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تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، 
تا صبح چهارشنبه )۱۸ فروردین( به بیش 
از ۱۳۳ میلیون و ۲۸ هزار نفر رسید و تعداد 
قربانیان این ویروس نیز از دو میلیون و ۸۸۶ 

هزار نفر فراتر رفت.
آمریکا  به گزارش سپید، در حال حاضر 
با بیش از ۳۱ میلیون و ۵۶۰ هزار مبتال، 
از نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در 

برزیل،  کشورهای  و  دارد  قرار  اول  رده 
هند و فرانسه در رده های دوم تا چهارم 
مبتالیان  تعداد  نظر  از  نیز  ایران  هستند. 
کووید-۱۹ هم اکنون در رده پانزدهم قرار 
دارد. در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور 
اول جهان از نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین 
آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را 

می کنید. مشاهده  بالینی  آزمایش  آکسفورد،  دانشگاه  محققان 
همکاری  با  که  را  خود  کرونای  واکسن 
شرکت سوئدی »آسترازنکا« در دست تولید 

دارند، متوقف کردند.
به گزارش سپید، محققان دانشگاه آکسفورد در 
یک بیانیه رسمی اعالم کردند که در انتظار نتایج 
بررسی بی خطری واکسن آسترازنکا از سوی 
نهادهای نظارتی انگلیس، سازمان تنظیم داروها 

و محصوالت بهداشتی )MHRA( هستند.
این محققان دانشگاه آکسفورد یادآور شدند: »در 
حالی که هیچ نگرانی در زمینه بی خطری واکسن 
آسترازنکا در آزمایش بالینی کودکان وجود ندارد 
اما قبل از انجام هرگونه واکسیناسیون بیشتر در 
این آزمایش، منتظر اطالعات اضافی از سوی 
MHRA در مورد بررسی موارد نادر »ترومبوز/

ترومبوسیتوپنی« در بزرگساالن هستیم.«
ترومبوز به موقعیتی گفته می شود که یک لخته 
در داخل عروق سالم تحت شرایطی خاص 
ایجاد شود که می تواند مانع جریان خون در 
عروق شود. ترومبوسیتوپنی یا کمبود پالکت 

خون وضعیتی است که در آن تعداد پالکت های 
خون کاهش می یابد و فرد مستعد خونریزی شود.
سخنگوی دانشگاه آکسفورد هم اعالم کرد: »هیچ 
نگرانی در زمینه بی  خطری واکسن آسترازنکا در 
مطالعه بر کودکان وجود ندارد، اما این مطالعه 
در انتظار برای ارائه اطالعات اضافی در مورد 
این واکسن از سوی سازمان تنظیم داروها و 

محصوالت بهداشتی متوقف شده است.«
وی افزود: »سازمان تنظیم داروها و محصوالت 
بهداشتی )MHRA( انگلیس هم اکنون سرگرم 
بررسی ارتباطات احتمالی میان تزریق واکسن 
آسترازنکا و موارد نادر لخته شدن خون در 

بزرگساالن است.«
وی یادآور شد: »در مطالعه واکسن آسترازنکا 
بر کودکان، اثربخشی این واکسن بر بیش از 
۳۰۰ کودک ۶ تا ۱۷ ساله بررسی می شود.« این 
توقف آزمایشی آخرین تحول در حماسه در حال 
جریان در مورد واکسن آسترازنکاست که عرضه 
بی حاشیه ای در خارج از کشور نداشته است.

به گزارش ایرنا، نگرانی ها در مورد حوادث لخته 
شدن خون در تعداد کمی از گیرندگان واکسن 
آسترازنکا هفته ها سر خط خبرها قرار گرفته 
است و باعث شد که بیش از دوازده کشور 
اروپایی ماه گذشته به طور موقت استفاده از 
این واکسن را به حالت تعلیق درآورند و منتظر 
توصیه های سازمان نظارتی اروپا در مورد استفاده 

از واکسن آسترازنکا باشند.

آمار کرونا در جهان تا ۱۸ فروردین آزمایش بالینی واکسن آسترازنکا  بر کودکان متوقف شد

خبـر

شماره ۱۹۰۲ ۱۹ فروردین ۱4۰۰

جدیدترین آمار مبتالیان و فوتی های کرونا  در جهان
از  ناشی  کووید-۱۹  بیماری   به  مبتالیان  شمار 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به ۱۳۳ میلیون 
و ۳4 هزار و 4۲۰ نفر رسیده و مرگ دو میلیون 
و ۸۸۶ هزار و ۲4۶ نفر بر اثر ابتال به این بیماری 

تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 
۱۰۷ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۱۶۸ نفر از مبتالیان به 
کووید-۱۹ نیز 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 ۳۱.۵ 
میلیون مبتال و بیش از ۵۷۰ هزار قربانی، همچنان در 
صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ 
قرار دارد. برزیل نیز با آمار بیش از ۱۳.۱ میلیون مبتال 
پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار 
مبتالیان به کووید-۱۹ در هند هم از ۱۲.۸ 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 ۳۳۷ هزار و مکزیک نیز با بیش از ۲۰۵ هزار 
جانباخته، همچنان باالترین آمار قربانیان کووید۱۹ را 
در این فهرست جهانی گزارش داده اند. پس از آن نیز 
کشورهای هند، انگلیس و ایتالیا به ترتیب بیشترین 

تعداد قربانیان این بیماری را ثبت کرده اند.

تعداد جانباختگان کووید-۱۹ در انگلیس از ۱۲۶ 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 ۱۱۱ هزار نفر عبور 
کرده است و در میان کشورهای اروپایی در رتبه دوم 
قرار دارد. همچنین روسیه بیش از ۱۰۱ هزار، فرانسه 
بیش از ۹۷ هزار و آلمان نیز بیش از ۷۷ هزار فوتی 
بر اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ را گزارش داده اند.
پس از این کشورها، اسپانیا با بیش از ۷۵ هزار، 
کلمبیا با بیش از ۶4 هزار، ایران با بیش از ۶۳ هزار، 
آرژانتین با ۵۶ هزار، لهستان با بیش از ۵۵ هزار، پرو 
با بیش از ۵۳ هزار و 4۰۰، آفریقای جنوبی با بیش 

از ۵۳ هزار و اندونزی با بیش از 4۱ هزار جانباخته، 
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: ۳۱ میلیون و ۵۶۰ هزار و 4۳۸ مبتال، ۵۷۰ 

هزار و ۲۶۰ قربانی
۲. برزیل: ۱۳ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۵۸ مبتال، ۳۳۷ 

هزار و ۳۶4 قربانی
۳. هند: ۱۲ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۷۸۵ مبتال، 

۱۶۶ هزار و ۲۰۸ قربانی
4. فرانسه: چهار میلیون و ۸4۱ هزار و ۳۰۸ مبتال، 

۹۷ هزار و ۲۷۳ قربانی
۵. روسیه: چهار میلیون و ۵۹۷ هزار و ۸۶۸ مبتال، 

۱۰۱ هزار و ۱۰۶ قربانی
۶. انگلیس: چهار میلیون و ۳۶4 هزار و ۵۲۹ مبتال، 

۱۲۶ هزار و ۸۸۲ قربانی
۷. ایتالیا: سه میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۷ مبتال، ۱۱۱ 

هزار و ۷4۷ قربانی
۸. ترکیه: سه میلیون و ۵۷۹ هزار و ۱۸۵ مبتال، ۳۲ 

هزار و ۶۶۷ قربانی
۹. اسپانیا: سه میلیون و ۳۱۷ هزار و ۹4۸ مبتال، ۷۵ 

هزار و ۹۱۱ قربانی
۱۰. آلمان: دو میلیون و ۹۱۲ هزار و ۶۳۶ مبتال، ۷۷ 

هزار و ۸۶۲ قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر ۲۳ کشور اول این 
جدول، همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور کرده اند 
و پس از ایاالت متحده، برزیل و هند- که سه کشور 
رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای 
فرانسه، روسیه، انگلیس، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، آلمان، 
کلمبیا، لهستان، آرژانتین، مکزیک، ایران، اوکراین، 
پرو، جمهوری چک، آفریقای جنوبی، اندونزی، هلند، 
شیلی و کانادا نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت 

کرده اند.ایسنا


