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چكيد ه 
اصطالح »دیپلماسی واکسن« برای اولین بار در سال 2001 وارد دایره لغات سیاسی شد و بعدها در فرایند تحقیق و توسعه، زنجیره تولید، 
در  به همکاری کشورها  ویژه  به طور  و  قبل  به سال ها  آن  سابقه  این حال  با  یافت،  رواج  بیشتر  واکسن های کووید-19  فروش  و  توزیع 
نوآوری، تولید و توزیع واکسن های آبله  و فلج اطفال باز می گردد. دیپلماسی واکسن صرفا به معنای اهدای واکسن توسط یک کشور به 
کشور)های( دیگر نیست و طیف گسترده ای از هر آن چه را که در مطالعات تحقیق و توسعه واکسن، زنجیره تولید و توزیع مطرح است، 
ابزاری در جهت بهبود روابط دیپلماتیک و نفوذ در  شامل می شود. دیپلماسی واکسن به صورت قدرت نرم یا قدرت هوشمند به عنوان 
سایر کشورها برای دستیابی به اهداف و منافعی که گاهی حتی غیرمرتبط به سالمت جهانی است، مورد استفاده قرار می گیرد. دیپلماسی 
واکسن در سه مقطع زمانی دچار تغییرات مفهومی شده است، به طوری که در دوره اول و پیش از ورود اصطالح دیپلماسی واکسن به دایره 
لغات سیاست بین الملل، همکاری های دوستانه و بشردوستانه بین المللی نمود بیشتری دارد. در دوره دوم، اقدامات یکجانبه گرایانه آمریکا، 
دیپلماسی واکسن را تحت الشعاع خود قرار داده است. در دوره سوم، دیپلماسی واکسن تحت تاثیر رخداد پاندمی کووید-19 و تبعات آن 
قرار گرفته است. در این مقاله تالش شده است تا ضمن معرفی دیپلماسی واکسن، فرصت هایی که در این محفل می تواند در اختیار ایران 

قرار گیرد، تبیین شوند.

واژگان کليدی
دیپلماسی واکسن، قدرت نرم، کووید-19
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بيان مسئله و اهميت موضوع
اقدامات  و  راهبردها  اهداف،  مجموعه  شامل  دیپلماسی 
هدفمند نمایندگان دولت ها در تعامل با سایر کشورها است. 
هدف  با  و  است  خارجی  سیاست  اصلی  ابزار  دیپلماسی 
گرفته  کار  به  بین الملل  نظام  رویدادهای  بر  تأثیرگذاری 
عمومی،  دیپلماسی  جمله  از  دیپلماسی  انواع  در  می شود. 
هدف  علمی،  دیپلماسی  و  سالمت  اقتصادی،  فرهنگی، 
فرهنگی،  اجتماعی،  نفوذ  و  دیپلماتیک  روابط  توسعه  اصلی 
قدرت  است.  جوامع  و  سایر کشورها  در  علمی  و  اقتصادی 
بر  متکی  جهانی  تقابل  صحنه های  در  کشورها  دیپلماسی 
منابع و توانمندی های استراتژیک ملی است. واکسن ها یکی 
صنعت  و  واکسن   فناوری  می شوند.  محسوب  منابع  این  از 
وابسته به آن، به عنوان یک  ابزار دیپلماسی که در پیشگیری، 
آسیب دیده  اقتصاد  بازیابی  و  بیماری ها  ریشه کنی  و  کنترل 
توانسته  بارها  است،  مستقر  دولت های  و  ملت ها  یاری رسان 
در طول تاریخ، تحوالت بین المللی را دستخوش تغییر کند. 
در بسیاری از مطالعات آینده پژوهی که در دهه 90 میالدی 
صورت پذیرفته بود، قرن 21 را سده بیولوژی نام نهاده بودند. 
نوپدید و  بیماری های  بروز  الگوی  تغییر  بود که  این  بر  باور 
بازپدید، جهان را با نظم نوینی مواجه خواهد کرد که سالمت 
گسیل  راستای  هم  گرفت.  خواهد  قرار  امور  همه  مرکز  در 
جهت،  تغییر  این  از  کالن  های  حمایت  و  اعتبارات  و  نیرو 
دیپلماسی واکسن1 به عنوان ابزاری هوشمند و قدرت نرم2 در 
دستور کار سیاست گذاران قرار گرفته است. در این چرخش 
استراتژیک، جنس تهدیدهای اعمالی بر کشورها و اقدامات 
تغییر  به قدرت هوشمند3  از قدرت سخت و آفندی  متقابل، 
آشیل  پاشنه  البته  و  ثقل  نقطه  بر  هوشیاری  با  و  داده   جهت 

جوامع که سالمت است، متمرکز شده اند )1،4(.
تقسیم بندی  نوع  به  بسته  واکسن  دیپلماسی  راستا،  این  در 
سالمت5  دیپلماسی  پزشکی4  دیپلماسی  گروه  در  می تواند 
قرار  علمی6  دیپلماسی  یا  و  جهانی5  سالمت  دیپلماسی 
مجموعه  معنای  به  واکسن  دیپلماسی  حقیقت،  در  گیرد. 
به  دسترسی  از  اطمینان  برای  که  است  دیپلماتیکی  اقدامات 
روال مطلوب7 در توسعه واکسن های بالقوه مورد نیاز است. 
همکاری های  تقویت  برای  واکسن  دیپلماسی  همین طور، 
واکسن ها،  توسعه  و  تحقیق  در  کشورها  چندجانبه  یا  و  دو 
راهگشا است. در نهایت وجود تفاهم نامه و ضمانت اجرایی 
و یا حقوقی برای خرید و یا فروش واکسن و توزیع آن در 
کوتاه ترین زمان ممکن، قابل انتظار است. نکته ای که همین 
ابتدا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در شرایط امروز 
1. Vaccine diplomacy
2. Soft power
3. Smart power
 4. Medical diplomacy
5. Global health diplomacy
 6. Science diplomacy
 7. Best Practice

جهان و در فرایند دیپلماسی واکسن، شرکت های واکسن ساز، 
صرف نظر از داشتن ساختار دولتی یا خصوصی، صحنه گردان 
اصلی ارتباطات بین المللی نیستند. هر چند این شرکت ها در 
جهت منافع ملی و از پیش تعیین شده عمل می کنند ولی بهای 
مادی و معنوی این مشارکت باید به شیوه پرداخت و حمایت 
که  دولتی  توسط  غیرمستقیم  مشوق های  اعطای  یا  مستقیم 
قصد دیپلماسی واکسن را دارد، تامین شود چرا که نمی توان 
تامین  به منظور  انتظار داشت یک شرکت واکسن ساز صرفا 
حواشی  و  دیپلماتیک  هزارتوی  روابط  درگیر  دولت،  منافع 
امنیتی و دفاعی حاصل از دیپلماسی واکسن شده و از منافع 
مالی و بازارهای پرسودتر خود چشم پوشی کند )3،9(. از این 
رو وظیفه برقراری دیپلماسی واکسن بر عهده دولت ها است 
به طوری که حتی اگر نماینده وزارت خارجه یک دولت در 
جلسات و عقد تفاهمات حضور نداشته باشد، تمام فرایندها 
و  بین الملل  روابط  دستورالعمل های  اساس  بر  کامال  باید 
باشد. در همین  اقتصاد کالن  اهداف ژئوپولتیک و  با  مطابق 
در  جهانی  سالمت  دیپلماسی  دفاتر  گذشته  دهه  طی  راستا 
وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت بسیاری از کشورهای 
مدعی دیپلماسی سالمت یا دیپلماسی واکسن ایجاد شده اند. 
ریاست جمهوری  دفاتر  با  نزدیک  همکاری  در  دفاتر  این 
)نخست وزیری( و وزارت خانه های دفاع، امنیت ملی و مجلس 
عمل می کنند. پس کشوری که مدعی داشتن برنامه دیپلماسی 
واکسن می باشد، باید اشراف الزم سیاسی، اقتصادی، دفاعی 
و اطالعاتی را نسبت به کشورهای هدف داشته باشد، چرا که 
باید از پیش مشخص شود که در قبال انتقال تکنولوژی، اهدا، 
فروش یا توزیع واکسن، چه سطحی از حضور، نفوذ و تغییر 

در مواضع دولت یا جامعه هدف مد نظر می باشد.

سه دوره دیپلماسی واکسن
به طور کلی دیپلماسی واکسن را باید به سه بازه قبل از قرن 
کووید-819  همه گیری  از  پس  و   21 قرن  اول  دهه  دو   ،21
تقسیم کرد. در پیش از قرن 21 که در اینجا به عنوان »دوره 
اول« مطرح شده است، شعار اصلی متمرکز بر نبودن مرز در 
در  اساسا  واکسن  تکنولوژی صنعت  در آن دوره،  بود.  علم 
اختیار دولت های ابرقدرت  و متخاصمی بود که جهت نشان 
دادن حسن نیت، با هم همکاری داشتند. اصطالح »دیپلماسی 
سیاسی  مناسبات  و  ادبیات  وارد  دوم«،  »دوره  در  واکسن« 
بسیار  آمریکا  یکجانبه گرایی  دوره  این  در  شد.  کشورها 
مشهود بود. در »دوره سوم«، هرچند چین یکه تازی کرد، ولی 
باید مشارکت  بقا  برای  باور رسید که  این  به  ائتالف جهانی 
جهان شمول در تحقیق، توسعه و توزیع واکسن ها داشت )2، 

.)8،10،13 ،6

8. COVID-19

دیپلامسی واکسن، ابزاری در جهت اعامل ...
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حسن نیت مطرح بود )جدول 1(. در حقیقت، بر خالف روال 
حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری قرن حاضر که واکسن را 
ابزار امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک کرده است، در گذشته 
اکثر کشورها همکاری و انتقال تکنولوژی تولید واکسن را 

دوره اول: علم مرزی ندارد
بیماری  به منظور کنترل  از قرن 21 ، کشورهای جهان  پیش 
آن،  از  ناشی  اقتصادی  های  آسیب  و  کشنده  مسری،  های 
مجبور به همکاری با یکدیگر بودند و در این بین، نیتی جز 

جدول 1. نقاط عطف تاریخی همکاری های بین المللی در سالمت تا پیش از قرن 21 )6(.
اقداماتسالواکسن )ها(

1805-1800آبله
-  ادوارد جنر1  استفاده از واکسن را در روسیه، ترکیه و اسپانیا و در بین بومیان آمریکایی 
در مستعمرات اسپانیایی مکزیک، پنج ملل کانادا2  )کنفدراسیونی متشکل از پنج کشور 

ساکن در بخش شمالی ایالت نیویورک( و ایاالت متحده ترویج می کند.

1801آبله
- روحانی کنگره، دکتر ادوارد گانت3، دیپلمات های بومی آمریکایی را که از واشنگتن 

دی. سی. بازدید می کنند، واکسینه می کند.

1803آبله
-  طی سفر اکتشافی لوئیس و کالرک4، واکسن برای بومیان آمریکا فراهم می شود، اما 

مشخص نیست که آیا واکسیناسیون موفق بوده است یا خیر.

1815-1803آبله
-  در طول جنگ های ناپلئونی، جنر خواستار آزادی زندانیان و سایر اقدامات دیپلماتیک 
شد. او در نامه ای به مؤسسه ملی فرانسه می نویسد که »علم هرگز در جنگ دخیل نیست«.

-  اولین کنفرانس بین المللی بهداشت5  در اروپا برگزار می شود. 1851-

-1888
- لویی پاستور در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه انستیتو پاستور می گوید: »علم هیچ 

کشوری را نمی شناسد، زیرا دانش متعلق به بشریت است و مشعلی است که جهان را روشن 
می کند«.

1891-تاکنون-
-  شبکه بین المللی انستیتوهای پاستور، به منظور تحقیقات بنیادی، تحقیقات بر روی واکسن 

هاری و سایر بیماری های عفونی، در ابتدا در سایگون، آغاز به کار می کند.

1897-1892وبا و طاعون
-  دکتر والدمار هافکین پس از اولین آزمایش واکسن ها بر روی خود، به هند سفر می کند 

تا ده ها هزار نفر را با واکسن های پروتوتایپ وبا و طاعون که خود ساخته، تلقیح کند.

-  تشکیل دفتر بهداشت بین المللی  )سازمان بهداشت پان آمریکای  کنونی(1902-

-  تشکیل سازمان جهانی بهداشت1946-1948-

جدول 1. نقاط عطف تاریخی همکاری های بین المللی در سالمت تا پیش از قرن 21 )6(.

1. Edward Jenner
2. Five Nation of Canada                   
3. Edward Gantt
4. Lewis and Clark             
5. International Sanitary Conference
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و  تحقیق  اصلی  نقش  ابرقدرت ها  دوره  این  در  نمی کردند. 
تولید واکسن را بر عهده داشتند و توزیع واکسن با مشارکت 
جوامع در کارزارهای واکسیناسیون، معموال در مستعمرات و 
در لوای بلوک شرق و غرب صورت می گرفت. با این حال، 

اعمال  و  نسل کشی  هدف  با  یا  و  ایدئولوژیک  بهانه های  به 
در  مشارکت  علت  به  و  نمی کردند  متوقف  اقتصادی،  فشار 
به عنوان  از واکسن  منافع، معموال  تنیدگی  قدرت  و در هم 
استفاده  سو  مستعمراتشان  و  یکدیگر  علیه  بیولوژیک  سالح 

ادامه جدول 1. نقاط عطف تاریخی همکاری های بین المللی در سالمت تا پیش از قرن 21 )6(.

اقداماتسالواکسن )ها(

1959-1956فلج اطفال
- دکتر آلبرت سابین1  به اتحاد جماهیر شوروی2  سفر کرده و با دکتر میخائیل چوماکوف1  

همکاری می کند و در نهایت یک واکسن خوراکی را روی 10 میلیون کودک و سپس 
روی 100 میلیون نفر با سن زیر 20 سال، آزمایش می کنند.

1966-1962آبله
-  اتحاد جماهیر شوروی با حمایت مالی ایاالت متحده، 450 میلیون دوز واکسن برای 

کمپین ریشه کنی فراهم می کند.

-1968   2NIH تشکیل مرکز بین المللی فوگارتی -

- تشکیل  3PATH      اواسط دهه 1970 -

1980 و 1990فلج اطفال و سایر واکسن ها
- »روزهای آرامش«/آتش بس موقت برای ایمن سازی در بیش از ده ها کشور جنگ زده 

برقرار می شود.

-1987
-  برنامه اقدام واکسن )VAP( هند و ایاالت متحده4 تحت نظارت NIAID، NIH اجرا 

می شود.
-1990-1991 )CVI( 5ابتکار واکسن کودکان  -

-  تشکیل انستیتو واکسن سابین6  1993-

-  تشکیل انستیتو تحقیقات بیماری های عفونی7  -

-  تشکیل انستیتو بین الملل واکسن8  1997-

-  تشکیل بنیاد بیل و ملیندا گیتس9  1997

-2000
-  اتحاد جهانی برای واکسن و ایمن سازیGAVI( 10( تاسیس می شود و واکسن هایی را 

برای کره شمالی تهیه  می کنند.

1. Mikhail Chumakov. 
2. Fogarty International Center of the NIH. 
3. Formerly known as the Program for Appropriate Technology in Health. 
4. Indo-US Vaccine Action Program. 
5. Children’s Vaccine Initiative. 
6. Sabin Vaccine Institute. 
7. Infectious Diseases Research Institute. 
8. International Vaccine Institute. 
9. Bill & Melinda Gates Foundation. 
10. Global Alliance for Vaccines and Immunization. 
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واکسیناسیون عمومی در سراسر جهان، ایجاد شوند.

دوره دوم: دیپلماسی واکسن به سبک آمریكایی 
اقدامات  بیولوژی خوانده شد،  ابتدای قرن 21 که عصر  در 
به  گرفت  تازه ای  بوی  و  رنگ  جهانی،  سالمت  دیپلماسی 
طوری که اصطالح »دیپلماسی واکسن« در سال 2001 وارد 
دایره لغات سیاست گذاران شد. تا قبل از قرن حاضر، تعداد 
دیپلماسی  هدفمند  اقدامات  درباره  مستند  معدودی  بسیار 
واکسن وجود دارد. ولی از دهه اول قرن حاضر، با محوریت 
واکسن  دیپلماسی  محور  حول  بسیاری  مطالب  آمریکا، 
منتشر شده است. این در حالی است که فعالیت ها و تالش 
کشورهای مستقل مانند کوبا که تجربیات متعدد و مثال زدنی 
داشتند،   واکسن  دیپلماسی  و  جهانی  سالمت  دیپلماسی  در 
با  دوم،  دوره  در  بودند.  بهره  بی  مناسب  خبری  پوشش  از 
واکسن کشورهای  تولیدکنندگان  شبکه  وجود شکل گیری 
و  همکاری  هرگونه  عمال   ،5)DCVMN( توسعه  حال  در 
یافته هدایت  از طریق کشورهای توسعه  بین المللی  پیشرفت 
می شد. کشورهای توسعه یافته به بهانه خطر تولید سالح های 
کشتار جمعی و سوء استفاده گروه های شبه نظامی و یا دول 
غیرمتحد، دسترسی ملت های مستقل به صنعت واکسن را با 
با  نوین  فناوری های  انتقال  و  مواجه  می کردند  محدودیت 
کاربری دوگانه6، تکنولوژی تولید انبوه و دستکاری ژنتیکی 
امنیتی  مراکز  بیولوژیک، همواره تحت رصد جدی  عوامل 
آنها قرار داشت. هرگونه توسعه این صنعت با حواشی امنیتی 
بسیاری همراه بود. آغاز دوره دوم، با حمله آمریکا و ائتالف 
تهاجم،  این  بهانه های  از  یکی  بود.  همراه  عراق  به  جهانی 
بذرهای  از  استفاده  با  عراق  در  بیولوژیک  تولید سالح های 

اهدایی دولت آمریکا بود )1،8(. 
در  واکسن  دیپلماسی  مفهوم  آمریکایی سازی  لطف  به 
عمده  به طور  دوره  این  انتشارات  قرن حاضر،  اول  دهه  دو 
معطوف به استفاده ابزاری آمریکا از این مفهوم در رابطه با 
اسالمی، کشورهای  توسعه  بانک  ایران، کشورهای  روسیه، 
در حال توسعه دارای سالح )فناوری( هسته ای، کشورهای 
قلمرو  گرمسیری7،  شده  فراموش  بیماری های  زیستگاه 
دولت اسالم گرای عراق و شام )داعش(8 ، کشورهای قلمرو 
شوروی سابق و آمریکای التین )آمریکای مرکزی و جنوبی( 
یعنی همان گروه ها و  بود   )BRICS( بریکس9  و کشورهای 
کشورهایی که هدف همیشگی سیاست های قدرت سخت و 

نرم )سیاست چماق و هویج(10 هستند )1،8(.
5. The Developing Countries Vaccine Manufactures Network
6 .Dual-use technology.
7 .Neglected tropical diseases.
8. Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), Islamic State of 
Iraq and Syria (ISIS;), Arabic acronym Daesh
9. مخفف نام انگلیسی قدرت های اقتصادی نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، 

چین و آفریقای جنوبی است.
10 .Carrot and stick policy.

بودند،  واکسن  تکنولوژی  فاقد  که  جوامع  از  برخی  در 
مقاومت های گسترده ای در پذیرش واکسن و واکسیناسیون 

توسط کشور متخاصم صورت می گرفت )6، 8، 14(.
از نظر تاریخی آغاز همکاری های بین المللی در این زمینه را به 
اولین واکسن جهان یعنی واکسن آبله منتسب می کنند. ادوارد 
جنر)سازنده واکسن آبله(، در بحبوحه جنگ های ناپلئونی در 
دهه های اول قرن 19، با راه اندازی کارزار های واکسیناسیون 
آبله، به دیپلمات غیر رسمی و مورد اعتماد کشورهای بریتانیا 
و فرانسه بدل شد. ابرقدرت های آن روزگار در عمل به این 
کنترل  و  عمومی  بهداشت  اهمیت  که  بودند  رسیده  باور 
طوری  به  است  خارجی  کشور  با  جنگ  از  باالتر  بیماری ها 
که در صحنه نبرد، سربازانی که به بیماری های عفونی مبتال 
می شدند، بالفاصله جبهه جنگ را ترک می کردند )6، 8،14(.

حال  شامل   ، حسن نیت  با  توام  و  کالسیک  دیپلماسی  این 
واکسن  و  آبله  واکسن  می شد.  هم  متحدین  و  مستعمرات 
اولیه تولید، برای نشان دادن حسن  هاری در همان سال های 
نیت و حفظ جان افراد کلیدی به سرعت به کشور های متحد 
در  انسانی  نیروی  حفظ  منظور  به  همین طور  شدند.  ارسال 
برپا  واکسیناسیون  سراسری  کارزار های  مستعمرات،  سراسر 
و  جوامع  این  سالمت  چشم گیر  ارتقای  به  خود  که  گردید 

توسعه آن ها انجامید )6، 8، 14(.
در اواسط قرن بیستم و در اوج جنگ سرد، دقیقا در زمانی 
و  شوروی  جماهیر  اتحاد  بین  هسته ای  جنگ  احتمال  که 
فلج  واکسن  بود،  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  آمریکا  دولت 
اطفال آلبرت سابین توانست آنها را بر سر میز مذاکره بنشاند. 
سالک1  واکسن  با  واکسیناسیون  که طی  مشکالتی  به خاطر 
در آمریکا ایجاد شده بود، راه برای آزمودن واکسن آلبرت 
با  متعاقب مالقات سابین  این زمان و  نبود. در  سابین2 هموار 
کارآزمایی  انجام  ایده  شوروی،  از  ویروس شناس  همسر  دو 
یافته  در کودکان شوروی مطرح شد. سویه تخفیف-حدت 
توسط طرف آمریکایی و تحت نظارت سازمان  های اطالعات 
FBI 3  و KGB 4 آماده و به اتحاد جماهیر شوروی تحویل داده 
شد. درحالی که دو کشور در سراسر جهان درگیر جنگ های 
نیابتی بودند، این کارزار موفق شد بیش از یکصد میلیون نفر 
کشورهای  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  کودکان  خصوص  به 
بلوک شرق را واکسینه کند. در ادامه با همکاری دو کشور، 
واکسن سابین به سراسر جهان ارسال شد و در آمریکا هم به 
گستردگی مصرف گردید و به کنترل موفق بیماری انجامید 

 .)14 ،8 ،6(
وزارت خانه ها،  از  بسیاری  که  شدند  باعث  موفقیت ها  این 
انستیتوها و بنیادهای چندملیتی برای کنترل سالمت عمومی، 
تسهیل  یا  و  واکسن ها  مطالعات  اعتبار  تامین  و  تقویت 
1 .Jonas Salk.
2 .Albert Sabin.
3 .The Federal Bureau of Investigation.
4 .Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti.
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در این زمان و درحالی که تکنولوژی تولید واکسن پیشرفت 
کرده و در مقایسه با زمان ریشه کنی آبله ، کیفیت واکسن ها 
قرن  خالف  بر  واکسن  مسئله  بود،  شده  بهتر  مراتب  به 
گذشته، کامال به منازعات تجاری، سیاسی و امنیتی کشورها 
کارزار های  از  بسیاری  خالف  بر  که  طوری  به  شد.  تبدیل 
همراه  حسن نیت  با  که  بیستم  و  نوزدهم  قرن  واکسیناسیون 
پاگیر  و  دست  قوانین  و  سو  یک  از  سرمایه داری  نظام  بود، 
جدید  واکسن های  مطالعات  برای  جهانی  سازمان های 
شد  سبب  دیگر،  سوی  از  انسانی(  حوزه  در  خصوص  )به 
بارها  کارزارهای چندملیتی مانند کنترل فلج اطفال و هاری 
با شکست مواجه شوند. هر چند تجربیات موفقی نیز بدست 
آمد از جمله اجرای کارزار های واکسیناسیون سازمان ملل در 
افغانستان که به آتش بس موقت با طالبان منجر گردید. با این 
متحده  ایاالت  مرکزی  اطالعات  سازمان  استفاده  سوء  حال 
برای  واکسیناسیون  کارزار های  پوشش  از   1)CIA( آمریکا 
بی اعتمادی  سال ها  به  منجر  الدن،  بن  اسامه  مخفیگاه  یافتن 
برنامه ریشه کنی فلج اطفال  به واکسن شد و در  پاکستانی ها 

وقفه و عقب گرد جدی ایجاد کرد )1،8، 14، 15(. 
جدید  مفهوم  در  ریشه  اساسا  آمریکایی  یکجانبه گرایی  این 
سرمایه داری خالق2 و سرمایه داری بشردوستانه3 داشت. یعنی 
بر خالف گذشته دیگر قرار نبود بدون تامین و تضمین منافع 
تحت  و  راحتی  همین  به  کننده،  کمک   نهادهای  و  کشور 
شود.  اهدا  کشوری  به  واکسن  توسعه،  آژانس های  عنوان 
شرطی  به  کشور/منطقه   یک  به  کمک  جدید،  ساختار  در 
منافع  تامین  و  سرمایه  بازگشت  و  که حفظ  می شد  عملیاتی 
بلندمدت نهادها و افراد دولتی/خصوصی )مشارکت دولتی-

به  محدود  تنها  مسئله  این  می گردید.  خصوصی(4تضمین 
از  گسترده ای  طیف  و  نبود  واکسن ساز  شرکت  و  واکسن 
مطالعات، مداخالت و تولیدات کشور مبدا و یا شرکت های 
چندملیتی را شامل می شد. ساز و کار جدید دیگر محدود به 
کشور خاصی نبود و در قالب شرکت های چندملیتی/فراملی  
اقدام می شد و منافع کلیه سرمایه گذاران تامین می گردید. در 
این سازوکار، کشور مبدا )دریافت کننده کمک( در ظاهر با 
دولت خاصی طرف حساب نبود و به همین دلیل، همکاری 
با دولت های پشت صحنه با اختالل همراه نمی شد و این مهم 
باعث تسهیل گردش سرمایه و شکل گیری نفوذ می شد. در 
صرف  بنیادها  و  نهادها  کشورها،  سازمان ها،  افراد،  حقیقت 
نظر از ملیت و مذهب، زیر سایه شرکت های چندملیتی ایفای 
علنی شدن حضورشان  به  تمایلی  معموال  و  می کردند  نقش 
تا  بود  راهکاری  این  نداشتند.  امنا  هیئت  و  مدیره  هیئت  در 
ملی،  تعارضات  بهانه  به  پول  و  قدرت  اطالعات،  گردش 

مذهبی، فردی و مالی متوقف نشود )2، 8(. 
1. Central Intelligence Agency.
2 .Creative capitalism.
3 .Philanthrocapitalism.
4. Public-private partnership.

همان طور که پیش تر عنوان شد در حوزه سالمت کشورهای 
امورخارجه،  وزارت  بهداشت،  وزارت  بر  عالوه  مختلف ، 
فعالیت داشتند. در  ... حضور و  امنیت ملی، وزارت دفاع و 
رایزن های  فعالیت  که  این  با  اوباما،  ریاست جمهوری  دوره 
آغاز  قبل  قرن  از  متحده  ایاالت  امورخارجه  وزارت  علمی 
شده بود، به دلیل اهمیت موضوع، یک رایزن مختص واکسن 
هم در ساز و کار وزارت امور خارجه آمریکا تعریف شد. این 
نبود جز همان نظریه پرداز اصلی و شکل دهنده  رایزن کسی 
پیتر  پروفسور   2001 سال  در  واکسن  دیپلماسی  اصطالح 
هوتز5. پیتر هوتز به علت داشتن اصالت یهودی و ارتباطات 
سابقه  خاورمیانه،  در  فعال  نفتی  کمپانی های  با  خانوادگی 
واکسن  انستیتو  در  مسئولیت  راکفلر6،  دانشگاه  در  تحصیل 
سابین7، سردبیری ژورنال بیماری های فراموش شده گرمسیری 
بیمارستان  واکسن  توسعه  مرکز  مدیر  پالس8،  گروه  از 
بسیاری  و  بیلور10  پزشکی  کالج  در  تگزاس9،  کودکان 
نفتی  کشورهای  به  خاصی  تمایل  دیگر،  اثرگذار  سوابق  از 
به این خاطر، بخش عمده ای از  حاشیه خلیج فارس داشت. 
مقاالت خود را به دیپلماسی واکسن با دولت هایی اختصاص 
تقسیم بندی های مختلف در همین محدوده  بود که در  داده 
جغرافیایی جنوب و غرب آسیا و شمال آفریقا قرار داشتند. 
از این رو وی  به عنوان نخستین و تنها فرستاده علمی واکسن 
دولت آمریکا برای دیپلماسی واکسن در خاورمیانه و شمال 
در  فعالیت  سال  چند  طی  هوتز  پروفسور  شد.  تعیین  آفریقا 
کشورهای  با  متعددی  قراردادهای  اسالمی،  کشورهای 
عربی برای انتقال تکنولوژی تولید واکسن منعقد کرد. دوره 
فعالیت پیتر هوتز در زمان دولت اوباما به اتمام رسید ولی هیچ 
نتیجه ای در زمینه تسهیل دسترسی به تکنولوژی های دوگانه، 
بذرهای ضروری و زیرساخت های الزم ، عاید ایران نگردید 

 .)14 ،6،8(
هوشمند  قدرت  هدف  با  آمریکا  دولت  هدفمند  تالش های 
پایه گذاری  ام   20 قرن  آخر  دهه های  در  بیولوژی  عصر  در 
شده بود. این اقدامات همراه با ساز و کار نوین سرمایه داری 
خالقانه در اقدامات بشردوستانه، رنگ و بوی خاصی گرفته 
جهانی  مجمع  در  که  سرمایه داری  نوین  شیوه  این  بودند. 
بیل  توسط   2008 سال  در  داووس12   نشست  در  اقتصاد11  
گیتس مطرح شد و بعدها در محافل مختلف و توسط بسیاری 
از اقتصاددانان مورد تحلیل قرار گرفت. بخشی از نگرانی ها 
شکل گیری  به  مربوط  سرمایه داری،  از  نوع  این  به  نسبت 
 5.Peter Hotez.
6.The Rockefeller University .
7.Sabin Vaccine Institute.
8. PLOS Neglected Tropical Diseases.
9. Vaccine Development  
 Director of the Texas Children's Hospital Center for 
10.Baylor College of Medicine .
11.World Economic Forum .
12.Davos .
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برابر  در  آمادگی  برای  نوآوری  ائتالف  شکل گیری   
به طور رسمی  که  ائتالف  این  دانست.   )CEPI( اپیدمی ها2  
راه اندازی   2017 سال  در  داووس  اقتصاد  جهانی  مجمع  در 
همکاری  خصوصی،  و  دولتی  مشارکت  از  نمونه ای  شد، 
این  هدف  بود.  مدنی  جوامع  مشارکت  و  بشردوستانه 
ائتالف حمایت و تامین هزینه توسعه واکسن های نوین برای 
بیماری  و  بهداشت  جهانی  سازمان  اولویت دار  بیماری های 
لیست  در   2018 سال  در  بار  اولین   »X« بیماری   بود.   »X«
شد  وارد  بهداشت  جهانی  سازمان  اولویت دار  بیماری های 
حاضر  حال  در  که  بود  پاندمی  قابلیت  با  بیماری   معرف  و 
اشراف کافی درباره بیماری زایی عامل مسبب آن در انسان 
زمان  در  تا  می رفت  انتظار   CEPI ائتالف  از  ندارد.  وجود 
همه گیری های نوپدید و بازپدید، دسترسی به محصول را در 
کمترین زمان ممکن سازد. تامین هزینه این ائتالف در ابتدا 
توسط بنیادهایی مانند بیل و ملیندا گیتس، ولکام تراست5 در 
هند،  ادامه  در  بود که  آلمان  و  ژاپن  نروژ،  کنار دولت های 
اتحادیه اروپا و انگلستان هم به آن ها اضافه شدند. پیش فرض 
سرعت بخشیدن به توسعه واکسن ها در زمان طغیان بیماری 
X بر این اصل استوار بود که فرایند مطالعات بالینی واکسن 
جدید  سازوکار  در  عمومی  سالمت  بحران های  زمان  در 
در  گردد.  کوتاه تر  مراتب  به  بهداشت،  جهانی  سازمان 
حقیقت، دولت ها و جوامع قسمتی از عوارض واکسن ها را 
که در حالت عادی قابل قبول نیستند، با هدف جلوگیری از 

خسارات و تبعات باالی بیماری، می پذیرند )16، 17(. 
 

دوره سوم: دیپلماسی واکسن در بوته آزمایش
رقم  سال   2 از  کمتر  زمانی  در  واکسن  دیپلماسی  سوم  بازه 
و  بر زندگی  تأثیرات مخربی  خورد. همه گیری کووید-19 
حدودی  تا  مؤثر  واکسن های  ورود  داشت.  جهانی  معیشت 
اقتصادی، پیامدهای  کاهش  در  بزرگی  تغییر  توانست 

2.Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. 
5.Wellcome trust .

عدم  و  سود  کردن  حداکثر  مالیاتی،  فرار  غیررقابتی،  بازار 
پاسخ گویی به نظارت های سخت گیرانه کنترل کیفیت، تحت 
دفاعی  اما  بود.  بشردوستانه  و  نوع دوستانه  اقدامات  پوشش 
سرمایه داری  از  نوع  این  از  اقدامات  این  طرفدار  گروه  که 
بشردوستانه ارائه می کنند، این است که بسیاری از بیماری های 
فراموش شده تنها در محدوده جغرافیایی کشورهایی وجود 
یا قدرت مرکزی  به طور معمول دولت های آن ها  دارند که 
الزم را ندارند و یا سالمت عمومی به عنوان اولویت مطرح 
نیست. از طرفی با توجه به فرایند طوالنی، پرهزینه و پیچیده 
اخذ تاییدیه در این کشورها، شرکت ها و سرمایه داران تمایلی 
برای سرمایه گذاری  در زمینه تحقیق و توسعه واکسن ها )به 
خصوص انسانی( ندارند. از این رو در حالت کالسیک، حفظ 
سالمت جوامعی که خود هیچ تالشی در این زمینه نمی کنند، 

توجیه اقتصادی وجود ندارد )1،4(.
کمتر  بشردوستانه  سرمایه داری  اقدامات  جدید  مناسبات  در 
ایدز  که  این  برای  مثال  عنوان  به  می گیرد،  قرار  توجه  مورد 
در قاره آفریقا کنترل و باعث ارتقای سالمت در جوامع شود، 
باید هزینه آن به طرق مختلف از جمله مشارکت در بهره مندی 
از منابع طبیعی، سرمایه گذاری و یا تامین نیروی انسانی برای 
شرکت های فراملی تامین شود. در حقیقت با سازوکار جدید، 
سالمت مستعمراتی که دیگر مستعمره نیستند، هم چنان توسط 
دولت ها، نهادها و سازمان هایی تامین می گردد که به مفهوم 
گذشته تحت عنوان نظام سرمایه داری در سیستم مستعمراتی 
امپریالیسم فعالیت نمی کنند ولی در پشت پرده به دنبال منافع 

خود هستند )امپریالیسم نوین(1  )1،4(. 
در باید  را  واکسن  دیپلماسی  در  نوین  رهیافت  این  اوج 

1.New Imperialism .

تصویر 1. مشارکت کشورها در کووکس )17(.
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ایجاد   2021 سال  در  بیماری  این  بهداشتی  و  اجتماعی   
با دیپلماسی  انتشارات مربوط  برابری  کند. جهش چند ده 
پیچیده  بستر  گویای  خود  کوتاه،  مدت  این  در  واکسن 
دیپلماسی واکسن در دنیای واقعی است. تحقیق و توسعه 
بهداشتی  ارزان ترین مداخله  از واکسن ها که  بهره مندی  و 
و  انسانی  جمعیت  در  بیماری ها  کنترل  و  پیشگیری  برای 
دامی هستند، پس از پاندمی کووید-19 به چالش بزرگ 
سیاستمداران و اقتصاد دانان جهان بدل شد. تقریبا کشوری 
نباشد،  واکسن  دیپلماسی  خواستار  مدت  این  در  که  نبود 
بازیگران  پابه پای  ملت ها  و  همه کشورها، سیاست گذاران 
بخش خصوصی و شرکت های فراملی )چه آن ها که تولید 
کردند، چه آن ها که برای کنترل بیماری نیاز به پیش خرید 
کشور  در  مشارکتی  تولید  پیگیر  که  آن ها  چه  داشتند، 
واکسن  اهدای  خواستار  که  آن ها  چه  بودند،  خودشان 
در  یکجانبه گرایی  و  ملی گرایی  از  که  آن ها  چه  و  بودند 
گذشته  سال   2 مدت  در  داشتند(،  گالیه  واکسن  تولید 
طور  چه  اینکه  داشتند  مشترک  هدف  و  دغدغه  یک 
تحقیق  زنجیره  در  را  بلندمدت خود  و  مدت  کوتاه  منافع 
اهدای واکسن  تولید، توزیع، خرید و فروش و  و توسعه، 
تامین کنند. همین مسئله باعث شد که باب جدیدی برای 
و  صنایع  اقتصاد/تجارت،  خارجه،  امور  وزارت خانه های 
و  باز شود  بهداشت کشورها  وزارت خانه های  کنار  در   ...
مسئول پیگیری و انجام مذاکرات در این ارتباط گردند. در 
حقیقت امنیت و اقتصاد تمام کشورهای جهان به دسترسی 

به واکسن کووید-19 گره خورد )9،12، 18، 19(.
تا  کشورهایی که پیش از این اعالم آمادگی کرده بودند 
عملکرد   ،CEPI ائتالف  تحت  پاندمی ها،  رخداد  زمان  در 
 1)COVAX( هماهنگ داشته باشند، با شکل گیری کووکس
 ،)Gavi و CEPI، WHO، UNICEF تحت رهبری مشترک(
تامین واکسن را متعهد شدند )تصویر 1(. همان طور که در 
جدول 1 ذکر شد، اتحاد جهانی برای واکسن و ایمن سازی 
)Gavi( در سال 2000 تشکیل شده بود. این اتحادیه موفق 
از  نیاز برای واکسیناسیون بیش  با تامین واکسن مورد  شد 
888 میلیون کودک ساکن درکشورهای فقیر جهان، از 15 
میلیون مرگ جلوگیری کند و به اقتصاد کشورهای تحت 

پوشش، کمک شایان توجهی کند )16، 17، 20، 21(.  
اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان   ،2020 آگوست   24 در 
حمایت  تحت  واکسن  نامزد   9 دارای  کووکس  که  کرد 
زمان  تا آن  است که  نامزد در حال آزمایش   9 CEPI و 
در  کووید-19  واکسیناسیون  انتخابی  ترکیب  بزرگترین 
 ،2020 دسامبر  تا  می داد.  اختصاص  خود  به  را  جهان 
با دیگر تولیدکنندگان هم نهایی  کووکس مذاکراتی را 
واکسن  دوز  میلیارد  دو  به  دسترسی  امکان  تا  بود  کرده 
کار  و  ساز  از  که  کشورهایی  از  بسیاری  گردد.  فراهم 
1.COVID-19 Vaccines Global Access .

کووکس بهره مند شدند، »ظرفیت نظارتی محدودی« داشتند 
و به مجوزهای سازمان جهانی بهداشت وابسته  بودند. تاکنون 
جهان  کشور   146 به  واکسن  دوز  میلیارد   1/56 کووکس 

ارسال کرده است. 
از  بسیاری  در  توانست  چین  حاضر،  قرن  اول  دهه  دو  در 
کشورها حضور و نفوذ تجاری و اقتصادی پیدا کند به طوری 
کشورها  حیاتی  زیرساخت های  و  اولیه  مواد  از  بسیاری  که 
تامین  شدند.  آن ها  کارکنان  و  چینی  شرکت های  توسط 
زمینه  در  را  نوینی  نظم  این کشور  دوره،  این  در  رو  این  از 
خالف  بر  و  ابتدا  در  چین  داد.  ترتیب  واکسن  دیپلماسی 
آمریکا، انگلستان، کشورهای اتحادیه اروپا، استرالیا، نیوزلند 
اقدام  در  و  نکرد  اقدام  توسعه  آژانس های  پرچم  با  کانادا  و 
تولیدی خود  واکسن های  مستقال  داشت که  یکجانبه تالش 
را به فروش برساند، ولی در ادامه با پیوستن به این نوآوری 
کرده  گسترده تر  را  خود  حضور  وسعت  توانست  جهانی، 
بگیرد  خود  قدرت  ید  در  را  کووید  واکسن  بازار  نبض  و 
)تصویر 1(. همین مسئله بود که کنترل پاندمی کووید-19 را 
به شاه  راه جاده ابریشم کشاند و کلید اقتصادی این پاندمی را 
در دستان چین قرار داد تا هم گام و چه بسا جلوتر از انحصار 
کند.  یکه تازی  فراملی،  و  چندملیتی  شرکت های  تاریخی 
واکسن های سینوفارم، سینووک و کان سینو به ترتیب در 74، 
40 و 25 کشور به مصرف رسیدند )تصویر 2( )13، 23،26(. 
با این حال  ایاالت متحده و معدودکشورهای دیگر هم چنان 
بازیگران اصلی پوشش خبری دیپلماسی سالمت و دیپلماسی 

واکسن بودند )13، 23،26(. 
رقابت  آمریکا  با  که  سال هایی  تمام  برخالف  روسیه 
واکسن  با  نتوانست  عمال  دوره  این  در  داشت،  تنگاتنگ 
ملی خود، تعهدات بین المللی را پاسخ گو باشد. در حالی که 
کشور   38 در  و  معرفی  دنیا  به  سریع  خیلی  اسپوتنیک وی 
مصرف شد ولی در ادامه، توزیع قطره چکانی آن باعث شد 
تامین  را  متقاضی  نیازکشورهای  مورد  واکسن  نتواند  روسیه 
کند و در عمل بازار نورسیده به سایر رقبا واگذار شد. در ادامه، 
وقوع جنگ اوکراین بهانه ای شد که بسیاری از قراردادهای 
واکسن معلق شوند. توجه به این نکته مفید است که اگرچه 
روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به طور سنتی 
به کشورهایی  نیروهای علمی  همکاری های علمی و گسیل 
جنوبی  آمریکای  کشورهای  از  تعدادی  و  شمالی  کره  مثل 
اقدامات، نقش تعیین کننده در  این  اما هیچ گاه  ادامه داد،  را 
است.  نداشته  را  مقصد  کشورهای  اقتصاد  و  سالمت  تامین 
چه بسا، پاندمی کووید-19 باعث افول  ابرقدرت روسیه در 
دیپلماسی سالمت و دیپلماسی عمومی گردد )5، 13،14،22، 

 .)28 ،27
سابقه  و  بود  زیستی  فناوری های  مهد  گذشته  از  که  هند 
طوالنی در تولید واکسن داشت، به سبب مشارکت  اقتصادی 
گسترده با شرکت های فراملی و وابستگی به مواد اولیه چینی، 

دیپلامسی واکسن، ابزاری در جهت اعامل ...
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مجله ترویجی واکسن و پیشگیری از بیامری ها در دامپزشکی، دوره 1، شامره 2، سال 1401

نسبت  کشورها  برخی  اکراه  و  علمی  نشریات  در  واکسن   
مرزهای  از  خارج  تولید  انگلیسی،  واکسن های  مصرف  به 
خود را دنبال کند و منافع تجاری حاصل از آن را به جای 
این  از  آورد.  به چنگ  غیرمستقیم  طور  به  مستقیم،  مداخله 
رو دولت هایی که نسبت به مصرف واکسن های انگلیسی به 
نوعی اکراه داشتند، واکسن مورد نیاز خود را از شرکت های 
کووکس،  و  آکسفورد/آسترازنیکا  تولیدکننده  فراملی 
کشور   185 در  مجموع  در  آسترازنیکا  کردند.  خریداری 
مصرف شد که از تمام واکسن های دیگر توزیع گسترده تری 

داشت )17، 20،22(. 
از  را  واکسن  دیپلماسی  بار  کووکس،  طریق  از  هم  آلمان 
در  تا  گذاشت  آزاد  را  شرکت  ها  و  برداشت  خود  دوش 
بیاندازند.  راه  به  توزیع  و  تولید  شبکه  مختلف  کشورهای 
شرکت های  میزبان  کشورهای  همکاری،  حسن  این  قِبَل  از 
فراملی، آزاد بودند تا مازاد واکسن های تولید شده در کشور 
خود را طبق روال اقدامات بشردوستانه و خارج از کووکس، 
البته  بپیوندند.  واکسن  دیپلماسی  دومینوی  به  و  کنند  اهدا 

از دیگر عضو بریکس، یعنی چین عقب ماند، هرچند موفقیت 
واکسن کووکسین  بود.  مثال زدنی  روسیه  با  مقایسه  در  آن 
سرم  انستیتو  حال  این  با  شد.  مصرف  کشور   29 در  بهارات 
هند1  دو واکسن دیگر ]یکی مشابه فرموالسیون آسترازنیکا 
نوواوکس  فرموالسیون  مشابه  دیگری  و   )Covishield(
)COVOVAX([ را هم تولید و مجوز مصرف اضطراری آن ها 

را از سازمان جهانی بهداشت اخذ کرد. 
نزدیک  کووید-19  پاندمی  سال  سومین  پایان  به  حالی  در 
واکسن،  دیپلماسی  اصطالح  خالق  هوتز  پیتر  که  می شویم 
همچنان منتظر طرف هندی است تا با تامین منافع سرمایه داری 
برای  و  تولید  را  کووید-19  واکسن  ارزان ترین  خالق، 
کشورهای آفریقایی ارسال کند )8، 13، 14، 22، 29، 30(.   

نسبت  ملی گرایانه  احساسات  شکل گیری  وجود  با  انگلستان 
به تولید واکسن که توسط آسترازنیکا در دانشگاه آکسفورد 
توسعه یافته بود، ترجیح داد به دالیلی مانند عبرت گرفتن از 
این عوارض  از  گزارشاتی  انتشار  از   نگرانی  روسیه،  تجربه 

1.Serum Institute of India .

تصویر 2. واکسن هایی که بیشترین توزیع جهانی را داشتند)22(.
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در  دگردیسی ها  و  تحوالت  دوره  دو  دنبال  به  حقیقت  در 
دوره  در  مجددا  توسعه یافته  کشورهای  واکسن،  مراودات 
سوم به این نقطه مشترک نائل آمدند که اگر تنها حسن نیت 
و یا سرمایه داری خالق معیار عمل دیپلماسی واکسن باشد، 
از پس بحران های جهان-شمول این عصر بر نخواهند آمد و 
دنیا پیش از هر زمان دیگری نیازمند مدل های نوین نوآوری 

در دیپلماسی واکسن است )5، 9، 11، 12(. 

دستاورد
)انستیتو  ایران  در  واکسن سازی  موسسات  شکل گیری   -1
پاستور و موسسه رازی( مرهون دوره اول دیپلماسی واکسن 
با  بین المللی  همکاری های  و  مراودات  سایه  در  که  می باشد 
کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا رخ داد. پس از راه اندازی 
و  همکاری ها  به  ورود  با  ایران  داخلی،  نیازهای  تامین  و 
مختلف  کشورهای  در  توانست  واکسن  بین المللی  مبادالت 

دنیا نقش آفرین باشد. 
از  حوزه ها  از  بسیاری  در  رازی  موسسه  اول،  دوره  در   -2
انسانی  و  دامی  واکسن های  توسعه  واکسن،  بذر  تهیه  جمله 
هم راستای  و  سبک  صاحب  درمانی  سرم های  همین طور  و 
ایفای نقش می نمود. مثال های متعددی  پیشرفت های جهانی 
موسسه  تاریخ  در  نوآوری  و  تکنولوژی  دانش،  انتقال  از 
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی وجود دارد. در این دوره 
به دنبال کسب تجارب ارزشمند حاصل از ساخت واکسن و 
سرم علیه بیماری های مختلف، موسسه رازی توانست با ده ها 

کشور جهان همکاری علمی و تجاری داشته باشد. 
توانست  رازی  دیپلماسی واکسن، موسسه  3- در دوره دوم 

نقش خود را به شکل محدود ایفا نماید از جمله:
- تامین واکسن برای طرح ریشه کنی فلج اطفال در افغانستان

- تامین سرم های ضد مار و عقرب گزیدگی مورد مصرف 
نیروهای خارجی مستقر در عراق 

- تامین واکسن های دامی و انسانی در کشورهای همجوار
به  و عقرب گزیدگی  مار  ثبت و صادرات سرم های ضد   -

عراق
با  مرتبط  بین المللی  آموزشی  دوره  چندین  برگزاری   -

واکسن سازی با همکاری بانک توسعه اسالمی
ایجاد موانع متعدد در دریافت  به دنبال  4- در دوره سوم و 
نیاز خود  ایران عمده  واکسن کووید-19 )به دلیل تحریم(، 
در  و  نمود  تامین  چین،  از  سینوفارم  واکسن  واردات  با  را 
در  واکسن  تولید  به  اقدام  مختلفی  شرکت های  آن  موازات 
پلت فرم های مختلف نمودند. موسسه رازی نیز موفق گردید 
نوترکیب  پروتئین  فرم  پلت  در  را  کووپارس  رازی  واکسن 
تولید و با عرضه آن، بار دیگر نقش حیاتی خود را در تامین 

سالمت کشور ایفا نماید. 

با  آلمانی  بایون تک  شراکت  در  باید  را  آلمان  اصلی  برگ 
 164 در  فایزر-بایون تک  واکسن  دانست.  آمریکایی  فایزر 

کشور توزیع شد )17، 20،22(.
آمریکا هم با وجود یکه تازی همیشگی در دیپلماسی واکسن 
و  و جانسون  مدرنا  از جمله  در حالی که چندین شرکت   و 
جانسون را حمایت می کرد، برگ برنده خود را با مشارکت 
فایزر با شرکت بایون تک آلمانی به خانه برد. در حقیقت با 
توجه به گستردگی شرکت داروسازی فایزر، آمریکا قادر بود 
با هزینه به مراتب کمتر تعهدات باالتری را در تولید و توزیع 
واکسن در کشورهای دیگر بر عهده بگیرد. مطرح شدن اسم 
فایزر تبدیل به چالش جدی برای بسیاری از دولت هایی شد 
طور  به  ببرند.  بهره  آمریکایی  واکسن  از  نداشتند  تمایل  که 
مثال، دولت هایی مثل اندونزی و پاکستان بر طبل بی اعتمادی 
به  را  چینی  واکسن های  و  می کوبیدند  غربی  واکسن های  به 
تامین  عدم  دلیل  به  ولی  کردند  انتخاب  واکسن  این  جای 
عمومی  افکار  به  پاسخ گویی  به  مجبور  نیاز،  مورد  واکسن 
کرده اند.  انتخاب  را  سیاست  این  چرا  که  بودند  خود  مردم 
آفریقا،  شرق،  جنوب  و  شرق  آسیای  کشورهای  از  بسیاری 
از  را  پیام هایی  جدی  طور  به  جنوبی  آمریکای  و  خاورمیانه 
که  کردند  دریافت  آمریگا  سفارتخانه های  و  کنسولگری ها 
اگر از واکسن کشورهای رقیب استفاده کنند، با تبعات جدی 
در همکاری های آتی مواجه خواهند شد. دیگر واکسن های 
اند  جانسون  مدرنا،  شامل  آمریکایی  شرکت های  تولیدی 
کشور   29 و   98  ،107 در  ترتیب  به  نوواوکس  و  جانسون 

توزیع شدند )17، 20،22(. 
صرف نظر از گستردگی توزیع واکسن که نقطه ثقل دیپلماسی 
برای  کووید-19  اقتصادی  فواید  می رود،  شمار  به  واکسن 
کشورهای تولیدکننده واکسن کووید-19 که مجوز مصرف 
کردند،  دریافت  را  بهداشت  جهانی  سازمان  اضطراری 
غیرقابل اغماض است. چین صرف نظر از پوشش جمعیت و 
اینکه تامین کننده  قیمت فروش واکسن های خود، به علت 
مواد اولیه زنجیره تولید تقریبا تمام شرکت های واکسن ساز 
دنیا بود، عایدی زایدالوصفی داشت. البته جهت درک عمق 
تمام  قیمت  و  فروش  میزان  به  پرداختن  تنها  حاصل،  منافع 
پشت  در  حقیقت  در  بود.  نخواهد  راهگشا  واکسن،  شده 
محرمانه  قراردادهای  واکسن،  توزیع  و  تولید  این  صحنه 
بسیاری که مصداق بارز دیپلماسی واکسن هستند، منعقد شد 
که در گذر زمان بیشتر نمود خواهند داشت)9, 11, 13, 20-

 .)26
واکسن  توسعه  و  تحقیق  برای  هنگفتی  هزینه های  اگرچه 
که  باورند  این  بر  اقتصاددانان  شد،  جهان  در  کووید-19 
بسیار  واکسن ها  از  ناشی  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش 
 ،4( است  آن ها  تولید  و  تحقیق  هزینه های  همه  از  بیشتر 

 .)16 ،11 ،9 ،5
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کسب  جهت  کشور  واکسن  صنعت  توان  از  بهره مندی   -2
درآمد و نفوذ در سایر کشورها

تولید  زیرساخت های  نوسازی  و  بازسازی  به  کمک   -3
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 WHO, OIE, نظیر  بین المللی  سازمان های  با  همکاری   -6
 FAO
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توصيه ترویجی
دیپلماسی واکسن یک اقدام دیپلماتیک بین المللی با هدایت، 
دخالت و نظارت سیاستگذاران و بازیگران اقتصادی، دفاعی، 
سیاسی و نظامی است و به معنای ساده اهدا و یا فروش واکسن 
نیست. در دیپلماسی واکسن هدفی فراتر از واکسن و واکسن 
ساز دنبال می شود. ذات دیپلماسی واکسن از حسن نیت در 
پیش از قرن 21، سرمایه داری بشردوستانه در دو دهه اول قرن 
21، به مشارکت جمعی برای نجات اقتصاد جهانی در پایان 

دو سال پاندمی کووید-19 دگردیسی داشته است.
فراورده های  و  واکسن  تولید  صنعت  خودکفایی  و  پویایی 
با  یا  و  طبیعی  زیستی  تهدیدات  با  مواجهه  برای  بیولوژیک 
است.  ملی  امنیت  ارکان ضروری  از  بشری،  مداخالت  منشا 
دارد  را  واکسن  دیپلماسی  از  بهره مندی  قصد  کشوری  اگر 
باید زیرساخت الزم را از قبل تدارک ببیند و نقشه راه داشته 
باشد، یعنی مشخص کند که قرار است در دیپلماسی واکسن 
از این سفره گسترده را  باشد و چه سهمی  ایفاگر چه نقشی 
به خود اختصاص دهد. این مهم باید توسط سیاست گذاران 
نمی توان  واکسن  دیپلماسی  در  شود.  مشخص  کشور  یک 
انتظار داشت که واکسن ساز راسا درگیر مناسبات دیپلماتیک 
تولید  هزینه های  پوشش  زیرساخت ها،  تامین  شود.  امنیتی  و 
بلندمدت  و  کوتاه  مدت  منافع  تامین  همین طور  توزیع،  و 
دیپلماسی  سیاست های  در  مشارکت  برای  واکسن سازان 
و  موسسات  بین  در  رازی  موسسه  است.  ضروری  واکسن 
شرکت های دولتی و خصوصی ایران با تولید 96 نوع فرآورده 
بیولوژیک، در منطقه خاورمیانه و چه بسا جهان، نگین زرینی 
است که علیرغم مواجهه با تحریم های ناجوانمردانه در طول 
تولیدات  4 دهه، هم چنان در مسیر توسعه تحقیقات و حفظ 
خود اهتمام ورزیده است. گستردگی تولیدات و بهره مندی از 
نیروهای تخصصی که دانش خود را به بلندای یک قرن سینه 
چانه ز نی  قدرت  کرده اند،  منتقل  بعدی  نسل های  به  سینه  به 
دیپلماتیک را برای کشور به ارمغان می آورد. این مهم مستلزم 
اقتصادی،  امنیتی و  اعتقاد سیاست گذاران و اشراف سیاسی، 
تا دیپلماسی  این صنعت است  از  با حمایت حاکمیت  همراه 

واکسن به برگ برنده ایران بدل شود.
دنبال  به  و  واکسن  دیپلماسی  سوم  دوره  در  که  تجربه ای  با 
بروز بیماری کووید-19 به دست آمد و با در نظر گرفتن این 
که همه گیری بیماری های نوپدید و بازپدید یکی از اتفاقات 
)بیماری  با آن  مواجه است  امروز  ناگواری است که جهان 
ادامه  نیز  آینده  در  و  و...(  ماربورگ  بیماری  میمون،  آبله 
خواهد داشت، ایران به عنوان کشوری با صد سال سابقه تولید 
بین المللی  و  ملی  با تجدیدنظر در سیاست های  باید  واکسن، 
خود، ضمن کسب آمادگی برای مواجهه با بحران های مشابه، 

نسبت به انجام اقدامات زیر مبادرت ورزد:
1- تشکیل واحد دیپلماسی واکسن در وزارت امور خارجه با 

همکاری وزارت بهداشت و شورای عالی امنیت ملی
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چكيد ه 
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی یکی از مراکز مهم و اصلی تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی در کشور است. نگهداری، 
تکثیر و پرورش این حیوانات در موسسه رازی از سال 1329 آغاز شده و طی این سالیان، انواع حیوانات آزمایشگاهي، شامل موش، رت، 
همستر، خوکچه هندی و خرگوش در نژادهای گوناگون و در سیستم های مختلف پرورشی، شامل سیستم متعارفی و نیز سیستم پرورش 
(Ventilated Cages Individually) تولید و پرورش داده می شوند. موضوعاتی نظیر تداوم روش های  با تهویه مجزا  در قفس های 
همخون سازی و غیر همخون سازی با تمرکز بر نژادهای این پنج حیوان مهم آزمایشگاهی به صورت تخصصی صورت می گیرد. با استفاده 
از روش های نوین در خصوص اصالح روش های تکثیر و پرورش و افزایش بازدهی تولید مثل، استاندارد سازی شرایط و نیازهاي زیست 
محیطی، جایگاه و قفس هاي نگهداري و پرورش،  تغذیه، کنترل و حذف بیماری های احتمالی با رعایت اصول اخالق کار با حیوانات 
آزمایشگاهی صورت گرفته تا نهایتاً حیواناتی با بهترین کیفیت جهت استفاده در آزمایش های کنترل کیفیت واکسن ها و فرآورده های 
زیستی و نیز در تحقیقات گوناگون در بخش های مختلف تولیدی و تحقیقاتی و در سایر مراکز تولیدی، تحقیقاتی و آموزشی سراسر 

کشور فراهم گردد. 
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  حیوانات آزمایشگاهی، تکثیر، پرورش، موسسه رازی
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حيوانات آزمایشگاهی کوچک توليد شده در موسسه رازی و موارد استفاده آزمایشگاهی آن ها 
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بيان مساله و اهميت موضوع
داشته  کاربرد  مختلف  زمینه های  در  آزمایشگاهی  حیوانات 
پژوهش های  در  حیوانات  این  از  سر  میلیون ها  سالیانه  و 
انگل شناسي،  ایمنی شناسی،  زیست شناسی،  مانند  گوناگون 
تغذیه،  ارثی،  اختالالت  ژنتیک،  سرطان،  پاتوفیزیولوژی، 
پیوند  رادیولوژي،  تجربي،  جراحي  عفونی،  بیماری های 
کنترل  آزمایش های  و  جدید  داروهای  اثر  تعیین  اعضا، 
کیفیت و اثرگذاری واکسن ها و فرآورده های زیستی و حتی 
استفاده  دنیا  سراسر  در  فضایی  تحقیقات  و  کیهان نوردی  در 
عنوان  به  آزمایشگاهی  حیوانات  از  کلی  طور  به  می شوند. 
مدل، در پژوهش های زیست شناسی استفاده می گردد. گرچه 
مختلف  زمینه های  در  اهلي  غیر  و  اهلي  چه  حیواني،  هر  از 
می توان استفاده کرد، ولی جوندگان و حیوانات کوچکتر به 
لحاظ  اندازه کوچک و مناسب،  قابلیت تولید مثل باال،  تعدد 
انواع،  دستیابي آسان، راحتي کار و احتیاج به فضاي کمتر، 
بیشتری مورد استفاده قرار  به مقدار  نسبت به حیوانات دیگر 
می گیرند. به طور کلی حیوانات آزمایشگاهی به ویژه موش در 
تحقیقات علمی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان 
اولین حیوان انتخابی مطرح می باشد. موش های آزمایشگاهی 
به عنوان نخستین ابزار برای غربالگری داروها و ارزیابی میزان 
سمیت ترکیبات شیمیایی و واکنش های مشاهده شده در بدن 
به حساب می آیند.  موش به تنهایی در حدود 80 % و رت و 
از کل حیوانات آزمایشگاهی مورد   % به 10  همستر نزدیک 
 ،4  ،1( می دهند  اختصاص  به خود  را  پژوهش ها  در  استفاده 
از  یکی  رازی  سرم سازی  و  واکسن  تحقیقات  موسسه   .)11
آزمایشگاهی  پرورش حیوانات  و  تولید  اصلی  و  مهم  مراکز 
حیوانات  پرورش  و  تکثیر  نگهداری،  باشد.  می  کشور  در 
انواع  از سال 1329 آغاز شده و  این مرکز  آزمایشگاهی در 
حیوانات آزمایشگاهي در نژادهای گوناگون و در سیستم های 
در  نیز  اخیراً  و  متعارفی  سیستم  جمله  از  پرورشی  مختلف 
با تهویه مجزا )IVC(  تولید و  سیستم پرورش در قفس های 

پرورش داده می شوند )2( از جمله:

 NMRI و NIH موش های آزمایشگاهی نژاد
غیر  نژادهای  هستند.  آلبینو  و  همخون  غیر  موش ها  این 
همخون عمدتاً در مطالعات عمومی، سم شناسی، بررسی های 
فیزیولوژی،   ،)Teratology( جنین  در  ناهنجاری زایی 
دارو سازی، تست های کنترل کیفیت واکسن های پزشکی و 
عدم  دلیل  به  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد   ... و  دامپزشکی 
وجود شباهت  ژنتیکی در جمعیت نژاد غیر همخون و ایجاد 
نتایج،  برای معنی دار شدن  متفاوت، در مطالعات  پاسخ های 
الزم است از تعداد بیشتری حیوان نسبت به نژادهای همخون، 
موتاسیون  طریق  از  نژادها  این  بودن  آلبینو  شود.  استفاده 
آنزیم  تولید  در  نقص  دلیل  به  و  شده  ایجاد  خودبخودی 
کردن  ذخیره  برای  که  می باشد   )Tyrosinase( تیروزیناز 
وجود  با  حیوانات  این  است.  الزم  مو  و  پوست  در  مالنین 
بیشتر  مزیت های  بودن  دارا  علت  به  ولی  نقص  این  داشتن 
نژادهای  در  اند.  گرفته  قرار  محققین  محققین  توجه  مورد 
آلبینو، پیدا کردن عروق خونی برای تزریق و یا خونگیری، 
راحت تر از نژادهای رنگی است. ضمن این که تفریق آنها و 
استفاده از روش هایی نظیر رنگ کردن یا نوشتن شماره و یا 
خالکوبی و ... راحت تر از نژادهای رنگی صورت  می گیرد 

)تصویر شماره 1()1، 4، 11(.

BALB/c موش آزمایشگاهی نژاد
به صورت آلبینوی  این حیوان آزمایشگاهی در سال 1923 
همخون در آمده است )تصویر شماره 2(. عملکرد پرورشی 
آن بسیار مناسب بوده و طول عمر باروری آن در مقایسه با 
گسترده  صورت  به  نژاد  این  می باشد.  بیشتر  ها  موش  سایر 
تولید  در  خصوصاً  ایمنی شناسی  و  عمومی  تحقیقات  در 
کامل  نقص  تحقیقات  در  نیز  و  مونوکلونال   آنتی بادی های 
انسفالومیلیت  ویروس  به  تجربی  عفونت  در  ویژه  به  عصبی 

حیوانات آزمایشگاهی کوچک تولید شده در ...

.)1( NMRI و NIH تصویر شماره 1- موش های آزمایشگاهی نژاد
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نژاد  این  در  میکروفتالمی  و  موتاسیون  وقوع  ولی  می باشد، 
سلول های  می باشد.  آن کم  در  استخوان  تراکم  و  بوده  باال 
ماکروفاژ این نژاد به توکسین کشنده شاربن مقاوم می باشند. 
از این نژاد به عنوان پیشینه ژنتیکی جهت تولید مدل های موش 
تحقیقات  در  حیوان  این  می شود.  زیادی  استفاده  تراریخته 
زیست شناسی قلبی عروقی، دیابت )تیپ 2( و چاقی، ژنتیک، 
 ،(Neurobiology) اعصاب  زیست شناسی  ایمنی شناسی، 
شرائین،  تصلب  چاق کننده،  غذایی  رژیم  به  باال  حساسیت 
تحقیقات   ،)Microphthalmia( میکروفتالمی  باالی  وقوع 
 Hereditary( ارثی  هیدروسفالی  و  مو  ریزش  استخوان، 
 ،)Scleroderma( اسکلرودرما  بیماری  و   )hydrocephalus

مورد استفاده قرار می گیرد )1، 4، 11(.
 

 DBA/2 موش آزمایشگاهی تحت نژاد
نژاد DBA، اولین موش آزمایشگاهی است که در سال 1909 
به صورت همخون در آمده است. در  در دانشگاه هاروارد 
 DBA از تالقی موش های   2/DBA نژاد  سال 1920، تحت 
)تصویر  می باشد  روشن  قهوه ای  رنگ  به  و  آمده  بدست 

موشی که منجر به تخریب میلین ها می شود، مورد استفاده قرار 
لیستریا،  از  حاصل  عفونی  بیماری های  به  نژاد  این  می گیرد. 
انگل تک یاخته ای  تریپانوزوما  از گونه های  بعضی  و  لشمانیا 
بسیار حساس است، اما در برابر ارکیت های آلرژیک مقاوم     
می باشد. این نژاد مدلی مناسب در درمان انواع سرطان است. 
به طور کلی نژادهای همخون، به دلیل شباهت های ژنتیکی، 
نتیجه  و  پاسخ های مشابهی می دهند  بررسی  به عوامل مورد 
در  که  این  ضمن  است  برخوردار  بیشتری  دقت  از  تحقیق 
مقایسه با نژادهای غیر همخون نیاز به این حیوان،کمتر است 

.)11 ،4 ،1(

 C57BL/6 موش آزمایشگاهی نژاد
به   1921 سال  در   ،)3 شماره  )تصویر  مشکی رنگ  نژاد  این 
اولین موش آزمایشگاهی است  صورت همخون در آمده و 
که ژنوم آن به طور کامل در سال 2002 شناسایی شده است. 
عملکرد پرورشی این موش ها مناسب بوده و در مقایسه با سایر 
نژادها، فعالیت بدنی و طول عمر بیشتری دارند. این نژاد مقاوم 
مقاوم  نسبتاً  تومورها  انواع  به  نیز  بوده و  به تشنج های صوتی 

.)1( BALB/c تصویر شماره 2- موش آزمایشگاهی نژاد

.)1( C57BL/6 تصویر شماره 3- موش آزمایشگاهی نژاد
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می توان به ایجاد تومورهای پستانی در سنین باال اشاره کرد. 
عمومی،  مطالعات  آزمایشگاهی،  موش  این  استفاده  موارد 
برای  مدلی  عنوان  به  و  داروسازی  فیزیولوژی،  سم شناسی، 

تومورهای پستانی می باشد )1، 5(.

 Wistar رت آزمایشگاهی نژاد
غیر همخون بوده و آلبینو است. این نژاد رت دارای قدرت 
مقاوم  نسبتاً  عفونت ها  مقابل  در  می باشد.  متوسط  مثل  تولید 
بوده و از نظر شکل ظاهری، دارای سری پهن )به خصوص 
در نرها( و گوش های بلند است. طول دم در این نژاد کوتاه تر 
عکس العمل  نظر  از   .)6 شماره  )تصویر  است  بدن  طول  از 
این  از  است.  انسان  شبیه  مختلف،  غذایی  مواد  مقابل  در 
جهت مدل مناسبي برای تحقیقات غذایی می باشد. به عنوان 
ویتامین ها،  حیاتی  ارزش  آزمایش  برای  تجربی،  حیوان 
شیمیایی  مواد  و  داروها  سمیت  درباره  مختلف  مطالعات 
ایمنی شناسی،  تحقیقات  در  همچنین  دارد.  کاربرد  مختلف، 
فیزیولوژی، رادیولوژی، سرطان، تغذیه، مطالعات رفتاری و 

... مورد استفاده قرار می گیرد )1، 9، 10، 11(.

موش های  سایر  با  مقایسه  در  نژاد  تحت  این   .)4 شماره 
همخون، دارای بدن نسبتاً بزرگ و چاق بوده و وزن مغز آن 
کمتر می باشد، ولی  غلظت گلبول های قرمز آن بیشتر است. 
به  کم  حساسیت  به  می توان  نژاد  تحت  این  ویژگی های  از 
تصلب شرائین، عدم تحمل به الکل و مورفین و نیز دارا بودن 
این  اشاره کرد.  به سن  به کاهش شنوایی وابسته  ژن مربوط 
موش به صورت گسترده در مطالعات عمومی، ایمنی شناسی، 
حسی،  اعصاب  پژوهش های  عروق،  و  قلب  زیست شناسی 
تشنج های صوتی، مکانیسم اثرات داروها بر بدن و به عنوان 
)آب  گلوکوم  نظیر  چشم  ارثی  ناهنجاری های  جهت  مدلی 

سیاه( مورد استفاده قرار می گیرد )1، 4، 11(.

 )Partial inbred) RAZI/A موش نيمه همخون
این موش آزمایشگاهی در موسسه رازی از تالقی موش های 
وحشی جهت همخون سازی تا نسل 13 ادامه یافته و دو رنگ 
شماره  )تصویر  است  شده  تولید  آنها  از  مشکی  و  قهوه ای 
5(. این نژاد در سال 1987 در ایندکس های بین المللی به نام 
موسسه رازی به ثبت رسیده است. از ویژگی های این حیوان 

.)1( DBA/2 تصویر شماره 4- موش آزمایشگاهی نژاد

.)1( RAZI/A تصویر شماره 5- موش های آزمایشگاهی نژاد

حیوانات آزمایشگاهی کوچک تولید شده در ...
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سم شناسی، فیزیولوژی، داروسازی و ... می باشد )1، 9، 10، 
.)11

   RAZI/A رت آزمایشگاهی نژاد
تالقی  از  رازی   موسسه  در  نیز  آزمایشگاهی  رت  این 
دو  و  مشکی  رنگ  دو  در  و  وحشی  صحرایی  موش های 
رنگ )سر مشکی، بدن سفید و نوار مشکی رنگ در قسمت 
سال  در  می باشد.  همخون  غیر  و  آمده  بوجود  بدن(  پشت 
به  رازی  موسسه  نام  به  بین المللی  ایندکس های  در   1987
ثبت رسیده است )تصویر شماره 9(. موارد استفاده این رت 
فیزیولوژی،  سم شناسی،  عمومی،  مطالعات  آزمایشگاهی، 

داروسازی و ... می باشد )1، 5(.

 Sprague Dawley رت آزمایشگاهی نژاد
رشد  می باشد.  آلبینو  و  بوده  همخون  غیر  رت،  از  نژاد  این 
آن  تولیدمثل  قدرت  و  بوده  ویستار  از  سریع تر  کمی  آنها 
بیشتر است. طول دم آنها برابر یا بلندتر از طول بدنشان است 
به  بیماری های عفونی  به  نژاد  نسبت  )تصویر شماره 7(. این 
موارد  دارد.  کمتری  مقاومت  تنفسی  بیماری های  خصوص 

کاربرد آن مانند نژاد ویستار است )1، 9، 10، 11(.

  NMRI رت آزمایشگاهی نژاد
شماره  )تصویر  می باشد  آلبینو  و  بوده  همخون  غیر  نژاد  این 
8(. موارد استفاده این رت آزمایشگاهی، مطالعات عمومی، 

.)1( Wistar تصویر شماره 6- رت آزمایشگاهی نژاد

.)1( Sprague Dawley تصویر شماره 7- رت آزمایشگاهی نژاد
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را امکان پذیر می سازند. همسترها در تحقیقات دندانپزشکی 
دارند.  کاربرد  جنین،  در  ناهنجاری زایی  بررسی های  و 
همچنین در تحقیقات ژنتیک، ایمنی شناسی، باکتری شناسی، 
انگل شناسی، کشت های سلولی و بافتی، دیابت، بیماری های 
متابولیک و عفونی، بیماری های تنفسی، سیستم گردش خون 
مویرگی، غدد به ویژه هیپوتاالموس، سرطان ها و  پرتودرمانی 

مورد استفاده قرار می گیرند )1، 6، 8، 10، 11(.

خوکچه هندی آزمایشگاهی
انواع مو کوتاه آنها از نژاد Pirbright و در انواع رنگ های 
آلبینو، سفید، سیاه، تیره، قهوه اي و یا مخلوطی از چند رنگ 

همستر آزمایشگاهی نژاد سوری یا طالیی
از نظر فنوتیپی، سفید، آلبینو، آگوتی )گرگی  یا  دارچیني( 
ویژگی های  از  یکی   .)10 شماره  )تصویر  است  طالیی  و 
)جیب های(  کیسه های  بودن  دارا  همستر  فرد  به  منحصر 
و  ذخیره  آن  در  را  غذا  می تواند  که  است  وسیعی  دهانی 
حمل کند و نوزادان خود را در زمان خطر در آن نگهداری 
کند. این جیب ها دارای سیستم گردش خون سطحی بوده و 
سیستم گردش  مطالعات  برای  مناسب  موضع  عنوان یک  به 
رد  دلیل  به  و  می باشند  مطرح  آن  نارسایی های  و  خونی 
بواسطه  پیوندی )هترولوگ و همولوگ(  نکردن تومورهای 
زمینه  این  در  مطالعات مختلف  ایمنی شناسی،  شرایط خاص 

.)1( NMRI تصویر شماره 8- رت آزمایشگاهی نژاد

.)1( RAZI/A تصویر شماره 9- رت های آزمایشگاهی نژاد

حیوانات آزمایشگاهی کوچک تولید شده در ...
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ژنتیک،  ویتامین ها،  و  آمینه  اسید های  بیوشیمیایی  تحقیقات 
پلی کلونال،  آنتی بادی های  داروسازی،  تهیه  دندانپزشکی، 
تست های کنترل کیفیت واکسن های پزشکی و دامپزشکی و 
همچنین در تهیه فرآورده زیستی کمپلمان، از خوکچه هندی 
موتاسیون یافته  هندی  خوکچه  از  نوعی  می گردد.  استفاده 
تحت عنوان خوکچه هندی بدون مو )Hairless( نیز در این 
نقص  دچار  ایمنی  سیستم  لحاظ  از  که  دارد  وجود  موسسه 
بوده و به لحاظ شباهت زیاد پوست آن به پوست انسان، در 
مطالعات درماتولوژی و نیز نقص سیستم ایمنی مدل مناسبی 

است )تصویر شماره 12()1، 3، 11(.

در این موسسه تکثیر و پرورش داده می شوند )تصویر شماره 
 C 11(. خوکچه هندي همانند انسان قادر به ساختن ویتامین
  در بدن نیست. بنابر این الزم است این ویتامین از طریق جیرة 
غذایي یا آب آشامیدنی تأمین شود. از این لحاظ بهترین مدل 
می باشد.  خصوصیات  اسکوروی  بیماری  مورد  در  حیوانی 
بیوشیمیایي  و  فیزیولوژیک  آناتومیک،  بفرد  منحصر 
در  استفاده  جهت  تا  است  گردیده  باعث  هندي  خوکچه 
تحقیقات مختلف، کاربرد وسیعي داشته باشد. در تحقیقات 
باکتري شناسي،  قارچ شناسي،  انگل شناسي،  ایمنی شناسی، 
ارزیابي  و  پوستي  بیماري هاي  سلولی،  کشت های  تهیه 
شنوایی،  به  مربوط  تحقیقات  پوستي،  داروهاي  و  پمادها 

تصویر شماره 10- همسترهای آزمایشگاهی نژاد سوری یا طالیی )1(.

تصویر شماره 11- خوکچه های هندی آزمایشگاهی نژاد Pirbright آلبینو و رنگی )1(.
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قلب  بیماری های  و  جراحی ها  دندانپزشکی،  سم شناسی، 
بیماری های  آلزایمر،  بیماری  کرونر،  حاد  سندروم  ویژه  به 
بر روی  تحقیقات  استخوان،  و  مفاصل  عفونی، جراحی های 
مورد  در  مطالعات  و  خون  فشار  مورد  در  تحقیقات  چشم، 
بیماری تصلب شرائین، تهیه انواع آنتی بادی های پلی کلونال، 
تست پیروژنی یا تب زایی فرآورده ها و داروهای تولید شده و 
همچنین در تهیه فرآورده هاي زیستی نظیر همولیزین، پالسما، 

سرم و کمپلمان مورد استفاده قرار می گیرد )1، 7، 10، 11(.

 Dutch خرگوش آزمایشگاهي نژاد
خرگوش   .)13 شماره  )تصویر  است  آلبینو  و  همخون  غیر 
به  سهولت  به  و  بوده  هوشیار  و  آرام  حیوانی  آزمایشگاهی 
قفس، عادت  مي کند. خرگوش به دلیل تراکم کم استخوان، 
دلیل  به  می باشد.  ارتوپدی  مطالعات  برای  مدل  بهترین 
تخمک گذاري القائي و بزرگ بودن تخمک، در تحقیقات 
در  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  جنین شناسی  و  تولید مثل 
ویروس شناسی،  باکتری شناسی،  ایمنی شناسی،  تحقیقات 

.)1( )Hairless( تصویر شماره 12- خوکچه های هندی آزمایشگاهی بدون مو

.)1( Dutch تصویر شماره 13- خرگوش های آزمایشگاهي نژاد

حیوانات آزمایشگاهی کوچک تولید شده در ...
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خود، اقدامات الزم را  به عمل آورند. همچنین باید آگاهی 
کامل در انتخاب تعداد و نوع حیوان به عنوان مدل تحقیقاتی 
نتایج مورد  باشند. چه بسا در یک کار پژوهشی اگر  داشته 
انتظار در دو گونه و یا نژاد حیوانی عیناً برابر باشد، ارجحیت 
در  متأسفانه  است.   و کوچک تر  ارزان تر  حیوان  انتخاب  با 
و  نمی گردد  رعایت  شده  ذکر  شرایط  مراکز،  از  بسیاری 
نوع حیوان انتخاب شده، مناسب برای کار پژوهشی نیست. 
تعداد حیوانات مورد استفاده یا کمتر از حد استاندارد بوده 
که نتایج منطقی و معنی داری را ایجاد نمی کند و یا بیشتر از 
حد متعارف بوده که این امر عالوه بر ضررهای اقتصادی، به 
دلیل معدوم کردن بیش از حد حیوانات زنده، مغایر با اصول 

اخالق کار با حیوانات آزمایشگاهی می باشد.  
 فهرست منابع 
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دستاورد 
زیستی  علوم  مختلف  زمینه های  در  آزمایشگاهی  حیوانات 
مورد استفاده قرار می گیرند. بخش تولید و پرورش حیوانات 
رازی  سرم سازی  و  واکسن  تحقیقات  موسسه  آزمایشگاهی 
حیوانات  انواع  پرورش  و  تولید  زمینه  در  دهه   7 از  بیش  با 
تولید  حیوانات  آنجاکه  از  می نماید.  فعالیت  آزمایشگاهی 
کیفیت  کنترل  آزمایش های  مصرف  به  اول  درجه  در  شده 
موسسه  این  در  تولید شده  زیستی  فرآورده های  و  واکسن ها 
ترخیص  و  تأیید  در  استراتژیک  نقشی  رو  این  از  می رسند، 
تأمین  ضمن  بخش  این  و  داشته  زیستی  فرآورده های  انواع 
آزمایشگاهی،  انواع حیوانات  به  رازی  موسسه  نیازهای  تمام 
و  زیستی  فرآورده های  و  واکسن ها  کیفیت  کنترل  جهت 
مراکز  سایر  نیازهای  است  توانسته  تحقیقاتی،  پروژه های  نیز 
این  به  را  کشور  سراسر  دانشگاهی  و  تولیدی  تحقیقاتی، 
بخش  این  با  هماهنگی  با  مراکز  این  نماید.  فراهم  حیوانات 
و ارائه درخواست رسمی، می توانند نسبت به خرید حیوانات 
و  تولید  بخش  نمایند.  اقدام  خود،  نیاز  مورد  آزمایشگاهی 
سالیان  طی  رازی   موسسه  آزمایشگاهی  حیوانات  پرورش 
استانداردهای  رعایت  و  فراوان  تجربیات  کسب  با  متوالی 
علوم  بین المللی  انجمن  با  ارتباط  و  عضویت  و  بین المللی 
حیوانات آزمایشگاهی )ICLAS( به عنوان یکی از معتبرترین 
مراکز تولید و پرورش انواع حیوانات آزمایشگاهی در کشور 
شناخته شده است. قطعاً توجه و حمایت های مستمر، موجب 
ارتقای کیفی و به روز رسانی روش های نوین تولید و پرورش 
حیوانات آزمایشگاهی و پویایی هر چه بیشتر آن خواهد شد.

توصيه ترویجی
دانشگاهی  و  تولیدی  تحقیقاتی،  موسسات  می شود  توصیه 
سراسر کشور، صرفاً  از مراکز معتبر و شناخته شده، حیوانات 
آزمایشگاهی مورد نیاز خود را با کیفیت مناسب تهیه کنند. 
استاندارد  بهداشتی  معتبر، شرایط نگهداری و  در مراکز غیر 
عوامل  انواع  به  است  ممکن  شده  تولید  حیوانات  و  نبوده 
به  بیماری ها  از  بسیاری  انتقال  امکان  و  باشند  آلوده  عفونی 
در  حیوانات  این  ایمنی  سیستم  همچنین،  دارد.  وجود  انسان 
آن مراکز دچار اختالل بوده و باعث ایجاد نتایج کاذب و غیر 
واقعی در پژوهش های  صورت گرفته بر روی آنها می شود. 
یا داروها  اگر در مورد کنترل کیفیت واکسن ها و  خصوصاً 
باشد، تأیید، ترخیص و استفاده از آن فرآورده ها در جوامع 
انسانی و دامی، عواقب بسیار خطرناکی به دنبال خواهد داشت. 
توصیه دیگر به مؤسسات تحقیقاتی، تولیدی و دانشگاهی این 
است که صرف خرید حیوانات از مراکز معتبر ، کافی نبوده و 
بایستی جهت افزایش کیفیت نتایج تحقیقاتی و تولیدی خود، 
سایر  و  تغذیه ای  محیطی،  شرایط  نمودن  استاندارد  به  نسبت 
عوامل تأثیر گذار در محل نگهداری حیوانات تحت آزمایش 



23

چكيد ه 
حاّلل مایعی است که برای حل کردن و آماده  سازی واکسن لیوفیلیزه استفاده می شود. از جنبه داروشناختی، حاّلل ترکیبی غیرفعال مانند 
آب تزریقی است. از دیدگاه ایمن سازی، حاّلل ممکن است حاوی یاور )ادجوانت( و یا یک واکسن مایع باشد که برای حل کردن واکسنی 
دیگر استفاده می شود و فرآورده نهایی را آماده ی مصرف می کند. در چنین شرایطی ممکن است حاّلل نسبت به انجماد و گرما حساس 
بوده و الزم است زنجیره سرد طی انتقال آن به طور دقیق رعایت شود. ویژگی های یک حاّلل مانند اسیدیته، ظرفیت بافری، قدرت یونی، 
اسموالریته، کدورت و کل مواد محلول می تواند بر پایداری، ایمنی زایی و پاسخ  حاصل از واکسن تاثیر بگذارد. از این رو، شایسته است 
برای هر واکسن، حاّلل اختصاصی توصیه شده توسط سازنده به کار رود. برخی از دیگر ویژگی های حاّلل مانند رنگی بودن آن نیز می تواند 
به اطمینان از واکسیناسیون پرندگان یا دام های هدف کمک کند. از طرفی، کیفیت آب مورد استفاده به عنوان حاّلل برخی واکسن ها که 
اثربخشی واکسن حاصل آید.  بیشترین  تا  باید در دامنه ی مناسب باشد  به صورت اسپری، قطره ی چشمی و آشامیدنی استفاده می شوند، 
جدیدترین نسل حاّلل ها، مایع های حاوی ادجوانت و یا تقویت کننده  های پاسخ ایمنی هستند که افزون بر حل کردن واکسن لیوفیلیزه، به 
بهبود اثربخشی آن نیز کمک می کنند. در مقاله حاضر تالش شده است ویژگی های مناسب یک حاّلل و اهمیت آن در واکسیسناسیون تبیین 

و توصیه های ترویجی در این خصوص ارائه شود. 

واژگان کليدی
ایمنی، حاّلل، کارآیی، واکسن
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اهميت حاّلل در واکسيناسيون دام و طيور 
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آن  نگهداری  صحیح  شیوه ی  و  دما  بافری،  خاصیت   ،pH
می-تواند  سیلسیوس(  درجه ی   2-8 بین  دمایی  )محدوده ی 
بر  بگذارد.  اثر  زنده  واکسن های  در  ویژه  به  کارایی،  بر 
ایمونولوژیک  محصوالت  کنترل  و  تولید  الزامات  اساس 
الزم  حاّلل های  اطالعات  اروپا،  اتحادیه  قوانین  همچنین  و 
مانند  واکسن،  مصرف  آماده  و  نهایی  محصول  تولید  برای 
ویژگی های کّمی و کیفی حاّلل، و روش تولید آن باید در 
پرونده واکسن ثبت شده باشد و معموالً مجموع واکسن و 
حاّلل  همراه آن یک محصول به شمار می آیند. از دیدگاه 
محصول  کنترل  که  است  ضروری  واکسن،  کیفیت  کنترل 
نهایی با استفاده از حاّلل اختصاصی آن صورت پذیرد. لذا 
فرآورده ی  بر  حاّلل  اثرگذار  خصوصیات  تمامی  شناخت 
نهایی اهمیت فراوانی دارد. از این رو، در مقاله پیش رو به 
خصوصیات مختلف یک حاّلل و چگونگی اثرگذاری آن 
بر واکسن ها پرداخته می شود تا بهره برداران مختلف از جمله 
آگاهی  با  دامپروران  و  دامپزشکان  واکسیناتور،  گروه های 
بیشترین  بتوانند  کارا،  حاّلل  یک  اهمیت  مورد  در  بیشتر 

بهره برداری از واکسیناسیون را داشته باشند )6، 10(.

اهميت ویژگی های فيزیكی و شيميایی حاّلل 
فیزیکی  بر خصوصیات  اثر  از هر دو جنبه ی  اسیدیته حاّلل 
زیرا  است؛  اهمیت  حایز  بیولوژیک  فرآورده ی  شیمیایی  و 
می تواند بر ساختار پروتئینی فرآورده به طور مستقیم اثرگذار 
مانند  گلیکوزیدی  و  استری  پیوندهای  طرفی،  از  باشد. 
از  شدت  به  دارد،  وجود    DNA بازهای  ساختار  در  آنچه 
مطالعات  است.  اثرپذیر   ،pH به ویژه  حاّلل  خصوصیات 

بيان مساله و اهميت موضوع
واکسن ها از نظر آماده سازی برای مصرف به دو دسته تقسیم 
می شوند؛ گروه نخست در ویال یا سرنگ های از پیش پُر شده 
واکسن های  دوم،  می شوند. گروه  آماده ی مصرف عرضه  و 
لیوفیلیزه  هستند که باید قبل از تجویز در مایعی به نام حاّلل، 
از  مجزا  که  است  مایعی  حاّلل  شوند.  مصرف  آماده  و  حل 
واکسن لیوفیلیزه تهیه و همراه با آن برای آماده سازی با غلظت 
از تزریق عرضه می-شود. کاربرد حاّلل ها فقط  قبل  مناسب 
بدین منظور نبوده، بلکه برای برآورده کردن نیازهای خاص 
واکسن از نظر حجم، استریل بودن، pH و تعادل شیمیایی نیز 
مطلوب دست  ایمنی  پاسخ های  به  بتوان  تا  می شوند  طراحی 
برخی  متفاوتند؛  هم  با  ترکیب  نظر  از  حاّلل ها   .)6( یافت 
دیگر  برخی  اما  شده اند،  تشکیل  تزریق  قابل  آب  از  فقط 
کردن  حل  برای  که  باشند  مختلفی  مواد  حاوی  می توانند 
واکسن لیوفیلیزه در مایع، تثبیت واکسن حل شده، و یا بهبود 
پایه ی   .)1 )تصویر  گیرند  قرار  استفاده  مورد  ایمنی  پاسخ 
فیزیولوژی  سرم  یا  سالین  نرمال  مقطر،  آب  حاّلل ها  بیشتر 
از  درصدی  حاوی  است  ممکن  که  است  تزریق  قابلیت  با 
مواد  بافری،  نمک های  و  گلیسرین  مانند  دیگر  ترکیبات 
هیچ گاه حاّلل یک  این حال،  با  باشند؛  ویتامین  یا  و  معدنی 
واکسن نباید با حاّلل دیگر جایگزین شود )10(. در صورت 
ارائه حاّلل با واکسن های لیوفیلیزه، آماده سازی واکسن فقط 
باید توسط آن حاّلل صورت پذیرد؛ مگر این که تولیدکننده 
بداند. در صورت  از حاّلل دیگری را مجاز  واکسن  استفاده 
استفاده از حاّلل غیر اختصاصی، ممکن است کارایی واکسن 
ترکیب،  جمله  از  حاّلل  مختلف  ویژگی های  یابد.  کاهش 

تصویر 1- چند حاّلل اختصاصی واکسن طراحی شده برای مصرف دامپزشکی.
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قدرت  در   Debye-Huckel تئوری  اساس  بر   .)2( شود 
غلظت  در  جزئی  افزایش  با   ،)0/15 از  )کمتر  پایین  یونی 
در  اما  می شود،  بیشتر  بیومولکول ها  نمک محلول، حاّللیت 
غلظت های بسیار باال، حاّللیت بیومولکول ها کاهش خواهد 
نیز  کاتیون ها  و  آنیون ها  از  برخی  کاتوتروپیک  اثر  یافت. 
طور  به  باشد.  اثرگذار  بیومولکول ها  حاّللیت  بر  می تواند 
واکسن  آنتی ژنیسیتی  بر  می تواند  حاّلل  یونی  قدرت  کلی، 
اثرگذار باشد. اجزای واکسنی که در یک محیط با قدرت 
ایجاد  پی  در  است  ممکن  یافته اند،  رشد  مشخص  یونی 
تعادل جدید مربوط به حاّلل با قدرت یونی متفاوت، تحت 
از  نمونه ای  مارک،  بیماری  واکسن  گیرند.  قرار  تاثیر 
تحت  شدت  به  آن  ویروس  که  است  واکسن-هایی 
پژوهشی،  در  می گیرد.  قرار  محیط  اسموالریته  تاثیر 
برای  استفاده  مورد  مختلف  حاّلل های  اثر  بررسی 
و  ایمنی  پاسخ های  بر   B1 نیوکاسل واکسن  اسپری 
داد  نشان  نیوکاسل  حاد  ویروس  برابر  در  محافظت 
برابر  در  محافظت  درصد  و  آنتی بادی  )عیار(  تیتر  که 
آب  گروه  و  دیونیزه  آب  گروه  در  حاد  ویروس 
دیونیزه  آب  به  نسبت  شیرخشک   2 % حاوی  دیونیزه 
امروزه  بود )8(؛ هر چند که  بیشتر  20% گلیسیرین  حاوی 
به  واکسیناسیون  برای  حاّلل  در  گلیسیرین  از  استفاده 
مرسوم  اسپری  یا  خوراکی  یا  چشمی  قطره  روش های 
است  مطلب  این  موید  اطالعات  این  مجموع  نیست. 
فیزیکی  خصوصیات  با  اختصاصی  حاّلل  از  استفاده  که 
آماده  واکسن  پایداری  می تواند  مشخص  شیمیایی  و 

بر  مستقیمی  اثر  حاّلل  شرایط  که  می دهند  نشان  مختلف 
یافته  حدت  تخفیف  زنده ی  واکسن های  فعالیت  کاهش 
با  قوی  ارتباط  واکسن  ترکیبات  حرارتی  پایداری  دارد. 
تغییر  با  که  به طوری  دارد،  مصرف  آماده  واکسن  شرایط 
پایداری  حاّلل،  یون های  نسبت  تغییر  یا  و  اسموالرتیه   ،pH
اساس،  این  بر   .)5( گرفت  خواهد  قرار  تاثیر  تحت  واکسن 
از روش های مختلف  استفاده  با  بهترین محیط را  الزم است 
که  نظر گرفت  در  باید  نمود.  تعیین  تجربی  و  آزمایشگاهی 
pH نهایی واکسن حل شده، نقش حیاتی بر پاسخ های حاصل 
باشد،  تا 8   بین 6  pH در محدوده ی  از واکسن دارد. وقتی 
فعالیت ویروس های واکسینال مشاهده  معموالً کمترین افت 
خواهد شد و در مقادیر باالتر از 8 و پایین تر از 6، شدت افت 
فعالیت بیشتر است )نمودار 1(. در خصوص واکسن های زنده 
تخفیف حدت یافته، وابستگی برخی از فعالیت های آنزیمی 
به pH نیز باید مد نظر قرار گیرد )6(؛ برای نمونه در برخی از 
 RNA واکسن های ویروسی مصرف پزشکی، فعالیت آنزیمی
پلیمراز ویروس می تواند در طول زمان منجر به از بین بردن 
RNA شود. فعالیت این آنزیم در pH بین 5 تا 6 حداقل بوده 
و از این رو در این دامنه، پایداری شیمیایی بیشتر خواهد شد 

 .)5(
پایداری  نیز می تواند به طور چشمگیری  قدرت یونی حاّلل 
قدرت   .)13( دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  واکسن  اثربخشی  و 
باکتریایی که  از واکسن های  به ویژه در برخی  یونی حاّلل، 
باید  پوشش دار  ویروس های  برخی  و  دارند  نیمه تراوا  غشای 
جلوگیری  آن ها  شدن  لیز  از  تا  شود  کنترل  صحیح  طور  به 

اهمیت حّلل در واکسیناسیون دام ...

نمودار 1- تاثیر تغییرات pH بر افت فعالیت چند واکسن مصرف پزشکی )5(.



26

مجله ترویجی واکسن و پیشگیری از بیامری ها در دامپزشکی، دوره 1، شامره 2، سال 1401

باید  آماده سازی  برای  که  واکسن هایی  از  برخی  اثربخشی 
تاثیر  تحت  شدت  به  شوند،  حل  آب  از  باالیی  درحجم 
که  واکسن ها  نوع  این  جمله  از  می گیرد.  قرار  آب  کیفیت 
بیشتر در صنعت طیور مورد استفاده قرار می گیرند، می توان 
به واکسن نیوکاسل، برونشیت عفونی و گامبورو اشاره کرد. 
روش واکسیناسیون از راه آب آشامیدنی به نیروی کارگری 
کمی نیاز دارد و واکنش های پس از واکسیناسیون مالیمی 
را نیز در پی خواهد داشت. کارآیی واکسن هایی که از راه 
متغییر  به کیفیت آب  بسته  تجویز می شوند،  آب آشامیدنی 
خواهد بود. با توجه به اینکه القای سطح مناسبی از آنتی بادی 
در پی واکسیناسیون می تواند بر مصونیت پرنده در مواجهه با 
چالش های فیلدی و در نتیجه بر کاهش مرگ ومیر و افزایش 
شاخص های  شناخت  لذا  باشد،  اثرگذار  سرمایه  بازگشت 
در  شایانی  اهمیت  از  آن ها  استاندارد  دامنه ی  و  آب  کیفی 

موفقیت واکسیناسیون برخوردار است.

پارامترهای کيفی آب موثر بر کارآیی و اثربخشی 
واکسن  

تامین  منبع  یک  حداقلی  پایش  برای  که  کیفی  پارامترهای 
را  آب  بهداشت  که  هستند  آن هایی  می شوند،  توصیه  آب 
شرب،  آب  در   )Turbidity( کدورت  می کنند.  تضمین 
حاصل ذراتی است که احتماالً در اثر فیلتراسیون ناکافی منبع 
باشد.  لوله کشی حاصل شده  یا رسوبات سیستم  اصلی آب 
غیرارگانیک  ذرات  نتیجه  است  ممکن  کدورت  همچنین، 
آستانه ای  قطعی  طور  به  چه  اگر  باشد.  زیرزمینی  آب های 
برای کدورت تعریف نشده است، معموالً سطح ایده آل آن 
کمتر از Nephelometric Turbidity Unit( 0/NTU1( در 

نظر گرفته می شود )7(.
کل مواد جامد حل شده )TDS( از دیگر پارامترهای مهمی 

راستا  این  در  دهد.  بهبود  را  آن  اثربخشی  و  مصرف 
حاّلل  از  استفاده  می دهد  نشان   )3( مطالعات  برخی  نتایج 
حل  برای  مرسوم  حاّلل  از  استفاده  برابر  در  اختصاصی 
 11 حدود  تا  می تواند  طیور  آبله  لیوفیلیزه  واکسن  کرد 
 )vaccinal take( واکسن  دریافت  جلدی  عالئم  درصد 

افزایش دهد )نمودار 2(. پرندگان  در  را 

اهيمت رنگ در حاّلل
زمان بر  بسیار  باال  جمعیت  با  مزارع  در  واکسیناسیون  روند 
است و گروه های واکسیناتور به دلیل صرفه جویی در زمان، 
مصرف  آماده ی  نوبت  یک  در  را  واکسن  از  باالیی  حجم 
می کنند. در این شرایط، هر عاملی که به تسریع واکسیناسیون 
و افزایش دقت و صحت آن کمک کند، اثربخشی واکسن 
را افزایش خواهد داد. اگر ترکیب واکسن و حاّلل بی رنگ 
برای شناسایی حیواناتی  باشد، در زمان واکسیناسیون راهی 
رنگی  ندارد.  وجود  نکرده اند،  دریافت  واکسن  که  گله  از 
صورت  در  که  می کند  کمک  واکسیناتور  به  حاّلل  بودن 
یا  و  قطره چشمی  در روش  حیوان  یا  پرنده  نشدن  واکسینه 
پرندگان  این  تلقیح می شوند،  بال  پرده  در  واکسن هایی که 
این  الف(.   2 را شناسایی و بالفاصله واکسینه کنند )تصویر 
که  طیور  آبله  مانند  واکسن ها  از  برخی  حاّلل  در  موضوع 
می شود،  انجام  بال  پرده  در  تلقیح  به صورت  واکسیناسیون 
دیگر  برخی  واکسیناسیون  زمان  در  دارد.  بیشتری  اهمیت 
رنگی  نیز  آشامیدنی  روش  با  نیوکاسل  مانند  واکسن ها  از 
بودن حاّلل واکسن به تشخیص پرندگان واکسینه از سایرین 

کمک بزرگی می کند )3( )تصویر 2 ب(.

تاثير کيفيت آب )به عنوان حاّلل واکسن( بر کارآیی 
واکسن

نمودار 2- تاثیر استفاده از حاّلل اختصاصی در مقابل حاّلل مرسوم بر شاخص اثربخشی واکسن )Vaccinal Take( آبله طیور )3(.
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می کند. از این رو، هدایت پذیری آب می تواند یک شاخص 
دیگری  پارامتر  شوری   .)7  ،4( باشد  آب  کیفیت  از  خوب 
آب  در  شده  حل  نمک  مقدار  با  که  است  آب  کیفیت  از 
درصد  به صورت  شوری  سنتی،  طور  به  می شود.  توصیف 
 )PPM( میلیون  در  قسمت  صورت  به  بلکه  نمی شود،  بیان 
بیان  لیتر آب است،  که معادل میلی گرم نمک حل شده در 
است  مهم کیفیت آب  دیگر شاخص  بودن  قلیایی  می شود. 
بودن  قلیایی  می گیرد.آزمایش  قرار  توجه  مورد  کمتر  که 
قلیایی بودن آب بر  باور عمومی دارد.  از  آب اهمیتی فراتر 
فراهمی مواد مغذی اثر می گذارد. افزون بر این، قلیایی بودن 
آب بر سهولت کاهش pH و فرآیند ضد عفونی سازی آب 

نیز اثرگذار است )4، 7(. 
سطح کلر آب شاخصی است که بیشتر افراد می توانند آن را 
در آب آشامیدنی و در غلظت های بسیار کمتر از 5 میلی گرم 
در لیتر و برخی در سطوح پایین تر از 0/3 میلی گرم در لیتر 
میلی گرم  تا 1  بین 0/6  اگر سطح کلر آزاد  تشخیص دهند. 
در لیتر باشد، حتی ممکن است با بدطعمی آب همراه باشد 
واکسن،  عنوان حاّلل  به  کلر  لوله کشی حاوی  7(. آب   ،4(
واکسینال  ویروس  میزان  به شدت  می تواند  و  دارد  مضراتی 
برای  رو،  این  از  دهد؛  کاهش  را  پرندگان  به  ارائه شده 

واکسیناسیون بهتر است از آب فاقد کلر استفاده شود. 
اکسیژن حل شده )Dissolved Oxygen( در آب از عوامل 
مواد  و  تیمارها  آب،  دمای  آب،  تامین  منبع  مانند  مختلفی 
شیمیایی و فرآیندهای بیولوژیکی که ممکن است در سیستم 
از  آب  منابع  تخلیه  است.  تاثیرپذیر  دهد،  رخ  آب  توزیع 
)احیای(  تبدیل  فرآیند  تحریک  موجب  می تواند  اکسیژن 

است که از اندازه گیری کل یون های محلول به دست می آید. 
معموالً آب با TDS کمتر از 600 میلی گرم/لیتر به عنوان آب 
 TDS در  که  کرد  توجه  باید  می شود.  گرفته  نظر  در  گوارا 
بیشتر از 1000 میلی گرم/لیتر، گوارایی آب به شدت کاهش 
روی  شکل  فلسی  و  صابونی  رسوب  تشکیل   .)7( می یابد 
به  موقت  می شناسند. سختی  عنوان سختی آب  با  را  سطوح 
ایجاد  آب  در  منیزیم  و  کلسیم  بی کربنات های  وجود  دلیل 
سولفات های  از  ناشی  دائمی  سختی  حالی که  در  می شود، 
کلسیم و منیزیم است. سختی مشکلی است که در اتصاالت 
آبیاری خود را نشان می دهد. وجود یون های سدیم و پتاسیم 
همچنین،کاهنده های  نمی شود؛  آب  سختی  ایجاد  موجب 
TDS ندارند. بر حسب وجود یا عدم  سختی آب تاثیری بر 
وجود دیگر یون های مرتبط، حضور300-100 میلی گرم در 
لیتر یون کلسیم، بر گوارایی آب اثر منفی قابل توجهی ندارد. 
احتماالً این دامنه برای یون منیزیم کمتر از کلسیم است. در 
برخی موارد، دامنه ی قابل قبول برای سختی آب تا 500 میلی 
نظر داشت که  باید در  نیز گزارش شده است.  لیتر  گرم در 
ممکن  لیتر(،  در  میلی گرم   100 از  )کمتر  سختی  فاقد  آب 

است ظرفیت بافری پایینی داشته باشد )4، 7(.
یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی کیفیت آب، pH است. 
pHکمتر از 8 برای آب شرب ترجیح داده می شود،  معموالً 
اما سطح بهینه pH در دامنه 6/5 تا 8 در نظر گرفته می شود. 
هدایت پذیری )Conductivity( به عنوان یک ویژگی برای 
جریان  هدایت  قابلیت  صورت  به  آب،  کیفیت  اندازه گیری 
اندازه گیری می شود.  میلی اهم  با واحد  تعریف و  الکتریسیته 
آب کاماًل خالص هدایت پذیری الکتریکی بسیار کمی دارد، 
تعیین  را  الکتریکی  هدایت  میزان  آب  امالح  سطح  یعنی؛ 

تصویر 2- نقش رنگ حاّلل در شناسایی پرنده های واکسینه شده با روش تلقیح در پرده بال )الف( و روش آشامیدنی )ب(.

اهمیت حّلل در واکسیناسیون دام ...
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و  محیطی  شرایط  جوجه،  سن  به  بسته  طیور  گله های  در 
مقدار  کلی،  راهنمای  یک  عنوان  به  اما  است؛  متغیر  آب 
 8 در  واکسن  دز   1000 کردن  حل  برای  نیاز  مورد  آب 
لیتر، در   10 10 روزگی حدود  لیتر، در   8 روزگی حدود 
به همین ترتیب در 4-3 هفتگی 25  لیتر و   12 12 روزگی 
بعد  به  8 هفتگی  از  و  لیتر   40 لیتر، در 7-5 هفتگی حدود 

حدود 45 لیتر است )1(. 

حاّلل های حاوی تقویت کننده پاسخ ایمنی
عالوه بر حاّلل هایی که نقش حل کننده واکسن لیوفیلیزه را 
تا  باشند  داشته  مشخصی  خصوصیات  باید  و  دارند  برعهده 
نیز  ایجاد کنند، حاّلل هایی  را  اثربخشی  حداکثر کارآیی و 
وجود دارند که در ترکیب آن ها تقویت کننده پاسخ ایمنی 
وجود دارند. این ترکیبات با دو هدف عمده الف( افزایش 
ایمنی اکتسابی  ایمنی ذاتی و ب( بهبود پاسخ  پاسخ سیستم 
ایمنی  سیستم  به  واکسن  اختصاصی  آنتی ژن  ارائه  پی  در 
)یاوری(  ادجوانتی  نقش  به  مورد  دو  هر  می شوند.  عرضه 
این ترکیبات اشاره دارد. به طور ویژه، استفاده از ترکیبات 
زنده ی تخفیف  ایمنی در مورد واکسن های  پاسخ  افزاینده 
نمونه  برای  است.  برخوردار  اهمیت شایانی  از  یافته  حدت 
به  سلینات  سدیم  و  ساپونین  جینسینگ  عصاره  افزودن 
حاّلل واکسن زنده تخفیف حدت یافته هاری کاذب منجر 
 ،IgG1 ایمنوگلوبولین های  تولید  ایمنی،  پاسخ  بهبود  به 
سایتوکین های  ترشح  و  خنثی کننده  آنتی بادی های   ،IgG2
-IL  ,6-IL  ,4-IL( و   Th1  )12-IL  ,2-IFN-γ, IL( نوع 

موجب  حاّلل  این  همچنین   .)9( شد  موش  در   Th2  )10
افزایش فعالیت سیتولیتک سلول های کشنده ی طبیعی، تکثیر 
لنفوسیت ها و نسبت +CD8+/CD4 و از همه مهم تر، موجب 
مطالعه ای  در  شد.  حاد  ویروس  برابر  در  مقاومت  افزایش 
از  حاصل  ساپونین های  تغذیه  که  شد  داده  نشان  دیگر، 
واکسن  تزریق  پی  در  جینسینگ  ریشه  و  برگ  عصاره 
همچنین  و  آن  سرمی  ایزوتایپ های  و   IgG برفکی،  تب 
مطالعات  داد.  افزایش  موش  در  را  روده ای  لنفوسیت های 
واکسن  با  شده  واکسینه  جوجه های  در  داد  نشان  مشابهی 
پاسخ  جینسینگ  عصاره  تغذیه  آنفلوانزا،  یا  و  نیوکاسل 
یا  نیوکاسل  بیماری  علیه   )HI( آنتی بادی  تیتر  و  ایمنی 
مصونیت  به  منجر  و  داده  بهبود  را  عفونی  بورس  بیماری 
بیشتر در برابر با ویروس حاد می شود. یافته هایی نیز وجود 
تکنولوژی  پایه  بر  ترکیبات  تجویز  می دهد  نشان  که  دارد 
نقش  در  و  واکسن  حاّلل  از  جزئی  عنوانی  به  نانوکیالته 
ویروس  علیه  آنتی بادي  تیتر  افزایش  باعث  نانوادجوانت 
به دنبال آن  افزایش تعداد گلبول هاي سفید و  نیوکاسل و 
 .)2( ایمنی در جوجه های گوشتی می شود  تقویت سیستم 
و  بهبود  در  حاّلل  ترکیبات  برخی  قابلیت  به  یافته ها  این 

لوله های  در  به سولفیت شود.  و سولفات  نیتریت  به  نیترات 
کمبود  شرایط  در  و  نیترات دار  آب  حاوی  گالوانیزه  آب 
از  آب  منابع  تخلیه  می گیرد.  تشکیل  بیشتر  نیتریت  اکسیژن 
آهن  یون های  افزایش  موجب  می تواند  همچنین  اکسیژن 

ترکیب شده با دیگر مواد معدنی شود )4، 7(.

رویكردهای افزایش دهنده موفقيت واکسيناسيون با 
روش آشاميدنی

در روش واکسیناسیون آشامیدنی باید فضای آبخوری کافی 
را از طریق افزودن آبخوري های موقتی فراهم کرد و سپس 
واکسن را در آب آشامیدنی تازه و خنک به کار برد. غلظت 
واکسن باید به دقت محاسبه شود تا به هر پرنده ُدز کافی از 
واکسن برسد. به منظور جلوگیری از کم شدن عیار واکسن 
چه  هر  باید  واکسن  حاوی  آشامیدنی  آب  آلودگی،  یا 
برای  2 ساعت( مصرف شود )1(.  در طی  )ترجیحاً  سریعتر 
خنک کردن آب مورد نیاز برای حل کردن واکسن، هرگز 
حاوی  یخ  دارد  امکان  زیرا  ریخت؛  آب  داخل  را  یخ  نباید 
کردن  خنک  برای  رو،  این  از  باشد.  مواد ضدعفونی کننده 
آب، یخ اطراف ظرف آب قرار داده می شود و اگر مقدار 
قبل در یخچال  از  نیاز کم است، می توان آن را  آب مورد 

قرار داد )1(.
جلوگیری از غیر فعال شدن ویروس زنده واکسن و توزیع 
مناسب محلول واکسن دو موضوع عمده در واکسیناسیون از 
طریق آب آشامیدنی است. از آنجا که ممکن است ویروس 
ناخالصي های  حد،  از  بیش  محیطی  حرارت  اثر  بر  واکسن 
برای  استفاده  مورد  لوله های  نوع  حتی  و  آب  در  موجود 
باید  روش،  این  در  شود،  غیرفعال  آشامیدنی  آب  توزیع 
با  می توان  گیرد.  قرار  مراقبت  تحت  دقت  به  واکسیناسیون 
تجویز سریع و به کارگیری عوامل محافظت کننده از اجرام 
شدن  غیرفعال  از  آب رسانی،  خطوط  و  آب  در  ویروسی 
واکسن ممانعت کرد. با افزودن 150-100 گرم شیر خشک 
بدون چربی در 200 لیتر آب آشامیدنی، می توان تا اندازه ای 

زنده مانی ویروس را تثبیت کرد )1(.
برای کاهش رسوبات خطوط آب رسانی باید از چند روز 
شود.  اقدام  آن  پاک سازی  به  نسبت  واکسیناسیون  از  قبل 
رسوبات می توانند مواد ضدعفونی کننده و دیگر ناخالصي ها 
را تغلیظ و ویروس را تخریب  کنند. در این مورد دو توصیه 
وجود دارد: الف( 72 ساعت قبل از واکسیناسیون، لوله های 
مدت  به  سیتریک  اسید  از  مناسبی  غلظت  با  را  آب رسانی 
14-12 ساعت شستشو داده و تمیز کنید و سپس، مسیرها را 
واکسیناسیون،  از  قبل  24 ساعت  دهید؛ ب(  با آب شستشو 
مسیرهای  خالل  از  را  پس چرخ  شیر  لیتر  بر  گرم   100

آب رسانی عبور دهید )1(.
آشامیدنی  واکسن های  تهیه  برای  نیاز  مورد  آب  مقدار 
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آن هایی  ویژه  به  واکسن ها  از  حاصل  ایمنی  پاسخ  تقویت 
دارد.  اشاره  می شوند،  تجویز  در آب  محلول  به شکل  که 
اگرچه جنبه های اقتصادی این نوع فرآورده ها نیز باید مورد 

توجه قرار گیرد.

دستاورد
نقش  اما  دارند،  ساده ای  ترکیب  حاّلل ها  اینکه  وجود  با 
زمان  در  واکسن  پایداری  حفظ  و  آماده سازی  در  مهمی 
مصرف ایفا می کنند. برخی حاّلل ها تنها آب قابل تزریق یا 
یا  و  بافری  ترکیبات  حاوی  دیگر  برخی  و  فیزیولوژی  سرم 
گلیسرین هستند. اگر چه ساخت برخی حاّلل ها ساده به نظر 
در شرایط  بتوانند  کنندگان  است مصرف  ممکن  و  می رسد 
مزرعه آن را تهیه یا آماده کنند، به دلیل استریل نبودن و یا 
بر  این نوع حاّلل ها می تواند  از  استفاده  فقدان کیفیت الزم، 
رو،  این  از  بگذارد.  منفی  تاثیر  واکسن  اثربخشی  و  کارایی 
واکسن  همراه  شده  عرضه  استاندارد  حاّلل  از  همواره  باید 
مورد  در  نمود.  استفاده  استاندارد  شرایط  با  شده  تولید  یا  و 
فاقد  و  کیفیت  با  باید آب  آشامیدنی  با روش  واکسیناسیون 
کلر به عنوان حاّلل واکسن استفاده شود تا حدکثر کارایی و 

مصونیت حاصل از واکسن حاصل آید.

توصيه های ترویجی
را  واکسن  هر  اختصاصی  حاّلل  باید  واکسن  سازندگان   -1
همراه با آن عرضه و یا روش تهیه آن را پیشنهاد نمایند. این 

قبیل توصیه ها معموالً در بروشور واکسن ها ارائه می شوند.
2- مصرف کنندگان واکسن باید توجه کنند که ویژگی های 
فیزیکی و شیمیایی حاّلل به شدت بر پاسخ ایمنی حاصل از 
حاّلل های  مصرف  از  باید  لذا  است،  اثرگذار  واکسیناسیون 

متفرقه یا ساخته شده با کیفیت کنترل نشده، اجتناب کنند.
می شوند،  تجویز  آشامیدنی  صورت  به  که  واکسن هایی   -3
ایمنی  پاسخ  تا  شود  استفاده  مناسب  کیفیت  با  آب  از  باید 

بهتری متعاقب واکسیناسیون حاصل آید.
)یاوری(  ادجوانتی  قابلیت  دارای  حاّلل های  از  استفاده   -4
به  نسبت  می شوند،  توصیه  واکسن  تولیدکننده  توسط  که 
حاّلل های عادی می تواند پاسخ ایمنی و مصونیت باالتری را 

به ارمغان آورد. 
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چكيد ه 
بیماری ها،  به  ابتال  از  پیشگیری  از طریق  و  بهداشت عمومی است  اثرگذار  ارزان ترین مداخله  پیشرفت و در عین حال  واکسن  مهم ترین 
سبب افزایش چشم گیر طول عمر انسان و حیوانات، همین طور بهبود بازدهی اقتصادی دام های تولیدی می شود. واکسن ها در کنترل تبعات 
بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بیماری ها هم ایفای نقش می کنند. واکسن ها عالوه بر اثرات اختصاصی، دارای اثرات غیر 
اختصاصی هم هستند. این اثرات می توانند مثبت )مانند افزایش ایمنی در برابر عوامل عفونی یا غیر عفونی دیگر( و یا منفی )مانند افزایش 
حساسیت به سایر بیماری های عفونی یا بیماری های با واسطه ایمنی( باشند. هر دو اثرات اختصاصی و غیراختصاصی می توانند در شرایط 
اتخاذ تصمیم در حوزه  برنامه ریزی و  تاثیر آن در  به اهمیت موضوع و  با توجه  باشند.  اقتصادی متفاوت، متغیر  جمعیت شناختی  و حتی 
بهداشت و پیشگیری از بیماری ها، در این  مقاله سعی شده است اثرات غیراختصاصی واکسن ها، تناقضات، الگوهای نوظهور و یافته های 

جدید به دست آمده در این زمینه، تبیین گردد.
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شوند،  گرفته  نظر  در  ایمن سازی  برنامه های  در  و  برسند 
می توان از آن ها جهت پیشگیری از مرگ میلیون ها کودک 
در کشورهای کم درآمد بهره برد. به بیان دیگر، با اصالح 
نوع واکسن های به کار رفته و بازنگری برنامه واکسیناسیون  
اثرات  از  می توان  هنگام،  به  بهداشتی  مراقبت های  کنار  در 
عمومی  بهداشت  تامین  جهت  در  واکسن  غیراختصاصی 

بهره مند شد )1، 3، 4(. 
تناقضات مربوط به الگوهای رایج واکسن  

اختصاصی  غیر  و  ناهمگن  اثرات  از  بسیاری  متاسفانه 
کوتاه مدت  مطالعات  در  معموال  ایمنی  سیستم  بر  واکسن ها 
کارآزمایی های بالینی مدنظر قرار نگرفته و یا امکان بررسی 
و اثبات آن ها به سادگی وجود ندارد. واکسن ها ممکن است 
بر خالف پیش فرض اولیه )پیش گیری از بیماری مورد نظر(، 
جای  بر  خود  از  انتظار  قابل  غیر  و  نشده  پیش بینی  اثرات 
گذارند که مورد توجه و ارزیابی قرار نگرفته و یا به عنوان 

رخداد غیرمرتبط ثبت شوند )1، 3(.
مولفه  چند  با  واکسن ها  غیراختصاصی  اثرات  مطالعات 

مخدوش کننده دست به گریبان اند:
1- تعارض منافع شرکت های تولیدکننده: شرکت ها به علت 
غیرقابل  اثرات  نیز طیف  و  مطالعات  به  مربوط  باالی  هزینه 
پیش بینی واکسن، معموال حامی انجام این دست از مطالعات 

نیستند. 
2-  مداخله سیاست گذاران: معموال به علت فواید واکسن ها 
در کنترل بیماری، در صورت وجود شواهد کافی در مورد 
اثرات غیراختصاصی منفی یک نوع واکسن، این اثرات در 
واکسیناسیون  برنامه  و  واکسن  درباره  تصمیم گیری  فرایند 
یک  از  واکسن  یک  انتخاب  البته  نمی گیرند.  قرار  مدنظر 
پلتفرم و شرکت خاص، در بسیاری از کشورها بر اساس ساز و 
کار علمی )تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در واکسن شناسی( 
صورت نمی گیرد ومسائل اقتصادی، سطح دسترسی و حتی 

تعارض منافع، ممکن است در این زمینه نقش آفرین باشند. 
3- تبعات احتمالی آگاهی عمومی از اثرات غیراختصاصی 
واکسن ها: با توجه به جریان های پرقدرت ضدواکسنو جمعیت 
غیراختصاصی  اثرات  درست  تبیین  عدم  مردد12،  رشد  روبه 
کشف  از  پیش  دوره  به  بازگشت  به  منجر  می تواند  منفی 
مثبت  غیراختصاصی  اثرات  دیگر،  از سوی  واکسن ها شود. 
می تواند باعث تقاضای القایی و تحمیل فشار بر ذخایر ملی 

واکسن گردد. 
با وجود مولفه های پر قدرت و مخالف پیشبرد این مطالعات، 
به قدری مهم و قابل توجه هستند که  اثرات غیر اختصاصی 
کنسرسیومی به نام اُپت ایمیونایز1 برای بررسی آن ها و نقش 
هدف   .)4  ،1( گرفت  شکل  واکسن ها  پاسخ  در  جنسیت 
پیشبرد  و  بین المللی  علمی  آگاهی  افزایش  کنسرسیوم،  این 

1.Non-specific effects              
2.Heterologous effects

بيان مسئله واهميت موضوع
ارزان ترین  حال  عین  در  پیشرفت  مهم ترین  واکسن ها 
افزایش  سبب  و  هستند  عمومی  بهداشت  اثرگذار  مداخله 
بهبود  همین طور  حیوانات،  و  انسان  عمر  طول  چشم گیر 
بازدهی اقتصادی دام های تولیدی از طریق پیشگیری از ابتال 
ازمصرف  پس  می شوند.  ابتال  تبعات  کاهش  و  بیماری ها  به 
و  میر  و  مرگ  میزان  ابتال،  درصد  می رود  انتظار  واکسن، 
از  برگرفته  انتظار  این  یابد.  بیماری کاهش  از  ناشی  عوارض 
عامل  علیه  ایمنی  سیستم  تقویت  و  القا  در  واکسن   توانایی 
چند  در  آمده  دست  به  شواهد  حال،  این  با  است.  بیماری زا 
دهه گذشته حاکی از آن است که واکسن ها عالوه بر داشتن 
اثرات اختصاصی)پیشگیری از ابتال به بیماری(، دارای اثرات 
غیراختصاصی )NSEs(1 هم هستند که ارتباطی با بیماری که 
اثرات تحت  علیه آن واکسن ساخته شده است، ندارند. این 
هم  هدف«  از  خارج  »اثرات  یا  هترولوگ2«  »اثرات  عناوین 
نامیده می شوند. اثرات غیراختصاصی شکلی از تعدیل عمومی 
سیستم ایمنی  هستند که دارای اثرات مهمی در توانایی سیستم 
ایمنی برای مقابله با چالش های بعدی هستند. تحقیقات جدید 
باعث  واکسن ها  غیراختصاصی  اثرات  که  می دهند  نشان 
بیماری زای  عوامل  با  اکتسابی  ایمنی  سیستم  متقاطع  واکنش 
ایمنی  سیستم  آموزش  به  منجر  همین طور  و  شده  غیرمرتبط 

ذاتی از طریق برنامه ریزی مجدد اپی ژنتیک، می شود )1،3(.
اثرات غیر اختصاصی به دو دسته اثرات مثبت  ) افزایش ایمنی 
و مقاومت بدن در برابر عوامل عفونی یا غیر عفونی دیگر( و 
اثرات منفی  )افزایش حساسیت به عوامل عفونی یا غیر عفونی 

دیگر با واسطه ایمنی( تقسیم می شوند )1،3(. 
نامطلوب  پیامدهای  با  نباید  را  غیراختصاصی  اثرات 
واکسن ها  جانبی  عوارض  یا  و   )AEFI( ایمن سازی  متعاقب 
)واکنش های موضعی در محل تلقیح یا واکنش های عمومی 
فلجی های  پوستی،آنافیالکسی،  بثورات  سردرد،  تب،  مانند 

موقت و لخته های خونی( اشتباه گرفت. 
اثرات  بلکه  بیماری زا  عامل  اختصاصی  اثرات  تنها  نه 
متفاوت  مختلف  جنس  دو  بین  می توانند  هم  غیراختصاصی 
باشند. طیف و شدت این اثرات می تواند در کشورهای کمتر 
در  باشند.  داشته  تفاوت  توسعه یافته  با کشورهای  توسعه یافته 
و  است  شایع  کشوری  در  عفونی  بیماری های  وقتی  نتیجه 
منظر  از  دارد،  وجود  گسترده  واکسیناسیون  به  نیاز  هم چنان 
بهداشت عمومی نمی توان از این اثرات چشم پوشی کرد. این 
تفاوت ها در اثرات اختصاصی و غیراختصاصی واکسن ها هم 
در جمعیت انسانی و هم در جمعیت دامی قابل انتظار هستند و 
ممکن است به علت مداخله عوامل مخدوش گر در عملکرد 
سیستم ایمنی رخ دهند. از آن جمله می توان به شرایط تغذیه، 
عوامل استرس زا، حضور پاتوژن های دیگر، وضعیت بهداشت 

عمومی و مدیریت اشاره کرد )1،4(. 
برابر تخمین ها اگر اثرات غیر اختصاصی واکسن ها به اثبات 

اثرات غیراختصاصی ...
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برابر  در  مقاومت  افزایش  باعث  زنده  واکسن های   )1
عفونت های غیرمرتبط می شوند.

به  ابتال  استعداد  مونث،  جنس  در  کشته  واکسن های   )2
عفونت های غیرمرتبط را افزایش می دهند.

3( آخرین واکسن دریافت شده قوی ترین اثرات غیراختصاصی 
را دارد.

اثرات  کشته،  و  زنده  واکسن های  از  زمان  هم  استفاده   )4
غیراختصاصی متنوعی به دنبال خواهد داشت.

حضور  در  زنده  واکسن های  با  کودکان  واکسیناسیون   )5
ایمنی مادری، اثرات مفید غیراختصاصی را افزایش و مرگ 

و میر را کاهش می دهد.
داروها  برخی  همزمان  مصرف  با  واکسن ها  است  ممکن   )6
.)A تداخل داشته باشند )به عنوان مثال مصرف مکمل ویتامین

اثرات غيراختصاصی واکسن ها در انسان
 Bacillus( ب ث ژ  واکسن  که  زمانی   ،1920 دهه  در 
آلبرت  شد،  معرفی  سل  علیه   )Calmette-Guérin, BCG
کالمت5 خاطرنشان کرد که مرگ و میر عمومی در کودکان 
در  بود.  واکسینه  غیر  از کودکان  برابر کمتر  واکسینه چهار 
BCG در سوئد، کارل سال 1927 و پس از معرفی واکسن 

5 .Albert Calmette .

مطالعات برای درک مکانیسم های بیولوژیکی و بهره برداری 
غیر  اثرات  اگر  است.  واکسیناسیون  اجرایی  برنامه های  در 
اختصاصی واکسن ها در تفاوت های جنسیتی و مکانیسم های 
بر  پیامدهای عمده ای  امر  این  تایید شود،  قطعی  به طور  آن 
سالمت عمومی خواهد داشت، زیرا این سوال مطرح می شود 
و  واکسیناسیون  متفاوت  برنامه های  به  زنان  و  مردان  آیا  که 
انتخاب  با  بسا  از طرفی چه  نیاز دارند؟  واکسن های مختلف 
ترکیب  و  ترتیب  و  واکسیناسیون  برنامه  مناسب،  پلتفرم  نوع 
واکسن ها بر اساس جنسیت، سطح بهداشت و درآمد جوامع، 
بتوان سیاست گذاری به مراتب بهتری اعمال کرد. هرچند به 
نظر می رسد هنوز جامعه دانشگاهی و شرکت های واکسن ساز 
نسبت به پذیرش نتایج این مطالعات مقاومت هایی دارند، در 
جهانی  کنفرانس  اولین  میزبان  اپت ایمیونایز1   ،2020 سال 
ولکام  پردیس  در  واکسن ها  غیراختصاصی  اثرات  مورد  در 
اعضای  از  تعدادی   .)4  ،3  ،1( بود  کمبریج3  در  تراست2 
کنسرسیوم مذکور در مقاله ای که در سال 2020 در ژورنال 
لنست بیماری های عفونی4  منتشر شد )3(،  با بررسی تناقضات 
و الگوهای رایج و پذیرفته شده واکسن و واکسیناسیون، شش 
الگوی در حال ظهور و نحوه سنجش آن ها را مطرح کردند:

1. Optimmunize
2.Welcome Trust .
3.Cambridge .
4.The lancet Infectious Diseases.

تصویر 1. مطالعه پیتر آبی درباره اثرات غیراختصاصی واکســن ســرخک. بخشــی از پروژه 
سالمت بندیم)Bandim Health Project)  انستیتو ملی سالمت، گینه بیسائو)4(.
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 BCG تحفیف حدت یافته  زنده  واکسن  دو  اختصاصی  غیر 
واکسن ها  این  که  گردید  مشخص  شدند،  اجرا  سرخک  و 
اثرات پیشگیری کننده و کنترلی علیه سایر بیماری ها نیز دارند 

.)6 ،5 ،3 ،1(
است  ممکن  واکسن ها  اختصاصی  غیر  اثرات  حال،  این  با 
منفی باشند و علی رغم محافظت در برابر بیماری های هدف، 
باعث افزایش مرگ و میر کلی شوند. مطالعات مشاهده ای 
دیفتری-کزاز-  واکسن  که  دادند  نشان  سایرین  و  آبی  پیتر 
در  جوامع   از  بعضی  در  است  ممکن   6)DTP( سرفه  سیاه 
باشد )1، 3، 4(.  افزایش مرگ و میر همراه  با  جنس مونث 
در سال 2016 مطالعه مرور نظام مندی با هزینه سازمان جهانی 
غیراختصاصی  اثرات  بررسی  جهت   )WHO( بهداشت 
نتایج حاصل مشخص کرد که  پذیرفت.  واکسن ها صورت 
اثرات  زنده حاوی سرخک،  واکسن های  و  واکسن ب ث ژ 
اینکه  با  دارند.  کلی  تلفات  از  پیشگیری  در  غیراختصاصی 
نتایج این مطالعه نیز نشان داد که دریافت DTP ممکن است 
اکثر  اینکه  علت  به  اما  باشد،  همراه  میر  و  مرگ  افزایش  با 
مطالعات مشاهده ای بودند و امکان کنترل سوگرایی ها ممکن 
 RCT به انجام مطالعات  نتیجه گیری در این ارتباط را  نبود، 
پژوهشگران  تاکنون،  سال  آن  از   .)6( موکول کردند  بیشتر 
مختلف با آنالیز مجدد اطالعات واکسیناسیون DTP و سایر 
DTP، فلج اطفال  واکسن های کشته مانند واکسن چندگانه 
کشته و همفیلوس آنفلوانزای تیپ B 7 نشان دادند که ترتیب 
دریافت واکسن های کشته، در افزایش مرگ و میر نوزادان 
برنامه  در  که  واکسنی  آخرین  ساده تر،  بیان  به  است.  موثر 
بیشترین  می شود،  استفاده  کودکان  واکسیناسیون  کشوری 
در  اثر  این  و  دارد  میر  و  مرگ  بر  را  اختصاصی  غیر  اثر 
جنس مونث غالب است. با تغییر ترتیب واکسن ها و استفاده 
از  می توان  کشته،  واکسن های  از  پس   MMR واکسن  از 
بیماری های غیرمرتبط و مرگ و میر کلی به طور معنی داری 

پیشگیری کرد )6،11(.
در ابتدای بروز کووید-19 8 که هنوز واکسنی بر علیه آن 
شدند  اجرا  و  طراحی  متعددی  مطالعات  بود،  نشده  تولید 
فلج   ،9MMR سل،  واکسن های  غیراختصاصی  اثرات  تا 
بررسی  کووید-19  از  پیشگیری  بر  را  آنفلوانزا  و  اطفال 
اثرات  فکری  از  پیش زمینه  ناشی  مطالعات   این   .)1( کنند 
غیراختصاصی واکسن ها بودند. با معرفی پلتفرم های واکسن 
کووید-19، اکثر مطالعات کارآزمایی بالینی به علت رقابت 
تنگاتنگ و ضرورت معرفی سریع واکسن ها برای دریافت 
مجوز مصرف اضطراری، با گروه کنترل )پالسیبو( مقایسه 
با توجه به وسعت عوارض کووید-19  شدند. همین مسئله 
هر  از  متعددی  مزایای  صورت  هر  در  که  می شد  باعث 
6.Diphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccine .
7.philus influenzae type b .
 8.Covid-19 .
9.Measles, mumps, and rubella vaccine .

 ناسلوند1 به اثرات مشابهی در پیشگیری از مرگ و میر ناشی 
از عواملی غیر از سل اشاره کرد )1، 3، 5(.

در اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1970، میخائیل چوماکوف2  
انجام شده  بالینی  و همسرش مارینا وروشیلووا3 در مطالعات 
 )OPV( اطفال  فلج  دادند که تجویز واکسن خوراکی  نشان 
می تواند70 تا 80 درصد از عوارض ناشی از آنفلوانزا و سایر 

عفونت های تنفسی را کاهش دهد )5(. 
در گینه بیسائو و در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میالدی، 
از  حاصل  علمی  شواهد  بر  مبتنی  یافته های  اولین  آبی4  پیتر 
کرد.  گزارش  را  واکسن   غیراختصاصی  اثرات  مطالعات 
مطالعات او نشان داد که واکسیناسیون سرخک اثرات مفیدی 
بر کاهش مرگ و میر کودکان دارد )تصویر 1(. او با مقایسه 
از واکسیناسیون، کاهش  بعد  قبل و  میر  میزان کلی مرگ و 
بیش از 50 درصدی را برآورد کرد. از آنجایی که سرخک 
به طور معمول باعث 10 تا 15 درصد از کل مرگ و میرها 
تنهایی  به  علیه سرخک  ایمنی  القای  بیسائو می شد،  در گینه 
مطالعه  در  کند.  توجیه  را  بزرگ  کاهش  این  نمی توانست 
تحلیلی که در سال 1995 از مجموع 10 مطالعه هم گروهی و 
دو مطالعه مورد-شاهدی از بنگالدش، بنین، بوروندی، گینه 
بیسائو، هائیتی، سنگال و زئیر منتشر شد، پیتر آبی به این نتیجه 
رسید که واکسن سرخک اثر موثری در کاهش مرگ و میر 
کودکان دارد که ارتباطی با اثر محافظت کنندگی اختصاصی 

واکسن علیه سرخک ندارد )1، 3، 5(.
هرچند، مخالفان اولیه این نظریه به ماهیت و ضعف مطالعات 
را  سوگرایی ها  کنترل  امکان  که  کردند  اشاره  مشاهده ای 
مشابهی  نتایج  تاکنون،  زمان  آن  از  اما  می کند،  محدود 
اثبات  به  متعدد  برای واکسن های زنده مختلف در مطالعات 
رسیده است. به عنوان مثال، یک مطالعه هم گروهی مبتنی بر 
داد  نشان  و  شد  انجام  دانمارکی  کودکان  روی  بر  جمعیت 
که تجویزواکسن زنده سرخک-اوریون- سرخجه5 منجر به 
کاهش خطر بستری شدن در بیمارستان به علت عفونت های 

غیر مرتبط با سرخک همراه است )1، 3،5(.
هرچند طراحی و اجرای کارآزمایی های تصادفی و شاهد دار 
برنامه  از  بخشی  مدت ها  که  واکسن هایی  برای   )RCTs(
متعاقب  اما  است،  دشوار  بوده اند،  واکسیناسیون  کشوری 
کم وزن  نوزادان  در  تاخیری ب ث ژ  واکسیناسیون  به  توصیه 
گینه بیسائو، این امکان فراهم شد. طی سه مطالعه RCT نشان 
مقایسه  در  تولد  هنگام  در   BCG واکسیناسیون  داده شد که 
کم وزن  نوزادان  میر  و  مرگ  تاخیری،  واکسیناسیون  با 
مطالعه  چندین  استناد  به  می دهد.  کاهش  درصد   38 تا  را 
اثرات  بررسی  هدف  با  شاهددارکه  و  تصادفی   کارآزمایی  
1.Carl Näslund .
2.Mikhail Chumakov .
3.Marina Voroshilova .
4.Peter Aaby .
5.Measles, mumps, and rubella vaccine ,

اثرات غیراختصاصی ...
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از  تعدادی  با  واکسیناسیون  شد،  ذکر  واکسن شناسی  در 
واکسن های زنده در سنین پایین همراه با کاهش کلی مرگ 
و میر  بوده است. این اثر در واکسن های کشته مورد مطالعه، 
حتی با وجود اثرات غیراختصاصی منفی مشاهده شده، اثبات 
امکان  آیا  که  شود  می  مطرح  سوال  این  حال  است.  نشده 
هم  دامی  جمعیت  در  کشته  واکسن های  از  استفاده  دارد 
به  تلفات  یا  و  بیماری های دیگر  به  افزایش حساسیت  باعث 
خصوص در ماده ها شود؟ مشکل رایج مطالعات واکسن در 
نبود ساز و  بر شواهد و  مبتنی  دامپزشکی عدم روش شناسی 
این رو  از  ثبت کارآزمایی ها در سامانه های ملی است.  کار 
در بسیاری از موارد حتی اگر اثرات غیراختصاصی واکسن ها 
توسط شرکت های تولیدکننده بررسی شده باشند، این اثرات 
گزارش نمی شوند. معموال مطالعاتی که این اثرات را بررسی 
نبودند  اثرات  به دنبال بررسی این  کرده اند، به طور هدفمند 
و افزایش یا کاهش تولید، بقا یا تلفات کلی را به عنوان یافته 

جانبی ثبت کرده اند. 
که  نظام مندی  مرور  مطالعه  برابر  که  است  این  جالب  نکته 
برای  است،  شده  منتشر  واکسن  نشریه  در   2022 سال  در 
واکسن  مطالعات  در  غیراختصاصی  اثرات  دهه  دو  از  بیش 
بسیاری  نگرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  مزرعه  حیوانات  در 
حیوانات  در  حیوانی،  مطالعات  در  غیراختصاصی  اثرات  از 

آزمایشگاهی و مربوط به بیش از سه دهه قبل بودند )2(. 
به  پاراتوبرکلوزیس  واکسن کشته  تجویز  اخیر  مطالعات  در 
جمعیت خوک، اثرات منفی غیراختصاصی در بقا، عوارض 
در ریه و کاهش وزن به همراه داشته است. همین طور تجویز 
واکسن زنده تخفیف حدت یافته سندرم تولیدمثلی و تنفسی 
خوک سانان2 اثرات منفی غیراختصاصی به دنبال داشته است. 
اثرات  با  هاری  کشته  واکسن  از  استفاده  دیگر،  تجربه  در 
به  نیاز  و  بوده  همراه  حیوان  بقای  در  متغیر  غیراختصاصی 

درمان افزایش یافته است )2(. 
متعاقب مصرف واکسن کشته هاری در سگ، 3 مطالعه انجام 
گرفته است که در دو مطالعه اثرات منفی و در یک مطالعه 
بررسی  مطالعه  در  است.  شده  گزارش  بقا  در  مثبت  اثرات 
اثرات غیراختصاصی واکسن کشته هاری بر اساس جنس توله  
سگ ها، با طراحی کارآزمایی تصادفی و شاهددار، مشخص 
شد که پس از دریافت واکسن تلفات کلی در توله های ماده 

به طور معنی داری بیشتر شده است )2(.
مثبت  اثرات  با  گاو   در  پاراتوبرکلوزیس  کشته  واکسن 
مطالعه  در  است.  بوده  همراه  میزان حذف  کاهش  و  بقا  در 
اطالعات  و  کشتارگاهی  داده های  اساس  بر  نگر  گذشته 
مشخص  ماده ،  گاوهای  جمعیت  روی  بر  واکسیناسیون 
واکسن خورده  در گروه  مثبت  غیراختصاصی  اثرات  گردید 
مطالعه  این  است.  بوده  بیشتر  کنترل  با گروه های  مقایسه  در 
کاهش تلفات ساالنه 26/5 درصدی را نشان می داد که 11/1 
2.Porcine reproductive and respiratory syndrome .

واکسن مشاهده شود که بر عوارض واکسن تولیدی توسط 
مطالعه ای  در  اخیرا  می چربید.  فراملی،  معتبر  شرکت های 
با  ارتباط  در  اپت ایمیونایز  کنسرسیوم  اعضای  توسط  که 
گزارشات منتشره از مطالعات کارآزمایی این واکسن ها انجام 
شد، احتمال وجود اثرات غیراختصاصی بررسی شد. با توجه 
تا 6 ماه واکسینه شدند،  از 3  اینکه گروه های کنترل پس  به 
مرگ  در  واکسن ها  این  مدت  اثرات طوالنی  مقایسه  امکان 
واکسن های  بررسی  در  مذکور  گروه  نداشت.  وجود  میر  و 
mRNA و وکتور ادنوویروس1 کووید-19، مرگ و میر کلی 
بیماری های  از  ناشی  مرگ  و  تصادفی  مرگ  گزارش شده، 
مقایسه  را  غیرمرتبط  ظاهر  به  تلفات  سایر  و  عروقی  قلبی- 
کردند. دو پلتفرم واکسن به طور معنی داری در اثر بر تلفات 
هم  با  با کووید-19  غیرمرتبط  و  غیرتصادفی  تلفات  و  کلی 
تفاوت داشتند. درباره مرگ های غیرتصادفی و غیرمرتبط با 
کووید-19 در حالی که واکسن های mRNA اثری نداشتند، 

واکسن های آدنوویروس اثر محافظتی داشتند )12(. 
توجه به این نکته هم ضروری است که اکثر افرادی که در 
شرکت  پروانه  اخذ  از  پیش  و  اول  مراحل  کارآزمایی های 
می کنند، افراد بالغ و داوطلبی هستند که وضعیت سالمتی قابل 
قبول دارند. این مسئله می تواند باعث گزارش کمتر عوارض 
و مرگ در این افراد  شود که نماینده درستی از جمعیت هدف 
واکسن نیستند. این یافته موید این است که برای رد یا تایید 
از جمله واکسن های  اثرات غیراختصاصی واکسن ها  دقیق تر 
با  نیاز به مطالعات سر به سر و مقایسه واکسن ها  کووید-19 
هم در زمان طوالنی تر، جمعیت بزرگ تر و در شرایط جهان 

واقعی است.

اثرات غيراختصاصی واکسن ها در حيوان
حیوانات  واکسیناسیون  در  بررسی ها  این  اخیر  سال های  در 
بحث  در  حقیقت  در  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  هم 
جهت  در  باید  واکسیناسیون  برآیند  حیوانات،  واکسیناسیون 
تامین بیشتر سالمت حیوان، کمک به اقتصاد و حفظ بهداشت 
این  از  غیراختصاصی هر یک  اثرات  این  اگر  باشد.  عمومی 
سه ضلع مثلث را نشانه بگیرند، باید در تصمیم گیری درباره 
دریافت  زمان  و  تعداد  واکسن،  نوع  واکسیناسیون،  لزوم 
فاصله دریافت  ترتیب و  بوستر واکسن، شیوه تزریق و حتی 
واکسن ها در پلتفرم های مختلف بازاندیشی شود. در جمعیت 
نوع  سبب  به  ایمنی  سیستم  درگیری  انسان،  مشابه  به  دامی 
و  عفونی  عوامل  سایر  و  استرس زا  عوامل  با  مواجهه  تغذیه، 
باشد.  داشته  اثر  واکسن ها  به  پاسخ  در  می تواند  غیرعفونی 
مدیریت،  سطح  سن،  تولید،  میزان  دام،  جنس  همین طور، 
وضعیت بهداشت و بسیاری از عوامل نامشخص هم در بروز 

اثرات غیراختصاصی موثر اند. 
ظهور  حال  در  گانه   6 الگوهای  در  پیش تر  که  همان طور 
1. Adenovirus-Vector Vaccines.
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درصد مربوط به پاراتوبرکولوزیس و 15/4 درصد مربوط به 
تلفات  کاهش  غیراختصاصی  اثر  بودند.  غیراختصاصی  اثر 
غیر مرتبط با پاراتوبرکولوزیس برای 7-6 سال تداوم داشت. 
انسان  انتظار در واکسن های کشته که در  اثرات منفی مورد 
واکسن کشته  در  مشاهده می شود،  مونث  بیشتر در جمعیت 

پاراتوبرکلوزیس در گاو مشاهده نشد )13(. 
با سطح شواهد حاضر،  انسانی،  بر خالف  در جمعیت دامی 
نمی توان درباره اثرات غیراختصاصی واکسن ها به جمع بندی 
توجه  باید  حال،  این  با  پرداخت.  نوظهور  الگوهای  ارائه  و 
اثرات غیراختصاصی  نبودن  بر  نبود شواهد، دلیل  داشت که 
که  درصورتی  است.  مطالعات  ضعف  نشانه  بلکه  نیست 
انسان،  در  غیراختصاصی واکسن ها  اثرات  نوظهور  الگوهای 
اثرات  برآیند  باید  باشند،  تعمیم پذیر  هم  دامی  جمعیت  در 
هزینه- سنجش  در  واکسن ها  اختصاصی  غیر  و  اختصاصی 

فرآیند  در  طرفی  از  باشند.  تصمیم گیری  مالک  اثربخشی 
تصمیم گیری باید شیوع بیماری در جمعیت، جنس دام و نوع 

مدیریت بهداشتی نیز مد نظر باشند.    

توصيه  ترویجی
با توجه به توضیحات ارایه شده، هر چند اثرات غیر اختصاصی 
واکسن ها مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرند ولی با در 
نظر گرفتن نقش و اهمیت واکسن ها در کنترل و پیشگیری از 
ابتال و کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری ها، این عوارض 
در  شود،  واکسیناسیون  انجام  مانع  نمی تواند  غیر اختصاصی 

عین حال موارد زیر نیز باید مد نظر قرار گیرند:
رفاه  و  مدیریتی  بهداشتی،  متفاوت  در شرایط  واکسن ها   -1
مشابه  ایمنی،  سیستم  بر  متنوع  مداخالت  به سبب  اجتماعی، 
عمل نمی کنند. پلتفرم های مختلف )مانند واکسن های کشته 
غیراختصاصی  و  اختصاص  اثرات  تخفیف حدت یافته(،  و 

متفاوتی دارند. 
اثرات  در  واکسن ها  ترکیب  و  واکسیناسیون  ترتیب   -2
جنسیت  همین طور،  است.  موثر  واکسن ها  غیراختصاصی 
واکسن ها  غیراختصاصی  اثرات  و  واکسن ها  به  واکنش  در 
اثرات  در یک جنس  است  ممکن  پلتفرم  یک  است.  دخیل 

غیراختصاصی بیشتری داشته باشد.
برنامه  و  واکسن  نوع  انتخاب  درباره  تصمیم گیری  در   -3

واکسیناسیون، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد الزم است.
نظر  در  با  موظف اند  نظارتی  سازمان های  و  دولت ها   -4
گرفتن هر دو گروه اثرات اختصاصی و غیراختصاصی و بر 
اساس شرایط مدیریت بهداشتی، سطح درآمد، بهره مندی از 
سالمت عمومی و عوامل دموگرافیک مانند جنسیت، درباره 

نوع واکسن ها و برنامه واکسیناسیون تصمیم گیری کنند.
5- در واردات واکسن ها به خصوص علیه بیماری هایی که بومی 
کشور سازنده نیستند، عالوه بر کارایی و هزینه اثربخشی، باید 
برآیند اثرات اختصاصی و غیراخصاصی نیز در نظر گرفته شود.

اثرات غیراختصاصی ...
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چكيد ه 
تیلریوز یا زردی، یک بیماری عفونی انگلی است. در این بیماری گلبول های سفید و قرمز خون گاو و یا سایر نشخوارکنندگان به تک یاخته 
تورم غدد  بیشتر شامل تب،  بیماری  منتقل می شود. عالئم  هیالوما  بیماری توسط کنه های جنس  این  تیلریا آنوالتا آلوده می شوند. عامل 
برای  بیماری  نهایتاً مرگ می باشد. عامل  لنفاوی، خونریزی مخاطات، زردی، کم خونی، کاهش شیر، سقط جنین، ضعف و بی حالی و 
نخستین بار در سال 1904 تشخیص داده شد.  اولین گزارش بیماری و شناسائي کنه هاي ناقل آن در ایران در سال 1317 توسط پروفسور لوئي 
دلپي )رئیس وقت موسسه رازی( ارایه شد. سپس دکتر مقامی، دکتر فشارکي و دکتر هوشمندراد مطالعاتی در مورد جداسازی، شناسائی، 
نگهداری و بیماری زائی گونه های مختلف تیلریا به انجام رساندند، همچنین کشت   تک یاخته در جهت دستیابي به فناوري تولید واکسن 
و ارزیابي داروهاي ضد تک یاخته تیلریا و مطالعه سموم ضد کنه نیز در موسسه رازی صورت گرفت.  نتایج این پژوهش ها در سال 1347 
منجر به تولید انبوه واکسن تیلریوز در ایران با استفاده از سویه بذر بومی شد.  به طور کلی کنترل و پیشگیری از تیلریوز با استفاده از واکسن 
زنده کشت سلولی و درمان بیماران با داروهای اختصاصی بر علیه تک یاخته  تیلریا صورت می گیرد.  استفاده از سایر روش های کنترلی 
نظیر سموم ضد کنه نیز معمول بوده ولی روش واکسیناسیون شیوه ای موثر، اقتصادی، دوستدار محیط زیست و کامال بی خطر و بر اساس 

استانداردهای جهانی می باشد.
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ولی اهمیت بیماری زایی باالیی ندارند )10(.
لستوکاردی  تیلریا  گونه  کوچک،  نشخوارکنندگان  در 
نظر  از  که  است  گونه ای  تنها   Theileria lestoquardi
اقتصادی  خسارات  و  داشته  اهمیت  گوسفند  در  اقتصادی 
نیز به وسیله کنه  قابل توجهی به همراه دارد، این گونه تیلریا 

هیالوما منتقل می شود.
در فرآیند بیماری زایی تیلریوز گرمسیری، گلبول های سفید 
به  حیوان  خون  قرمز  گویچه های  و  لنفاوی  بافت های  در 
تیلریاآنوالتا آلوده شده و موجب تکثیر شدید و  تک یاخته 
لکوز  را  تیلریوز گاوی  به طوری که  سرطان وار آن ها شده 
انگلی نیز می نامند.  تخمین زده می شود حدود 250 میلیون 
گاو در جهان در خطر ابتال به تیلریوز باشند.  چنانچه برای 
نگیرد  صورت  موثری  درمان  بیماری  درمانگاهی  اشکال 
تلفات در گاوهای وارداتی تا 90 درصد بسته به سویه تک 

یاخته و حساسیت حیوان، روی خواهد داد )2(.

تاریخچه بيماری 
عامل تیلریوز گرمسیری نخستین بار در سال 1904 میالدی 
)برابر با 1283 خورشیدی( در روسیه و توسط دشانکوفسکی 
می داد  نشان  صحرایی  یافته های   .)1( شد  شناسایی  لوهز  و 
برابر  در  بیماری  بالینی  اشکال  از  بهبودیافته  حیوانات 
تالش هایی  رو  این  از  می باشند  مقاوم  بعدی  آلودگی های 
به منظور ایمن سازی حیوانات برعلیه تیلریوز صورت گرفت.  
نخستین بار پژوهشگری بنام Theiler  در سال 1911 )1290 

بيان مسئله و اهميت موضوع 
تیلریا گروهی از انگل های تک یاخته ای داخل سلولی هستند 
در  وحشی  و  اهلی  نشخوارکنندگان  آلودگی  موجب  که 
از  برخی  البته  )تصویر1(.  می شوند  جهان  مناطق  از  بسیاری 
تیلریا مختص نشخوارکنندگان کوچک می باشند.  گونه های 
و  می گیرد  صورت   Ixodid کنه های  به وسیله  تیلریا   انتقال 
پستاندار مهره دار  میزبان  پیچیده ای در هر دو  چرخه زندگی 
 Theileria و ناقل بی مهره دارند. گونه های متعددی از انگل
بیماری زای  گونه  دو  ولی  می شوند  گاوها  آلودگی  موجب 
 Theileria آنوالتا  تیلریا  و   Theileria parva پاروا   تیلریا 
از اهمیت  بیماری و خسارات وارده  ایجاد  نظر  از   annulata
تیلریوز  )عامل  آنوالتا  تیلریا  هستند.  برخوردار  باالیی 
ایران و  مدیترانه ایTropical Theileriosis( در  یا  گرمسیری 
اروپا، شمال آفریقا و آسیا موجب  برخی کشورهای جنوب 
پاروا در آفریقا موجب  تیلریا  بیماری می شود، در حالی که 
گاو،  در  آنوالتا  تیلریا  می شود.   )ECF( شرقی  ساحل  تب 
و  می شود  بیماری  موجب  شتر  و  گاومیش  یا  بوفالو  یاک، 
تیلریوز  Hyalomma منتقل می شود.  به وسیله کنه های جنس 
همراه  شدیدتری  عالئم  با  اروپایی  نژادهای  در  گرمسیری 
 90 تا   40 به  اصیل  نژادهای  در  میر  و  مرگ  میزان  و  است 
درصد می رسد، در حالی که میزان مرگ و میر در گاوهای 
درصد   3 حداکثر  و  اندک  اندمیک  مناطق  در  و  بومی  نژاد 
 Theileria گروه  تیلریاها  از  دیگر  دسته   .)2 است)تصویر 
orientalis / buffeli است که در سراسر جهان انتشار داشته 

تصویر 1 . توزیع جغرافیایی سه گونه مهم و بیماری زای تیلریا در گاو.  1. رنگ سیاه معرف تیلریا اورینتالیس در آسیای شرق دور. 2. 
رنگ قهوه ای نشانگر حضور تیلریا آنوالتا در مناطق وسیعی از آسیا، شمال افریقا و جنوب اروپا. 3. رنگ سبز مربوط به تیلریا پاروا که 

محدود به قاره افریقا است )3(.
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می شود.  تکمیل  کنه ها  بوسیله  تیلریا  زندگی  چرخه  و  شده 
کنه ها در طول زندگی خود در هر سه مرحله الرو )نوزادی(، 
میزبان های  به  می توانند  بالغ  شکل  و  میانی(  )مرحله  نمف 
جدید متصل شده، تغذیه و خونخواری کنند ولی کنه هیالوما 
به عنوان ناقل دو میزبانه، فقط در مراحل الرو و نمف می تواند 

باعث انتقال عوامل بیماری زا به دام پاک شود )تصویر 3(.  
در چرخه زندگی تیلریا، برخی از شیزونت ها در لکوسیت ها 
به مروزوایت تمایز پیدا می کنند که پس از رها شدن از سلول 
میزبان به اریتروسیت ها حمله ور شده و اشکال داخل گلبول 
قرمز انگل شکل می گیرد که این مرحله برای کنه عفونت زا 
فرم  به  خون  قرمز  گلبول های  آلودگی    .)4 )تصویر  است 
خونی  کم  به  منجر  میزبان  دام  در  نهایتاً  تیلریا  اریتروسیتی 
شروع  از  هفته   3-4 از  پس  می شود.  زردی  و   )Anemia(
البته در نژادهای  عفونت، ممکن است تلفات روی دهد که 
حساس وارداتی یا اصیل احتمال این پدیده نسبت به حیوانات 
)درصد  پارازیتمی  شدت  است.   بیشتر  رگ  دو  و  بومی 
در گاوهای  معمول  به طور  قرمز خون(  آلودگی گلبول های 
اصیل بیش از 60 درصد، درگاوهای دورگ 45 درصد و در 
گاوهای بومی به 25 درصد می رسد. معموالً گاوهای بومی 
عوارض  به  کمتر   Bos indicus نژادهای  یا   )Indigenous(
شدید بیماری دچار می شوند. در مقابل نژادهای اروپایی پر 
تولید Bos taurus بسیار حساس بوده و بیماری با خسارات و 

تلفات بیشتری در آنها ظاهر می شود )11(. 
روی  بر  آن  تاثیر  تیلریا،  شیزونت  مهم  ویژگی های  از 
تک یاخته،  تمایز  و  رشد  با  همزمان  که  است  میزبان  سلول 
می گیرد  صورت  نیز  میزبان  سلول  تکثیر  یا  پرولیفراسیون 

تیلریا  به  انتقال سلول های آلوده  با  خورشیدی( نشان داد که 
با منشا دام بهبود یافته از تیلریوز به گاوهای حساس می توان 
آنها را در مقابل چالش با انگل حاد تیلریا پاروا مقاوم و ایمن 
به  آلوده  سلول های  کشت  روش های  توسعه  با  بعدها  نمود. 
دو  )هر  سلولی  انجماد  همچنین روش های  و  انگل  شیزونت 
مرحله اسپوروزوایت و سلول آلوده به شیزونت( در سال های 
1960 و 1970 )به ترتیب 1339 و 1349 خورشیدی( امکان 
که  طوری  به  شد  فراهم  زنده  واکسن های  تولید  و  مطالعه 
به  آلوده  سلول های  مدت  طوالنی  کشت  که  شد  مشخص 
تیلریا باعث کاهش حدت تک یاخته شده و حیوانات تلقیح 
با سویه حاد  بعدی  برابر چالش  با چنین سلول هایی در  شده 

انگل، مقاومت نشان می دهند )جدول 1()1(.

مشخصات عامل بيماری
عامل  دیسپار(  تیلریا  قدیم  نام  )با  آنوالتا   تیلریا  تک یاخته   
هیالوما  جنس  کنه های  به وسیله  که  است  گرمسیری  تیلریوز 
تک یاخته های  طبقه بندی  نظر  از  می شود.  منتقل  گاو  به 
تک  این  هستند.  اپی کمپلکسا  زیرشاخه  به  متعلق  تیلریا 
تیلریا  گونه  ولی  بوده  نشخوارکنندگان  انگل  غالباً  یاخته ها 
اکوئی عامل تیلریوز در اسب می باشد. از 15 گونه تیلریا در 
از اهمیت  نشخوارکنندگان دو گونه آنوالتا و پاروا در گاو 
بیشتری برخوردار است که بیشترین خطر وآسیب را به حیوان 
وارد می سازند در مقابل گونه های کم خطر تیلریا اورینتالیس 
به  بیشتر  که  دارند  وجود  اسب  در  اکوئی  تیلریا  و  گاو  در 

گلبول های قرمز خون تمایل دارند )11(.
همانطور که پیشتر بیان شد انتقال تیلریوز بوسیله کنه ها انجام 

واکسن تیلریوز گاوی و نقش موسسه رازی در ...

تصویر 2. نژادهای حساس و مقاوم به تیلریوز گاوی. تصویر راست نژاد گاو اصیل و پر تولید )Bos Taurus(که حساس به تیلریوز بوده و 
در تصویر چپ نژاد گاو بومی )Bos indicus( که مقاوم به تیلریوز می باشد )2(.
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شرایط  در  می توان  را  تیلریا  شیزونت  به  آلوده  سلول های 
آزمایشگاهی در محیط های کشت سلولی در شرایط استریل 
رده های  به  متوالی  پاساژهای  طی  و  داد  کشت  راحتی  به 
سلولی تخفیف حدت یافته دست یافت که در تولید واکسن 
بر علیه تیلریوز حاد و به منظور ایمن سازی گاوهای حساس 

می توان از آن استفاده کرد )تصویر 5()4، 5(.

نشانه های بيماری
خونریزی  لنفاوی،  غدد  تورم  تب،  شامل  تیلریوز  عالیم 

بدن   در  و   )in vitro( آزمایشگاهی  شرایط  در  پدیده  این 
سبب  نهایتاً  که  شده  داده  نشان  حساس  حیوان   )in vivo(
تکثیر مداوم سلول های لکوسیت آلوده به شیزونت به شکل 
و  تقسیم  که  به طوری  می شود   )Cell line( نامیرا  سلول های 
تکثیر سلول میزبان و تک یاخته همزمان صورت می گیرد)2(. 
در بدن میزبان نیز این پدیده موجب تغییر سلول و تکثیر سریع 
و فزاینده سلول های آلوده شده به طوری که در سراسر سیستم 
لنفاوی بدن پراکنده شده و منجر به تکثیر شدید سلولی و نهایتاً 

تخریب گسترده بافت های لنفوئیدی در بدن می شوند )2(. 

تصویر 3 . کنه هیالوما، ناقل تیلریا آنوالتا در مرحله اتصال و خونخواری)راست( و بالغ خون خورده)چپ( دیده می شود)تهیه شده در 
بخش تحقیق و تولید واکسن های انگلی موسسه رازی(.

تصویر 4 . نمای میکروسکپی تک یاخته تیلریا در گسترش های رنگ آمیزی شده با گیمسا. تصویر چپ، شیزونت تیلریا در گلبول های 
سفید و در تصویر راست اشکال پیروپالسمی انگل در داخل گلبول های قرمز خون دیده می شوند)تهیه شده در بخش تحقیق و تولید 

واکسن های انگلی موسسه رازی(.
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به خصوص کنه ها صورت مي پذیرد، اما کنترل کنه ها نسبت 
زیرا  است  برخوردار  کمتري  اهمیت  از  دیگر  روش هاي  به 
اوالً هزینه استفاده از سموم )Acaricide( باال بوده و ثانیاً بر 
اثر مصرف سموم تدریجاً مقاومت ایجاد مي شود. در ضمن، 
روش هاي حمل و نقل دام و قرنطینه به طور جدي قابل اجرا   
نمي باشند. عالوه بر اینکه استفاده از سموم شیمیایی موجب 

آلودگی محیط زیست نیز می گردد.

درمان دارویي
داروهای  با  معموالً  تیلریوز  به  مبتال  بیمار  دام های  درمان 
Parvaquone, Buparvaquone, Halofuginone, که براي 
هر دو گونه T. lestoquardi و T. annulata موثر مي باشند 
کامل  بردن  بین  از  موجب  درمان ها  اما  می گیرد.  صورت 
عفونت در دام مبتال نمي شوند. درمان های دارویی اختصاصی 
با استفاده از ترکیبات فسفات پریماکویین و داروهای تقویتی 
خون ساز و ویتامین ها و امالح همگی تاثیر چندان مناسبی 
در روند خونسازی نداشته و انتقال خون نیز مشکل و هزینه بر 

است که تنها در حیوانات پرارزش توصیه می شود.

استفاده از واکسن
پیشگیری  و  کنترل  روش  بهترین  بی شک  واکسیناسیون 
از  پیشگیری  برای  موجود  واکسن  بهترین  است.  بیماري  از 
حدت  تخفیف  زنده  واکسن  از  استفاده  گرمسیری،  تیلریوز 
یافته شیزونت تیلریا Schizont-infected cell lines  می باشد. 
این واکسن که حاوي سلول هاي منوسیت ماکروفاژی گاوی 

مخاطات، زردی، کم خونی، اسهال و یبوست، کاهش اشتها، 
کاهش نشخوار و توقف حرکات گوارشی، خون در مدفوع، 
کاهش شیر، سقط، الغری و کاهش وزن، ضعف و بی حالی، 
عدم تمایل به حرکت و نهایتاً مرگ در یک تا دو هفته پس از 
شروع اولین عالیم بیماری است در غیر این صورت دام های 
بهبودیافته به سختی به وضعیت طبیعی برمی گردند. تشخیص 
آزمایشگاهی بیماری با تهیه گسترش خون محیطی و مشاهده 
صورت  اریتروسیتی(  خون)فرم  قرمز  گلبول  داخل  اجرام 
صورت  بیماری  ابتدای  در  موثری  درمان  چنانچه  می گیرد. 
نگیرد بسته به سویه تک یاخته و حساسیت حیوان، در گاوهای 

وارداتی تا 90 درصد تلفات روی خواهد داد)1، 2، 11(.

روش های کنترل، مبارزه و پيشگيری از تيلریوز
کنترل بیماری از راه های مختلف شامل درمان های دارویی، 
واکسیناسیون  طریق  از  پیشگیری  و  ناقل  کنه های  با  مبارزه 
صورت می گیرد. امروزه تنها واکسن موجود که مورد تائید 
است که  سلولی  زنده کشت  واکسن  مي باشد   OIE سازمان 
عامل  به  آلوده  مناطق  در  تیلریوز  علیه  سازي  ایمن  براي 
این  مي شود.  مصرف  دنیا  در  آنزئوتیک(  )مناطق  بیماری 
ایران و چند  یافته است که در  واکسن زنده تخفیف حدت 
فلسطین(  و  تونس  ترکیه،  چین،  هند،  دیگر)روسیه،  کشور 

ساخته و مصرف مي شود)11(.

استفاده از سموم ضد کنه
ناقلین  کنترل  طریق  از  تیلریوز  با  مبارزه  کشورها  بیشتر  در 

تصویر 5 . سلول های تغییر یافته حاوی شیزونت تیلریا در محیط کشت سلولی و در شرایط آزمایشگاهی که برای تهیه و تولید واکسن مورد 
استفاده قرار می گیرند)تهیه شده در بخش تحقیق و تولید واکسن های انگلی موسسه رازی(.

واکسن تیلریوز گاوی و نقش موسسه رازی در ...
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نتایج  و  شده  استفاده  ایمن سازی  جهت  نوترکیب  پروتئین 
آزمایشات روی حیوان حساس نشانگر ایمنی نسبی و کاهش 
با  شدت بیماری در گروه دریافت کننده آنتی ژن در مقایسه 

گروه کنترل غیر ایمن بوده است )9(.
نوترکیب مرحله  از آنتی ژن  استفاده  بر آنتی ژن فوق،  عالوه 
قرار  آزمایش  مورد  نیز   SPAG-1 بنام  تیلریا  اسپوروزوایت 
گرفته است.  نتایج بررسی نشان داد که شدت عالیم بالینی و 
میزان پارازیتمی کاسته شده و در مجموع 50% از حیوانات، 
ایمنی کافی در برابر چالش با سویه حاد تیلریا از خود نشان 
دادند در حالی که گروه کنترل غیرایمن هیچگونه مقاومتی 

در برابر چالش نشان ندادند )9(. 

3( واکسن های ضد کنه
می باشند  تیلریا  ناقل  و  بی مهره  میزبان  کنه ها  که  آنجایی  از 
علیه  بر  مبارزه  به  کنه  جمعیت  کاهش  یا  حذف  با  می توان 
بیماری پرداخت. بنابر گزارشات، مصرف این واکسن موجب 
کاهش میزان آلودگی کنه، کاهش میزان مصرف سموم ضد 
کنه، افزایش تولید دام و کاهش بیماری های منتقله به وسیله 
این روش نسبتاً جدید بوده و در دو کشور  کنه شده است. 
کوبا و استرالیا ابداع و واکسن آن تجاری شده به طوری که 
شکل  به  کنه  روده  آنتی ژن های  علیه  بر  آنتی بادی  تولید  با 
روش  این  در  می باشد.  استفاده  قابل  نوترکیب  واکسن های 
دام میزبان، قباًل با استفاده از واکسن ضد کنه ایمن شده و در 
آنتی بادی های  هنگام خونخواری،  در  کنه  با  مواجهه  هنگام 
موجود در خون حیوان پس از بلع وارد روده کنه شده و با 
تماس با سلول های روده کنه موجب مرگ کنه می شود )8(.

دستاورد
رازی،  سرم سازی  و  واکسن  تحقیقات  موسسه  در  ایران  در 
سابقه تحقیقات مربوط به بیماری های انگلی و کنه های ناقل 
به سال 1317 خورشیدی باز مي گردد. پروفسور لویي دلپي 
تحقیقات اولیه خود را در زمینه شناسایی کنه هاي ناقل عوامل 
بیماري زا در ایران انجام داد. سپس دکتر رفیعی، دکتر مقامی، 
دکتر هوشمندراد و دکتر هاشمي فشارکي تحقیقات با ارزشی 
دادند. همچنین  انجام  تیلریاها  بیماری زایی  و  شناسایی  روي 
ارزیابي داروهاي ضد تک یاختهء تیلریا و مطالعه سموم ضد 
کنه و ارایه برنامه منظم جهت کنترل کنه های ناقل و تالش 
براي کشت تک یاخته هاي خوني نسجي در جهت دستیابي به 

فن آوري تولید واکسن صورت گرفت )1(.
تاریخچه بررسی های اولیه مربوط به تولید واکسن زنده کشت 
نسجي تیلریوز به سال 1962 )برابر با 1341 خورشیدی( باز 
شده  تهیه  واکسن  تجاري  و  گسترده  استفاده  ولي  مي گردد 
1347 خورشیدی(  با  )برابر  میالدی   1968 سال  از  ایران  در 
بهینه کردن آن در  و  تیلریوز گاوي  تولید واکسن  مي باشد. 

حاوی شیزونت تیلریا مي باشد باید به طور منجمد نگهداری و 
فقط در هنگام مصرف ذوب و بالفاصله به دام تزریق شود.

انواع واکسن های توليد شده بر عليه تيلریوز
از  محققین در گذشته دریافته بودند که حیوانات بهبودیافته 
بیماری، در برابر آلودگی های بعدی به تیلریا از خود مقاومت 
ایمن سازی  به منظور  تالش هابی  این رو  از  می دهند  نشان 
بعدی  تالش های  گرفت.  صورت  تیلریوز  برعلیه  حیوانات 
دانشمندان منجر به تولید واکسن های مختلفی با رهیافت های 

گوناگون گردید )1 ،2(.

1( واکسن تخفيف حدت یافته تيلریا آنوالتا
بهداشتی  سازمان های  تاکید  مورد  و  مناسب  روش  امروزه 
واکسن  این  است.  تیلریوز  واکسن کشت سلولی  از  استفاده 
به منظور پیشگیری از تیلریوز گرمسیری با استفاده از رده های 
آنوالتا  تیلریا  یافته  حدت  تخفیف  شیزونت  حاوی  سلولي 
اقدام  آن  تولید  و  تهیه  به  مختلف  کشورهای  که  می باشد 

می کنند )11(.
تک  شیزونت  حاوی  سلول های  کشت  روش های  توسعه  با 
بررسی  امکان  سلولی  انجماد  روش های  همچنین  و  یاخته 
معموالً  شد.  فراهم  زنده  واکسن های  تولید  روی  مطالعه  و 
آنوالتا  تیلریا  حاد  سویه  به  آلوده  سلول  میلیون   1-5 تزریق 
منجر به عفونت گردیده و بخشی از این حیوانات مبتال به فرم 
این  می شوند.  تلف  هم  تعدادی  و  شده  تیلریوز  درمانگاهی 
طوالنی  پاساژهای  از  حاصل  کشت های  که  است  حالی  در 
رده های سلولی حاوی شیزونت تیلریا موجب کاهش حدت 
یک  تنها  نیز  آلوده  سلول  میلیون   10 دزهای  و  شده  انگل 
حیوانات  و  می کند  ایجاد  گذرا  و  مختصر  حرارتی  واکنش 
خود  از  حاد،  سویه  با  بعدی  چالش  برابر  در  شده  تلقیح 
مقاومت نشان می دهند.  سویه واکسن تیلریوز ایران نیز با طی 
از دست  را  بیماری زایی خود  و  پاساژ، حدت   260 از  بیش 
داده و ایمنی محافظت کننده مطلوبی ایجاد می کند.  هر دز 
واکسن تیلریوز، حاوی حداقل تعداد سلول آلوده به شیزونت 
با  که  سلول(  میلیون   1-5( است  تیلریا  حدت یافته  تخفیف 
محافظت  ایمنی  حیوان،  بدن  در  شده  کنترل  عفونت  ایجاد 

کننده ای در برابر سویه های بیماری زا ایجاد می کند.

2( واکسن های نوترکيب تيلریا
بر علیه  از واکسن زنده تخفیف حدت یافته  هر چند استفاده 
و  مزارع  در  مطلوبی  کارایی  و  بوده  موفقیت آمیز  تیلریوز 
مشکالت  همچون  به دالیلی  ولی  می دهد  نشان  دامداری ها 
اجرایی در مسیر نقل و انتقال واکسن و هزینه باال، تالش هایی 
در جهت تولید واکسن های جایگزین بر مبنای آنتی ژن های 

اختصاصی تک یاخته در حال اجرا می باشد )9(.
در سال های اخیر از آنتی ژن سطحی مروزوایت تیلریا به شکل 
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جدول 1 - تاریخچه تحقیقات و یافته های تیلریوز گاوی با تاکید بر مطالعات انجام شده در ایران.

نام محقق یا محققينعنوان مطالعه یا بررسی
Dschunkowsky and Luhs,  1904اولین گزارش مربوط به کشف تیلریا آنوالتا 

Sergent et al.  1932استفاده از خون حاوی سویه های ضعیف تیلریا دیسپار برای ایجاد ایمنی در گاوهای حساس

Sergent and Lestoquard  1927بررسی سویه ها و گونه های مختلف تیلریا در الجزایر

پروفسور لوئی دلپی 1936بررسی کنه های ناقل بیماری های دامی در موسسه رازی   

Tsur and Adler 1962اولین گزارش مربوط به کشت سلول های حاوی شیزونت تیلریا در شرائط آزمایشگاهی

جداسازی سویه وصفنارد تیلریا آنوالتا که بعدها برای تولید واکسن در موسسه رازی 
استفاده شد

 

هوشمندراد و هاشمی فشارکی 1341

رفیعی، مقامی و هوشمندراد  1967نگهداری سویه های مختلف تیلریا و بابزیا به شکل منجمد در آزمایشگاه در موسسه رازی

اولین گزارش مربوط به کشت معلق یا سوسپانسیون سلول های حاوی شیزونت تیلریا آنوالتا 
به منظور تولید واکسن در موسسه رازی

 

هوشمندراد و هاشمی فشارکی 1968

Pipano 1971گزارش مربوط به عدم عفونت زایی سویه واکسن تیلریا آنوالتا برای کنه های ناقل 

S15 و  S11 هاشمی فشارکی 1973تولید و تزریق گسترده واکسن تیلریوز گاوی در ایران با دو سویه مختلف

هاشمی فشارکی 1365انتشار کتاب تیلریوز گاوی در ایران

هاشمی فشارکی 1988انتشار گزارش کنترل تیلریوز در ایران با تزریق واکسن تیلریوز به بیش از 100 هزار گاو

هاشمی فشارکی 1998واکسیناسیون بر علیه تیلریوز گاوی با استفاده از یک سویه S15 ساخت موسسه رازی

گزارش تست جلدی تیلرین به عنوان آزمونی برای ارزیابی ایمنی دام های واکسینه شده بر 
علیه تیلریوز گاوی

هاشمی فشارکی 1998

حبیبی و همکاران 2007تشخیص و شناسایی ملکولی تیلریا سویه واکسن ایران جهت شناسنامه واکسن   

PCR حبیبی و همکاران 2008تشخیص تفریقی تیلریا آنوالتا از گونه لستوکاردی با روش

حبیبی 2012آنالیز فیلوژنی ملکولی تیلریاآنوالتا سویه واکسنS15 از سایر سویه ها و گونه ها   

بررسی ایمنی سلول های حاوی شیزونت تیلریا آنوالتا سویه واکسن S15 کشت شده در 
سیستم بیوراکتور هوازی

حبیبی و همکاران 2014

کشت سلول های حاوی شیزونت تیلریا آنوالتا سویه واکسن S15 در سیستم بیوراکتور 
هوازی

حبیبی و همکاران 2014

مدیرروستا و همکاران 2019آنالیز کرایواستابیلیت عفونی حاوی اسپوروزوایت تیلریا آنوالتا   

افشاری و همکاران 2020تولید کرایواستابیلیت عفونی حاوی اسپوروزوایت تیلریا آنوالتا   

واکسن تیلریوز گاوی و نقش موسسه رازی در ...
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مجله ترویجی واکسن و پیشگیری از بیامری ها در دامپزشکی، دوره 1، شامره 2، سال 1401

چند مرحله شامل تهیه کشت نسجي معلق یا سوسپانسیون از 
سلول هاي مونوسیت/ماکروفاژ حاوی شیزونت تیلریا آنوالتا 
براي اولین بار در سطح بین المللي در موسسه رازي صورت 
انجام  تحقیقات  با  واکسن  تولید  سابقه   .)1 )جدول  گرفت 
شده بر روي ایزوله هاي بدست آمده از حیوانات بیمار و تهیه 
رده های سلولی محلي و انجام آزمایشات جهت بررسي هاي 
بیولوژیکي و آسیب شناسی و همچنین ایمونولوژي حیوانات 
تحت آزمایش صورت گرفت که منجر به تلقیح وسیع واکسن 
در سطح گسترده اي در کشور گردید به طوری که امروزه از 
تمامي استان هاي کشور جهت واکسیناسیون دام هاي اصیل و 

دورگ تقاضاي واکسن وجود دارد )7،5(.
با ارزش و مهمی روي  پژوهشگران موسسه رازی تحقیقات 
ارزیابي  تیلریا،  سویه های  و  گونه ها  بیماری زایی  و  شناسائی 
ارایه  و  کنه  ضد  سموم  مطالعه  و  تک یاخته  ضد  داروهاي 
از  و  دادند  انجام  ناقل  کنه های  کنترل  جهت  منظم  برنامه 
نسجي  خوني  تک یاخته هاي  کشت  براي  تالش  مهم تر  همه 
تولید واکسن صورت گرفت.  فناوري  به  در جهت دستیابي 
کشت  و  محلی  سویه  از  استفاده  با  تیلریوز  واکسن  تولید 
انجام  بین المللی  بار در سطح  برای نخستین  سوسپانسیون آن 
از  گردید.  منجر  ملی  سطح  در  آن  گسترده  تولید  به  و  شد 
این  رازی  موسسه  تولید  تیلریوز  واکسن  مهم  ویژگی های 
تمایز  قدرت  طوالنی،  و  مکرر  پاساژهای  متعاقب  که  است 
به شکل داخل گلبول قرمز )اریتروسیتی( را از دست داده و 
بنابراین سلول واکسن )شیزونت تخفیف حدت یافته( قدرت 
تشکیل  برای  قرمز  گلبول  داخل  اجرام  تولید  و  عفونت زایی 
مرحله گامتوگونی و ادامه چرخه زندگی تک یاخته در بدن 
کنه ناقل را ندارد و با مصرف واکسن، چرخه زندگی انگل 

کامل نخواهد شد.
تخفیف  زنده  واکسن  تاثیر  صحرایی،  تجربیات  اساس  بر 
ثابت شده و  به خوبی  برابر سویه های محلی  یافته در  حدت 
همچنین محافظت کنندگی آن در برابر سویه های هترولوگ 
به مناطق و کشورهای همسایه  )Cross protection( مربوط 
نظیر تاجیکستان و ازبکستان نیز که از واکسن موسسه رازی 
استفاده کرده اند به اثبات رسیده است. البته براساس تجربیات 
طول  در  رازی،  سرم سازی  و  واکسن  تحقیقات  موسسه 
استان های  در  واکسن  گسترده  مصرف  دهه  پنج  به  نزدیک 
مختلف ایران و اخیراً سه سال صادرات واکسن به کشورهای 
ازبکستان و تاجیکستان، هیچ گونه عوارض جدی و نامطلوبی 
از آن گزارش نشده و به تایید سازمان دامپزشکی کشور نیز 
رسیده است )تصویر 6( ضمن این که اشتیاق باالیی از سوی 
مصرف کنندگان داخلی و خارجی با توجه به اثرات کنترلی و 
موثر آن در ایمن سازی و کنترل بیماری با این واکسن وجود 
مولکولی  تشابهات  علت  به  شاید  موفقیت  این  دلیل  دارد. 
مختلف  سویه های  و  ایزوله ها  آنتی ژنی  ساختار  در  موجود 

تیلریا آنوالتا باشد به طوری که بررسی های ملکولی 

مورد  در   rRNA ژن  از  استفاده  با  آمده  به عمل  فیلوژنی  و 
حتی  و  ایران  واکسن  سویه های  و  ایزوله ها  از  تعدادی 
شده  مشاهده  باالیی  بسیار  قرابت  عراق  کشور  ایزوله های 
 OIE دامی  بیماری های  بهداشت  سازمان  اظهار  به  بنا  است. 
واکسن تیلریوز گاوی دارای ایمنی متقاطع در میان سویه هاي 

مختلف است )2، 10، 11(. 

تصویر6. تقسیم محیط کشت رده سلولی واکسن در فالسک های کشت 

سلولی )تهیه شده در بخش تحقیق و تولید واکسن¬های انگلی موسسه 

رازی(.  

توصيه  ترویجی
با توجه به پراکندگی وسیع کنه های ناقل در اکثر نقاط کشور 
میزبان های  از طرفی وجود  و  و همچنین کشورهای همسایه 
نشخوارکننده اهلی و وحشی ) اخیراً سگ نیز به عنوان حامل 
تک یاخته مطرح شده است(، مضافاً جابجایی های کنترل نشده 
دام در بین استان ها و ریسک تلفات 90 درصدی تیلریوز در 
گاوهای نژاد اصیل )وارداتی(، همگی به این نکته مهم اشاره 
دارد که امکان ریشه کنی بیماری وجود نداشته و الزم است 
دام های  که  آلوده  مناطق  در  کنترل،  و  پیشگیری  برنامه های 
حساس و پر تولید نگهداری می شوند، به دقت صورت گیرد. 
از راه های مختلفی شامل درمان های  بیماری  هر چند کنترل 
طریق  از  پیشگیری  و  ناقل  کنه های  با  مبارزه  دارویی، 
مورد  راه  تنها  امروزه  ولی  می گیرد  صورت  واکسیناسیون 
تائید سازمان جهانی بهداشت دام )OIE( استفاده از واکسن 
نوع  از  تیلریوز مي باشد. واکسن موجود  تخفیف حدت یافته 
زنده کشت سلولی است که براي ایمن سازي بر علیه تیلریوز 
در مناطق آلوده به عامل بیماری )مناطق آنزئوتیک( در دنیا 
سلول های  است  این که الزم  به  توجه  با  مصرف مي شود. 
حاوی شیزونت بطور زنده به حیوان حساس تلقیح شوند و 
در اختیار سیستم ایمنی حیوان گیرنده قرار گیرند از این رو 

الزم است واکسن تیلریوز گاوی پس از تولید در ترکیبی 
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می شود.
و  خفیف  تب  است  ممکن  واکسینه،  دام های  در  همچنین 
تزریق  محل  به  نزدیک  لنفاوی  عقده های  تورم  و  زود گذر 
دیده شود که این عوارض گذرا بوده و خود به خود برطرف 

خواهند شد.
نکته بسیار مهم در مورد واکسن تیلریوز حفظ زنجیره سرد 
و نگهداری آن در برودت مناسب )70- درجه سانتی گراد 
ویال های  مصرف  هنگام  است  الزم  که  می باشد  کمتر(  و 
یک  مدت  در  بالفاصله  و  ذوب  الزم  تعداد  به  واکسن 
ساعت تمامی سوسپانسیون واکسن استفاده شود در غیر این 
صورت الزم است باقیمانده از بین برده شود چرا که انجماد 
سلول های  رفتن  بین  از  موجب  و  نبوده  مجاز  آن  دوباره 
نمی  توصیه  وجه  به هیچ  آن  از  استفاده  و  می شود  واکسن 
در  موجود  سالم  دام های  تمامی  است  الزم  بنابراین  شود. 

محل جمع آوری و به طور هم زمان واکسینه شوند. 
سو  از  جلوگیری  و  واکسن  سالمت  از  اطمینان  منظور  به 
استفاده های احتمالی، ضروری است واکسن ازشبکه های 
از  یا  و  دامپزشکی  سازمان  نظیر  مجاز،  و  رسمی  توزیع 

تهیه شود. طریق دامپزشکان مجرب و مطمئن 

 Cryoprotective( سرما  از  کننده  محافظت  مواد  حاوی 
agent(  شامل گلیسرول در محیطی ایزوتونیک ذخیره و در 
به دامداری ها  به صورت منجمد  برودت عمیق نگهداری و 
شود.   تلقیح  دام  به  بالفاصله  ذوب  از  پس  و  شود  منتقل 
بنابراین تا زمان مصرف فرآورده ضروری است زنجیره سرد 

حفظ گردد )11(.  
از آن جایی که ویال واکسن در دمای بسیار پایین )70 – و 
یا 196 - درجه سانتی گراد( نگهداری می شود تماس آن با 
دست خطرناک بوده و الزم است در هنگام کار از دستکش 

و ماسک محافظ صورت استفاده شود )تصویر 7(.
واکسن تیلریوز در ویال های مقاوم به سرمای 196 – درجه 
سانتی گراد تهیه و بسته بندی شده و احتمال ورود ازت مایع 
آوردن  بیرون  با  که  دارد  واکسن وجود  ویال های  درون  به 
ازت  سریع  تبدیل  استفاده،  هنگام  در  مایع  ازت  از  ویال ها 
مایع به گاز و افزایش فشار داخل ویال ممکن است خطراتی 
کافی  تعداد  اوالً  می شود  توصیه  که  باشد  داشته  همراه  به 
ویال واکسن، از مخزن ازت خارج و به مدت دو دقیقه در 
تا ازت  یا یونولیت ساده قرار داده شوند  یک جعبه مقوایی 
آن کاماًل تبخیر شود و سپس ویال واکسن را در آب ولرم 
)37 درجه سانتی گراد( قرار داده تا واکسن به مایع تبدیل و 
سوسپانسیون  نمودن  یکنواخت  به منظور  شود.  تزریق  آماده 
واکسن، ویال را به آرامی چندین بار سر و ته کرده، سپس 
سوسپانسیون واکسن را با سرنگ کشیده و به هر حیوان)گاو/

ناحیه  از راه زیر جلدی در  میلی لیتر  میزان یک  به  گوساله( 
گردن، نزدیک به غده  لنفاوی پیش کتفی تزریق شود.

بهترین زمان واکسیناسیون اواخر پاییز تا پایان زمستان و قبل 
از شروع فعالیت کنه های ناقل بیماری می باشد )این موضوع 
منطقه  هوای  و  آب  به  بسته  کشور  مختلف  استان های  در 
متفاوت می باشد(. تجویز واکسن از سن دو ماهگی آغاز و 

هر سال الزم است تزریق یادآور تکرار شود.
آمده  دست  به  ایمنی  دوره  طول  علمی،  منابع  اساس  بر 
متعاقب واکسیناسیون در دام های واکسینه، متغیر بوده ولی به 
نظر می رسد ایمنی واکسن مادام العمر نبوده و این مدت در 
گاوهای واکسینه بین شش ماه تا سه و نیم سال متغیر می باشد.

دام  برای  تیلریوز  واکسن  مصرف  نظر  از  منعی  هیچ گونه 
در  سقط  و  استرس  کاهش  منظور  به  ولی  ندارد  وجود 
حیوانات آبستن و نیز در دام های تازه زایمان کرده پیشنهاد 
همچنین  و  دام ها  از  دسته  این  به  واکسن  تزریق  از  می شود 
برای  در ضمن  شود.  و ضعیف خودداری  بیمار  دام های  به 
نباید  شد،  خواهند  کشتار  آینده  هفته  سه  در  که  دام هایی 

واکسن تجویز شود.
دالیل  به  ولی  بوده  مهم  جانبی  عوارض  فاقد  واکسن 
واکنش های  ندرت  به  است   ممکن  فردی  حساسیت های 
آنافیالکتیک رخ دهد که در چنین مواردی تجویز داروهای 
توصیه  دامپزشک  دکتر  نظر  زیر  آدرنالین  نظیر  مناسب 

واکسن تیلریوز گاوی و نقش موسسه رازی در ...

تصویر 7 . ویال واکسن تیلریوز گاوی )تهیه شده در بخش تحقیق 
و تولید واکسن های انگلی موسسه رازی(.



46

مجله ترویجی واکسن و پیشگیری از بیامری ها در دامپزشکی، دوره 1، شامره 2، سال 1401

فهرست منابع 
ایران.  تیلریوز گاوی در  1( رضا هاشمی فشارکی )1365(. 
انتشارات موسسه رازی- سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع 

طبیعی.
2) Ahmed JS, Glass EJ, Salih DA, Seitzer U. Innate 
immunity to tropical theileriosis. Innate Immun. 
2008; 14(1): 5-12.
3) Distribution of Theileria annulata, Wellcome 
Trust, http://www.theileria.org/ahdw/background.
htm (July 2022).
4) Hashemi-Fesharki R. and Shad-Del F. (1973). 
Vaccination of calves and milking cows with differ-
ent strains of Theileria annulata. American Journal 
of Veterinary Research. Vol, 34, No, 11. pp: 1465-
7.
5). Hashemi-Fesharki, R. (1988). Control of Thei-
leria annulata in Iran. Parasitology Today. Vol, 4, 
No, 2. pp: 36-40. 
6) Hashemi-Fesharaki, R. (1998). Recent develop-
ment in control of Theileria annulata in Iran. Para-
site. Vol, 5, No, 2. pp: 193-6.

7)  Hashemi-Fesharki, R., Habibi, G.R. and Ahou-
rai, P. (1998). Delayed type hypersensitivity thei-
lerin test in cattle vaccinated against Theileria an-
nulata infection. Veterinary Parasitology. Vol, 75, 
No, 2-3. pp: 261-3.
8) Jeyabal L, Azhahianambi P, Susitha K, Ray DD, 
Chaudhuri P, Vanlahmuaka, Ghosh S. Efficacy of 
rHaa86, an orthologue of Bm86, against challenge 
infestations of Hyalomma anatolicum anatolicum. 
Transbound Emerg Dis. 2010 Apr;57(1-2):96-102. 
9) Kar PP, Srivastava A. Immuno-informatics 
Analysis to Identify Novel Vaccine Candidates and 
Design of a Multi-Epitope Based Vaccine Candi-
date Against Theileria parasites. Front Immunol. 
2018 Oct 15;9:2213.
10) Morrison WI, McKeever DJ. Current status of 
vaccine development against Theileria parasites. 
Parasitology. 2006;133 Suppl:S169-87.
11) OIE (World Organization for Animal Health), 
Theileriosis (2018). https://www.oie.int/ fileadmin/ 
Home/ eng/ Health_standards/ tahm/ 3.04.14_
THEILIERIOSIS.pdf.



47

چكيد ه 
بیماري آبله طیور از بیماری های ویروسی و مسری طیور بوده که شیوع آن بین 10 تا 95 درصد ولی میزان تلفات آن بین صفر تا 50 درصد 
می باشد. این بیماری تقریبا در تمام نقاط دنیا به ویژه در ایران گزارش شده است. عامل بیماری، ویروس بسیار مقاومي است که می تواند تا 
مدت زیادي در محیط باقي مانده و باعث شیوع بیماري گردد. از این رو مبارزه با آن مشکل است با این حال پیشگیري از بیماري تا حد 
بسیار زیادي توسط واکسن انجام مي شود. برنامه کنترل بیماري از طریق واکسیناسیون در گله هاي تخمگذار، مادر و اجداد از طرف سازمان 
دامپزشکي کشور ابالغ شده است. متداول ترین واکسني که در تمام نقاط دنیا استفاده مي شود، واکسن زنده تخفیف حدت یافته مي باشد 
که ایمني فعال و قدرتمندي را علیه بیماري ایجاد مي کند و موسسه رازی با قدمتی حدود صد سال بیش از 7  دهه است که واکسن زنده 
تخفیف حدت یافته آبله طیور را تولید و به بازار عرضه می دارد. تا قبل از تولید واکسن توسط موسسه رازی، ساالنه شاهد تلفات و خسارات 
اقتصادی ناشی از این بیماری در گله های طیور بودیم اما با تولید این واکسن عالوه بر کاهش موارد وقوع بیماری در کشور به خروج ارز و 

کاهش واردات واکسن خارجی کمک شایانی شده است. 
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به  می تواند  شده  خشک  ویروس  آلوده،  محیط های  در 
تنفس  دستگاه  و  مخاطات  به  و  درآمده  آئروسول   صورت 
پرنده راه یابد. خسارت اقتصادي بیماري بیشتر در ماکیان و 
بوقلمون دیده می شود. بیماري در تمام سنین در ماکیان حتي 
بیماري  معتدل  مناطق  در  مي شود.  دیده  نیز  چندروزگي  در 
در ماکیان بیشتر در پائیز و زمستان دیده مي شود و در مناطق 
گرمسیر در هر زمان ظاهر ممکن هست ظاهر  شود. ویروس 
در جراحات و دلمه هاي روي بدن پرنده وجود دارد و از این 
بر  منتشر مي شود. ویروس آبله طیور، می تواند عالوه  طریق 

ماکیان، بوقلمون، قرقاول و بلدرچین را نیز مبتال  کند. 
عامل بیماری ، نسبت به عوامل محیطي مقاوم است و تا مدت 
ایجاد  باعث  آبله  ویروس  مي ماند.  باقي  محیط  در  طوالني 
پوستي  سلول هاي  در  سیتوپالسمي  داخل  گنجیدگي هاي 
 (Borrel bodies) حاوي اجسام ابتدایي (Bolinger bodies)
است  بیماري  براي  بسیار خوبي  تشخیصي  مي شود که وجه 

)4()تصویر شماره2 (.
دلمه هاي حاوي ویروس پس از ایجاد بر روي پوست، کنده 
شده و در محیط مي ریزند و در صورتي که پرندگان حساس 
با آنها مواجه شوند، از طریق جراحات جزئي پوستی آلوده به 
ویروس آبله شده و نهایتا به بیماري مبتال مي شوند. همچنین 
ویروس از طریق بعضي حشرات و همچنین عوامل مکانیکي 
دوره  و  است  تدریجي  بیماري  شروع  شود.  منتقل  مي تواند 
بیماري گاهي تا چندین هفته طول مي کشد. در نوع پوستي 
که شایع تر است، عالئم به صورت ضایعات جلدي در نقاط 
مختلف بدن و کاهش کم تا متوسط در وزن گیري و یا کاهش 

بيان مسئله و اهميت موضوع 
است که  پرندگان  ویروسي  بیماري هاي  از  یکی  آبله طیور، 
در  بخصوص  پرندگان  بدن  پوست  روي  تدریجي  انتشار  با 
گاهي  مي کند.  ایجاد جراحت  پا  ساق  و  گردن  سر،  نواحي 
ایجاد  گوارش  و  تنفس  دستگاه  فوقاني  قسمت  در  اوقات 
تقریبا  است.  معروف  دیفتریک  فرم  به  که  می کند  ضایعه 
از  و  حساس اند  بیماري  به  نسبت  پرندگان  گونه هاي  تمامي 
به طور  راسته  در 23  از 278 گونه  بیش  پرنده،  9000 گونه 
طبیعی درگیر عفونت با ویروس آبله طیور می شوند )7(. در 
پرندگان اهلي به خصوص مرغ و خروس و بوقلمون بیماري 
در تمام گروه هاي سني مشاهده مي شود و انتشار جهاني دارد. 
باعث  تلفات  بر  عالوه  بیماري  از  ناشي  اقتصادي  سو  آثار 
مي شود.  نیز  تخم مرغ  و  مرغ  گوشت  تولید  بر  سو  تاثیرات 
و  گزارش  بار  اولین  برای  طیور  آبله  بیماری   1844 سال  در 
 Sticher & ویروسي بودن این بیماری در سال 1902 توسط
از  پرندگان  آبله  بیماری  عامل   .)1( شد  داده  نشان    Marks
جنس Avipoxvirus، زیرخانواده Chordopoxvirinae  و از 
خانواده Poxviridae مي باشد )تصویر شماره 1(. چند سویه 
ویروس آبله بسیار با هم قرابت دارند مانند ویروس آبله طیور، 
آبله بوقلمون، آبله کبوتر. در حال حاضر تعداد قابل توجهی 
APV) سویه آبله طیور در سراسر جهان شناسایی و به عنوان

Avian Pox Virus) طبقه بندی شده اند. سویه های مذکور از 
لحاظ اختصاصی بودن میزبان و حدت با هم تفاوت داشته و 
جدایه های جدید  بیشتر  تحلیل  و  تجزیه  با  تا  دارد  ضرورت 

شناسایی شوند )1(.

تصویر شماره 1- عکس میکروسکوپ الکترونی ویروس آبله طیور. 
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قسمت  در  ضایعات   )4 شماره  )تصویر  دیفتریک،  نوع  در 
تنگي  ایجاد  باعث  گوارش  یا  و  تنفس  دستگاه  فوقاني 
دهان  داخل  علت زخم هاي  به  اشتها  و کاهش شدید  نفس 
ایجاد  خفگي  شدید،  ترشحات  تجمع  اثر  بر  مي شودگاهي 
بیماري  تشخیص  پوستي،  مشخص  جراحات  مي شود. 
آزمایشات  طریق  از  بیماري  تایید  ولي  مي کند  آسان  را 

تولید تخم مرغ و ضعف عمومي مشاهده مي شود. جراحات 
در فرم پوستي به صورت پاپول، وزیکول، پوستول و نهایتا 
دلمه تظاهر مي کند. معموال ضایعات روي قسمت هاي بدون 
ممکن  اما  مي شوند  ایجاد  گردن  و  سر  ناحیه  در  پوست  پر 
 )9( شوند  مشاهده  نیز  مخرج  اطراف  و  پاها  روي  است 

)تصویر شماره 3 (.

تصویر شماره 2- اینکلوژن بادی )اجسام بولینجز( درسلول های آلوده به ویروس آبله طیور)3(.

تصویر شماره 3- شکل پوستی بیماری آبله طیور )4(.
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آبله طیور  بر روی  مولکولی  مطالعه  در سال 2012 در یک 
ویروس  گردید  مشخص  همکارانش  و  فسایی  نیری  توسط 
با  درصد  تا100   71 میزان  به  طیور  ابله  بیماری  عامل 
ویروس های گزارش شده از کشورهای همسایه مشابهت دارد 
دلیل این امر می تواند واردات و صادرات پرنده بین ایران و 
)6(. غالمی  باشد  بین آن ها  سایر کشور ها و پخش ویروس 
تست های  با  توانستند   2013 سال  در  همکاران  و  آهنگران 
هیستوپاتولوژی و مولکولی شیوع 80 درصدی ویروس آبله 
طیور را در غرب کشور نشان دهند. علت این شیوع باال عدم 
توجه به لزوم واکسیناسیون و بعضا قیمت باالی واکسن های 

وارداتی در کشور می باشد )3(.
پر،  فولیکول  عضالنی،  داخل  واکسیناسیون  از  ناشی  ایمنی 
دهانی و داخل بینی در نطالعات مخنلفی مورد ارزیابی قرار 
پنجاه  باالی  حفاظت  از  حاکی  حاصله ،  نتایج  است.  گرفته 
سایر  در  درصد   100 تا    80 و  خوراکی  روش  در  درصد 

روش ها می باشد )5(.

هیستوپاتولوژي، سرولوژي و مولکولي مي باشد )8(.
بوقلمون از جمله پرندگان حساس به آبله طیور  است و این 
مهم تقریباً از تمام نقاط دنیا و ایران گزارش شده است. نتایج 
جداسازي و شناسایي ویروس هاي آبله بوقلمون از کانون های 
آلوده ایران در سال 1383 حاکی از این است که ویروس هاي 
موجود آبله بوقلمون در استان های نمونه گیری  شده )از نظر 
قرابت  یا  و  طیور اند  آبله  ویروس  همان  ژنومي(  و  آنتي ژني 
بسیار زیادي با آن دارند )4(. وینترفیلد در سال 1985 نشان 
ماکیان  سویه  آبله  واکسن  با  بوقلمون ها  واکسیناسیون  داد 
جدا  بیماریزاي  آبلة  ویروس  برابر  در  آن ها  محافظت  باعث 

شده از بوقلمون می شود )10(.
در سال 2017  نوروزیان و همکارانش طی مطالعه ای در مورد 
ابله  به  ابتال  میزان  بومی حومه خرم آباد گزارش دادند  مرغان 
طیور در مرغان بومی 50 درصد و تلفات 5 تا20 درصد بوده 
توجه  قابل  میزان  به  توجه  با  داشتند  تاکید  ایشان   .)7( است 
پرورش مرغان بومی به ویژه در روستاها و عشایر، واکسیناسیون 

این پرندگان امری اجتناب ناپذیر است. 

تصویر شماره 4 - شکل دیفتریک بیماری آبله طیور )6(.  

تصویر شماره 5 - واکسن آبله طیور ساخت موسسه رازی. 
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مرغاني  نمود.  واکسینه  ماهگي  در سه  تقریباً  و  تخم گذاري 
که براي سال دوم تخم گذاري نگهداري مي شوند بهتر است 
یک بار دیگر واکسینه شوند. چنانچه پرندگان در طول دورة 
مختصري  افت  است  ممکن  شوند،  مایه کوبي  تخم گذاري 
برطرف  کوتاهي  مدت  از  پس  اما  دهد  رخ  تخم  تولید  در 

مي شود.
درآب  لیوفیلیزه  واکسن  باید  ابتدا  واکسن،  تلقیح  برای 
مقطر استریل حاوی 20 درصد گلیسرول حل شده و سپس 
سوزن های دو شاخه شیاردار را در داخل محلول واکسن فرو 
رگ  و  گوشت  فاقد  که  بال  از  ناحیه اي  پوست  در  و  برده 

مي باشد تلقیح نمود.
با توجه به پروتکل کنترل بیماری آبله و لزوم استفاده سالیانه 
در  آبله  واکسن  از  سال  در  نوبت  دو  موارد  برخی  در  و 
گله های تخم گذار تجاری و مادر عدم استفاده از این واکسن 
می تواند منجر به خسارات سنگین اقتصادی به صنعت طیور 

کشور شود. 
موفقیت برنامه واکسیناسیون، به شرایطی بستگی دارد. اساسا 
واکسیناسیون، فرم مالیمی از بیماری را تولید می کند. گله ای 
که با سایر بیماری ها درگیر می باشد و یا در شرایط بدی قرار 
دارد، نباید واکسینه شود. باید توجه داشته باشیم که تمامی 
واکسینه  روز  یک  طی  را  سالن  یک  در  موجود  پرندگان 

نمائیم )8(. 
و مدیریت صحیح  توجه  بر  آبله طیور عالوه  بیماری  کنترل 
بهداشتی گله های صنعتی و حفظ امنیت زیستی در مزارع مرغ 
و بوقلمون، آموزش مرغداران و آگاه سازی آن ها در خصوص 
اهمیت اقتصادی بیماری، عوارض ناشی از ابتال و حتی تاثیر آن 
بر کل صنعت طیور می باشد. در ضمن از جمله راه کارهای 
کنترلی بیماری، حذف یا پیشگیری بیماری در گله های طیور 
روستایی و بومی و آگاه سازی روستاییان در خصوص لزوم 
واکسیناسیون گله های بومی برای جلوگیری از شیوع مجدد 
و قطع چرخه گردش ویروس در منطقه است. عدم پرورش 
از  پرنده های جایگزین  گله های چند سنی و دقت در خرید 
منابع مطمئن از دیگر مسائل قابل توجه می باشد. مانیتورینگ 
تعیین  جهت  درگردش  سویه های  ارزیابی  و  بیماری  مداوم 
رژیم یا نوع واکسن نیز اهمیتی اساسی دارد. در صورتی که 
واکسن به طور دقیق مصرف نشود باعث بیماري مي گردد ولي 

اگر دقیقا مصرف شود می تواند ایمني طوالني  ایجاد کند. 
ساخت واکسن های نوترکیب دو یا چندگانه با پایه ویروس 
آبله )به عنوان حامل( سال هاست در صنعت واکسن سازی انجام 
از  بیش  ترزیق،  با یک  روش  این  از  بهره گیری  با  می شود 
استفاده  مورد  طیور  گله های  در  واکسن ضروری  نوع  یک  
قرار می گیرد که در زمان و هزینه  صرفه جویی می شود )8(. 
برای مثال واکسن های زنده نوترکیب دوگانه آبله و الرنگو 
تراکئیت و نیز دو گانه آبله وآنسفالومیلیت جهت استفاده در 

گله های مرغ مادر مورد استفاده قرار می گیرد. 

دستاورد 
بر اساس اطالعات موجود اولین بار در سال 1920 واکسن زنده 
پرده کوریو  بر روی  تکثیر  با  طیور  آبله  تخفیف حدت یافته 
االنتوییک تخم مرغ عاری از عوامل بیماری زای خاص ساخته 
شده  است.  موسسه رازی نیز ساخت این واکسن را از دهه 30 
شمسی در دستور کار خود قرار داده است. برای این منظور 
واکسن آبله طیور با تلقیح ویروس تخفیف حدت یافته بر روي 
پرده کوریو آالنتوییک )CAM( تخم مرغ SPF جنین دار 10 
در  فرموالسیون  و  برداشت  پروسه  از  بعد  و  تکثیریافته  روزه 
ویال های تیپI لیوفیلیزه و بسته بندی می گردد. طبق مطالعات 
تجربی صورت گرفته واکسن موسسه دارای کارایی مطلوب 
در گله های طیور بوده و رضایت مرغداران را تامین می کند. 
ارزیابی ایمنی زایی واکسن آبله طیور موسسه رازی در پولت 
نشان   2019 سال  در  همکاران  و  خالصی  تخم گذارتوسط 
 100 ایمني زایی  داراي  رازي  موسسه  آبله  واکسن  که  داد 
درصد در مقابل چالش با ویروس حاد می باشد )4( با بررسی 
پاسخ های ایمنی با واسطه سلولی پس از تزریق واکسن آبله 
شدکه  داده  نشان   SPF جوجه های  در  رازی  موسسه  طیور 
است. همراه  سلولی  ایمنی  افزایش  با  ایمنی  سیستم  پاسخ 

رازی  موسسه  طیور  آبله  واکسن  بودن  ایمنوژن  موید  که 
است. خالصی و همکاران در سال 1396 با  بررسي کارآیي 
واکسن آبله طیور موسسه رازي و مقایسه آن با واکسن هاي 
مشابه وارداتي موجود در ایران در جوجه هاي SPF و پس از 
انجام تست چالش نشان دادند که واکسن آبله موسسه رازي 
داراي  بازار  در  موجود  واراداتی  واکسن   چند  با  مقایسه  در 

ایمني زایی و کارایي باالیي می باشد )4(.
اجرای  تسهیل  باعث  کشور  داخل  در  واکسن  این  تولید 
جمعیت  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  کنترلی  سیاست های 
طیور صنعتی کشور شده و منجر به کاهش خسارات اقتصادی 
بیماری می گردد ضمن آن که باعث جلوگیری از خروج ارز 

و وابستگی می شود.  
 

توصيه ترویجی
ندارد.  وجود  اختصاصي  درمان  طیور  آبله  بیماری  براي 
واکسیناسیون  بیماری  پیشرفت  سیر  کردن  متوقف  براي 
پرندگان حساس در ابتداي واگیري، رعایت کامل بهداشت 
کردن  ضد عفوني  محیطي،  استرس هاي  کردن  برطرف  و 
و  یده  گلیسیرین  یا  تنتورید  مثل  یده  ترکیبات  با  جراحات 
مصرف آنتي بیوتیک هاي وسیع الطیف براي پیشگیري از بروز 
عفونت هاي ثانوي توصیه می شود. اصول پیشگیري و کنترل در 
این بیماری بر اساس انجام واکسیناسیون در گله هاي تخمگذار، 
مادر و اجداد است. ماکیان باید قبل از احتمال وقوع بیماري 
واکسینه گردند. در مناطقي که بیماري بیشتر در فصول پائیز 
تابستان  و  بهار  در  واکسیناسیون  باید  می دهد  رخ  زمستان  و 
انجام شود. مرغان تخمگذار را باید 1 تا 2 ماه قبل از شروع 
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چكيد ه 
بیماری آنتروتوکسمی یک بیماری روده ای کشنده است که همه گونه های اهلی به خصوص نشخوارکنندگان را درگیر می کند. عامل این 
بیماری باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس است. آنتروتوکسمی یکی از فراوان ترین بیماری های شایع گوسفند در جهان است. درصد شیوع 
بیماری در کشورهای مختلف بین 24 تا 100 درصد است. اقدام مهم کنترل بیماری، رعایت اصول مدیریت در تغییرات جیره غذایی و 
ممانعت از پرخوری دام ها است، اما مهم ترین اقدام پیشگیرانه واکسیناسیون می باشد. با پیدایش و توسعه واکسن های موثر، این بیماری 
کشنده به یکی از بیماری های قابل کنترل تبدیل شده است. واکسن آنتروتوکسمی، یکی از واکسن های مهم پرمصرف در دامپزشکی است 
که معموالً ساالنه دو بار و قبل از تغییر جیره غذایی دام ها به گوسفند و بز تجویز می گردد. در حال حاضر واکسن تتراواالن آنتروتوکسمی 
تولید موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در کنار واکسن های مشابه وارداتی جهت واکسیناسیون دام ها بکار برده می شود. سهم 
دلیل  اخیر مهم ترین  بیماری در سال های  موارد شیوع  میلیون دز در سال است. کاهش  این واکسن، حدود 100  بازار  از  موسسه رازی 
کارایی واکسن آنتروتوکسمی موسسه رازی در پیشگیری از بیماری های کلستریدیایی می باشد. استفاده از واکسن های پلی واالن می تواند 

در افزایش توانمندی واکسن، کاهش هزینه های تولید و کاهش مشکالت تزریق چند واکسن تاثیرگذار باشد.

واژگان کليدی
واکسن آنتروتوکسمی، کلستریدیوم پرفرنجنس، موسسه رازی
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واکسیناسیون  جهت  رازی،  سرم سازی  و  واکسن  تحقیقات 
نشخوارکنندگان به کار برده می شود )تصویر 1(. این واکسن 
به  باکترین - توکسوئید تهیه می شود و  ایران به صورت  در 
روش زیرپوستی ساالنه دو بار و قبل از تغییر جیره غذایی به 
از مهم ترین واکسن های  بز تجویز شده  و یکی  و  گوسفند 

پرمصرف دامپزشکی می باشد.   

سبب شناسی بيماری 
بیماری  عامل  پرفرنجنس،  کلستریدیوم  باکتری 
اسپورزا،  مثبت،  گرم  میله اي،  باکتري  یک  آنتروتوکسمی، 
غیرمتحرک و بي هوازي است )تصویر 2( که باعث بیماري 
فراوان در  به طور  باکتري  این  انسان و دام مي شود )3(.  در 
خاک، آب، هوا، غذا، مدفوع و روده انسان و تمام حیوانات 
وجود دارد و همچنین جزئي از فلور طبیعي دستگاه گوارش 
اولین  جزو  مرگ  از  پس  پرفرنجنس  کلستریدیوم  است. 
باکتري هایي است که به بافت هاي مختلف جسد هجوم برده 

و باعث گندیدگی الشه مي شود )3(.
هاگ  یا  اسپور  تولید  باکتري  این  مهم  ویژگي های  از  یکی 
متابولیکي  نظر  از  اسپور  است.  محیطی  نامساعد  شرایط  در 
مانده  زنده  زیادي  مدت  براي  است  ممکن  و  بوده  غیرفعال 
کلستریدیوم  بزند.  جوانه  محیطی،  شرایط  شدن  مساعد  با  و 
پرفرنجنس با وجود  بي هوازي بودن ولي وجود کمي اکسیژن 
را تحمل مي کند. این باکتري در دماي بین 15 تا 50 درجه 
بین  آن  بهینه  رشد  دماي  اما  دارد  رشد  توانایي  سانتی گراد 
پرفرنجنس  کلستریدیوم  مي باشد.  سانتی گراد  درجه   43-46
در بافت ها و بعضي محیط هاي کشت، کپسول دار است و از 

بيان مسئله و اهميت موضوع
از  پیشگیری  کشور  دامداران  مهم  چالش های  از  یکی   
صورت  در  زیرا  می باشد،  گله  در  عفونی  بیماری های  بروز 
سهل انگاری در این امر ضررهای هنگفتی متوجه دامدار شده 

و ضربه شدیدی به اقتصاد کشور نیز وارد می آید )1(. 
از  یکی  )به عنوان  آنتروتوکسمی  بیماری  که  این  به  توجه  با 
مهم ترین بیماری های کلستریدیایی( به طور هم زمان در اکثر 
خطرناک  بیماری  یک  می افتد،  اتفاق  جایگاه  یک  دام های 
و کشنده محسوب شده و دامداری ها را تهدید می نماید. به 
طور عمده گوسفند و بز درگیر این بیماری شده و گسترش 
و  ویژه  اهمیت  نیز  ایران  در  حیث  این  از  و  دارد  جهانی 
اقتصادی دارد. گزارش ها از کشورهای مختلف جهان درصد 
می دهد  نشان   %100 تا   24/13 بین  را  آنتروتوکسمی  شیوع 
غذایی،  مسمومیت های  می تواند  باکتری  این  همچنین   .)2(
قانقاریای گازی و نکروز شدن روده ها در انسان ایجاد کند. 
بیماري آنتروتوکسمی، در زمان تغییر فصل و تغییر ناگهاني 
مي کند.  تهدید  را  نشخوارکنندگان  غذایي  جیره ي  سریع  و 
از علل  تغذیه دام  این  پرخوری و ضعف مدیریت  بر  عالوه 

اصلی بروز بیماری هستند )3(.
یکی از ارکان اصلی پیشگیری بیماری های عفونی استفاده از 
واکسن مناسب و کارا بوده و با توجه به تحریم های مختلف 
اهمیت  دامی  واکسن های  تولید  در  خودکفایی  کشور، 
از  پیشگیری  مناسب جهت  راه  واکسیناسیون،  دارد.  ویژه ای 
این  علیه  واکسیناسیون  عدم  و  است  آنتروتوکسمی  بیماری 
بیماری می تواند تا 30 درصد تلفات در گله ایجاد کند )3(. 
درحال حاضر واکسن تترا واالن آنتروتوکسمی تولید موسسه 

تصویر 1- واکسن تتراواالن آنتروتوکسمی موسسه رازی.
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ایجاد  بیماري هاي متفاوتي را در میزبان هاي مختلف  سویه، 
کند. بیماری های حاصل از باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس 
درون  باکتری  هم خود  و  می شوند  ایجاد  غذا  طریق  از  هم 
به  را  متفاوتی  بیماری های  و  کرده  تولید  توکسین  روده ها 

وجود می آورد )6(.

تاریخچه
بیشترین  پاتوژن،  باکتری  این  که  است  این  بر  عقیده 
پراکندگی را بر روی زمین دارد )3(. شواهد نشان می دهد 
با  پیش  سال   5000 از  حداقل  پرفرنجنس  کلستریدیوم  که 
انسان ها همزیستی داشته است. اولین گزارش از کلستریدیوم 
پرفرنجنس به سال 1891 بر می گردد، دکتر ولش و همکاران 
در  حباب  تشکیل  باعث  که  یافتند  را  ناشناخته ای  باکتری 
باسیلوس  را  باکتری  این  و  می شد  مبتال  افراد  خونی  رگ 
آئروجنس کپسوالتوس  نام گذاری کردند )7(. این باکتری 
سپس باسیلوس ولشای نام گرفت. سپس از نام های  دیگری 
مانند باسیلوس انتریتیدیس اسپوروجنس، باکتریوم ولشای و 
کلستریدیوم ولشای نیز استفاده  شد )8(. در سال 1898 ویولن  
و زوبر  آن را  باسیلوس پرفرینجنس نامیدند. در جریان جنگ 
جهانی اول این ارگانیسم به عنوان یک عامل مهم قانقاریای 
گازی شناخته شد که باعث مرگ صدها هزار سرباز شد )9(.

توليد واکسن آنتروتوکسمی در جهان 
در کشورهای مختلف، واکسـن های متعددی تولید می شوند 
که یا منحصراً علیه بیماری آنتروتوکسمی کاربرد دارند یا در 
بیماری های  علیه  کلستریدیایی  آنتی ژن های  سایر  با  ترکیب 

مي باشد.  متمایز  بیماري زا  کلستریدیوم هاي  سایر  از  نظر  این 
این باکتري برخالف اکثر کلستریدیوم ها فاقد حرکت است. 
این باکتری مانند دیگر جنس هاي کلستریدیوم در کشت هاي 
تازه گرم مثبت است ولي در اثر کهنه شدن کشت به  تدریج 

گرم منفي مي شود )3(.
که  بود  مثبتي  گرم  باکتري  اولین  پرفرنجنس  کلستریدیوم 
نقشه کامل ژنوم آن ساخته شد. اندازه ژنوم این باکتري 3 تا 
3/7 مگا باز است و درصد GC در DNA آن بین 24 تا %27 
سویه های  ژنوم  کامل  توالي  اخیر  سال های  در   .)8( می باشد 
متفاوت باکتري کلستریدیوم پرفرینجنس مشخص شده  است. 
خصوصیات  تحرک،  در  زیادی  تفاوت های  آن ها  مقایسه 
بیماري،  ایجاد  و  توکسین  تولید  کپسول،  تولید  متابولیکي، 
مي دهد.  نشان  را  زهرآگیني  خصوصیت  و  آنزیم ها  ساخت 
یکی از دالیل عدم شباهت آشکار بین ژنوتیپ های مختلف 

این باکتری، منشاء جغرافیایی مختلف آن ها است )10(. 
کلستریدیوم پرفرنجنس با بیش از 20 توکسین متفاوت قادر 
است به اشکال مختلف پاتولوژیکی درآید و باعث بیماری های 
هیستوتوکسیک و روده ای زیادی در انسان و حیوانات شود 
و خاصیت  بوده  پروتئین  از جنس  توکسین ها  این  تمام   .)3(
باکتري  این  توکسین  اصلي  گروه  چهار   .)4( دارند  پادگني 
یوتا )ι( مي باشند که  اپسیلون )ε( و   ،)β( بتا  ،)α( شامل آلفا
اساس طبقه بندي کلستریدیوم پرفرنجنس به پنج تیپ مختلف 
 G و   F تیپ جدید  دو  اخیراً  را تشکیل مي دهند.   E تا   A از 
بر مبنای تولید توکسین های CPE و NetB به این دسته بندی 
افزوده شده اند )5(. تیپ هاي مختلف این باکتري )جدول 1( 
یک  است  ممکن  حتي  و  هستند  متفاوتی  بیماري هاي  عامل 

.D تصویر 2- باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ
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دستاورد 
طب  در  مهم  بیماری های  از  یکی  آنتروتوکسمی  بیماری 
اهمیت  آن  از  پیشگیری  و  تشخیص  و  می باشد  دامپزشکی 
ویژه ای دارد. در خصوص تشخیص آنتروتوکسمی، موسسه 
رازی با دارا بودن آزمایشگاه های مجهز تشخیص باکتری های 
بی هوازی در مرکز و شعب دارای تجربه ای چندین ساله در 
این مقوله می باشد. از منظر پیشگیری، واکسن آنتروتوکسمی 
طور  به  که  می باشد  دامپزشکی  مهم  واکسن های  از  یکی 
معمول ساالنه دو بار و قبل از تغییر جیره غذایی دام ها تجویز 
می گردد. این واکسن به عنوان پر مصرف ترین واکسن در بین 
جمعیت گوسفند و بز کشور است و بایستی طبق برنامه مدون 
موسسه  تجویز شود.  نشخوارکنندگان کوچک  گله های  در 
واکسن  دز  میلیون ها  تولید  با  گذشته  دهه های  در  رازی 
آنتروتوکسمی نقش بسیار موثری در پیشگیری از این بیماری 
جلوی  باال  اثربخشی  با  واکسنی  تولید  با  توانسته  و  داشته 
خسارات هنگفت وارده به صنعت دامداری کشور را بگیرد. 

آنتروتوکسمی کاربرد دارند  از جمله  مختلف کلستریدیایی 
)جدول 2(. 

توليد واکسن آنتروتوکسمی در ایران و پيامدهای آن 
موارد  اولین  مشاهده  از  پس  آنتروتوکسمی  واکسن  تولید 
بیماری در سال 1317 و پس از تهیه مقدمات الزم،  از سال 
این  گرفـت.   قـرار  رازی  موسسـه  کار  دستور  در   1323
و  پرفرنجنـس  کلسـتریدیوم  فرمالینـه  واکسن حاوی کشـت 
ســپتیکوم و میزان تولید واکســن چندتایــی آنتروتوکسمی 
در   .)1( است  بوده  دز  هــزار  دویســت   1323 ســال  در 
با افتتاح شعبه های مختلف موسسه تحقیقات  سال های بعد و 
واکسن و سرم سازی رازی )کرمان، مشهد، شیراز و اهواز(، 
جمله  از  کلستریدیایی  واکسن های  انواع  تولید  به  نیز  آنها 
تولید  میزان  هم اکنون  و  پرداختند  آنتروتوکسمی  واکسن 
 100 حدود  آن  شعب  و  موسسه  در  آنتروتوکسمی  واکسن 

میلیون دز در سال می باشد.

جدول 1- طبقه بندی جدید باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس )5(.

تيپ 
باکتری

سایر توکسين هاتوکسين های اصلی
بيماری های ناشی از تيپ های مختلف

(α) آلفا(β) بتا(ε) اپسيلون(ι) یوتاCPENetB

A+-----
آنتروتوکسمی )حیوانات مختلف(، انتریت نکروتیک )پرندگان(، 
کلستریدیوزیس روده ای )اسب(، انبساط حاد معده ای )حیوانات(، 

انتریت )حیوانات(

B+++---)آنتروتوکسمی )گوسفتد، بز، خوک گینه(، اسهال خونی )بره

C++---/+-
آنتروتوکسمی )بره و خوک(، استراک  )گوسفند(، انتریت نکروتیک 

)پرندگان(، انتریت ) خوکی(

D+-+--/+-)آنتروتوکسمی )گوسفند(، بیماری  کلیه ی خمیری  )بره
E+--+-/+-)آنتروتوکسمی )گوساله ، خوک گینه ، خرگوش(، اسهال خونی )بره

F+---+-
مسمومیت غذایی انسان، اسهال های غیرمنتقله از غذا ناشی از 

کلستریدیوم پرفرنجنس، اسهال های ناشی از مصرف آنتی بیوتیک

G+----+انتریت نکروتیک طیور
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 جدول 2- مهم ترین واکسن های کلستریدیایی دنیا و تولیدکنندگان آنها.

اجزاءکشورسازندهنام واکسن

C. perfringens type B & C & D,  C. septicumایرانموسسه رازیتتراواالن انتروتوکسمی

COGlAVAXCevaآفریقای جنوبی
 C. perfringens type A & B & C & D, C. chauvoei, C.

oedematiens, C. tetani, C. septicum

Tribovax 10
 MSD Animal

Healthایرلند
 C. perfringens type A & B & C & D, C. novyi, C.

 septicum, C. tetani, C. sordellii, C. haemolyticum, C.
chauvoei

Covexin 10Intervetآمریکا

 C. perfringens type A & B & C & D, C. chauvoei, C.
novyi, C. septicum, C. tetani, C. sordellii, C. haemo-
 lyticum, Leptospira interrogans serotypes Pomona,

Hardjo and Icterohaemorrhagiae

Covexin 8Zoetis, Intervetآمریکا
C. perfringens type B & C & D, C. chauvoei, C. hae-
molyticum C. novyi Type B, C. septicum, C. tetani

Heptavac P PlusIntervetآمریکا

 C. perfringens beta toxoid, C. perfringens epsilon
 toxoid, C. septicum toxoid, C. tetani toxoid, C. novyi

toxoid, C. chauvoei, Mannheimia haemolytica, Pas-
teurella trehalosi

POLIVAC CITMVetalترکیه
C. perfringens type B & C & D, C. septicum, C. chau-

voei, C. oedematiens type A

One Shot Ultra TM 7PFizerآفریقای جنوبی
 C. perfringens type C & D, C. novyi, C. septicum, C.

sordellii, C. chauvoei, Mannheimia haemolytica

Alpha-7/MBTM-1
Alpha-7TM, Alpha-CDTM

 Boehringer
Ingelheimآمریکا

 C. perfringens type C & D, C. novyi, C. septicum, C.
sordellii, C. chauvoei, Moraxella Bovis

:Bar-Vac Family
 BAR-VAC 7, BAR-VAC
 7/Somnus, BAR-VAC 8,
BAR-VAC CD/T, BAR-

VAC CD

 Boehringer
Ingelheimآمریکا

 C. perfringens type C & D, C. novyi, C. septicum,
 C. sordellii, C. chauvoei, C. haemolyticum, C. tetani,

Haemophilus Somnus
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4) Heikinheimo A. Diagnostics and molecular epi-
demiology of cpe-positive Clostridium perfringens 
type A. 2008.
5) Rood JI, Adams V, Lacey J, Lyras D, McClane 
BA, Melville SB, et al. Expansion of the Clostridi-
um perfringens toxin-based typing scheme. Anaer-
obe. 2018;53:5-10.
6) Mainil J. Clostridia in medical, veterinary and 
food microbiology. B-1049 Brussels: EUROPE-
AN COMMISSION; 2006. 218 p.
7) Welch WH, Nuttall GHF. A gas-producing ba-
cillus (Bacillus aerogenes capsulatus, Nov. Spec.) 
capable of rapid development in the blood-vessels 
after death: Johns Hopkins Hosp.; 1892.
8) Cato E, George WL, Finegold S. Genus clostrid-
ium. Bergey's manual of systematic bacteriology. 
1986;2:1141-200.
9) Shimizu T, Ohtani K, Hirakawa H, Ohshima 
K, Yamashita A, Shiba T, et al. Complete genome 
sequence of Clostridium perfringens, an anaerobic 
flesh-eater. Proceedings of the National Academy 
of Sciences. 2002;99(2):996-1001.
10) Myers GS, Rasko DA, Cheung JK, Ravel J, 
Seshadri R, DeBoy RT, et al. Skewed genomic 
variability in strains of the toxigenic bacterial 
pathogen, Clostridium perfringens. Genome re-
search. 2006;16(8):1031-40.

واکسن های  یا  بیشتر  اجزاء  با  پلی واالن  واکسن های  تولید 
توکسوئیدی جهت پوشش سایر بیماری های کلستریدیایی و 
کاهش دفعات تزریق واکسن به عنوان یک اصل مهم بایستی 
در برنامه های کالن موسسه رازی قرار گیرد. انجام مطالعات 
کلستریدیایی  در خصوص سوش های  اپیدمیولوژیک  دقیق 
در گردش در کشور جهت شناسایی سوش های بیماری زای 
واکسن های  ساخت  در  آن ها  از  استفاده  پتانسیل  و  بومی 

کاراتر توصیه می گردد.

توصيه ترویجی 
ریشه کنی  امکان  کلستریدیا  جنس  باکتری های  ماهیت 
و  است  نموده  دسترس  از  دور  را  آنتروتوکسمی  بیماری 
برنامه  از  استفاده  بیماری،  این  بیماری زایی  اهمیت  علت  به 
امـری  بیماری  از  پیشگیری  جهت  منظم  واکسیناسیون 
نشخوارکنندگان  واکسیناسیون  اسـت.  حیاتـی  و  ضـروری 
تولید  آنتروتوکسمی  واکسن  با  بز(  و  )گوسفند  کوچک 
بیماری های  علیه  فعال  ایمنی  ایجاد  منظور  به  رازی  موسسه 
توصیه  براکسی  و  آنتروتوکسمی  بره ها،  عفونی  اسهال 
از  قبل  هفته   3-4 آبستن  حیوان  واکسیناسیون  می شود. 
و  بره ها  حفاظت  و  مادری  ایمنی  ایجاد  منظور  به  زایش 
ایمن  مادران  از  که  دام هایی  در  می شود.  توصیه  بزغاله ها 
متولد شده اند، واکسیناسیون بایستی از 3 ماهگی آغاز شود. 
در دام هایی که از مادران غیر ایمن متولد می شوند، واکسن 
نیز  ایمنی(  سیستم  تکمیل  از  )پس  ماهگی   1 از  می توان  را 
می شوند  واکسینه  بار  اولین  برای  که  دام هایی  تجویز کرد. 
)خصوصاً بره ها و بزغاله ها(، واکسیناسیون باید در دو نوبت 
و به فاصله 3-2 هفته تکرار شود و هر 6 ماه یکبار دز یادآور 
واکسینه  ماه  شش  هر  بایستی  بالغ  حیوانات  شود.  تجویز 
شوند. استفاده از دز یادآور پس از تزریق اولیه واکسن اکیداً 

توصیه می گردد.

فهرست منابع 
های  فرآورده  و  ها  واکسن  تولید  تکنولوژی  به  دستیابی   )1
ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  دامی:  بیولوژیک 

.p 11-7 .1394 ;کشاورزی
2) Goekce HI, Genç O, Soezmen M, Gökçe G. De-
termination of Clostridium perfringens toxin-types 
in sheep with suspected enterotoxemia in Kars 
Province, Turkey. Turkish Journal of Veterinary 
and Animal Sciences. 2007;31.
3) Uzal FA, Songer JG, Prescott JF, Popoff MR. 
Clostridial diseases of animals: John Wiley & 
Sons; 2016.
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چكيد ه 
به دو  کنه ها انگل های خارجی اجباري و خون خوار مهره داران خشکي زي)دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران( می باشند که 
خانواده کنه های سخت وکنه های نرم تقسیم بندی می شوند. این انگل ها به دلیل داشتن اندازه بزرگ بدن)2 تا 30 میلي متر(  و قطعات 
دهاني تخصص یافته، از بقیه انگل های خارجی متمایز هستند. کنه ها بر اثر گزش و خون خواري به میزبان خود آسیب زده و باعث ایجاد 
کم خوني و کاهش محصوالت دامی مانند شیر و گوشت می شوند. عالوه بر آن کنه ها باعث ایجاد حساسیت، مسمومیت و فلج در دام 
و انسان مي شوند. از طرفی باعث انتقال انگل ها)مثل بابزیا، تیلریا و کوادریا( باکتری ها)مثل عامل بیماری الیم( و ویروس ها)مثل عامل 
بیماری کریمه کنگو( می شوند. با توجه به اهمیت کنه ها، در این مقاله ضمن معرفی کلی آن ها، با در نظر گرفتن فاکتورهای اقلیمی و 

توجه به زیست بوم، روش های مناسب و مرسوم کنترل کنه ها مرور می گردد.

واژگان کليدی 
کنترل کنه، انگل خارجی، دام  

bb

نقش کنه ها در انتقال بيماری و راه های مبارزه با آن
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ولی  شده اند  شناخته  خارجی  انگل  عنوان  به  که  وجودی 
اهمیتشان بیشتر به دلیل نقش آن ها در انتقال بیماری ها است. 
در  مهم  بیماری زای  عوامل  از  بسیاری  ناقل  پشه ها  چند  هر 
قلب  کرم  ماالریا،  مثال  عنوان  )به  می باشند  حیوان  و  انسان 
انتقال  در  تنوع  نظر  از  کنه ها  بندپایان،  میان  در  ولی   )... و 
ریکتزیاها،  ویروس ها،  قارچ ها،  جمله  از  بیماری زا  اجرام 
وجود  با   .)1( دارند  را  اول  مقام  تک یاخته ها،  و  باکتری ها 
پیشرفت های بدست آمده در کاهش بیماری های قابل انتقال 
کنه ها  توسط  منتقله  بیماری های  از  بسیاری  بندپایان،  توسط 
هنوز هم غالب هستند. تب نقطه نقطه ای کوه های راکی )یک 
نوع بیماری ریکتزیایی خطرناک و شدید( در نواحی شرقی 
به  بیماری ریکتزیایی دیگری  ایاالت متحده گسترش دارد، 

بيان مسئله و اهميت موضوع 
کنه ها از رده عنکبوتیان، زیررده آکاری و راسته ایکسودیدا 
هستند )تصویر1(. این بندپایان، خونخوار اجباری بوده و تقریباً 
در تمام نقاط جهان دیده می شوند. تاکنون تعداد 899 گونه 
از کنه ها شناخته شده اند )2(. این گروه بزرگ به دو خانواده 
اصلی یعنی کنه های سخت )Ixodidae()به علت  داشتن یک 
)به   )Argasidae(نرم کنه های  و  اسکلروتیزه(  پشتی  صفحه 
تقسیم  انعطاف پذیر(  و  شکل  چرمی  کوتیکول  داشتن  علت 
فقط یک  و خانواده سوم)Nuttalliellidae( شامل  می شوند 

گونه منفرد می باشد )تصویر 2(.
کنه ها باعث آلودگی مهره داران خشکی زی یعنی پستانداران، 
با  می شوند.  دوزیستان  حتی  و  خزندگان  از  بعضی  پرندگان 

تصویر شماره 1- طبقه بندی کنه ها و مایت ها و مشخصات و اندازه بعضی گونه های با اهمیت از عنکبوتیان.
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اهمیت آن ها در جدول شماره 1 ذکر گردیده است. 

برنامه هاي کنترل کنه ها 
ازآرسنیک،  کنه ها،  کنترل  برای  بیستم،  قرن  اوایل  در 
هیدروکربن های  مانند  ترکیبی  مولکول های  و سایر  روتنون 
ترکیبات  آمیدین ها،  کربامات ها،  ارگانوفسفات ها،  کلرینه، 
ترکیبی  یا  و  مجزا  صورت  به  پیرتروئیدها  و  آمیدین  شبه 
شیمیایی،  کش های  کنه  از  گروه  چهار  می شد.  استفاده 
و   Formamidines پیرتروئید ها،  ارگانوفسفات ها، 
کنترل  استفاده  مورد  اصلی  مواد   Macrocyclic lactones
کنه ها در هند هستند. ارگانوفسفات ها و پیرتروئید ها  به طور 
و  آمیتراز  می شوند.  استفاده  کشور  آن  سراسر  در  وسیعی 
دلیل عدم  به  هستند که  آیورمکتین کنه کش های جدیدی 
کفایت کنه کش های ارگانو فسفات )OP) و پیرتروئیدهای 

سنتزی )SP)، مصرف آن ها رو به افزایش است )11(. 
پس از مدتی مشخص گردید به مرور زمان و بر اثر مصرف 
بی رویه سموم، عالوه بر بروز آلودگی زیست محیطی،کنه ها 
نسبت به این مواد مقاومت نشان می دهند. مثال کنه بوافیلوس 
میکروپلوس بر علیه ارگانوفسفات ها و پیرتروئیدهای سنتزی 

مقاومت پیدا کرده است )9 ، 10(. 
استخراج  روغنی  اسانس های  است،  شده  مشخص  امروزه 
شده از گل و  برگ گیاهان، خاصیت کنه کشی دارند. مثال 
کولیان  سرخاب  و  مرزنجوش  ابری،  گل  کنه کشی  تاثیر 
سفالوس  رپی  و  میکروپلوس  بوافیلوس  کنه های  برعلیه 
 .)4 الی   2 )تصاویر  است  تایید و گزارش شده  تورانیکوس 
برگ  از  که   0ne-3-dien  -(15)  4,10-Cadina ترکیب 
باعث  است  شده  استخراج    Hyptis verticillata ساقه  و 

نام Fievre boutonneuse در نواحی وسیعی از شرق نزدیک 
و نواحی مرکزی و شمال آسیا، آفریقا و نواحی جنوبی اروپا 
بیماری های الیم،  و سایر نواحی دنیای قدیم گسترش دارد. 
بیماری های  جمله  از  نیز  انسانی  ارلیشیوز  و  انسانی  بابزیوز 
توسط  منتقله  بیماری های  برخی  هستند.  کنه ها  توسط  منتقله 
و  ایل  لوپینگ  شرقی،  ساحل  تب   ،Heartwater مثل  کنه ها 
تب گوساله ای ، دام های اهلی را در معرض خطر قرار داده  و 

باعث نابودی منابع پروتئینی و صنایع دامی می شوند.
توقف  و  ساله  هفت  جنگ  یک  به  زیمبابوه  ورود  به دنبال 
اقدامات کنترلی در برابر کنه ها، حدود یک میلیون گوساله بر 
اثر بیماری کنه ای تلف شدند. در مطالعه ای که در سال 2006 
اقتصادی  انجام گرفت، مشخص گردید خسارت  تانزانیا  در 
ناشی از بیماری های منتقله توسط کنه ها در یک سال، بیش از 
364 میلیون دالر بوده است )3(. هزینه تخمین زده شده برای 

کنترل کنه ها در هند 498/7 میلیون دالر در سال می باشد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی ایران، شرایط 
مساعد زندگی برای کنه ها فراهم می باشد. به همین دلیل در 
اکثر استان ها کنه ها بر روی دام ها قابل مشاهده هستند. با توجه 
به وجود دامپروری سنتی که در آن تغذیه دام ها از طریق چرا 
بهار،  فصل  شروع  با  می گیرد،  انجام  چراگاه ها  و  مراتع  در 
آلودگی به کنه در دام ها دیده می شود. بسته به درجه حرارت 
نوبت  دو  در  معمول  به طور  منطقه  هر  در  نسبی  رطوبت  و 
دیده  کنه ها  جمعیت  در  افزایش  ماه  شهریور  و  اردیبهشت 
مدیترانه ای  هوای  و  آب  که  شمالی  استان های  در  می شود. 
دارند، کنه ها تقریبا در تمام طول سال فعالیت دارند. بر اساس 
و  فرهنگی  نکات  بعضی  گرفتن  نظر  در  و  اقلیمی  مطالعات 
میزان  و  کنه ها  جمعیت  افزایش  دالیل  مهم ترین  مدیریتی، 

تصویر شماره 2- سطح پشتی کنه هیالوما اجیپتیوم)سمت راست( و سطح شکمی هیالوما آناتولیکوم)سمت چپ(
)تصاویر تهیه شده توسط نویسنده(.
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قرار  مطالعه  مورد  نیز  آناتولیکوم  در خرگوش  هیالوما  علیه 
گرفته است)7(.

دستاورد
در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ، در فاصله 
نام  به  فرانسوي  برجسته  محقق   1331 تا   1315 سال هاي 
به  را  ایران  دامي  کنه هاي  روي  تحقیقات  اولین  دلپي  لویی 
زبان فرانسوي منتشر نمود. بعد از آن نیز Nemenz، مقامي، 
جانبخش و عباسیان روي کنه ها مطالعه نمودند. دکتر مظلوم 
نتایج  رازی،  موسسه  در  ساله   5 مطالعه  دوره  یک  از  پس 
مطالعات خود را روي کنه هاي دامي ارائه نمود. در این مطالعه 
از سراسر ایران، 24 گونه کنه تشخیص داده شده است. طبق 
محققین  )از  فشارکي  دکتر  و  راد  هوشمند  دکتر  مطالعات 
آناتولیکوم  آناتولیکوم  هیالوما  کنه  رازی(،  موسسه  برجسته 
)ناقل عمده تیلریوز گاوي و گوسفندي(  خسارت هاي قابل 

 )hatching( تداخل در مراحل تخم گذاری و باز شدن تخم
در مورد تخم های بوافیلوس میکروپلوس می شود )12،13(. 

از  استفاده  روی  بر  تحقیقات  اصلی  تمرکز  حاضر  حال  در 
نوعی واکسن بر علیه کنه ها است. ایمن سازی در گوساله ها 
استفاده  با  مقایسه  در  مناسب  جایگزین  یک  کنه ها  علیه  بر 
نوعي  استرالیا  در  مي باشد.  خطرناک  و  پرهزینه  سموم  از 
میاني  روده  از  )حاصل   Bm86 ژن  از  شده  ساخته  واکسن 
با موفقیت مورد  بوافیلوس میکروپلوس  بر علیه کنه  کنه ها( 
واکسن  این  مشابه  نوع   .)5  ،4( است  گرفته  قرار  آزمایش 
در کوبا ساخته شده و به نام تجاري GAVAC عرضه شده 
است )6(. استفاده از این واکسن باعث ایجاد ایمني متقاطع 
بر علیه کنه هیالوما آناتولیکوم نیز می گردد. با انجام مطالعه 
 Bm86 در برزیل مشخص شده است که ایجاد ایمنی بر پایه
به  عفونت  کاهش  درصد   60 تا   25 باعث  گوساله ها،  در 
بر  اکتسابي  ایمني  ایجاد  حال  این  با   .)8( است  شده  کنه ها 

جدول شماره 1- فهرست بعضی مشکالت )نقاط ضعف( و میزان اهمیت آن ها در افزایش آلودگی به کنه ها.

نقاط ضعفردیف
ميزان اهميت /

حساسيت
اثر بر عملكرد یا 

قابليت رقابتي سازمان
اولویت

2باالباالعدم وجود ماموریت هاي الزم به صحرا1
3باالباالعدم هماهنگي با مجموعه حیات وحش2
4باالباالعدم وجود مدیریت الزم کنترل جابجایي دام3
5باالباالناکافي بودن هماهنگي بین سازمان هاي مرتبط4
6باالباالعدم وجود قرنطینه الزم در موارد جابجایي دام از خارج به داخل5
12باالباالوجود بخش عظیمي از منابع دامي به شکل عشایر کوچ رو6
8متوسطمتوسطوجود واریاسیون هاي درون گونه اي در کنه ها7
9متوسطمتوسطوجود بعضي سویه هاي مقاوم به سموم8

ضعف در آموزش علمي دامداران و تکنسین هاي دامپزشکي و 9
11باالباالاطالع آن ها از اهمیت کنترل کنه ها

7باالباالعدم اطالع از وضع آلودگي در حیات وحش10

عدم وجود بعضي ارتباط هاي الزم با سازمان هاي بین المللي مانند 11
FAO  و استفاده از بودجه آن ها

10باالباال

1باالباالعدم وجود بودجه کافي و مدیریت الزم در بخش تحقیقات12
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کنه  علیه  بر   Bm86 از  حاصل  واکسن  گردید،  ذکر  که 
چند  در  آمیز  موفقیت  به طور  میکروپلوس  بوافیلوس 
بر  اولیه  مطالعات  نیز  ایران  در  است.  شده  ساخته  کشور 
برای  تالش  و  شده  شروع  رازی  موسسه  در   Bm86 روي 
در  آناتولیکوم  هیالوما  کنه  در  آن  مشابه  آنالوگ  کشف 

حال بررسی و تحقیق است.

توصيه ترویجی
سطح  در  کنه ها  جمعیت  کنترل  برای  زیر  روش های 

دامداری ها توصیه شده است:
-  انتخاب محل مناسب برای ساخت جایگاه نگهداري دام 

توجهي در بخش فرآورده هاي دامي ایجاد می کند. با وجود 
شیمیایي  کش هاي  کنه  توسط  دامي  کنه هاي  کنترل  امکان 
)سموم شیمیایي( ولی توسعه مقاومت نسبت به بعضي سموم 
شیمیایي، پایداري سموم کلره و فسفره و در نتیجه آلودگي 
محیط زیست و تمایل جهاني نسبت به  استفاده از مواد سالم 
در محیط زیست، باعث تمرکز تحقیقات بر روي روش هاي 
توسعه  یا  و  کنه ها  بیولوژیک  کنترل  عوامل  مثل  جایگزین 
نوعي واکسن در سال هاي اخیر شده است. ایجاد ایمني در 
نسبت  مناسب  جایگزین  راه  یک  کنه ها  علیه  بر  گوساله ها 
پرهزینه و خطرناک مي باشد. همانطور  از سموم  استفاده  به 

.Ageratum houstonianum تصویر شماره 2- گل ابری)نوعی مرزنجوش( با نام علمی

 .Origanum onites تصویر شماره 3- مرزنجوش با نام علمی
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آهن  و  سیمان  از سنگ،  دام  نگهداری  جایگاه  - ساخت 
سیماني  پالستر  پوشش هاي  و 

- رعایت بهداشت و تمیزی جایگاه نگهداری 
و  فصول  در  دام  نگهداری  جایگاه  مرتب  سمپاشي   -

مناسب زمان هاي 
سموم  از  استفاده  با  کنه   ضد  حمام  و  دام  سمپاشی   -
Flu-) آن پور  بایتیکول  سنتزی  پیرتروئید های  مثل   مجاز 

  (methrin 10g/L
- شعله دادن سطوح جایگاه نگهداری دام

به  آن ها  انتقال  و  فضوالت  و  کود  مرتب  وري  جمع آ   -
خارج از جایگاه نگهداری دام

مانده  باقي  و  کلش  و  کاه  ساختن  خارج  و  جمع آوري   -
خوراک دام 

- اجازه تابش مرتب نور خورشید به جایگاه نگهداری دام
مقاوم  کنه  جمعیت های  کنترل  برای  گذشته  سال  چند  در 
 ،SP سنتزی(  )پیرتروئیدهای  و   OP فسفات ها(  به)ارگانو 

تصویر شماره 4- یک گونه از تیره سرخاب کولیان  با نام علمی  Petiveria alliacea حاوی 
متابولیت های BTS )بنزیل تری سولفید ( و BDS )بنزیل دی سولفید ( که دارای فعالیت 

کنه کشی قوی است.

میلی گرم   10 حاوی  میلی لیتر  هر  در   (  %1 ایورمکتین 
وزن  کیلوگرم  پنجاه  هر  ازای  به  که  است(  ایورمکتین 
جلدی  زیر  راه  از  و  دز  تک  به صورت  میلی لیتر   1 دام، 
در ناحیه شانه دام تزریق می شود. زمان پرهیز از مصرف 
با  حال  این  با  است.  روز   35 گوسفند  و  گاو  گوشت 
علیه  بر  مقاومت  بروز  مورد  در  گزارش  انتشار  به  توجه 
استفاده شده و  این ترکیب  از  با احتیاط  باید  ایورمکتین، 
از آن خودداری شود  برنامه  بدون  و  بی رویه  استفاده  از 

 .)16 ، 15(
دستور  در  باید  گیاهی  منشا  با  کش های  کنه  از  استفاده 
کیفیت  با  و  سالم  دام  طریق  این  از  تا  گیرد  قرار  کار 
کننده های  آلوده  از  نیز  زیست  محیط  و  باشیم  داشته 

شود. پاک  شیمیایی 
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