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خبـر

جدیدترین آمار جهانی کرونا

مجموع مبتالیان هند از ۴۰میلیون نفرگذشت
اطالعرسانی ورلداُمتر ،شمار مبتالیان و قربانیان
این بیماری در  ۱۰کشوری که طبق گزارشهای
رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشتهاند تا صبح
روز چهارشنبه به ترتیب به شرح جدول است.
بر اساس آمار جهانی ورلدامتر ،روسیه با گذشتن از
آمار  ۳۲۷هزار قربانی تاکنون باالترین مرگ و میر
کرونایی را در بین کشورهای اروپایی داشته و در
جهان نیز چهارمین کشور با باالترین نرخ فوتیهای
این بیماری است .فرانسه همچنین با ثبت بیش از
 ۱۷میلیون و  ۳۰۲هزار مبتال هم اکنون رکورددار
ابتال در قاره سبز است.
ایران نیز با مجموع شش میلیون و  ۲۶۷هزار و
 ۵۵۹ابتال و  ۱۳۲هزار و  ۲۷۴مورد فوت ناشی از
بیماری کووید ۱۹-در حال حاضر رتبه دوازدهم

مجموع مبتالیان به بیماری کرونا (کووید )۱۹-در
جهان تاکنون به  ۳۵۹میلیون و  ۳۴۹هزار و ۵۲۷
نفر رسیده ،مرگ پنج میلیون و  ۶۳۴هزار و  ۶۶۵نفر
بر اثر این بیماری تأیید شده و  ۲۸۴میلیون و ۷۸۴
هزار و  ۲۳۲نفر از مبتالیان نیز تاکنون بهبود یافتهاند.
بهگزارشسپید،براساسآمارهایرسمیِ همهگیری
کرونا ،آمریکا همچنان با بیش از ۷۳.۴میلیون مبتال و
بیشاز ۸۹۴هزارقربانیدرصدرفهرستکشورهای
درگیر با این بیماری قرار دارد .هند نیز هم اکنون
با آمار بیش از  ۴۰میلیون مبتال پس از آمریکا در

در بین کشورهای دارای بیشترین آمار مبتالیان
کرونا قرار دارد.
بر اساس آمار فوق در حال حاضر در  ۲۱کشور،
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-کشورهایفرانسه،انگلیس،روسیه،ترکیه،
ایتالیا،اسپانیا،آلمان،آرژانتین،ایران،کلمبیا،مکزیک،
لهستان ،اندونزی ،هلند ،اوکراین ،آفریقای جنوبی،
فیلیپین و پرو نیز بیش از سه میلیون مبتال را ثبت
کردهاند .به گزارش ایسنا ،روند افزایش آمار ابتال
به بیماری کووید ۱۹-که تاکنون در  ۲۲۳کشور و
منطقه در جهان شیوع یافته ،ادامه دارد و این بیماری
همچنان در دنیا قربانی میگیرد.

رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال قرار گرفته و
آمار مبتالیان به کووید ۱۹-در برزیل هم از ۲۴.۳
میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین
کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.
همچنین برزیل با بیش از  ۶۲۳هزار جان باخته پس
از ایاالت متحده ،دومین رکورددار تعداد قربانیان
کووید در جهان محسوب میشود و هند با بیش
از  ۴۹۱هزار قربانی ،سومین کشور به لحاظ ثبت
باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در این فهرست
جهانی است .بنابر جدول بهروز شده در پایگاه

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

هشدارگسترش «زیرسویه ُامیکرون» در جهان
سازمانجهانیبهداشتهشدارداد«:مواردابتالبه«زیرسویهاُمیکرون»
در بسیاری از کشورها رو به افزایش است».
به گزارش سپید ،سازمان جهانی بهداشت به تازگی هشدار داده
است که موارد ابتال به زیرسویهای از امیکرون موسوم به «بیای»۲.
( )2.BAکه اولین بار در پایان سال گذشته میالدی ( )2021کشف
شد ،به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است.
زیرسویه«بیای»۲.کهآژانسامنیتبهداشتانگلیس()UKHSA
آن را به عنوان گونهای تحت بررسی اعالم کرده ،زیرمجموعه

سویه اُمیکرون ( )1.BAاست و طبق دادههای اولیه ممکن است
هم از قدرت سرایت باالتری برخوردار باشد و هم بیشتر از دیگر
سویههای کووید در برابر واکسن مصون بماند.
سازمان جهانی بهداشت در پست به روز شده در وبسایت خود
اعالم کرد« :موارد ابتال به  2.BAکه در برخی از جهشها از
جمله در پروتئین سنبله با  1.BAمتفاوت است ،در بسیاری از
کشورها در حال افزایش است».
بنابر اعالم این سازمان ،بررسی ویژگیهای زیرسویه «بیای»۲.

از جمله فرار از روشهای مصونسازی و میزان بیماریزا بودن
آن باید بهطور مستقل از سویه اُمیکرون در اولویت قرار گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت ،شیوع زیرسویه
«بیای »۲.به اندازهای نیست که همچون سویه اصلی اُمیکرون
و دلتا در گروه موارد نگران کننده قرار گیرد اما از آنجایی که
در بسیاری از کشورها در حال گسترش است سازمان جهانی
بهداشت از مقامات کشورها خواسته است تا روند شیوع آن را
تحت کنترل داشته باشند.

 ۲شرکت دارویی فایزر و بیونتک اعالم کردند

آغاز آزمایش بالینی برای تولید واکسن مخصوص ُامیکرون
دو شرکت دارویی فایزر و بیونتک در بیانیهای اعالم کردند
که ثبت نام برای انجام آزمایش بالینی با هدف تولید واکسن
مخصوصی علیه سویه امیکرون ویروس کرونا را آغاز کردهاند.
به گزارش سپید ،این دو شرکت دارویی که از تولید کنندگان
واکسنکووید۱۹-هستند،آزمایشهایبالینیروینسخهجدیدی
از واکسن کروناویروس مبتنی بر سویه اُمیکرون را در افراد
بزرگسال بین  ۱۸تا  ۵۵سال آغاز کردهاند.
در این مطالعه حدود  ۱۴۰۰شرکت کننده بزرگسال  ۱۸تا ۵۵

ساله با وضعیت جسمی سالم برای کمک به ارزیابی این موضوع
مشارکت خواهند داشت که آیا این سویه از کروناویروس به
واکسن خاصی نیاز دارد یا خیر.
رئیس تحقیق و توسعه واکسن در شرکت داروسازی فایزر
گفت« :در حالیکه تحقیقات کنونی و دادههای دنیای واقعی
نشان میدهد دوزهای یادآور واکسن همچنان سطح باالیی از
مصونیت در برابر نوع شدید بیماری و جلوگیری از بستری
شدن در بیمارستان ناشی از سویه اُمیکرون را ایجاد میکند،

نیاز داریم که در صورت کاهش این محافظت با گذشت زمان
از آمادگی الزم برخوردار باشیم و به طور بالقوه به مقابله با این
سویه و سویههای احتمالی در آینده اقدام کنیم».
به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز ،کارشناسان از این مطالعه برای
مقایسه ایمنی ،تحملپذیری و توانایی واکسن جدید کووید۱۹-
مبتنی بر سویه اُمیکرون در برانگیختن واکنش ایمنی نسبت به
فرمول فعلی که پرمصرفترین واکسن کووید ۱۹-در جهان
است ،استفاده خواهند کرد.

