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آمار همه گیری کرونا خبـر

شماره 2031 24 شهریور 1400

بیش از ۲۲۶ میلیون بیمار کووید درجهان

شمار مبتالیان به بیماری »کووید-1۹« ناشی از 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 22۶ میلیون 
و 10۹ هزار و 1۹0 نفر رسیده و مرگ چهار میلیون 
و ۶۵2 هزار و ۷23 نفر بر اثر ابتال به این بیماری 

نیز تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین 202 میلیون و ۷4۹ هزار و 
۸۵۹ نفر از مبتالیان به کووید1۹ تاکنون بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-1۹ که 

تاکنون در 221 کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 
قربانی می گیرد. بر اساس آمارهای جهانی، آمریکا 
با بیش از 42.1 میلیون مبتال و بیش از ۶۸0 هزار 
قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 

با بیماری کووید-1۹ قرار دارد.
هند نیز با آمار بیش از 33.2 میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال قرار 

دارد و آمار مبتالیان به کووید-1۹ در برزیل هم از 
21 میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین 
کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است. 
همچنین پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل 
با بیش از ۵۸۷ هزار و هند با بیش از 443 هزار 
جانباخته، باالترین آمار قربانیان کووید1۹ را در این 

فهرست جهانی گزارش داده اند.
بنابر آمار به روز شده در پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، 
شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در 10 کشوری 
که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز سه شنبه به ترتیب به شرح زیر 

است. بر اساس این فهرست، روسیه نیز با گذشتن 
از آمار 1۹3 هزار جانباخته تاکنون بیشترین تلفات 

کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است.
به گزارش ایسنا، براساس آمار فوق در حال حاضر 
در 1۵ کشور، شمار مبتالیان از رقم سه میلیون نفر 
عبور کرده  است و پس از ایاالت متحده، هند و 
برزیل - که همچنان سه کشور رکورددار شمار 
مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای انگلیس، روسیه، 
فرانسه، ترکیه، ایران، آرژانتین، کلمبیا، اسپانیا، ایتالیا، 
اندونزی، آلمان و مکزیک نیز بیش از سه میلیون 

مبتال را ثبت کرده اند.

نتایج یک مطالعه که به تازگی در آرژانتین منتشر شده نشان 
داده است تزریق یک دوز از واکسن اسپوتنیک وی ساخت 
روسیه می تواند از بستری شدن و مرگ ناشی از کووید-1۹ در 

سالمندان به میزان قابل توجهی جلوگیری کند.
به گزارش سپید، تحقیق انجام شده در آرژانتین که نشریه معتبر 
لنست داده های آن را منتشر کرده، نشان می دهد: »تزریق یک 
دوز واکسن کروناویروس ساخت روسیه موسوم به اسپوتنیک 
وی نسبت به دیگر واکسن های پیشرو و تولید شده برای مقابله 
با این بیماری از اثربخشی بیشتری برخوردار است و می تواند از 
افراد مسن و سالمند در برابر نوع شدید بیماری محافظت کند.«

تیمی از محققان آرژانتینی اطالعات مربوط به افرادی را که از تاریخ 
2۹ دسامبر 2020 تا 21 مارس 2021 در سیستم واکسیناسیون 
آنالین استان بوئنس آیرس ثبت نام کرده بودند، مورد تجزیه 
و تحلیل قرار دادند. در مجموع، اطالعات نزدیک به 41۶ هزار 
نفر که اولین دوز واکسن اسپوتنیک وی را دریافت کردند از 
جمله حدود 40 هزار و 400 فرد ۶0-۷۹ ساله با اطالعات 3۹ 

هزار نفر که واکسینه نشده بودند، مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشان داد که واکسن فوق از اثربخشی ۷۸.۶ 
درصدی در پیشگیری از عفونت های کووید-1۹، تاثیر ۸۷.۶ 
تاثیر ۸4.۸ درصدی در  درصدی در کاهش موارد بستری و 

جلوگیری از فوت افراد ۶0-۷۹ ساله برخوردار بوده است. به 
گفته محققان اثر واکسن در همه گروه های دیگر یکسان بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، محققان به منظور مقایسه 
بین واکسن ها، هشت مطالعه مختلف در مورد واکسن های فایزر، 
آسترازنکا، مدرنا و جانسون اند جانسون را مورد بررسی قرار 
بودند.  کرده  دریافت  را  واکسن  از  دوز  یک  افراد،  که  دادند 
نتایج بدست آمده نشان داد که اثربخشی این چهار واکسن در 
پیشگیری از بروز بیماری همراه با عالمت، بستری شدن و مرگ 
ناشی از بیماری به ترتیب بین ۷۶-۵1، ۹1-۶۶.۹ و ۸۵-۹1 

درصد بوده است.

مجله معتبر »لنست« منتشر کرد

اثربخشی باالی یک دوز از واکسن »اسپوتنیک وی« در سالمندان

شرکت واکسن سازی سینوفارم چین از تولید دو داروی جدید 
برای درمان بیماران کرونا خبر داد.

به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سینوفارم، 
شرکت چینی تولیدکننده واکسن کرونا فاش کرد که در حال 
توسعه دو داروست که می تواند تاثیر ویروس جدید کرونا را در 
افراد مبتال به این ویروس کاهش داده و بر روی بیماران مبتال به 

عالئم خفیف موثر خواهد بود.
ژانگ یونتائو، معاون رئیس جمهور و دانشمند ارشد گروه ملی 
بیوتکنولوژی وابسته به سینوفارم  گفت این دو دارو که بر اساس 
ایمونوگلوبولین انسانی و آنتی بادی مونوکلونال به طور نسبی 
تهیه شده اند، برای خنثی سازی ویروس و کاهش بار ویروسی 

در بدن انسان استفاده می شوند. ژانگ گفت این دارو ها بر اساس 
داده های استفاده اضطراری قبلی دارو ها و الزامات شیوه نامه های 

بالینی فعلی بر بیماران با عالئم خفیف یا متوسط موثر هستند.
یکی از دو دارویی که ژانگ به آن اشاره کرد برای اولین بار در 
نمایشگاه بین المللی تجارت 2021 چین در اوایل این ماه فاش 
شد. این شرکت ادعا کرد که این اولین داروی کووید-1۹ در 
جهان است که بر اساس ایمونوگلوبولین انسانی ساخته شده از 

پالسما بیماران بهبود یافته کرونایی تولید شده است.
این دارو وارد آزمایش های بالینی می شود و تولیدکننده با شرکای 
بین المللی همکاری نزدیک دارد. داروی جدید حاوی سطح 
باالیی از آنتی بادی های خنثی کننده کروناویروس جدید است.

داروی دیگر بر اساس یک آنتی بادی مونوکلونال قوی علیه نوع 
دلتاست که توسط یک تیم تحقیقاتی تحت شرکت سینوفارم کشف 
شده است. آنتی بادی مونوکلونال می تواند اتصال کروناویروس جدید 
را به آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین 2 مسدود کند. این آنزیم به غشای 
سلول های واقع در روده، کلیه، کیسه صفرا و قلب متصل شده است. 
آنتی بادی می تواند از آلوده شدن ویروس به سلول ها جلوگیری 
کند. به گفته Global Insider، محققان چینی و تولیدکنندگان 
دارو از پیشگامان تحقیق و توسعه دارو های کووید-1۹ هستند. ژو 
جینجین، رهبر ارشد آزمایشات بالینی CNBG، گفت پالسمای 
نقاهت قبال در برنامه درمانی ملی کووید-1۹ گنجانده شده بود که 

مراحل غربالگری دقیق پالسمای اهدا شده را دنبال کرده است.

سینوفارم چین ۲ داروی جدید برای درمان کرونا تولید می کند


