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ABSTRACT
From the earliest days of coronavirus 2019 (COVID-19) outbreaks, all countries have been trying to develop
vaccines and medications to fight the virus. Finally, a year after the COVID-2019 pandemic, several
companies developed vaccines that were safe against this disease. However, the lack of doses of these
vaccines created problems for various countries. Ethically, some groups should be highly prioritized
according to their need and necessity of receiving the vaccine. Based on the results of current studies, safe
and effective vaccination can be effective for the elderly and patients with chronic diseases and prevent the
death of such people extensively. Since the national vaccination in Iran has started on February 12, 2021,
with the priority of the medical staff, it is necessary to pay more attention to the elderly and patients with
chronic diseases in future planning regarding the COVID-19 vaccination.
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نامه به سردبیر

اولویت داشته سالمندان و مبتالیان به بیماریهای مزمه در واکسیناسیون کووید91-
فرزین باقری شیخانگفشه  ،1علی فتحی آشتیانی *2
چکیذه
اس ّواى رٍسّای اتتذایی ؽیَع وٍَیذ 19-توام وؾَرّا در تىاپَی عاختي ٍاوغي ٍ دارٍیی تزای درهاى ایي ٍیزٍط ًاؽٌاختِ تَدًذ.
عزاًدام پظ اس گذؽت یه عال اس ّوِگیزی وزًٍا ٍیزٍط  2019تؼذادی اس ؽزوتّا هَفك تِ عاخت ٍاوغيّایی ایوي در تزاتز
وٍَیذ 19-ؽذًذ .اها ووثَد دٍسّای ایي ٍاوغيّا هؾىالتی را تزای وؾَرّای گًَاگَى ایداد وزد .اس ًظز اخاللی هیتایغت تز
اعاط ًیاس ٍ ضزٍرت گزٍُّایی خشٍ اٍلَیتّای اتتذایی فزایٌذ ٍاوغیٌاعیَى لزار گیزًذ .تا تَخِ تِ تزرعیّای فَرت گزفتِ ،در
حال حاضز سدى ٍاوغي ایوي ٍ وارآهذ هیتَاًذ تزای عالوٌذاى ٍ هثتالیاى تِ تیواریّای هشهي هثوز ثوز ٍالغ ؽَد ٍ اس هزي
تغیاری اس ایي افزاد خلَگیزی ًوایذ .اس آًدایی وِ ٍاوغیٌاعیَى عزاعزی در داخل وؾَر ایزاى اس  21تْوي عال  1399تا اٍلَیت
وادر درهاًی ؽزٍع ؽذُ اعت ،السم اعت در تزًاهِریشیّای آیٌذُ پیزاهَى ٍاوغي وٍَیذ 19-عالوٌذاى ٍ هثتالیاى تِ تیواریّای
هشهي هَرد حوایت ٍ تَخِ تیؾتزی لزار گیزًذ.
واژههبيكليدي :تیواریّای هشهي ،وزًٍا ٍیزٍط  ،2019وٍَیذ ،19-عالوٌذاىٍ ،اوغیٌاعیَى
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فزسيه باقزی شيخاوگفشٍ ي علي فتحي آشتياوي

ايلًيت داشته سالمىذان ي مبتاليان بٍ بيماریَای مشمه در ياکسيىاسيًن کًييذ12-

سردبيرمحترم 

ایي ًتایح حاوی اس ًمؼ چؾوگیز عي ٍ اتتالء تِ تیواریّای هشهي

وزًٍا ٍیزٍط  )Coronavirus 2019( 2019در تاریخ 11

در هیشاى اتتالء ،ؽذت ٍ هزي ًاؽی اس وزًٍا ٍیزٍط  2019اعت

هارط  2020تَعط عاسهاى خْاًی تْذاؽت ( )WHOتِ ػٌَاى یه

( .)4اس عَیی دیگز ،تزرعیّای فَرت گزفتِ در ّؾت تیوارعتاى

تیواری ّوِگیزی در عطح خْاًی هؼزفی ؽذ .وٍَیذ19-

اًگلغتاى ًؾاى داد اوثز تیواراى هؾىَن یا هثتال تِ عزطاى تِ

( )COVID-19یه تیواری ػفًَی تٌفغی حاد تا ػالئن افلی تة،

خذهات درهاًی دعتزعی وافی ًذاؽتٌذّ .وچٌیي  %60واّؼ در

عزفِ ٍ تٌگی ًفظ ؽٌاختِ هیؽَد وِ لذرت اًتمال ٍ ؽیَع تاالیی

ؽیوی درهاًی ٍ  %76ارخاع فَری تزای تؾخیـ سٍدٌّگام تزای

دارد .در طَل یه عال گذؽتِ اتتالء ٍ هزي ًاؽی اس وزًٍا ٍیزٍط

تیواراى هثتال تِ عزطاى هؾاّذُ ؽذ (.)5

 2019در تیي گزٍُّایی وِ عیغتن ایوٌی ضؼیفتزی دارًذ تِ هیشاى

ایداد لزًطیٌِ عزاعزی وِ تاػث ایداد تزط ٍ اعتزط سیادی

لاتل تَخْی افشایؼ یافتّ .وچٌیي هؾخـ گزدیذ عالوٌذاى تاالی

در تیي هزدم هیؽَد ،خشٍ اٍلیي الذاهات وؾَرّا در ٌّگام ؽیَع

 60عال ،هؼتاداى تِ دخاًیات ٍ الىل ،افزاد چاق ٍ هثتالیاى تِ

تیواریّای ّوِگیز اعت .در ّوِگیزی وٍَیذ 19-اتتذا وؾَر چیي

تیواریّای هشهي خشٍ گزٍُّای آعیةپذیز در هماتلِ تا وٍَیذ19-

تالػ وزد هزوش افلی ؽیَع ٍیزٍط یؼٌی ؽْز ٍٍّاى ٍ عپظ ول

ّغتٌذ ٍ اگز تِ وزًٍا ٍیزٍط  2019هثتال ؽًَذ ،احتوال هزي آىّا

وؾَر را لزًطیِ وٌذ تا گزٍُّای آعیةپذیز هاًٌذ عالوٌذاى ٍ افزاد

تیؾتز اس عایز گزٍُّا خَاّذ تَد ( .)1طی ّوِگیزی وٍَیذ19-

هثتال تِ تیواریّای هشهي در خطز ووتزی تاؽٌذ ( .)1اها هوىي

تغیاری اس عالوٌذاى اعتزط ٍ اضطزاب سیادی اس طزف رعاًِّا ٍ

اعت در ایي ؽزایط عالوٌذاى دارای ؽزایط خاؿ ٍ افزاد هثتال تِ

خاهؼِ دریافت وزدًذ وِ هَخة افغزدگی ٍ اًشٍای اختواػی آىّا

تیواریّای هشهي هاًٌذ عزطاى ،دیاتت ،فؾارخَى تاال ،آرتزیت

ؽذ .در ّویي راعتا ،تزرعیّای فَرت گزفتِ ًؾاى داد هیشاى هزي

رٍهاتَئیذ ،هیگزى ،للثی-ػزٍلیً ،ارعاییّای ولیَی ٍ ایذس تِ دلیل

ٍ هیز در عٌیي  60تا  70عال ( 14/8درفذ) 70 ،تا  80عال (8

خذایی ًاگْاًی اس اطزافیاى ،ووثَد اهىاًات ٍ تأخیز در درهاى تا

درفذ) ٍ  80عال تِ تاال ( 3/6درفذ) ٍ در هدوَع  26/4درفذ

هؾىالت سیادی رٍتزٍ ؽذًذ ( .)2-4در ٍالغ ،طی ّوِگیزی وزًٍا

گشارػ ؽذُ اعت وِ در ایي تیي وؾَرّای چیي ٍ ایتالیا تیؾتزیي

عالوٌذاى ٍ افزاد هثتال تِ تیواریّای هشهي ػالٍُ تز هزالثتّای

آهار فَتی را ثثت وزدُاًذ (.)2

خغواًیً ،یاسهٌذ دریافت حوایتّای رٍاىؽٌاختی ٍ اختواػی ًیش

هثتالیاى تِ تیواریّای هشهي گزٍُ دیگزی ّغتٌذ وِ طی

ّغتٌذ .تغیاری اس ایي افزاد تِ دلیل ایٌىِ تِ آىّا گفتِ هیؽَد خشٍ

ؽیَع وٍَیذ 19-فؾار ٍ تٌؼ لاتل تَخْی را تدزتِ وزدًذ .طثك

گزٍُّای آعیةپذیزًذ ٍ السم اعت تیؾتز هزالثت وٌٌذ ،فؾار رٍاًی

تزرعیّای اًدام ؽذُ تٌْایی ،افشایؼ اعتزط ٍ ًگزاًی ،واّؼ

هضاػفی را تدزتِ هیوٌٌذ .تِ ّویي ػلت اگز ٍاوغي وٍَیذ 19-را

ویفیت خَاب ،اعتزط پظ اس عاًحِ ،حوالت پاًیهً ،ؾاًگاى

تِ هَلغ را دریافت ًىٌٌذ ،هیتَاى اًتظار داؽت تِ افغزدگی ٍ

افغزدگی ٍ اضطزاب اس هْنتزیي پیاهذّای رٍاًؾٌاختی ّوِگیزی

اضطزاب خثزاى ًاپذیزی هثتال ؽًَذ (.)4

وٍَیذ 19-تزای افزاد هثتال تِ تیواریّای هشهي تَد ( .)3در ّویي

در اتتذای ّوِگیزی وٍَیذ 19-ػذم دعتزعی تِ ٍاوغي ٍ

راعتاّ ٍ Arentz ،وىاراى در پضٍّؾی  21تیوار تذحال هثتال تِ

دارٍیی هؤثز تاػث افشایؼ ًگزاًی در راتطِ تا عالوٌذاى ٍ هثتالیاى

وٍَیذ 19-را هَرد تزرعی لزار دادًذ .هیاًگیي عٌی تیواراى  70عال

تِ تیواریّای هشهي ؽذ .تا ایي حال ،پظ اس تالػّای تغیار در

تَد وِ  86درفذ آىّا هثتال تِ تیواری هشهي تَدًذ .تٌگی ًفظ،

 28عپتاهثز ٍ 40 ،2020اوغي تحت ارسیاتی تالیٌی اٍلیِ لزار گزفتٌذ.

تة ٍ عزفِ وِ ؽایغتزیي ػالئن وٍَیذ 19-اعت تِ تزتیة در ،76

ٍاوغيّای

 48 ٍ 52درفذ اس تیواراى هؾاّذُ ؽذّ .وچٌیي  81درفذ اس افزاد

 ،)ChAdOx1هذرًا ( ،)Modernaخاًغَى ٍ خاًغَى

در ووتز اس یه رٍس در ٍاحذ هزالثتّای ٍیضُ ( )ICUتغتزی ؽذًذ.

( ،)Johnson and Johnsonاعپَتٌیه ٍی (ٍ )Sputnik V
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آعتزاسًىا

چادٍوظٍاى

(

AstraZeneca
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فایشر تیَاىته ( )Pfizer–BioNTechدر وارآسهاییّای تالیٌی

ديرٌ  ،22شمارٌ  ،3پاييش 1400

تگیزًذ (.)7

ایوٌی تیؾتزی را ًؾاى دادًذ ( .)6تغییز ٍ تْثَد عیغتن ایوٌی در

تِ ایي ًىتِ ًیش تایذ تَخِ وزد وِ سدى ٍاوغي تِ هؼٌای پایاى

عٌیي تاال هوىي اعت تز ػولىزد ٍاوغي تأثیزگذار تاؽذ .اػتماد تز

ؽیَع وزًٍا در خْاى ًیغت ٍ هوىي اعت ػَارك ٍ پیاهذّای

ایي اعت وِ ٍاوغيّای غیزفؼالؽذُ در ایداد پاعخّای ایوٌی

خاًثی سیادی تِ ّوزاُ داؽتِ تاؽذ .در ٍالغ ،وارایی ٍ هیشاى ایوٌی

هؤثز ّغتٌذ؛ اها خطزاتی در گزٍُّای عٌی تاال ٍ هثتالیاى تِ

وِ ٍاوغي در خارج اس هحیط آسهایؾگاّی ایداد هیوٌذ اغلة ووتز

تیواریّای هشهي دارًذ وِ تایذ ارسیاتی گزدد ( .)4-5در ّویي راعتا،

اس هیشاى تأثیز اٍلیِ آى اعتّ .وچٌیي ایي عطح ایوٌی ٍ وارایی تز

ّ ٍ Bernalوىاراى در پضٍّؾی تِ تزرعی تأثیز اٍلیِ ٍاوغيّای

پایِ یه دٍرُ پیگیزی ًغثتاٌ وَتاُ اعت ٍ هؾخـ ًیغت در طَل

آعتزاسًىا چادٍوظٍاى ٍ فایشر تیَاىته تز عالوٌذاى هثتال تِ

سهاى اخزای عزاعزی چگًَِ ػول وٌذ .تِ ٍیضُ عالوٌذاى ٍ هثتالیاى

وٍَیذ 19-تغتزی در تیوارعتاى پزداختٌذً .تایح تِدعت آهذُ ًؾاى

تِ تیواریّای هشهي وِ اس ًظز خغواًی در عطح پاییيتزی لزار

داد ایوٌی ٍ اثزتخؾی ٍاوغي تزای عٌیي  80عال تِ تاال پظ اس 13

داردًذ ٍ هوىي اعت پظ اس تشریك ٍاوغي وٍَیذ 19-ؽاّذ ایداد

ٍ 34رٍس تِ تزتیة  70درفذ ٍ  89درفذ گشارػ ؽذ .در عٌیي 70

ایوٌی هٌاعة در تذىؽاى ًثَدُ ٍ ًیاسهٌذ هزالثتّای ٍیضُای تاؽٌذ

عال اثزتخؾی ٍاوغي فایشر تیَاىته پظ اس  34رٍس  61درفذ

( .)4در ّویي راعتاّ ٍ Riad ،وىاراى در پضٍّؾی تِ تزرعی

تذعت آهذ .ایوٌی ٍاوغي آعتزاسًىا چادٍوظٍاى پظ اس 35 ٍ 20

ػَارك خاًثی ٍاوغي فایشر پزداختٌذ .یافتِّای تِدعت آهذُ

رٍس تِ تزتیة  73 ٍ 60درفذ گشارػ ؽذ .ػالٍُ تز هحافظت در

هؾخـ وزد  89/8درفذ درد در هحل تشریك 62/2 ،درفذ

تزاتز ٍیزٍط ،عالوٌذاًی وِ تا فایشر تیَاىته ٍاوغیٌِ ؽذُ تَدًذ 43

خغتگی 37/1 ،درفذ درد ػضالًی ٍ  33/9درفذ احغاط تة ٍ لزس

درفذ ووتز در تیوارعتاى تغتزی ؽذًذ ٍ  51درفذ خطز هزي

داؽتٌذ وِ  45/1درفذ اس ایي ػالئن یه رٍس ٍ  35/8درفذ تا عِ

ووتزی داؽتٌذ .در هماتل ،عالوٌذاًی وِ تا آعتزاسًىا چادٍوظٍاى

رٍس تالی هیهاًذ وِ در عٌیي تاالتز تیؾتز ًوایاى تَد (.)9

ٍاوغیٌِ ؽذًذ  37درفذ ووتز در تیوارعتاى تغتزی ؽذًذ .ایي ًتایح

ٍاوغیٌاعیَى عزاعزی در داخل وؾَر ایزاى اس تاریخ  21تْوي

ًؾاى هیدّذ ایي دٍ ٍاوغي ًشدیه تِ  80درفذ خطز تغتزی ؽذى

عال  1399تا ٍاوغي رٍعی اعپَتٌیه ٍی آغاس گزدیذً .تایح فاس

در تیوارعتاى را واّؼ هیدٌّذ (ّ ٍ Campochiaro .)7وىاراى

عَم ٍاوغي اعپَتٌیه وؾَر رٍعیِ ًؾاى داد تا  91/6درفذ تز

در هطالؼِای تِ تزرعی هیشاى پذیزػ ٍاوغي وٍَیذ 19-در تیواراى

رٍی وٍَیذ 19-اثزگذار اعت ٍ ػارضِ خاًثی خذی ًیش تِ دًثال

رٍهاتَلَصی ٍ عزطاًی پزداختٌذ .در ایي پضٍّؼ  220تیوار

ًذارد .تِ ّویي دلیل تالػ ؽذ اتتذا وادر درهاًی وؾَر را در هماتل

رٍهاتَلَصی ٍ  68تیوار عزطاًی ؽزوت داؽتٌذ 82 .درفذ اس تیواراى

وٍَیذٍ 19-اوغیٌِ ؽًَذ؛ اها تاتَخِ تِ ایٌىِ عالوٌذاى ٍ هثتالیاى

توایل داؽتٌذ ٍاوغي وٍَیذ 19-را دریافت وٌٌذ .اس طزفی افزاد

تِ تیواریّای هشهي خشٍ گزٍُّای آعیةپذیز در هماتل وٍَیذ19-

دارای تحقیالت پاییي ٍ تیواراى رٍهاتَلَصی توایل ووتزی ًغثت

ّغتٌذ ،السم اعت در اٍلَیت ٍاوغیٌاعیَى عزاعزی وؾَرّا لزار

تِ ٍاوغي ًؾاى دادًذ (.)8

گیزًذ .تغیاری اس وؾَرّای خْاى هذلّایی ٍیضُ تزای اٍلَیت

تا تَخِ تِ ایٌىِ ٍاوغيّای ایوي ٍ وارآهذ هحذٍد ٍ خوؼیت

تٌذی تشریك ٍاوغي وٍَیذ 19-در ًظز گزفتٌذ وِ هثتٌی تز عي،

لاتل تَخْی اس هزدم در عٌیي تاالی  60عال ّغتٌذ السم اعت در

اتتالء تِ تیواریّای خاؿ ،هیشاى درگیزی تا ٍیزٍط وزًٍا ٍ

اٍلَیتتٌذی افزاد تِ ًىاتی تَخِ گزدد .عالوٌذاًی وِ دارای تیواری

خٌغیت افزاد اعت ( .)6-8در داخل وؾَر ًیش هیتایغت ػالٍُ تز

هشهي ّغتٌذ ،تٌْا سًذگی هیوٌٌذ ،فؼالیت پز خطز دارًذ ،دارای

اٍلَیتتٌذی عٌی ،افزادی وِ خشٍ گزٍُّای آعیةپذیز در هماتل

اختالالت رٍاًؾٌاختی ّغتٌذ ٍ فؼالیت تذًی ووتزی دارًذ خشٍ

وٍَیذّ 19-غتٌذ ؽٌاعایی ٍ سٍدتز ٍاوغیٌِ ؽًَذ .الثتِ تا تَخِ تِ

گزٍُّایی ّغتٌذ وِ تایذ در اٍلَیت دریافت ٍاوغي وٍَیذ 19-لزار

ایٌىِ هیشاى وارآهذی ٍ ایوٌی ٍاوغي تحت تأثیز ػَاهل رٍاًؾٌاختی
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12-ايلًيت داشته سالمىذان ي مبتاليان بٍ بيماریَای مشمه در ياکسيىاسيًن کًييذ

 اس،هحافظت ؽذُ تاؽٌذ ٍ ًیش پیگیزی درهاًی اس راُ دٍر تا حذاهىاى

 طی فزایٌذ ٍاوغیٌاعیَى هیتایغت افزاد را اس ًظز،ًیش لزار دارد

دیگز راّىارّایی اعت وِ تِ اطویٌاى خاطز خْت اداهِ درهاى

رٍاًی ًیش هَرد ارسیاتی لزار دّین ٍ در فَرت لشٍم هذاخالت هَرد

 ّوچٌیي تا. ووه هیوٌذ،تیواراى هشهي ٍ عالوٌذاى در ایي دٍراى

ِ تزط در هزالثاى ٍ ارائ،ُ واّؼ احغاط گٌا.ًیاس را اػوال ًوایین

،تَخِ تِ ایٌىِ چٌذ ٍاوغي ایزاًی ًیش در حال وارآسهایی تالیٌی اعت

 اس خولِ ایي الذاهات هیتَاًذ تاؽذ وِ اهیذ،اطالػات درعت تِ آىّا

تا اػتواد تِ داًؾوٌذاى ٍ پشؽىاى داخلی ًیش هیتَاًین ؽاّذ ًتایح

ٍ اعت تِ ًَتِ خَد هٌدز تِ حوایت اختواػی تْتز اس عالوٌذاى

.تغیار خَتی در داخل وؾَر تاؽین

 السم اعت، اس عَی دیگز.هثتالیاى تِ تیواریّای هشهي ؽَد
ٍ ٍ تأهیي دار،تذاتیزی هٌاعة در خْت تْثَد خذهات درهاًی
ّشیٌِّای سًذگی ایي افزاد فَرت گیزد؛ تِػٌَاى هثال در ًظز

تضاد منافع
ًَیغٌذگاى همالِ اػالم هیدارًذ وِ ّیچ گًَِ تضاد هٌافؼی در

گزفتي آسهایؾگاُّا ٍ هزاوش ٍیضُ درهاًی وِ تِ طَر اختقافی ایي

.پضٍّؼ حاضز ٍخَد ًذارد

افزاد را ٍیشیت ًوایٌذ تا اس ًظز اتتالء تِ ٍیزٍط تِ طَر حذاوثزی
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