
 

 

روی چه کسانی آزمایش    COVID-19 واکسن های

 شده است؟ 

 2021 آوریل 14

 

  گروه روی، شود  تأیید استفاده برای اینکه از پیش واکسن یک
 

د قرار تأیید مورد آن  ایمن   و اثربخش   تا شود م  آزمایش افراد از بزرگ   به. گیر

ده های  گروه،  اند  داده قرار  آزمایش مورد را COVID-19 های واکسن که دانشمندان  . شود م  گفته بالین   آزمون، کار  این ،  افراد   از ای  گسیر

 .اند گنجانده خود  مطالعات در را قوم  و نژادی متنوع جمعینر  های گروه شامل

 

 ؟ اند کرده آزمایش گوناگون های پیشینه با افرادی روی را ها واکسن چرا

  های واکسن که دانشمندان  . باشند شده گنجانده آن کننده دریافت جمعینر   های  گروه از داوطلبان  ، واکسن مطالعات در که است مهم بسیار

COVID-19 اثر بر پوست رنگیر   افراد فوت و بیماری احتمال که دانستند م  اند داده قرار آزمایش مورد را COVID-19 مختلف   دالیل به 

یس در موجود موانع به توان م  آنها میان از که است بیشیر   مسکن و شغل، تحصیالت، درآمد  سطح، درمان   و بهداشنر  های مراقبت به دسیر

 کار این. شوند گرفته نظر در مطالعات در پوست رنگیر   افراد که شد انجام  آگایه روی از انتخاب این نتیجه در. کرد اشاره مطمی    و ایمن

 .  باشند داشته را COVID-19 برابر در محافظت فرصت همه شود م  باعث

 ؟هستند گوناگون و متنوع  چقدر واکسن مطالعات در شده گنجانده جمعیتی  های گروه

 مختلف قوم  و نژادی های  پیشینه از نفر هزاران روی را( اند شده تأیید کانادا در حاض   حال در که) COVID-19 های واکسن دانشمندان

ان. اند  کرده آزمایش  .است شده داده نشان زیر  جدول در جمعینر  های گروه گوناگون   و تنوع میر 

 واکسن

AstraZeneca   

 Johnson واکسن

and Johnson 

 -Pfizer واکسن

BioNTech 

  واکسن

Moderna 

 خود اظهار به قوم یا نژادی پیشینه

 اشخاص

 سفیدپوست  79% 83% 62% 79%

 آفریقان   آمریکان   یا پوست  سیاه 10% 9% 17% 8%

 آسیان   5% 4% 4% 4%

  بوم  0.8% 0.5% 8% 4%

("  بوم " یا" آمریکان   رسخپوست

 ("آالسکا

 پاسفیک  جزایر یا هاوان   بوم  0.2% 0.2% 0.3% --

 چندرگه  2% 2% 45% --

 التیر  /هیسپانیک 21% 28% 45% 22%

 سایر 2% -- 5% --

 نامشخص/نشده گزارش 0.9% 0.6% 3% --

 .  اند بوده علیم مطالعات در شده استفاده عبارتهای اینها*

 . اند بوده متصور خود برای را قوم یا نژادی پیشینه  یک از  بیش کنندگان مشارکت از برخ  

 



 

 

 

، آلمان، برزیل، آرژانتیر  ،  آمریکا  متحده ایاالت در Pfizer-BioNTech واکسن مطالعه، آمریکا  متحده ایاالت در Moderna واکسن مطالعه

 . است شده انجام ترکیه و جنون   آفریقای

،  آرژانتیر  ) التیر   آمریکای کشور پنج نیر   و جنون   آفریقای، برزیل،  آمریکا  متحده ایاالت در Johnson and Johnson واکسن مطالعه

 . است شده انجام( مکزیک و پرو، کلمبیا ،  شییل

مرکز درایاالت متحده امریکا، پرو و شیلی می باشد.  88انجام شده در  تجزیه و تحلیل واکسن استرا زنیکا ترکیبی ازمطالعات  
 

 ؟ است بوده یکسان مختلف نژادی و قومی  های گروه میان در واکسن اثربخشی  آیا

 به  متعلق افراد میان در آنها اثربخش  . اند  بوده موثر COVID-19 بیماری برابر در محافظت در ها واکسن که اند داده نشان آزمایشات. بله

 . است بوده یکسان مختلف نژادی  و قوم  های گروه

،  مکزیک، چیر   کشورهای در مردم منجمله، جهان رسارس مردم به COVID-19 مختلف های واکسن دوز میلیون 825 ,آوریل 14 تاری    خ تا

       . است شده داده جنون   آفریقای و بنگالدش

 

 گسترده سطح در آنرا مطالب کنیم می درخواست شما از! باشید یافته مفید را بولتن این مطالب امیدواریم

  ترجمه مختلف زبانهای به آنرا و  کرده استفاده ویدیویی یا صوتی فایلهای متن تهیه در آن از، کنید منتشر

 : کنید ذکر نیز را منبع حتما   لطفا  . شوند مند بهره اطالعات این  از نیز دیگران تا کنید

Women’s College Hospital, OCASI, TAIBU Community Health Centre and 

Refugee 613. 

 باشند  می صحیح 2021 آوریل  14 در مطالب
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