
  نویسنده: دکتر استفان گایت
استاد بیماری های عفونی بیمارستان دانشگاهی استرا سبورگ

در تمام جهان، بیماری های عفونی در مقایسه با دیگر بیماری ها، 
شیوع بیشتری دارند و به همین نسبت کشنده ترند. عوامل بسیاری 
از جمله تغییر و تحوالتی که بدست انسان در محیط زیست شکل 
می گیرند و تغییرات آب و هوایی که نتیجه تغییرات محیطی 
است، تغییرات در ارتباط میان انسان ها و حیوانات به علت تبدیل 
حیوانات به عنوان منبع اصلی غذایی بشر و دیگر کاربردها، 
مهاجرت و جابجایی جمعیت که با درگیری های مسلحانه و 
نیز قحطی و گرسنگی رابطه ای مستقیم دارد،... همگی در بروز 
این بیماریها دخیل هستند. هویت یک بیماری عفونی را عوامل 
عفونت زای آن که ممکن است ویروس، باکتری یا انگل باشد، منبع 
آن که ممکن است انسانی، حیوانی یا محیطی باشد و شکل و نوع 
انتقال آن به انسان مشخص می کند. این انتقال انواع گوناگونی دارد 

که عبارت است از:
1. انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بین انسان ها.

2. انتقال در طول دوره درمان و مراقبت.
3. انتقال از طریق آب و حیوانات.

4. انتقال از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم با یک حیوان.
5. انتقال از طریق یک جانور بی مهره که حکم ناقل بیماری را دارد 
و منظور یا حشراتی هستند که پرواز می کنند )البته به غیر از َکنه و 

َکک( یا نرم تنان آب زی که به ندرت در این انتقال دخیلند.
به نظر می رسد که امروزه شکل انتقال عفونت به بدن انسان، 
یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در تغییر و تحوالت علم 
اپیدمیولوژی یا همگیرشناسی بیماری های عفونی محسوب 
می شود. آن دسته از بیماری های عفونی که عامل عفونت به طور 
صد در صد از انسان ناشی می شود، اغلب اوقات آنتروپوزها نامیده 
می شوند. بیماری سل انسانی، مننژیت که عامل آن نوعی باکتری 
بنام مننگوکوک است، عفونت هایی که از استرپتوکوک A ناشی 
می شوند، بیماری سرخک، سرخجه، اوریون، آنفوالنزای نوع 
B و... از این دسته هستند.. بیماری های عفونی که به یک عامل 
میکروبی که از حیوانات به انسان و بالعکس منتقل می شود، 
 )anthropozoonoses( مرتبط هستند، مدت ها آنتروپوزونوز
نامیده می شدند و منظور آن دسته از بیماری های عفونیست که 
از حیوانات مهره دار به انسان منتقل می شود؛ اما امروزه بهتر است 
که آنها را زئونوز )zoonoses( بنامیم چراکه انسان نیز در میان 

حیوانات دیگر، می تواند یک حیوان تلقی شود. از میان این قبیل 
بیماری های عفونی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. طاعون
2. تب مالت یا بروسلوز، نوعی بیماری عفونی ناشی از باسیل ها که 

از حیوانات خانگی و اهلی منتقل می شود.
3. تب خرگوشی یا توالرمی، نوعی بیماری عفونی ناشی از 

باسیل ها که از حیوانات وحشی به انسان منتقل می شود.
4. عفونت روده ای سالمونلوز که بوسیله میکروبی بنام سالمونال 

بوجود می آید.
A 5. آنفوالنزای نوع

6. بیماری هاری
7. تب زرد
8. تب ابوال

9. سندروم حاد تنفسی که از ویروس کورونا یا بیماری سارس 
)SRAS( ناشی می شود.

بیماری های عفونی که عامل بیماری زای آنها، بین انسان ها و 
به شکل مستقیم و بدون واسطه منتقل می شود، به طورکلی تنها 
یک منبع میکروارگانیسم دارد و آن هم بدن انسان است. منظور از 
میکروارگانیسم، هر موجود زنده ای است که با چشم غیر مسلح 
قابل مشاهده نباشد و تنها قادر باشیم زیر میکروسکوپ آن را ببینیم. 
میکروارگانیسم ها شامل باکتری ها، آغازیان و بعضی از قارچ ها 
مانند مخمرها هستند. اپیدمیولوژی میکروارگانیسم ها، عمال 
چیز غیر منتظره ای ندارد مگر آنکه جهشی رخ دهد. عفونت های 

باکتریایی که مطلقا انسانی هستند و با واکسیناسیون رابطه 
مستقیم دارند )یعنی واکسیناسیون، مصونیت در برابر بیماری ها 
ایجادمی کند(، عبارتند از: دیفتری، سیاه سرفه، تب حصبه، مننژیت 
با عامل باکتریایی مننگوکوک، ذات الریه و مننژیتی که عامل 
باکتریایی پنوموکوک دارد )شایع ترین باکتری مولد ذات الریه(، 
همچنین مننژیت با عامل باکتریایی هموفیلوس نوع B. بیماری 
سل و کزاز از این قاعده مستثنی هستند: واکسن سل )BCG( در 
حقیقت مصونیت حقیقی ایجاد نمی کند و تاثیر ضعیفی بر سل 
ریوی دارد؛ کزاز نیز یک بیماری مطلقا انسانی نیست یعنی فقط 
خاص انسان ها نیست چون باکتری آن در قسمت پایینی روده 
انسان و حتی حیوانات دیگر یافت می شود و هاگ بیماری این 
قابلیت را دارد که تا سال های متمادی داخل خاک زنده بماند. باید 
بگوییم که درسال جدید، در حیطه این قسم از بیماری ها نباید 

انتظار تغییرات شگرفی را در رواجشان داشته باشیم.
در اینجا خاطر نشان می کنیم که امروزه اپیدمیولوژی بیماری 
سل به اپیدمیولوژی بیماری ایدز به شدت مرتبط است. در حقیقت 
بیماری سل جزو عفونت های بیشماری است که اصطالحا 
عفونت های فرصت طلب خوانده می شود و معموال در حین ابتال 
به ویروس اچ آی وی، ناگهان سر می رسند و فرد را مبتال می سازند.

بیماری های عفونی-باکتریایی بسیار متنوعند، بعضی از 
آنها مختص انسان هستند و بعضی دیگر نه، حتی بعضی از این 
بیماری ها با واکسیناسیون برطرف می شوند که از ـن جمله 
ُدمل و کورک،  مثل  استافیلوکوکی  به عفونت های  می توان 

سیاه زخم و انواع آبسه ها، عفونت های استرپتوکوکی مثل آنژین 
استرپتوکوکی، زردزخم، سلولیت حاد صورت، مخملک، تب 
پس از زایمان، سلولیت نکروزانت که از بیماری های التهابی روده 
است، عفونت های استرپتوکوکی نوع B که مربوط به نوزادان 
است، عفونت های کوباسیل مثل عفونت ادرار، اسهال باکتریایی، 
عفونت یا مسمومیت خون اشاره کرد. به لحاظ اپیدمیولوژی، این 
عفونت ها بسیار تک گیر هستند تا همه گیر )البته بجز سلولیت 
نکروزانت(؛ این اپیدمیولوژی متناسب با بکارگیری و اِعمال 
روش های پیشگیری بیماری های عفونی، گسترش می یابد )مثل 
حفظ بهداشت دست ها(، البته تجویز آنتی بیوتیک ها و مقاومت در 

برابر آنها نیز در این گسترش بی تاثیر نیستند.
دقیقا همانند بیماری های که در قسمت قبل مرور کردیم، در 
خصوص بیماری های باال نیز نباید در سال پیش رو، انتظار تغییراتی 
در کثرت و شیوع آنها داشته باشیم، البته بجز بعضی از عفونت ها 
که منشا کولی باسیل دارند و از پرندگان ناشی می شوند و در برابر 
آنتی بیوتیک ها نیز بسیار مقاوم هستند. این مقاومت با تولید آنزیم 
کارباپنماز که آنتی بیوتیک ها را غیرفعال می کند، حاصل می شود. 
امروزه مجموعه ای از آنتی بیوتیک ها کشف شده اند که تقریبا در 

مداوای تمام عفونت ها موثرند.
در حال حاضر و در سراسر جهان، صحبت از باکتری هایی 
است که در برابر آنتی بیوتیک ها مقاوم اند، اما کشور فرانسه از این 
حیث مستثناست و در حقیقت در موقعیت بحرانی قرار ندارد و 
اگر احیانا مقاوم ترین انواع باکتری ها نیز در این کشور دیده شود، 
معموال از یک کشور خارجی در جنوب یا شرق، وارد شده است.

بیماری های عفونی-ویروسی که خاص انسان ها هستند و با 
واکسیناسیون پیشگیری می شوند، کامال شناخته شده اند. از آنجا 
که واکسیناسیون راه اصلی پیشگیری از آن هاست، شیوه طرح 
اجرای واکسیناسیون برای پیشگیری از شیوع این بیماری ها و 
شرایط زندگی و مهاجرت در گسترش و شیوع بیماریها بی تاثیر 
نیستند. بیماری هایی که در این گروه طبقه بندی می شوند، عبارتند 
از: سرخک، سرخجه، اریون، آنفوالنزای نوع B، فلج اطفال، 
هپاتیت نوع A و B، آبله مرغان و زونا. در خصوص این بیماری ها 
نیز باید بگوییم: از آنجا که روند کلی سیر بیماری حالتی نزولی دارد 
و به عبارت دیگر روند ابتال به بیماری در حال کاهش است، نباید 

انتظار تغییر و تحوالت مهمی را در سال 2017 داشته باشیم.
 atlantico.fr

تــازه ها

مطالعات محققان ژاپنی دانشگاه کیوشو نشان می دهد افرادی که 
فشار خونشان هر روز تغییر می کند، دو برابر بیشتر در معرض 

ابتال به بیماری های زوال عقل و آلزایمر قرار دارند.
این مطالعه نشان می دهد نوسان روز به روز فشار خون یکی 
از مهمترین عوامل خطر انواع زوال عقل از جمله آلزایمر است. 
بلکه  نمی داند،  آلزایمر  دلیل  را  خون  فشار  نوسان  مطالعه  این 
نوسان فشار خون در افراد عادی و مبتال به فشار خون باال را 

یک عامل خطر می داند.
این مطالعه نشان می دهد ثبات فشار خون می تواند در کاهش 
احتمال ابتال به آلزایمر موثر باشد؛ بنابراین افرادی که نوسان فشار 
خون دارند باید با استفاده از دارو فشار خون را ثابت نگه دارند. 
این کار به سالمت رگ های خونی کمک می کند. رگ های سالم 

سرچشمه مغز و ذهن سالم است.
فشار خون نیرویی است که توسط جریان خون به دیواره رگ 
ها وارد می شود تا خون در سراسر رگ ها و بدن جریان یابد. 
اگر این نیرو افزایش پیدا کند و در طول زمان ثابت باقی بماند، 

بدن با مشکالت زیادی روبرو می شود.
به  نفر  یک  میانسال،  فرد  سه  هر  بین  از  متوسط  طور  به 
بیماری  اصلی  عامل  باال  خون  فشار  است؛  مبتال  عارضه  این 
اختالالت چشمی  و  مغزی  سکته  کلیوی،  عروقی،  قلبی  های 

محسوب می شود. 
بر اساس آمار، حدود 1.8 میلیارد نفر در سراسر جهان از فشار 
خون باال رنج می برند و نکته حائز اهمیت این است که حدود 
50 درصد این افراد، از شرایط خود بی اطالع هستند و به هیچ 
اقدامی برای کاهش فشار خون دست نمی زنند.  نتایج این مطالعه 

در نشریه Circulation منتشر شده است.
 HealthDay

نـوسـان فشـارخـون و 
آنچه باید در مورد بیماری های عفونی بدانیمخطـر ابتـال بـه زوال عقـل

روزانمه

آینده بیماری های عفونی در سال 2017 )بخش اول(

 یک گزارش جدید نشان می دهد که حدود 
یک نفر از هر سه مورد مبتال به زوال عقل با 
پیروی از عوامل مناسب سبک زندگی، مانند 
انجام تمرینات جسمانی بیشتر یا داشتن یک 
زندگی اجتماعی فعال، قابل پیشگیری هستند.
 ،)NIA( به گفته موسسه ملی کهنسالی 
شایع ترین نوع زوال عقل یعنی بیماری آلزایمر، 
تقریبا 5 میلیون نفر را در ایاالت متحده با سن 
65 سال به باال تحت تاثیر قرار می دهد. با این 
وجود، این تنها یکی از انواع فراوان این بیماری 
است و بر اساس تخمین NIA، بین 20 تا 40 
درصد از افرادی که مبتال به این اختالل  تشخیص 
داده شده اند، دچار انواع دیگری از آن هستند.

برخی از عوامل خطر ابتال به زوال عقل که قبال توسط 
NIA شناسایی شده اند، عبارت اند از: سن، مصرف الکل، 

دیابت، فشار خون باال، افسردگی و سیگار کشیدن.
محققان شش عامل سبک زندگی را شناسایی کردند 
که مدیریت مناسب آنها می تواند به پیشگیری از زوال 
عقل کمک کند. آن ها در کنار این شش عامل، سه مداخله 
غیرپزشکی با اثر مشابه را مشخص کردند. این گزارش 
ادعا می کند که حدود 35 درصد از موارد ابتال به زوال 

عقل به این نه عامل وابسته هستند.

هیچ گاه برای پیشگیری زود نیست
 متخصصان میگویند که این عوامل خطر باید در هر 

مرحله از زندگی، از دوران کودکی تا کهنسالی، مورد توجه 
قرار گیرند. این گزارش تاکید می کند که این گام ها می توانند 
میزان نرخ بروز زوال عقل را تا 20 درصد کاهش دهند.

در سن باال، اجتناب کردن از سیگار کشیدن، مقابله با 
افسردگی، کنترل دیابت، انجام تمرینات جسمانی بیشتر و 
داشتن زندگی اجتماعی فعال تر بسیار مهم است. محققان 
همچنین اضافه می کنند که این موضوع می تواند بروز زوال 

عقل را تا 15 درصد بیشتر کاهش دهد.
 تمرکز زیادی بر ساخت داروها برای جلوگیری از 
زوال عقل، از جمله بیماری آلزایمر، وجود دارد؛ اما به رغم 
تالش ها برای یافتن داروهای پیشرفته برای بیماران، اقدامات 
غیر دارویی می توانند میزان موفقیت بیشتری داشته باشند.

 میزان بالقوه تاثیر کاهش عوامل خطر مربوط 
به زوال عقل، بیش از چیزی است که ما  می توانیم 

برای داروهای آزمایشی تصور کنیم.

تعامل اجتماعی بر داروهای 
ضدروان پریشی غلبه می کند

 جنبه اساسی دیگری که این گزارش مطرح 
کرده ، اثربخشی تعامل اجتماعی در درمان بیماران 
مبتال به زوال عقل است.  اغلب زمانی رفتار 
پرخاشگرانه و مضطرب بیماران مورد اهمیت واقع 
می شود که صحبت از امنیت و سالمتی آنها است. 
در این هنگام داروهای ضدروان پریشی مورد 
استفاده قرار می گیرند. داروهای ضدروان پریشی 
به طور معمول برای درمان آشفتگی و پرخاشگری مورد 
استفاده قرار می گیرند؛ اما نگرانی قابل توجهی در مورد این 
داروها به علت افزایش خطر مرگ و میر، عوارض جانبی قلبی 
عروقی، عفونت ها و خواب آوری زیاد وجود دارد. شواهد 
به استفاده موثرتر از مشارکت اجتماعی، به جای آرام بخش ها 
تاکید دارند. آن ها نشان دادند که افزایش فعالیت های اشتراکی 
و ارتباط اجتماعی، در مقابله با اضطراب و پرخاشگری 
موفق تر است. به گفته پژوهشگران: »تضعیف عوامل خطر، 
راهی قدرتمند را برای ما فراهم می کند تا بار جهانی زوال 

عقل را کاهش دهیم.« 
 ژاسمن یزدانی 

 MNT

رویکـردهای غیـرپزشـکی بـرای زوال عقـل موثـر هستنـد
ارتبـاط بی خوابی 

بـا زایمـان زودرس

خبــر

مطالعه انجام گرفته روی سه میلیون مادر نشان 
زایمان  به  منجر  می تواند  بی خوابی  که  داد 
متخصصان  بررسی  این  در  شوند.  زودرس 
کالیفرنیایی دریافتند زنان بارداری که دچار کم 
خوابی هستند دو برابر بیش از زنانی که خواب 
کافی دارند احتمال دارد شش هفته زودتر وضع 
حمل کنند. شاید به نظر برسد که ارتباط بین 
بی خوابی و زایمان زودرس در زنان باردار 
موضوع عجیبی نیست؛ اما پیش از این مطالعه ای 
در این زمینه انجام نگرفته بود. همچنین توجه 
به این ارتباط اهمیت دارد زیرا با انجام اقدامات 
مداخله ای ساده می توان مانع از این اتفاق شد. 
کارشناسان سالمت عمومی معتقدند درمان 
بهتر زنان باردار مبتال به اختالل خواب می تواند 
جان نوزادان را هم حفظ کند. هر سال در سراسر 
جهان 15 میلیون نوزاد نارس به دنیا می آیند. این 
کودکان زمان کمتری داشتند تا در رحم مادر 
رشد کنند و بیش از یک میلیون آنان به دلیل 
مشکالت بعدی جان خود را از دست می دهند. 
همچنین تعدادی از این نوزادان در سال های آتی 
دچار نارسایی شنوایی، ناتوانی در یادگیری و 

دیگر مشکالت جسمی می شوند.
 MedicalDaily

تــازه ها

مطالعات حاکی از آن است که مقابله با برخی فاکتورهای خطرزا در سنین 
میانسالی خطر ابتال به زوال عقلی را در افراد کاهش می دهد. احتمال 
ابتال به زوال عقلی به فاکتورهای متعددی مرتبط است که برخی از آنها 
همچون دیابت، فشار خون باال و استعمال سیگار بر سالمت قلب و 
عروق هم تاثیر دارند. در بررسی جدید آمده است وجود این فاکتورهای 
خطرزا در دوره میانسالی ممکن است احتمال ابتال به زوال عقلی را 
در دوره های بعدی زندگی افزایش دهد. متخصصان آمریکایی اظهار 
داشتند: این بررسی تاکید کننده اهمیت کنترل فاکتورهای خطرزا در 
سالمت قلب همچون فشار خون باال در پیشگیری از ابتال به زوال عقلی 
در سنین باالست. متخصصان آمریکایی همچنین با بیان اینکه آنچه برای 
سالمت قلب مفید است برای مغز هم سودآور است اظهار کردند که زوال 
عقلی در این کشور به نگرانی فزاینده در حوزه سالمت عمومی تبدیل 
شده است. زوال عقلی شامل گروهی از بیماری ها می شود که عملکرد 
مغز را تحت تاثیر قرار می دهند. آلزایمر متداول ترین شکل زوال عقلی 

است که نزدیک به دو سوم آن را شامل می شود. 
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سالمت قلـب خطـر ابتـال بـه 
زوال عقـل را کـاهـش می دهـد
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