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آمار جهانی همه گیری کرونا خبـر

شماره 1964 3 تیـر 1400

شمارمبتالیان در هند از ۳۰ میلیون نفر گذشت

شمار مبتالیان به بیماری »کووید-19« ناشی از کروناویروس جدید 
در جهان تاکنون به 1۷9 میلیون و 933 هزار و 6۲6 نفر رسیده 
و مرگ سه میلیون و ۸9۸ هزار و 160 نفر نیز بر اثر ابتال به این 

بیماری تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 164 میلیون 

و 69۵ هزار و 439 نفر از مبتالیان به کووید-19 بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 که تاکنون در ۲۲0 کشور 
و منطقه در جهان شیوع یافته است، ادامه دارد و این بیماری همچنان 
در دنیا قربانی می گیرد. آمریکا تاکنون با بیش از 34.4 میلیون مبتال و 
بیش از 61۷ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 
با بیماری کووید-19 قرار دارد. هند نیز با آمار بیش از 30 میلیون 
مبتال پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان 

به کووید-19 در برزیل هم از 1۸ میلیون نفر فراتر رفته و در حال 
حاضر سومین کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.

پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل با بیش از ۵04 هزار و 
هند با بیش از 390 هزار جانباخته باالترین آمار قربانیان کووید 

19 را در این فهرست جهانی گزارش داده اند.
پس از آن ها نیز کشورهای مکزیک و پرو بیشترین تعداد قربانیان 
این بیماری را در دنیا ثبت کرده اند. تعداد جانباختگان کووید-19 
در مکزیک تاکنون بیش از ۲31 هزار و در پرو نیز بیش از 190 هزار 
نفر اعالم شده است. همچنین روسیه با گذشتن از آمار 130 هزار 
قربانی تاکنون بیشترین تلفات کرونا را در بین کشورهای اروپایی 
داشته است. پس از آن نیز انگلیس با آمار بیش از 1۲۸ هزار قربانی 
در جایگاه دوم تلفات کرونا در اروپا قرار گرفت. به عالوه کشورهای 

ایتالیا بیش از 1۲۷ هزار، فرانسه بیش از 110 هزار و کلمبیا نیز بیش از 
101 هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-19 را گزارش داده اند.

همچنین آلمان با بیش از 91 هزار، آرژانتین با بیش از 90 هزار، 
ایران با بیش از ۸3 هزار، اسپانیا با بیش از ۸0 هزار، لهستان با 
بیش از ۷4 هزار، آفریقای جنوبی با بیش از ۵9 هزار، اندونزی با 
بیش از ۵۵ هزار، اوکراین با بیش از ۵۲ هزار، ترکیه نیز با بیش از 
49 هزار جانباخته دیگر کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی 

مرگ  و میر ناشی از کووید-19را ثبت کرده اند.
به گزارش 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 چهارشنبه به ترتیب به شرح زیر است:
1. آمریکا: 34 میلیون و 434 هزار و ۸03 مبتال، 61۷ هزار و ۸۷۵ قربانی
۲.هند: 30 میلیون و ۲۸ هزار و ۷09 مبتال، 390 هزار و 691 قربانی
3. برزیل: 1۸ میلیون و ۵6 هزار و 639 مبتال، ۵04 هزار و ۸9۷ قربانی
4. فرانسه: پنج میلیون و ۷60 هزار و دو مبتال، 110 هزار و ۸۲9 قربانی
۵. ترکیه: پنج میلیون و 3۸1 هزار و ۷36 مبتال، 49 هزار و ۲93 قربانی
6. روسیه: پنج میلیون و 3۵0 هزار و 919 مبتال، 130 هزار و 34۷ قربانی
۷. انگلیس: چهار میلیون و 6۵1 هزار و 9۸۸ مبتال، 1۲۸ هزار 

و هشت قربانی
۸. آرژانتین: چهار میلیون و ۲9۸ هزار و ۷۸۲ مبتال، 90 هزار 

و ۲۸1 قربانی
9. ایتالیا: چهار میلیون و ۲۵4 هزار و ۲94 مبتال، 1۲۷ هزار و 3۲۲ قربانی
10. کلمبیا: سه میلیون و 99۷ هزار و ۲1 مبتال، 101 هزار و 30۲ قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر در ۲۸ کشور، شمار مبتالیان از رقم 
یک میلیون عبور کرده  است و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که 
سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای فرانسه، 
ترکیه، روسیه، انگلیس، آرژانتین، ایتالیا، کلمبیا، اسپانیا، آلمان، ایران، 
لهستان، مکزیک، اوکراین، پرو، اندونزی، آفریقای جنوبی، هلند، 
جمهوری چک، شیلی، کانادا، فیلیپین،عراق، سوئد، رومانی و بلژیک 

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

شرکت نوواواکس که واکسن حاوی نانوذرات برای مقابله با 
ویروس کرونا تولید کرده است، از اثربخشی 90.4 درصدی 

این واکسن در فاز سوم کارآزمایی بالینی خبر داد.
 )Novavax( به گزارش سپید، شرکت آمریکایی نوواواکس
روی  بالینی  کارآزمایی  سوم  فاز  آزمایش  نتایج  کرد  اعالم 
مکزیک،  و  آمریکا  در  این شرکت  کرونای  نانوواکسن ضد 

اثربخشی 90.4 درصد را نشان می دهد.
گریگوری گلن، رییس تحقیق و توسعه نوواواکس گفت: »نتایج 
این آزمایش با کارایی و مشخصات ایمنی که این واکسن قباًل 
در آزمایش فاز سه در بریتانیا نشان داده بود، مطابقت دارد.«

مختلف،  جمعیت های  مختلف،  »قاره های  افزود:  وی 
ویروس های مختلفی دارند، با این حال، هنوز هم شاهد تأثیر 
بسیار خوب این واکسن هستیم. این همان چیزی است که 

شما می خواهید داشته باشید.«
این مطالعه ماه دسامبر آغاز شد و ۲9 هزار و 960 بزرگسال 
در 113 سایت در آمریکا و شش سایت در مکزیک ثبت نام 
کردند. به برخی از شرکت کنندگان دارونما داده شد و به برخی 
دیگر دو دوز واکسن نوواواکس با فاصله ۲1 روز تزریق شد.
این شرکت در بیانیه خود تصریح کرد: »این واکسن به خوبی 
تحمل می شود و عوارض جانبی شایع شامل درد در محل 
تزریق، کمتر از سه روز و خستگی، سردرد و درد عضالنی 

کم تر از دو روز را نیز در پی دارد. همه این موارد در افراد 
مورد آزمایش خفیف است.«

بیشتر موارد در افراد »پرخطر«، مانند افراد باالتر از 6۵ سال، با 
بیماری های خاص یا قرار گرفتن در معرض مکرر کووید19 
بود. این شرکت اعالم کرد که اثربخشی واکسن در جمعیت های 

»پرخطر« 91 درصد است.
تجزیه و تحلیل نهایی نتایج آزمایش فاز سه نوواواکس در 
بریتانیا، نشان داده بود که این واکسن دارای اثربخشی کلی 
۸9.۷ درصد است و اثر آن برابر 96.4 درصد در برابر ویروس 
کرونای اصلی و ۸6،3۸6.3 درصد در برابر نوع B.1.1.۷ است؛ 

همان سویه ای که به ویروس انگلیسی شهرت یافته است.
 ،NVX-CoV۲3۷3 واکسن ویروس کرونای نوواواکس، به نام
با سه واکسنی که در آمریکا استفاده می شود، متفاوت است. این 
واکسن برای تحریک پاسخ ایمنی به آنچه فناوری نانوذرات 

نوترکیب و کمکی نوواواکس موسوم است متکی است.
نوواواکس تاکید کرد که قصد دارد در آمریکا برای درخواست 
مجوز استفاده اضطراری از این واکسن در سه ماهه سوم سال 
جاری اقدام کند و در مسیر تولید حدود 100 میلیون دوز در 

ماه تا پایان سه ماهه سوم است.
واکسن نواواکس از یک پروتئین سنبله  ویروس کرونا استفاده 
می کند. این شرکت سال هاست روی توسعه فناوری نانوذرات 

واکسن ضدکرونای خود  اولین  و  کرده  کار  نوترکیب خود 
تولید کرد. آزمایش های  بهار  این روش در  از  استفاده  با  را 
بالینی اولیه در تابستان، نشان داد این واکسن بی خطر است 
و کارآزمایی های دیگری نیز در آمریکا و سایر کشورها وارد 

مرحله برنامه ریزی شد.
به گزارش ایرنا، واکسن به صورت تزریق دو دوز بوده که با 
وارد کردن یک  بخش پروتئینی پاسخ ایمنی را در بدن ایجاد 
اتصال  از  که  می شود  تشکیل  بدن  در  پادتن هایی  و  می کند 
این  به سلول های گیرنده جلوگیری می کند.  ویروس کرونا 
پروتئین با مواد کمکی ویژه این شرکت ترکیب شده ، ماده ای 

که برای افزایش عملکرد واکسن طراحی شده  است.

اثربخشی ۹۰ درصدی واکسن نانویی کرونا در فاز سوم کارآزمایی بالینی


