
گرفته  صورت  بررسی های  براساس 
نزدیک به ۶۰ درصد از بیماران مبتال 
دچار  مداوم  طور  به  کلیه  سرطان  به 

خون در ادرار هستند.
سایر  خالف  سپید،  گزارش  به 
غربالگری  آزمایش  هیچ  سرطان ها، 
کلیه  سرطان  برای  شده ای  توصیه 
افزایش  رو،  این  از  ندارد.  وجود 
عالئم  کلیه  سرطان  مورد  در  آگاهی 
آن، مراقبت های پیشگیرانه و مهم ترین 

می شود. مهم  درمانی  گزینه های 
براساس بررسی های صورت گرفته، 

نزدیک به ۶۰ درصد از بیماران مبتال 
دچار  مداوم  طور  به  کلیه  سرطان  به 
خون در ادرار هستند؛ در نتیجه، افراد 
مبتال به این بیماری باید مورد ارزیابی 
توصیه  غربالگری  برای  و  گیرند  قرار 
می شود. به طور کلی، وجود خون در 
دو  شکم،  در  توده  احساس  و  ادرار 
کلیوی  سلول  سرطان  شایع  عالمت 

می آیند. به شمار 
مانند  دیگر  سرطان های  برخالف 
سرطان پروستات، دهانه رحم یا سرطان 
آزمایش غربالگری توصیه  سینه، هیچ 

شده ای برای سرطان کلیه وجود ندارد. 
بنابراین، اغلب به راحتی مورد توجه 
افزایش  رو،  این  از  نمی گیرد،  قرار 
آگاهی در مورد سرطان کلیه - عالئم 
آن، مراقبت های پیشگیرانه و مهم ترین 

می شود. مهم  درمانی  گزینه های 
آزمایش ادرار و خون که به طور معمول 
به عنوان بخشی از یک معاینه سالمت 
انجام می شود، ممکن است کمک کند. 
تست های  کلیه  سرطان  تشخیص  در 
کامپیوتری  توموگرافی  مانند  دیگری 
رزونانس  تصویربرداری  و   )CT(

سونوگرافی  یا   )MRI( مغناطیسی 
سرطان های  می توانند  که  دارد  وجود 

دهند. تشخیص  را  کلیه  اولیه 
خون  مانند  عالئمی  محققان،  گفته  به 
به  می تواند  وزن  کاهش  و  ادرار  در 
اولیه  مراحل  در  سرطان  تشخیص 
کمک کند. امروزه ما در حال افزایش 
تعداد موارد سرطان کلیه هستیم، زیرا 
افراد غربالگری معمول خود را انجام 
زودهنگام  تشخیص  به  که  می دهند 
خبرنگاران  می کند.باشگاه  کمک 

جوان

بمقامات فرانسه از افزایش آمار مبتالیان 
به آبله میمونی در این کشور و ابتالی یک 

زن به این بیماری خبر دادند.
به گزارش سپید، مقامات بهداشت فرانسه 
مورد   ۲۷۷« کردند:  اعالم  روز سه شنبه 
ابتال به آبله میمونی از جمله یک زن در 

این کشور شناسایی شده است.«

شمار مبتالیان به این بیماری در فرانسه 
نسبت به آخرین آمار رسمی که ۱۸۳ مورد 
اعالم شده بود، افزایش قابل توجهی داشته 
از فوت  تاکنون موردی  است. همچنین 
ناشی از این بیماری در این کشور گزارش 

نشده است.
باال،  بیماری شامل تب  این  اولیه  عالئم 

ورم غدد لنفاوی و بروز تاول روی پوست 
است. این ویروس به طور معمول پس از 

دو یا سه هفته از بین می رود.
به گزارش مدیکال اکسپرس، پیش از این، 
بیماری ویروسی آبله میمونی بومی غرب و 
مرکز آفریقا بوده اما اکنون مواردی از ابتال 

در چندین قاره گزارش شده است.ایسنا

سرطان کلیه و تشخیص زودهنگام آن

افزایش مبتالیان به آبله میمونی در فرانسه و ثبت اولین بیمار زن
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آمار جهانی کرونا

جدیدترین آمار مبتالیان و فوتی های کرونا در جهان

کرونا  همه گیری  آمار  جدیدترین  بنابر 
این  به  مبتالیان  مجموع  )کووید-1۹(، 
بیماری در جهان تاکنون به ۵4۵ میلیون 
و ۷۸۸ هزار و ۶00 نفر رسیده و مرگ 
شش میلیون و 343 هزار و ۵۸۸ نفر نیز 

بر اثر عفونت کووید تأیید شده است.
به گزارش سپید، براساس تازه ترین داده ها 
در جدول جهانی پاندمی کرونا، آمریکا با 
بیش از ۸۸.2 میلیون مبتال و بیش از یک 
میلیون قربانی همچنان درصدر فهرست 
کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد 
میلیون   43.3 از  بیش  آمار  با  نیز  هند  و 
مبتال، پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی 

جای گرفته است.
برزیل  در  کووید-1۹  به  مبتالیان  آمار 
هم از 31.۸ میلیون نفر فراتر رفته و در 
حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ 

باالترین شمار مبتالیان است.
برزیل در عین حال با بیش از ۶۶۹ هزار 
دومین  متحده،  ایاالت  از  پس  جانباخته 
کشور رکورددار تعداد قربانیان کووید1۹ 

در جهان محسوب می شود و پس از آن 
هند با بیش از ۵24 هزار قربانی، سومین 
کشور به لحاظ ثبت باالترین آمار مرگ و 
میر کرونایی در این فهرست جهانی است.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از 30.2 
میلیون مبتال هم اکنون رکورددار ابتال در 
بین کشورهای این منطقه و نیز چهارمین 
کشور با بیشترین آمار بیمار کرونایی در 
جهان است. روسیه هم با گذشتن از آمار 
3۸0 هزار قربانی، هم اکنون باالترین رقم 
مرگ و میر کرونایی را در بین کشورهای 
اروپایی دارد و در جهان نیز چهارمین کشور 
با باالترین نرخ فوتی های این بیماری است.
پایگاه  در  شده  به روز  جدول  بنابر 
اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان و 
قربانیان این بیماری در 10 کشوری که 
طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها 
را تاکنون داشته اند تا صبح روز چهارشنبه 

به ترتیب به شرح جدول است.
میلیون  هفت  مجموع  با  ایران  همچنین 
 141 و  ابتال  مورد   1۷۵ و  هزار   23۵ و 

هزار و 3۷0 مورد فوت ناشی از بیماری 
 1۷ رتبه  در  کووید-1۹ در حال حاضر 
آمار  بیشترین  دارای  کشورهای  بین  در 

مبتالیان به کرونا قرار دارد.
بر اساس آمار فوق پس از ایاالت متحده، 
هند و برزیل، تاکنون در فرانسه، آلمان، 
ایتالیا،  جنوبی،  کره  روسیه،  انگلیس، 
ژاپن،  آرژانتین،  ویتنام،  اسپانیا،  ترکیه، 
اندونزی،  کلمبیا،  ایران،  استرالیا،  هلند، 
کره  اوکراین،  پرتغال،  مکزیک،  لهستان، 

رژیم  اتریش،  تایلند،  مالزی،  شمالی، 
جنوبی،  آفریقای  بلژیک،  صهیونیستی، 
شیلی، سوئیس،  کانادا،  جمهوری چک، 
فیلیپین، پرو، یونان، تایوان و دانمارک نیز 
بیش از سه میلیون مبتال ثبت شده  است.

بیماری  به  ابتال  آمار  افزایش  روند 
کووید-1۹ که تاکنون در 22۸ کشور و 
دارد  ادامه  یافته،  در جهان شیوع  منطقه 
قربانی  دنیا  در  همچنان  بیماری  این  و 

می گیرد.

جهان


