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 کرونا داروی ژاپنی برای ویروس

 ژاپنی شده ساخته یآنفوالنزا داروی فاویپیراویر که است شده داده نشان

(favipiravir (also known as Avigan  (عنوان با همچنین Avigan می شناخته 

 بر هم و است مؤثر بیماران در COVID-19 ویروس زمان مدت کاهش در هم( شود

 نتایج. اند گرفته قرار دارو این با درمان تحت که افرادی ریه بهبود شرایط اساس

 چین پزشکی مقامات توسط شنژن و ووهان در مبتال بیماران در بالینی آزمایشات

 .است شده انجام

 در ها کارآزمایی این ، چین آوری فن و علوم وزارت مسئول ، شینمین ژانگ گفته به

 تهیه آنفوالنزا معالجه در استفاده برای قبالً دارو این که آنجا از و بود بیمار 340 کل

 .گاردین به توجه با چهارشنبه. است "باالیی ایمنی درجه" دارای ، است شده تأیید و

 مثبت مورد  بیماران آن طی در که دهد می نشان را ای دوره کاهش آزمایشات این 

 در ریه وضعیت در بهبود و ، رسیده چهارروز به روز 11 از مثبت جدید کروناویروس برای

 حالی در ، است شده داده نشان فاویپیراویر با درمان تحت بیماران از درصد 91 حدود

 .نکردند دریافت دارو که بود افرادی برای درصد 62 فقط که

 نیست COVID-19 درمان در دارو اثربخشی آزمایش برای تالش تنها چینی مطالعات

 روزنامه به ژاپن بهداشتی منبع یک. زنند می پیوند را خود مطالعات ژاپنی پزشکان -

 شده داده نفر 80 تا 70 حدود به تاکنون دارو این که گفت شیمبون مانیچی ژاپنی

 که شدیدتر عالئم به مبتالیان درمان در که دهد می نشان اولیه نتایج اما ، است

 .نیست مؤثر است کرده پیدا گسترش و تکثیریافته آنها در قبالً ویروس



 خفیف موارد در حتی ویروس حضور زمان مدت کاهش در که درمانی ، وجود این با 

 ای فایده تواند می ، متوسط عالمت بیماران در آن اثرات کاهش در و است موثر نیز

 استفاده برای تأییدیه هرگونه البته. باشد داشته ویروس کورنا با مستمر مبارزه برای

 استفاده تأیید آن دنبال به و دارد بیشتر بالینی آزمایش به نیاز favipiravir از

 کشور هر به مربوط پزشکی درمانی اقدامات کننده تنظیم دستگاه توسط گسترده

 .شود می انجام

 در و اند گرفته قرار آزمایش مورد COVID-19 درمان برای درمانی داروهای سایر

 طور به یا نگرفته قرار تأیید مورد ویروسی ضد هیچ هنوز اما هستند توسعه مرحله

 عالئم که دیگری یداروها. است نشده ایجاد جدید کروناویروس با مقابله برای خاص

 علوم توسط که ترکیبی ، Remadesivir: از عبارتند اند داده نشان را اولیه نویدبخشی

Gilead داده نشان عمومی ویروس ضد یک عنوان به را آن نوید و است شده تولید 

 .است
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