
آلزایمر بیماری با شیوع روبه افزایش است؛ این بیماری به دلیل 
هزینه های باالی اجتماعی و مالی در صورت نبود اقدامی جامع، 
سالمت عمومی جوامع را در آینده نزدیک با چالشی بزرگ 
مواجه می کند به طوری که طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت 
در سال 2018 هزینه آلزایمر در جهان به یک تریلیون دالر 
خواهد رسید. بر این اساس هزینه رویارویی با این بزرگترین 
چالش سالمت عمومی کشورها، از ارزش کمپانی های بزرگی 
مانند گوگل، اپل و شرکت نفتی اکسان نیز فراتر خواهد رفت. 
هزینه های آلزایمر چالش های بی شماری را به طور مستقیم بر 
نظام های سالمت و اجتماعی تحمیل می کند و غیرمستقیم بر 
درآمد ملی کشورها تاثیر می گذارد؛ چراکه مبتالیان به دلیل 
بیماری و خانواده های آنان به دلیل مراقبت از آنان مجبور به 

ترک شغل خود و حضور در اجتماع می شوند. 
گزارشی در خصوص هزینه های آلزایمر در کشور انگلیس 
نشان می دهد که 800 هزار نفر در سال 2012 میالدی در 
انگلیس به آلزایمر مبتال بودند که حدود 18 درصد کل بودجه 
سالمت این کشور تنها صرف این بیماران می شود. آلزایمر 
درمان قطعی ندارد و تحقیقات نشان می دهند که تنها می توان با 
تمهیداتی از بروز این بیماری پیشگیری کرد و از شتابان کاست؛ 
نبود روش های درمانی برای آلزایمر اهمیت پیشگیری از بروز 

و لزوم توجه بیش از پیش به این مقوله را نمایان تر می کند. 
سازمان جهانی بهداشت در بیانیه خود به مناسبت روز 

جهانی آلزایمر )30 شهریورماه( اعالم کرده است: 
پیشگیری و تشخیص زودهنگام آلزایمر به نفع اقتصاد 
کشورها است؛ افرادی که بیماری آنان به موقع تشخیص داده 
می شود، می توانند از خدمات استفاده کنند و مدت طوالنی تری 
به طور مستقل زندگی کنند؛ از این رو بسیار حائز اهمیت است 
که مردم با عالیم آلزایمر آشنا شوند و با مشاهده عالیم زودتر 

به پزشک مراجعه کنند و کمک بگیرند.  این بیانیه می افزاید:
- تشخیص زودهنگام، فرصت مناسبی برای فرد مبتال و 
مراقب او فراهم می آورد تا در زمان باقی مانده برای یک زندگی 

معنی دار برنامه ریزی کنند. 
- تشخیص زودهنگام موجب می شود تا فرد بتواند طوالنی 
مدت مستقل زندگی کند، خطر ابتال به افسردگی کاهش و 

کیفیت زندگی افزایش یابد. 
- با تشخیص زودهنگام، افراد مبتال می توانند در تحقیقات 

شرکت کنند تا روش های مراقبتی بهبود یابد و شاید درمان 
قطعی نیز یافت شود.

آلزایمر 
بیماری آلزایمر به مغز آسیب می رساند. این بیماری باعث از 
دست رفتن تدریجی و مداوم مغز شده و می تواند روی صحبت 
کردن، فکر کردن و انجام فعالیت های روزانه تاثیر بگذارد. 
آلزایمر به مرور شدیدتر شده و میزان تحلیل مغز بیشتر می شود 
اما سرعت این تحلیل در بیماران مختلف متفاوت است. برخی 
افراد در همان مراحل ابتدایی بیماری توانایی انجام فعالیت های 
روزانه خود را از دست می دهند اما برخی دیگر ممکن است در 

مراحل بعدی بیماری با این مشکالت مواجه شوند.
از دست دادن خفیف حافظه و فراموشی در افراد باالی 
60 سال شایع است اما در همه افراد نمی تواند عالمت شروع 
آلزایمر باشد؛ با این حال باید برای تشخیص دقیق تر فرد تحت 

معاینات پزشکی قرار گیرد. 

شیوع آلزایمر در ایران و جهان 
طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت، در کشورهای کم 
درآمد و با درآمد متوسط، از هر 10 نفر یک نفر به بیماری 

آلزایمر مبتال می شود. درحال حاضر، 28 میلیون نفر در جهان 
مبتال به آلزایمر هستند بدون اینکه از این موضوع آگاه باشند. 
این تعداد معادل سه چهارم کل مبتالیان به آلزایمر است. 
مبتالیان به آلزایمر بالغ بر 36 میلیون نفر هستند که تخمین زده 
می شود تا سال 2030 به بیش از 6۵ میلیون نفر افزایش یابد. در 
واقع هر ساله ۷/۷ میلیون نفر به جمعیت مبتالیان به آلزایمر در 
جهان افزوده می شود که این تعداد برابر جمعیت کشور سوئیس 
است. درحال حاضر در هر چهار ثانیه یک نفر در جهان به 
بیماری آلزایمر مبتال و در ایران در هر 11 و نیم دقیقه یک نفر به 

جمع مبتالیان این بیماری افزوده می شود. 
در ایران طبق برآوردی که سال 2016 انجام شد، آلزایمر 
بعد از سکته های قلبی و مغزی، تصادفات جاده ای و پرفشاری 
خون، پنجمین علت مرگ و میر است و برآوردها نشان 
می دهد که بین 600 تا ۷00 هزار نفر در کشور به این بیماری 
مبتال هستند. پیش بینی ها نشان می دهند که با توجه به رشد 
جمعیت سالمندان کشور، در سال های آتی ایران نیز با چالش 
مشکالت ناشی از آلزایمر مواجه خواهد بود؛ از این رو به گفته 
کارشناسان و متخصصان این حوزه الزم است از هم اکنون در 
این زمینه چاره اندیشی و برنامه های مدونی برای مواجهه علمی 
و پیشگیری از عوارض و هزینه های ناشی از این بیماری تدوین 

شود.  به گفته دکتر زهرا نوع پرست مدیرکل دفتر توانبخشی 
روزانه و توان پزشکی سازمان بهزیستی کشور، از سال 1390 
تا 139۵ جمعیت سالمندان ایران از 8/2 به 9/3 درصد افزایش 
یافته است، درحال حاضر حدود هفت و نیم میلیون نفر سالمند 
در کشور داریم و تخمین زده می شود که تا اواخر نیمه اول قرن 
21، این میزان به سه برابر افزایش یابد. همچنین سازمان جهانی 
بهداشت اعالم کرده است که در سال 2040 میالدی جمعیت 
سالمندان ایران نسبت به کودکان این کشور بیشتر خواهد بود. 

 طرح جهانی برای مقابله با آلزایمر 
سازمان جهانی بهداشت، طرح جهانی عملیاتی آلزایمر را 
تصویب کرده که طبق آن کشورها موظف به داشتن برنامه 
بنابراین  تا سال 202۵ میالدی شده اند؛  عملیاتی دمانس 
مسئولیت خطیری بر دوش دولت ها نهاده شده است که 
راهبردهای پیشگیری و اطالع رسانی را بهبود بخشند تا در 

نتیجه، تعداد بیشتری از بیماران شناسایی شوند. 

شعار روز جهانی آلزایمر سال 2017 
سازمان جهانی بهداشت، جمله 'مرا به یاد داشته باش' را 
به عنوان شعار روز جهانی آلزایمر در سال 201۷ میالدی 
تعیین کرده است؛ این شعار با هدف ترغیب افراد به توجه 
بیشتر به عالمت های هشداردهنده بیماری تدوین شده است 
و همچنین اینکه آنهایی را که به این بیماری مبتال هستند، به 
خاطر داشته باشند. توجه به عالیم و پرهیز از عوامل ایجادکننده 
بیماری آلزایمر با توجه به نبود درمان قطعی برای این بیماری، 
اهمیت بسیار زیادی دارد؛ عالوه بر عوامل ژنتیکی، بسیاری از 
عوامل مانند بی سوادی، چاقی، کاهش فعالیت بدنی، کاهش 
تعامالت اجتماعی، مصرف سیگار و ابتال به بیماری های قلبی، 
مغزی، دیابت و چربی خون باال از جمله علل اکتسابی است 

که جدای از عوامل ژنتیکی می تواند سبب بروز آلزایمر شود.
از این رو؛ می توان نتیجه گرفت که عالوه بر وظیفه دولت ها 
در زمینه پیشگیری و تشخیص به موقع بیماران، عموم مردم 
نیز باید با افزایش آگاهی خود نسبت به این بیماری از عوامل 
ایجادکننده آن پرهیز کرده و وظیفه فردی و اجتماعی خود را در 

این زمینه انجام دهند. 
 WebMD

تــازهها

وزارت خارجه آمریکا منابع خود را در زمینه مبارزه با ایدز از ۵0 کشور 
به 13 کشور متمرکز می کند. رکس تیلرسون درگزارش ارائه اولویت های 
طرح اضطراری رئیس جمهوری برای مبارزه با ایدز )PEPFAR( گفت 
که این طرح سنگ بنای برنامه بهداشت جهانی ایاالت متحده آمریکا 
است. 13 کشوری که شامل تمرکز کمک های مبارزه با ایدز آمریکا 
می شوند، شامل کنیا، زامبیا، جمهوری تانزانیا، اوگاندا، زیمبابوه، ماالوی، 
لسوتو، ساحل عاج، بوتسوانا، نامیبیا، هاییتی، روآندا و سوازیلند هستند 
که در آستانه کنترل همه گیری ایدز قرار دارند. به این معنا که تعداد 
تلفات سالیانه ایدز در این کشورها از تعداد مبتالیان به این بیماری در 

همین بازه بیشتر است.
بنا برتحقیقات مراکزپیشگیری ودرمان، دانشگاه کلمبیا و بخش های 
دولتی وخصوصی، ۵ کشور ازاین 13 کشورکه عبارتند از، لسوتو، سوازیلند، 
ماالوی، زامبیا و زیمباوه، تقریبا در مرز کنترل همه گیری ایدز قرار دارند. 
خبرگزاری رویترز در ادامه با اشاره به تالش دولت ترامپ برای 
کاهش بودجه اختصاصی برای مبارزه جهانی با ایدز، نوشت: دولت 
ترامپ در ابتدای سال جاری خواهان کاهش 1 میلیارد دالری اعتبار این 
طرح شد اما کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا هفته گذشته به عدم 
تغییر بودجه 6 میلیارد دالری تخصیص یافته برای این طرح رأی داد. 
ترامپ پیش تر در طرح بودجه 2018 آمریکا، هزینه های نظامی را 
در ازای کاهش بودجه بسیاری نهادهای دولتی از جمله وزارت امور 
خارجه و آژانس حفاظت از محیط زیست، افزایش داده بود. افزون 
بر این، دولت آمریکا اخیرا در اقدامی دیگر بودجه صندوق جمعیت 
سازمان ملل متحد را نیز قطع کرده است. در پنج یا شش سال گذشته 
رئیس جمهور های آمریکا بارها خواستار کاهش بودجه این طرح شده اند؛ 

اما هربار با رأی منفی کنگره روبه رو شده اند.
 Reuters

آمریکا کمک های مبارزه با  ایدز را 
اپیدمیتریلیوندالریکهسالمترابهچالشمیکشداز 50 کشور به 13 کشور متمرکز می کند

نگاهی به بیماری آلزایمر و طرح های مقابله با آن

مقامات بهداشتی هند با هشدار نسبت به شیوع 
بیماری های تب دنگی و ماالریا در پایتخت 
هند اعالم کردند میزان ابتال به این بیماری ها 
در سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل افزایش یافته است.
شهرداری دهلی نو با انتشار گزارشی اعالم 
بیماری تب دنگی  به  مبتال  افراد  تعداد  کرد 
به سال گذشته 22 درصد  نسبت  دهلی  در 

افزایش یافته است.
براساس این گزارش، تنها در هفته گذشته، 
348 مورد ابتال به تب دنگی در پایتخت هند، 
ثبت شده که این میزان نسبت به 1۵ روز گذشته 

پیش از آن ۵۵ درصد افزایش یافته است.
مناطق جنوب و شمال دهلی نو به ترتیب با 290 و 
133 مورد ابتال به تب دنگی بیشترین تعداد مبتالیان به 

تب دنگی را در سالجاری داشته اند.
در بخش دیگری از این گزارش، با اشاره به افزایش 
تعداد مبتالیان به بیماری ماالریا در دهلی نو اضافه شده 
است، در هفته گذشته ۵4 مورد ابتال به این بیماری 
گزارش شده که این تعداد نسبت به هفته پیش از آن 

بیش از 30 درصد افزایش یافته است.
به  ابتال  براساس گزارش مقامات بهداشتی، موارد 
بیماری تب زرد در سالجاری در پایتخت هند نسبت به 

سال گذشته 8۵ درصد کاهش نشان می دهد.
پایتخت هند سال گذشته شاهد شیوع گسترده این 

بیماری بود.
ماه  اواسط  از  هند  در  ویروسی  بیماری های  شیوع 

ژوئیه آغاز و تا پایان نوامبر ادامه دارد.
پزشکان اعالم کرده اند در سالجاری به دلیل شروع 
پیش از موعد باران های موسمی، این بیماری ها زودتر 

شیوع یافته است.
تب دنگی و تب زرد از بیماری هایی است که براثر 
نیش پشه موسوم به 'ایدیس اجیپتی' ناقل ویروس زیکا 

منتقل می شود.
سال گذشته هفت هزار و ۷60 مورد ابتال به بیماری 
تب زرد و چهار هزار 431 مورد ابتال به بیماری تب 

دنگی در دهلی نو به ثبت رسید.

اگرچه بیمارستان های دهلی نو سال گذشته 
از مرگ 2۷ نفر به دلیل ابتال به بیماری تب 
زرد و ماالریا خبر دادند ولی مقامات دولتی 

این آمارها را رد کردند.
بیماری تب زرد باعث وخیم شدن بیماری 
صورت  در  و  شده  آلوده  فرد  بدن  در  دوم 
به  منجر  می تواند  نگرفتن  قرار  درمان  تحت 

مرگ فرد شود.
سازمان بهداشت جهانی درگزارشی اعالم 
کرد موارد جدی و حاد در مورد بیماری تب 
زرد شایع نیست اما این بیماری در میان افراد 

سالخورده می تواند منجر به مرگ شود.
این بیماری مانند تب دنگی باعث ایجاد 
خارش و جوش های قرمز در پوست می شود اما برخالف 
تب دنگی که گاه به دلیل کاهش شدید پالکت خون موجب 
خون ریزی داخلی در بدن بیمار می شود خطرناک نیست.
ابتالی به بیماری تب دنگی ابتدا با خارش های پوستی، 
تب شدید، اختالل در سیستم گوارشی و بدن درد شروع 
شده و در برخی موارد می تواند به کاهش شدید فشار 

خون و مرگ احتمالی مبتالیان منتهی شود.
کثیف  ساختمان های  بهداشتی،  کارشناسان  گفته  به 
بهداشتی زباله، محیط های کثیف و  آلوده، دفن غیر  و 
آلوده و شروع باران های موسمی از دلیل افزایش ابتال 

به تب دنگی است. 
 Reuters

شیـوع بیمـاری تـب دنـگـی و مـاالریـا در پـایتخـت هنـد
کشـف غیـرمنتظره ای 
کـه می تواند درمـان 
سرطان را متحول کنـد

خبــر

تصادفی  طور  به  آزمایش  یک  در  محققان 
دریافتند یک باکتری خاص اثر شیمی درمانی 
را خنثی می کند. محققان یک موسسه علمی 
در آمریکا در حال مطالعه این موضوع بودند 
روی  پوست  سالم  سلول های  چگونه  که 
سلول های سرطانی اثر می کنند تا در مقابل 
که  شوند،  مقاوم  شیمی درمانی  داروهای 
دریافتند یک باکتری خاص اثر شیمی درمانی را 
کاهش می دهد. محققان در ابتدا کشف کردند که 
یک باکتری سلول های پوست را آلوده می کند 
و تصمیم گرفتند آن را مورد بررسی قرار دهند. 
با بررسی این باکتری ها مشخص شد گروهی 
 Gammaproteobacteria از باکتری ها به نام
داروی  سوخت وساز  به  منجر  می توانند 
شیمی درمانی شوند و آن را بی اثر کنند. مطالعات 
بیشتر نشان داد حضور این باکتری در تومورهای 
شیمی درمانی  اثربخشی  از  مانع  لوزالمعده 
می شود.  محققان با بررسی 113 نمونه تومور 
پانکراس دریافتند ۷6 درصد از نمونه حاوی 
است.   Gammaproteobacteria باکتری 
محققان احتمال می دهند استفاده از آنتی بیوتیک 
به همراه شیمی درمانی در درمان سرطان کشنده 

لوزالمعده می تواند موثر باشد.
 MedicalXpress

تــازهها

سازمان جهانی بهداشت )WHO( هشدار داد: تعداد بسیار محدودی 
آنتی بوتیک برای مقابله با بحران جهانِی مقاومت دارویی در دست 
تهیه است. این در حالی است که مقاومت دارویی علت افزایش 

عفونت های درمان ناپذیر در سراسر جهان است.
در میان بیماری های هشدار دهنده ای که در حال افزایش و 
گسترش هستند می توان به سل مقاوم به چند دارو اشاره کرد که 

درمان آن مستلزم طی کردن دوره ای 9 تا 20 ماهه است.
در سال 2۵0 هزار مورد فوت ناشی از این بیماری گزارش 
می شود و تنها ۵2 درصد بیماران در سراسر جهان تحت درمان 
بیوتیک جدید  آنتی  دو  تنها  حال  این  با  می گیرند.  قرار  موفق 

در مدت ۷0 سال برای مقابله با این بیماری تولید شده است.
در این گزارش 12 پاتوژن )عامل بیماری زا( دیگر فهرست 
شده که خطر جدی برای سالمت انسان هستند؛ زیرا داروهای 
مناسب برای درمان عفونت های عامل بیماری تمام شده است.

 MRSA و C.difficile همچنین عفونت های بیمارستانی از قبیل
که  هستند  افرادی  برای  آنها خطر جدی  هستند.  کننده  نگران 

بیمار بوده و سیستم ایمنی بدنشان 
ضعیف است.

جهانی  سازمان  دبیرکل 
بهداشت نیز در این رابطه گفت: 
سرمایه  افزایش  به  فوری  نیاز 
تحقیقات  انجام  در  گذاری 

دارویی وجود دارد. 
 Guardian

روند ُکنـد تولید آنتی بیوتیک ها 
برای مقابلـه بـا مقاومت دارویی
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