
تاثیرشگفت انگیزداروی دیابت نوع ۲ بر بهبود بیماران کرونایی
از  یافته های خود  تازه ترین  در  محققان چینی 
درمان  در  متفورمین  داروی  بی نظیر  اثربخشی 

بیماران مبتال به ویروس کرونا خبر دادند. 
به گزارش سپید، ویروس کرونا از زمستان سال 
گذشته آغاز و ظرف مدت کوتاهی تبدیل به 
یک پاندمی شد. این ویروس تاکنون بیش از 
نیم میلیون از مردم جهان را به کام مرگ برده 
و میلیون ها نفر را هم مبتال کرده است. در حال 
حاضر دانشمندان و محققان زیادی در تالشند 

تا راه درمانی برای آن بیابند. 
در جریان این تالش ها ی شبانه روزی در حال 
حاضر غالب بر ۱۰۰ کاندیدای واکسن از سوی 
داروسازی  مختلف  شرکت های  و  دانشگا ه ها 
معرفی شده که از میان آن ها تنها نزدیک به ۱۰ 
مورد به تایید سازمان جهانی بهداشت رسیده 
است. چین از جمله کشور های پیشتاز در این 
زمینه بوده است و به تازگی مقامات این کشور 
از تایید و تصویب واکسن کرونای جدید خود 

برای استفاده در ارتش خبر داده اند. 
در کنار واکسن هایی که در حال سپری مراحل 

بالینی هستند، محققان اثربخشی دارو هایی مانند 
هیدروکسی کلروکین را هم مورد آزمایش قرار 
دادند؛ این دارو برای درمان ماالریا استفاده می شود 
که با تحقیقاتی که انجام شد، متخصصان دریافتند 

که این دارو نه تنها تاثیری بر درمان بیماری کووید 
۱۹ ندارد بلکه باعث وخامت حال بیماران نیز 
بهداشت  جهانی  سازمان  رو  این  از  می شود؛ 
استفاده از این دارو را برای درمان مبتالیان به 

ویروس کرونا ممنوع اعالم کرد. 
و حاال در آخرین مطالعه ای که دانشمندان چینی 
بر روی بیماران کرونایی در ووهان انجام دادند، 
به نتایج تازه ای دست یافتند که می تواند نقطه 
امیدی برای بهبود مبتالیان به ویروس کرونا باشد. 
در این مطالعه مشخص شد میزان مرگ و میر در 
میان آن دسته از بیمارانی که از داروی متفورمین 
یا همان گلوکوفاژ استفاده کرده اند، بسیار کمتر از 
سایرین بوده است. این دارو برای درمان دیابت 

نوع ۲ استفاده می شود. 
محققان با بررسی پرونده ۱۰۴ بیمار کرونایی 
بستری از ماه ژانویه تا مارس دریافتند، این دارو 
اثر بی نظیر و قابل توجهی در کاهش التهاب در 
بیماران داشته و جان بسیاری را نجات داده است. 
متفورمین که از دهه ۱۹۵۰ برای درمان بیماران 
مبتال به دیابت نوع ۲ مورد استفاده قرار می گیرد 
همچنین تاثیر بسزایی بر درمان سرطان سینه و 
بیماری های قلبی داشته و به دلیل قیمت مناسب 
آن، به راحتی قابل تهیه و استفاده است.باشگاه 

خبرنگاران جوان

داد:  هشدار  آمریکا  در  عفونی  بیماری های  ارشد  کارشناس 
»احتمال می رود در آینده نزدیک روزانه ۱۰۰ هزار بیمار جدید 

مبتال به کووید-۱۹ در این کشور شناسایی شود.«
به گزارش سپید، آنتونی فائوچی کارشناس ارشد بیماری های 
عفونی در آمریکا هشدار داد: »ممکن است به زودی شمار 
به ۱۰۰ هزار  این کشور  در  بیماری کووید-۱۹  به  مبتالیان 

نفر در روز برسد.«
به گفته مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا 
درصورتیکه مردم این کشور دستورالعمل های بهداشت عمومی 
را رعایت نکنند افزایش روزانه موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ 

بیش از دو برابر افزایش پیدا می کند.  وی گفت: »در حال حاضر 
روزانه حدود ۴۰ هزار مورد جدید ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
مردم  صورتیکه  در  و  می شود  شناسایی  آمریکا  سراسر  در 
استفاده از ماسک و حفظ فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
نکنند ممکن است شمار مبتالیان به این بیماری طی یک روز 

به ۱۰۰ هزار نفر برسد.«
این کارشناس ارشد بیماری های عفونی تاکید کرد: »ضمانتی 
بیماری کووید-۱۹  با  مقابله  برای  تولید واکسن موثر  برای 
وجود ندارد.« به گزارش اسکای نیوز، موارد ابتال به بیماری 
برابر  دو  از  بیش  آمریکا  ایالت   ۱۰ در  حداقل  کووید-۱۹ 

لس آنجلس  شهر  در  بیماری  شیوع  کانون  و  داشته  افزایش 
شناسایی شده است.ایسنا

احتمال افزایش روزانه ۱۰۰ هزار مبتال به کرونا در آمریکا

خبـر

نتایج مطالعات جدید نشان می دهد که کودکان 
بزرگساالِن  مثل  و  راحتی  به  می توانند  نیز 
بزرگترها  به  را  کروناویروس جدید  آلوده، 

کنند.  منتقل 
در  سوئیسی  متخصصان  سپید،  گزارش  به 
گزارشی اعالم کردند: »هنوز مشخص نیست 

کودکان به چه میزان می توانند کروناویروس 
جدید را گسترش دهند اما نتایج مطالعات 
نشان می دهد که ممکن است کودکان همچون 
این ویروس  به راحتی  آلوده و  بزرگساالِن 

را منتقل کنند.«
از  کمتر  »کودکان  داشتند:  اظهار  محققان 
مبتال  کووید-۱۹  بیماری  به  بزرگساالن 
می شوند و تعداد کمتری از آنان دچار نوع 
نظر  به  همچنین  می شوند  بیماری  شدید 
این  انتقال  اصلی  عامل  کودکان  نمی رسد 
ویروس باشند اما در واقع احتمال آلوده شدن 

کودکان در هر سنی وجود دارد.«
محققان سوئیسی اظهار داشتند: »به رغم تعداد 
باالیی از موارد عفونت خفیف یا خاموش، 

بیماری  انتقال  به عنوان عامل  باید  کودکان 
در نظر گرفته شوند مگر اینکه خالف این 

امر ثابت شود.«
بیماری  به  این بررسی ۲۳ کودک مبتال  در 
کووید-۱۹ مورد مطالعه قرار گرفته که در 
بدن تمامی آنان به جز دو نفر میزان ویروس 
مشاهده شده با افراد بزرگسال آلوده »برابر« 

بوده است.«
محققان  خبری سی ان ان،  شبکه  گزارش  به 
تاکید کردند: »با توجه به میزان نسبتا پایین 
موارد شیوع در میان کودکان حتی در مناطق 
تحقیقات  تا  است  الزم  درگیر،  شدت  به 
بیشتری در مورد تاثیر کودکان در گسترش 

این ویروس انجام شود.«

کودکان همچون بزرگساالن ناقل کروناویروس هستند
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