متفاوت بود.
این اطلس نشان می دهد باوجوداینکه از هر ۱۰ نفر 
یک نفر به بیماری مزمن کلیوی دچار هستند، بسیاری 
از کشورها بهداشت کلیه را در اولویت قرار نمی دهند.
پروفسور دیوید جانسون، استاد پزشکی و بهداشت 
جمعیت در دانشگاه کوئینزلند در بریسبین استرالیا که 
سرپرستی تهیه این اطلس را به عهده داشته است، می گوید 

تا نیمی از موارد CKD با دیابت ارتباط دارد.
او می گوید: »ناآگاهی گسترده ای درباره CKD هم 
در میان بیماران و هم پزشکان خانواده وجود دارد و 
فقدان عالئم در مراحل اولیه این بیماری باعث می شود 

در زمان بروز عالئم مقدار زیادی از کارکرد 
کلیه ازدست رفته باشد. برای همین است که ما 
توصیه می کنیم هرکسی عوامل خطرساز برای 
این بیماری ها را دارد، از پزشک خانواده اش 
بخواهد کلیه او را چک کند. یک آزمایش ساده 
خون و ادرار و اندازه گیری فشارخون برای 

این چک اپ کافی خواهد بود.«

عوارض بیماری مزمن کلیوی
در صورت CKD درمان نشده باقی بماند، 
یک عامل عمده خطرساز برای نارسایی کلیه 
و متعاقبا بیماری قلبی- عروق و مرگ است 
و حتی بیمارانی که زنده می مانند به بیماری 
کلیوی در مرحله انتهایی دچار می شوند که در 
کشورهای ثروتمندتر به معنای دیالیز یا پیوند 
به  کلیه است و در کشورهای که دسترسی 
مراقبت های بهداشتی مشکل است، به معنای 

مرگ زودرس است. 
تخمین زده می شود که هر سال یک میلیون 
نفر در سراسر جهان به علت نارسایی درمان نشده 
کلیه می میرند. به عالوه افراد دچار CKD پیش 
از آنکه به مرحله دیالیز یا پیوند کلیه برسند، با 
احتمال تا ۲۰ برابر بیشتر ممکن به علل دیگر 
)عمدتا بیماری های قلبی- عروقی مانند حمله 

قلبی و سکته مغزی( بمیرند.
تشخیص CKD به معنای آن نیست که شما 
حتما به دیالیز پیوند کلیه نیاز خواهید داشت، اما نشانه 
آن است که شما در معرض خطر بسیاری از مشکالت 
بهداشتی هستید، ازجمله بیماری قلبی، سکته مغزی و 
عفونت ها. افرادی که در مراحل ابتدایی تر CKD قرار 
دارند را می توان با داروهای پایین آورنده فشارخون، 
رژیم غذایی و سبک زندگی درمان کرد و کیفیت خوب 

زندگی را حفظ کرد. 
کارشناسان می گویند ضروری است که همه کشورها 
میزان های تشخیص و درمان زودرس این بیماری را 
باال ببرند. هزینه های درمان بیماری کلیوی در مراحل 
انتهایی بسیار زیاد است و اثرات مصیبت باری بر بیماران 

و خانواده هایشان می گذارد.
 ترجمه: علی نیکویی
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تــازه ها

حدود ۱3 میلیون کودک و نوجوان آمریکایی چاق هستند و تحقیقات 
جدید نشان می دهد احتمال ابتال به دیابت نوع ۲ تا سن ۲۵ سالگی در 
کودکان چاق، چهار برابر بیشتر از کودکانی است که وزن سالم دارند.
بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵، ساالنه 3۶۰۰ مورد کودکان و نوجوان 

در ایاالت متحده به دیابت نوع ۲ مبتال شدند.
به گفته علي عباسي، پژوهشگر کینگز کالج لندن، با افزایش سریع 
سیوع چاقی و اضافه وزن، تعداد فزاینده ای از کودکان و نوجوانان در 
انگلستان از اوایل دهه ۱۹۹۰ مبتال به دیابت تشخیص داده شده اند.
محققان در این مطالعه، پرونده های 3۷۵ پزشک عمومی را بررسی 
کردند. این گروه وضعیت دیابت و شاخص توده بدنی )BMI( در 
حدود 3۷۰ هزار کودک ۲ تا ۱۵ ساله را مقایسه کردند. BMIمعیاری 

است که تناسب بین وزن و قد را مشخص می کند.
بین سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱3 ،۶۵۴ نفر از جوانان مبتال به دیابت 
نوع ۲ و ۱,3۱۹ نفر مبتال به دیابت نوع ۱ تشخیص داده شدند. نزدیک 
به نیمی از افراد مبتال به دیابت نوع ۲، چاق بودند. هیچ ارتباطی بین 

چاقی و نرخ ابتال به دیابت نوع یک وجود نداشت.
دیابت، بار سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند؛ زیرا بیماری شایعی 
با درمان پر هزینه است. برآوردها نشان می دهد یک نفر از هر ۱۱ 
بزرگسال یا حدود ۴۱۵ میلیون نفر در سراسر جهان مبتال به دیابت 
نوع ۲ هستند. با توجه به اینکه دیابت و چاقی از اوایل زندگی قابل 
پیشگیری هستند، این امیدواری وجود دارد که یافته های حاضر، 
افراد و سیاست گذاران را به سرمایه گذاری و شرکت در تالش های 

پیشگیری از دیابت ترغیب کند.
HealthDay :منبع

چـاقی و افزایـش خطـر ابتـال بـه 
بیماری مزمن کلیویدیـابـت نـوع 2 در کـودکـان

روزانمه

بیماری جدید نادیده گرفته شده »غیرگرمسیری«

وقتی که یک زن تصمیم به ترک سیگار 
در دوران بارداری خود می گیرد، احتماال 
آثار بالقوه آن را بر کودک خود در ذهن 
بریتانیا  در  مطالعه جدید  یک  اما  دارد. 
نشان می دهد که سیگار کشیدن در دوران 
بارداری حتی می تواند سالمت نوه های 
این افراد، به ویژه خطر ابتال به اوتیسم را 

تحت تاثیر قرار دهد.
دانشگاه  از  گولدینگ  ژان  گفته  به 
که  می دانیم  حاضر  حال  در  بریستول، 
دود  دربرابر  کودک  یک  از  حفاظت 
دخانیات، یکی از بهترین کار هایی است 
که یک زن می تواند برای سالمت کودک 
خود در زندگی انجام دهد. اکنون به این 
نتیجه رسیده ایم که نکشیدن سیگار در 

طول بارداری می تواند باعث شروع بهتر در روند زندگی 
نوه آینده آنها نیز بشود.

آلیسیا هاالدی، یکی از روسای بنیاد علوم اوتیسم معتقد 
است، زمانی که یک زن در حین بارداری سیگار می کشد، 
این موضوع می تواند بر تشکیل تخمک های جنین دختر 
در رحم مادر تاثیر بگذارد. این امر به نوبه خود ممکن 
است باعث افزایش احتمال ابتال به اوتیسم در کودکان 
اطالعات  محققان  جدید،  مطالعه  در  شود.  وی  دختر 
بیش از ۱۴۵۰۰ کودک متولد شده درانگلستان در طول 

دهه ۱۹۹۰ میالدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

این مطالعه نشان داد احتمال ابتال به اوتیسم در کسانی 
که مادربزرگ مادری آنها در طول مدت بارداری سیگار 

می کشیده است؛ ۵3 درصد بیشتر است.
این یافته ها همچنین نشان داد دخترانی که مادربزرگ 
مادری آنها در طول مدت بارداری سیگار می کشیده است، 
با احتمال ۶۷ درصد بیشتر به صفات مرتبط با اوتیسم که 
شامل عالئمی مانند مهارت های ارتباطی اجتماعی ضعیف 

و رفتارهای تکراری مبتال می شوند.
قرار گرفتن در معرض دود سیگار در رحم مادر، می تواند 
بر تخمک های در حال رشد دختر تاثیر بگذارد و باعث 

تغییراتی شود که در نهایت ممکن است 
رشد و نمو کودکان وی را تحت تاثیر 
قرار دهد. با این حال، تحقیقات بیشتر 
برای تعیین تغییرات مولکولی ممکن و 
گروه ها  سایر  در  مشابه  ارتباط  بررسی 

مورد نیاز است.
دالیل زیادی مبنی بر عدم مصرف سیگار 
این مطالعه دالیل  افراد وجود دارد.  در 
در  که  زنانی  می کند:  فراهم  را  بیشتری 
دوران بارداری سیگار می کشند، نوه های 
دختری خود را در معرض افزایش خطر 
ابتال به اختالل طیف اوتیسم قرار می دهند.
اگرچه به نظر می رسد قرار گرفتن یک 
زن در معرض دود سیگار، با ابتال به اختالل 
طیف اوتیسم در نوادگانش طی دهه های 
بعدی ارتباط دارد. زنانی که سیگار می کشند و یا قبل تولد 
خود در معرض دود سیگار قرار گرفته اند خطر داشتن فرزند 

مبتال به طیف اختالل اوتیسم هنوز هم بسیار کم است.
از آنجایی که ارزیابی رفتارهای چندین نسل از فرزندان 
این زمینه در  نوبه خود مشکل است، تحقیقات در  به 

مدل های حیوانی انجام شده است.
اختالل طیف اوتیسم، یک نفر از هر ۶۸ کودک را در 
ایاالت متحده تحت تاثیر قرار داده است. احتمال ابتال به 

اوتیسم در پسران بسیار بیشتر از دختران است. 
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آیا سیگار کشیدن در دوران بارداری خطرابتال به اوتیسم را افزایش می دهد؟
هوش مصنوعی به جنگ 

بیمـاری سـل می رود

خبــر

مطالعه جدید نشان می دهد امکان استفاده 
از هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری 
سل در کشورهای در حال توسعه وجود 
علت   ۱۰ بین  در  که  سل  بیماری  دارد. 
نخست مرگ و میر در جهان قرار دارد، از 
طریق اشعه X قابل تشخیص است. اما غالبا 
تخصص الزم برای معاینه و تشخیص این 
بیماری در مناطق دورافتاده دارای نرخ باالی 

بیماری ریوی وجود ندارد.
جفرسون  توماس  دانشگاه  محققان 
فیالدلفیا از ۱۰۰۷ فرد مبتال و غیرمبتال به 
بیماری سل برای آموزش مدل های هوش 
مصنوعی تشخیص بیماری سل از روی 

اشعه X استفاده کردند. 
تحقیقات نشان داد در ۹۶ درصد موارد 

تشخیص درست بود.
این شیوه می تواند راه حلی مقرون به 
صرفه برای تشخیص بیماری سل باشد. 

بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت، 
حدود ۱۰.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ مبتال 
به سل شدند و ۱.۸ میلیون نفر جانشان را 

از دست دادند.
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تــازه ها

یک مطالعه تازه نشان می دهد درمان زودهنگام آرتریت روماتوئید، 
ممکن است منجر به پیامدهای بهتری شود. محققان بریتانیایی دریافتند، 
بیمارانی که طی شش ماه از بروز عالئم اولیه این بیماری خودایمنی 
تحت درمان قرار گرفتند، در بلندمدت نتایج بهتری داشته و کمتر 
مبتال به مرگ زودرس شدند. این یافته ها برگرفته از بررسی ۶۰۰ بیمار 
دچار آرتریت روماتوئید بین سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴ است. آن ها به 
مدت بیش از بیست سال پیگیری شدند. در طول چارچوب زمانی این 
مطالعه، محققان عالئم اصلی این بیماری مانند مفاصل متورم و حساس 
و نشانه های ناتوانی را ارزیابی کردند. همه مرگ ومیرها نیز ذکر شدند.
این گروه پی بردند بیمارانی که ظرف نیم سال بعد از ظهور نشانه های 
اولیه، درمان برای آرتریت روماتوئید را آغاز کردند، طی مدت ۲۰ 
سال دچار میزان بیشتری از ناتوانی نسبت به بیمارانی که نیاز به درمان 
نداشتند، نشدند. با آنکه حدود ۴۴درصد از این بیماران در دوره مطالعه 
فوت کردند، این گروه مشاهده کرد که درمان زودهنگام، مرگ ومیر را 
به طور قابل توجهی کاهش می دهد.در اوایل دهه ۹۰ میالدی که این 

مطالعه آغاز شد، تنها 3۰ 
درصد از بیماران درمان 
اولیه دریافت می کردند؛ 
اما این عدد در دهه اخیر 
به صورت چشمگیری 

افزایش یافته است. 
منبع: 
HealthDay

نتایج بهتر برای آرتریت روماتوئید 
بـا درمـان زودهنـگام
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