
آمار همه گیری کرونا در جهان خبـر

بیش از ۱۱۵ میلیون مبتال تاکنون
آمار جهانِی مبتالیان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۵ 
میلیون و ۳۰۲ هزار و ۶۷ نفر رسیده و مرگ دو 
میلیون و ۵۶۰ هزار و ۶۴۷ نفر بر اثر ابتال به این 

بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۹۱ میلیون 
و ۱۲۷ هزار و ۳۷۳ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ بهبود 
یافته اند. روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
که تاکنون در ۲۱۹ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، 
ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

آمریکا تاکنون با بیش از ۲۹.۳ میلیون مبتال و بیش از 
۵۲۹ هزار قربانی، همچنان در صدر فهرست کشورهای 

درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از ۱۱.۱ میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان 
به کووید-۱۹ در برزیل هم از ۱۰.۶ میلیون نفر فراتر 
رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ 
باالترین شمار مبتالیان است. همچنین پس از ایاالت 
متحده تاکنون کشورهای برزیل، مکزیک، هند و 
انگلیس به ترتیب باالترین آمار قربانیان این بیماری 
را ثبت کرده اند. تعداد جان باختگان کووید۱۹ در 
انگلیس از ۱۲۳ هزار نفر عبور کرده و این کشور 
نیز تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در اروپا داشته 
است. به عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا در ایتالیا 
هم از ۹۸ هزار نفر عبور کرده و در میان کشورهای 

اروپایی در رتبه دوم این جدول قرار دارد. همچنین 
فرانسه بیش از ۸۷ هزار، روسیه بیش از ۸۶ هزار و 
۸۰۰ و آلمان نیز بیش از ۷۱ هزار فوتی بر اثر ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ را گزارش داده اند. پس از این 
کشورها، اسپانیا با بیش از ۶۹ هزار، ایران با بیش از 
۶۰ هزار، کلمبیا با بیش از ۵۹ هزار، آرژانتین با ۵۲ 
هزار، آفریقای جنوبی با بیش از ۵۰ هزار، پرو با بیش 
از ۴۶ هزار و لهستان با بیش از ۴۴ هزار جان باخته 
دیگر کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  

و میر ناشی از کووید ۱۹ را ثبت کرده اند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان 
این بیماری در ۱۰ کشوری که طبق گزارش های 
رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح 

روز چهارشنبه به ترتیب به شرح زیر است:
۱. آمریکا: ۲۹ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۷۰۵ مبتال، ۵۲۹ 

هزار و ۲۱۴ قربانی
۲. هند: ۱۱ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۱۶ مبتال، ۱۵۷ 

هزار و ۳۸۵ قربانی

۳. برزیل: ۱۰ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۸۴۵ مبتال، ۲۵۷ 
هزار و ۵۶۲ قربانی

۴. روسیه: چهار میلیون و ۲۶۸ هزار و ۲۱۵ مبتال، 
۸۶ هزار و ۸۹۶ قربانی

۵. انگلیس: چهار میلیون و ۱۸۸ هزار و ۴۰۰ مبتال، 
۱۲۳ هزار و ۲۹۶ قربانی

۶. فرانسه: سه میلیون و ۷۸۳ هزار و ۵۲۸ مبتال، ۸۷ 
هزار و ۲۲۰ قربانی

۷.اسپانیا: سه میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۸۴ مبتال، ۶۹ 
هزار و ۸۰۱ قربانی

۸. ایتالیا: دو میلیون و ۹۵۵ هزار و ۴۳۴ مبتال، ۹۸ 
هزار و ۲۸۸ قربانی

۹. ترکیه: دو میلیون و ۷۲۳ هزار و ۳۱۶ مبتال، ۲۸ 
هزار و ۷۰۶ قربانی

۱۰. آلمان: دو میلیون و ۴۶۲ هزار و ۶۱ مبتال، ۷۱ 
هزار و ۳۲۵ قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر ۲۱ کشور اول این 
جدول، همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور کرده اند 
و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که سه کشور 
رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای 
روسیه، انگلیس، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، آلمان، 
کلمبیا، آرژانتین، مکزیک، لهستان، ایران ،آفریقای 
جنوبی،اوکراین، اندونزی، پرو، جمهوری چک و 

هلند نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

مقامات کره جنوبی از آغاز تحقیقات در رابطه با علت مرگ دو 
نفر پس از تزریق واکسن کروناویروس آسترازنکا خبر دادند.

به گزارش سپید، مقامات کره جنوبی روز چهارشنبه اعالم کردند: 
»بررسی علت فوت دو نفر که به بیماری های زمینه ای مبتال بودند 
و چند روز پس از تزریق واکسن کروناویروس آسترازنکا فوت 
کرده اند، آغاز شده است.« رسانه های محلی اعالم کردند: »یک 
بیمار ۶۳ ساله که در خانه سالمندان زندگی می کرده و به بیماری 
مغزی-عروقی مبتال بوده پس از دریافت واکسن آسترازنکا دچار 
عالئمی از جمله تب شدید می شود. این بیمار به بیمارستان منتقل 
شد اما پس از بروز عالئم مسمومیت خون و ذات الریه جان خود 
را از دست داد.« همچنین فرد دیگری که حدود ۵۰ سال داشته 
است و به اختالالت قلبی و دیابت مبتال بوده یک روز پس از 

تزریق واکسن دچار سکته قلبی می شود و فوت می کند.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در کره جنوبی اعالم کرده 
است که بررسی علت فوت این دو نفر در حال انجام است اما 

جزئیات گزارش رسانه های محلی را تایید نکرده است.
سخنگوی شرکت آسترازنکا در سئول گفت: »این شرکت در حال 

حاضر در این رابطه اظهارنظر نمی کند.«
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، کره جنوبی هفته 
گذشته واکسیناسیون کروناویروس را آغاز کرد. تا نیمه شب سه شنبه 
۸۵ هزار و ۹۰۴ نفر اولین دوز از واکسن آسترازنکا را دریافت کرده 

و به ۱۵۲۴ نفر واکسن فایزر تزریق شده است.

بررسی علت مرگ ۲ دریافت کننده واکسن آسترازنکا در کره جنوبی

پزشکان سوئدی از وضع حمل زن باردار مشکوک به ابتال به 
کووید-۱۹ خبر دادند که نوزاد او نیز به این بیماری مبتالست.

به گزارش سپید، این زن باردار مشکوک به ابتال به کووید-۱۹ به 
دلیل احساس درد شدید در ناحیه شکم به بیمارستانی در سوئد 
مراجعه می کند. پزشکان حین معاینات متوجه می شوند که ضربان 
قلب جنین به طور غیرمعمولی پایین است و می تواند نشانه این 

باشد که جنین اکسیژن کافی دریافت نمی کند.
پزشکان به طور اورژانسی عمل سزارین انجام دادند و نوزاد را به 
دنیا آوردند. سپس آزمایش خون نوزاد تایید کرد که سطح اکسیژن 
خون او بسیار پایین است و نتیجه آزمایش سواب حلق نوزاد و 

مادر حاکی از ابتالی هر دوی آنها به بیماری کووید-۱۹ بود.

بررسی های انجام شده این احتمال را تایید کرد که نوزاد زمانیکه در 
رحم مادر بوده به بیماری کووید-۱۹ مبتال شده است.

پزشکان سوئدی دریافتند که ژنوم ویروسی در مادر و نوزاد مشابه 
بوده است، هرچند، چند روز بعد، توالی ژنتیکی جدید نشان داد 
گونه  و شامل  کرده  تغییر  نوزاد  بدن  در  ویروسی  که جمعیت 
جهش یافته ویروس در کنار گونه اصلی ویروس است که از 

مادر منتقل شده است.
به گفته پزشکان سوئدی از نظر دانش و اطالعاتی که در دسترس 
ما قرار دارد این اولین مورد از تغییر ژنتیکی کروناویروس در محیط 
منحصر به فرد انتقال از مادر به جنین قبل از تولد است. اگرچه 
جهش ویروس ها امری عادی است. این جهش )که A۱۰۷G نامیده 

می شود( فقط پنج روز پس از تولد نوزاد اتفاق افتاد.
تغییرات ژنتیکی ممکن است در اثر تماس کودک با محیط خارجی 
بیرون از رحم مادر تحریک شده باشد. با این حال، تعجب آور بود 

که این جهش به سرعت رخ داده است.
به گزارش ایسنا به نقل از ساینس الرت، پزشکان اعالم کردند: 
»این مادر پس از بهبودی و چهار روز پس از زایمان از بیمارستان 
مرخص شده است اما نوزاد به دلیل تولد پیش از موعد هنوز تحت 
کنترل قرار دارد. در بدن نوزاد آنتی بادی علیه ویروس ایجاد شده 
و پس از تولد عالئم شدیدی از بیماری نداشته است. بنابراین، 
سیستم ایمنی بدن نوزاد ویروس را خنثی کرده زیرا هیچ آنتی بادی 

در شیر مادر پیدا نشده است.«

جهش کروناویروس در نوزاد سوئدی مبتال به کووید-۱۹
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