
آمار جهانی شیوع کرونا
روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۱۳ کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 

قربانی می گیرد. 
به گزارش سپید، تازه ترین آمارها حاکی از آن است 
که شمار قربانیان کروناویروس جدید، عامل بیماری 
کووید-۱۹ به ۳۹۳ هزار و ۲۲۴ نفر رسیده و تاکنون 
ابتالی شش میلیون و ۷۰۳ هزار و ۹۵ نفر نیز به 

این بیماری تأیید شده است.
همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون سه میلیون و 
۲۵۲ هزار و ۳۷۸ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹ 

تاکنون بهبود یافته اند.
تاکنون در بسیاری از کشورهای درگیر کروناویروس 
جدید محدودیت های اعمال شده برای کنترل شیوع 
این عفونت برداشته شده و عالوه بر بازگشایی 
افراد  برای  تردد  امکان سفر و  کارها،  کسب و 

فراهم شده است.
در حالی که تا چندی پیش اروپا به یکی از مراکز 
شیوع کروناویروس جدید در جهان تبدیل شده بود 

اما این عفونت اکنون در بیشتر کشورهای اروپایی 
کنترل شده است و در حال حاضر آمریکای جنوبی 
به ویژه برزیل و مکزیک به دو کانون جدید برای 
شیوع این ویروس تبدیل شده و سازمان  جهانی 
بهداشت نیز نسبت به وضعیت کشورهای این منطقه 

ابراز نگرانی کرده است. 

آمریکا همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با 
بیماری کووید-۱۹ قرار داشته و بیشترین آمار قربانیان 
و مبتالیان به این بیماری را به خود اختصاص داده 
است. طبق آخرین آمار شمار قربانیان این کشور از 

۱۱۰ هزار نفر عبور کرده است.
از سوی دیگر برزیل و روسیه به لحاظ تعداد مبتالیان 

به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند و 
انگلیس نیز پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان 
ناشی از کروناویروس را به خود اختصاص داده است.
بنابرگزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که 
بنابر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند 
تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است:
۱. ایاالت متحده یک میلیون و ۹۲۴ هزار و ۵۱ 

مبتال، ۱۱۰ هزار و ۱۷۳ قربانی
۲.  برزیل ۶۱۵ هزار و ۸۷۰ مبتال، ۳۴ هزار و ۳۹ قربانی
۳.  روسیه ۴۴۱ هزار و ۱۰۸ مبتال، ۵۳۸۴ قربانی

۴. اسپانیا ۲۸۷ هزار و ۷۴۰ مبتال، ۲۷ هزار و ۱۳۳ قربانی
انگلیس ۲۸۱ هزار و ۶۶۱ مبتال، ۳۹ هزار و   .۵

۹۰۴ قربانی
۶. ایتالیا ۲۳۴ هزار و ۱۳ مبتال، ۳۳ هزار و ۶۸۹ قربانی

۷. هند ۲۲۷ هزار و ۲۹ مبتال، ۶۳۶۳ قربانی
۸. آلمان ۱۸۴ هزار و ۹۲۳ مبتال، ۸۷۳۶ قربانی

۹. پرو ۱۸۳ هزار و ۱۹۸ مبتال، ۵۰۳۱ قربانی
۱۰. ترکیه ۱۶۷ هزار و ۴۱۰ مبتال، ۴۶۳۰ قربانی.ایسنا

یک مطالعه جدید نشان داده است که افزایش شاخص توده بدنی و 
همچنین سایز کمر، باعث تسریع پیری مغز در بزرگساالن می شود. 
به گزارش سپید، متخصصان دانشکده پزشکی دانشگاه میامی که نتایج 
مطالعه خود را در مجله "Neurology" منتشر کرده اند، دریافته اند که 
بین شاخص توده بدنی )BMI( و سرعت پیری مغز ارتباط وجود 
دارد. شاخص توده بدنی، به نسبت وزن به قد فرد اطالق می شود و 

روشی برای محاسبه میزان چربی های بدن است.
متخصصان طی یک مطالعه شش ساله روی شاخص توده بدنی 

۱۲۰۰ نفر اعالم کردند که داشتن شاخص باالتر از ۳۰ و سایز کمر 
باالتر از ۱۰۴ سانتی متر، خطر نازک شدن قشر مغز و کاهش ماده سفید 
مغز را افزایش می دهد. حجم ماده سفید مغز به طور طبیعی بر اثر 
افزایش سن کاهش می یابد؛ ولی چاقی این روند را تسریع می کند. 
به گفته محققان، چاقی و اضافه وزن می تواند مغز بزرگساالن را ۱۰ 
سال پیرتر کند و خطر ابتال به مشکالت شناختی و بیماری هایی 
مانند دمانس را در آنها افزایش دهد. بر اساس اعالم مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده )CDC(، تقریبا ۷۲ درصد از 

بزرگساالن آمریکایی در سنین ۲۰ سال و باالتر دارای اضافه وزن یا 
چاقی هستند. این آمار هشداردهنده است، به خصوص که اضافه 
وزن افراد را در معرض خطر ابتال به فشار خون باال، دیابت نوع ۲، 
بیماری عروق کرونر قلب، سکته مغزی، آرتروز، سرطان های کبد، کلیه، 
لوزالمعده، کیسه صفرا و همچنین اضطراب و افسردگی قرار می دهد.
به گزارش دویچه وله، شاخص توده بدنی زیر ۲۵ نشان دهنده وزن 
سالم، شاخص توده بدنی ۲۵ تا ۳۰ نشان دهنده اضافه وزن و شاخص 

توده بدنی باالی ۳۰ نشان دهنده چاقی است.ایسنا

چاقی،مغزبزرگساالنرا۱۰سالپیرمیکند

خبـر

پس از تردید محققان در صحت داده های یک پژوهش که در آن 
نسبت به ضررهای مصرف »هیدروکسی کلروکین« برای درمان کرونا 
هشدار داده شده بود، مجله معتبر و تخصصِی »لنست«، این مقاله 

را حذف کرد. 
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت )WHO( هم که بر اساس 
همین تحقیق، مطالعه روی فواید این دارو را متوقف کرده بود از 

شروع مجدد آزمایشات و تحقیقات خبر داد.
سه نفر از محققانی که روی این مقاله علمی کار کرده بودند به 
منتقدان گفتند که قادر نیستند صحت ادعاهای خود را اثبات کنند 
چرا که شرکت »سرجیفیر« که سفارش دهنده این تحقیق بود اجازه 
تحقیق مستقل درباره داده های مورد استناد این پژوهش را نمی دهد.
سپان دسای، مدیرعامل شرکت سرجیفیر که در زمینه سالمت و 
بهداشت فعالیت می کند و نام او به عنوان چهارمین تهیه کننده این 
تحقیق ذکر شده بود به روزنامه بریتانیایی گاردین گفته که آماده 
همکاری با محققان مستقل در زمینه این گزارش است اما داده های 
درخواست شده را تحویل نخواهد داد چرا که این کار »قض توافق 
نامه های میان شرکت او و مراجعانش و همچنین نقض تعهد محرمانه 

نگه داشتن این اطالعات« است.

در مقاله ای که با استناد به این تحقیق چند 
روز پیش در مجله علمی لنست منتشر شد 
آمده بود که حدود ۹۶ هزار بیمار کرونا در 
۶۷۱ بیمارستان در سراسر جهان در جمع 
آوری داده های آن مشارکت داشته اند. در این 
مقاله ادعا شده بود که ۱۵ هزار بیمار مبتال به 
کرونا در جریان این تحقیق دوز هیدروکسی 
کلروکین یا مشتقات آن همچون کلروکین را 
به تنهایی یا در ترکیب با داروهای آنتی بیوتیک 

استفاده کرده بودند. این مقاله که اکنون صحت آن زیر سوال رفته، 
مدعی شده بود که نتیجه این تحقیق نشان داده که هیدروکسی 
کلروکین هیچ فایده ای برای بیماران کووید۱۹ نداشته و حتی خطر 

بروز عوارضی چون آریتمی ضربان قلب و مرگ را باال می برد.
مندیپ مهرا، استاد دانشگاه هاروارد که مدیریت این تحقیق را بر عهده 
داشته و به همراه فرانک راشیتزکا از بیمارستان دانشگاهی زوریخ و 
امیت پتل از دانشگاه یوتا این مقاله را تهیه کرده بودند با انتشار بیانیه ای 
گفته اند که آنها برای بازبینی یک نهاد ثالث روی داده های مورد استفاده 
در این مقاله درخواست کرده بودند اما شرکت سرجیفیر با آن ها 

همکاری نکرده است. مقاالت علمی معموال 
پیش از انتشار در مجالت معتبر باید از سوی 
دیگر محققان و ارزیاب های مستقل بازبینی 
شوند و روش تحقیق آن ها مورد تایید دیگر 
پژوهشگران و خبرگان قرار گیرد. با وجود 
رد اعتبار این پژوهش، هنوز هم بسیاری از 
دانشمندان و پزشکان نسبت به کارآیی داروی 
هیدروکسی کلروکین در درمان کرونا تردید 
دارند. این دارو برای درمان ماالریا سودمند 
خوانده شده و حتی برای بیماری هایی چون لوپوس و آرتروز هم 
توصیه می شود اما هنوز تحقیق و ارزیابی بالینی درباره سودمندی 
آن برای بیماران کووید۱۹ قطعی نشده است. در عین حال نتایج 
یک تحقیق بالینی در دانشگاه پزشکی مینه سوتا آمریکا نشان داده که 
هیدروکسی کلروکین برای پیشگیری از کووید ۱۹ موثر نیست. روز 
چهارشنبه )سوم ژوئن( سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد تحقیق 
درباره این دارو که در پی انتشار این گزارش متوقف شده بود را از 
سر خواهد گرفت. تحقیقات مشابهی نیز هم اکنون در کشورهایی 

چون سنگال، آمریکا و انگلیس در حال انجام است.ایسنا

ازسرگیریآزمایشاتروی»هیدروکسیکلروکین«

5 شماره ۱۶۶۵ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹


