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واکسن آنتروتوکسمى

معرفى محصول:ـ 1
الف - معرفى واکسن انتروتوکسمى:

واکسـن آنتروتوکسـمى یـک فـراورده ترکیبـى چهـار ظرفیتى اسـت 
 D, که شـامل سوسپانسـیون باکترین کلسـتریدیوم پرفرینجنـز تیپ هاى
C, B و کلسـتریدیوم سـپتیکوم اسـت. این واکسـن باهدف پیشـگیرى و 

کنتـرل بیمارى هـاى زیـر قابـل توصیه و مصرف اسـت. (شـکل 1)
(B) تیپ Lamb dysentery اسهال خونى بره هاى نوزاد
 Haemorrhagic enteritis) آنتریـت همورایک در گوسـفند و بـره

(B) تیـپ (sheep & Goats
C انتروتوکسمى هموراژیک یا نکروزان بره ها (کره اسب ها و گوساله) - تیپ
C انتروتوکسمى گوسفندان جوان استراك - تیپ
D انتروتوکسمى کالسیک قلوه نرمى- تىپ
(کلستریدیوم سپتیکوم) – malignant edema آدم بدخیم
(کلستریدیوم سپتیکوم)Braxy براکسى

ــر در دام  ــث مرگ ومی ــتقیم باع ــتقیم و غیرمس ــور مس ــوازى به ط ــاى بى ه ــى از باکترى ه ــاى ناش بیمارى ه
ــران  ــاى ای ــب دامدارى ه ــا در اغل ــن بیمارى ه ــوند. ای ــز می ش ــى نی ــاى دام ــد فرآورده ه و کاهــش رشــد و تولی
ــکات  ــت ن ــه رعای ــود. اگرچ ــز مى ش ــفند و ب ــاى گوس ــنگین در گله ه ــات س ــود و موجــب تلف ــاهده می ش مش
بهداشــتى هماننــد جلوگیــرى از پرخــورى شــیر در بره هــا، جلوگیــرى از پرخــورى علوفه تــازه و یــخ زده در هنگام 
تعلیــف دام در مــزارع و خورانــدن قرص هــاى ضــد کرم هــاى کبــدى بــه گوســفندان جــوان، توســط دامــداران 
ــته  ــى داش ــش مهم ــا نق ــوازى در دامدارى ه ــاى بى ه ــى از باکترى ه ــاى ناش ــش بیمارى ه ــد در کاه مى توان
باشــد، ولــى بــر اســاس اســتانداردهاى موجــود، واکسیناســیون بــراى پیشــگیرى از بیمارى هــاى کلســتریدیائى 
ــتریدیائى اســت واکســن هاى  ــاى کلس ــا بیمارى ه ــه ب ــن راه مقابل ــتفاده از واکســن بهتری ــوده و اس ــرورى ب ض
ــا  ــوئید ی ــه (، توکس ــت فرمل ــیون کش ــن ) سوسپانس ــورت باکتری ــول به ص ــج به طورمعم ــتریدیائى رای کلس
توکســوئید-باکترین) مخلــوط چنــد توکســوئید و کشــت فرمله(ســاخته مى شــوند. در اســتانداردهاى بین المللــى 
میــزان آنتى بــادى محافظت کننــده در برابــر توکســین اپســیلون برابــر یــا بیش تــر از IU/ml 5 و بــراى توکســین 

بتــا برابــر یــا بیشــتر از IU/ml 10 مطــرح شــده اســت
واکسـن هاى کلسـتریدیائى متنوعـى در کشـورهاى مختلـف تولیـد و بـه بـازار عرضـه مى شـوند هماننـد: 
Besorvax ) محصـول ماداگاسـکار، شـامل کلسـتریدیوم سـپتیکوم و شـووآى (، Barvac 8) محصـول بهرینگ، 
حـاوى توکسـوئیدهاى کلسـتریدیوم شـووآى، سـپتیکوم، همولیتیکـوم، نووآى، سـوردلى، پرفرینجنـز تیپ هاى 
D و C،Ultra choice 7 محصول فایزر، شـامل کلسـتریدیوم نووآى، شـووآى، سـپتیکوم، سـوردلى و پرفرینجنز 
تیپ هـاى D و C اسـت. واکسـن شـاربن عالمتـى گاو به عنوان اولین واکسـن کلسـتریدیائى تولیدشـده در ایران 
در سـال 1314 بـه بـازار وارد و سـپس واکسـن چنـد ظرفیتـى آنتروتوکسـمى گوسـفند و بـز در سـال 1323 
تولیـد شـد و بـا شناسـایى تدریجـى بیمارى هاى ناشـى از باکترى هاى بى هـوازى دام و ارتقاء روش تولید، سـایر 
واکسـن هاى بى هـوازى موردنیـاز کشـور نیز در موسسـه رازى تولید شـد، در حـال حاضر واکسـن باکترین چهار 
ظرفیتـى آنتروتوکسـمى گوسـفند و بـز، حاوى واکسـن اسـهال عفونـى بره هاى نـوزاد) کلسـتریدیوم پرفرینجنز 
تیـپ B (، واکسـن اسـتراك یا آنتروتوکسـمى گوسـفندهاى جـوان) کلسـتریدیوم پرفرینجنز تیپ (C، واکسـن 

شکل 1 واکسن آنتروتوکسمى
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قلـوه نرمـى بـره و گوسـفند) کلسـتریدیوم پرفرینجنـز تیـپ D و واکسـن براکسـى گوسـفند (کلسـتریدیوم 
سـپتیکوم) در حـال تهیه اسـت.

واکسن پلى واالن آنتروتوکسمى:

 شکل و نوع واکسن:
سوسپانسیون کشته، به رنگ زرد است

موارد مصرف:
بیمـارى  از  پیشـگیرى  به منظـور  انتروتوکسـمى  واکسـن 
گوسـفندان  انتروتوکسـمى  نـوزاد،  بره هـاى  عفونـى  اسـهال 
جـوان، پرخـورى یـا قلـوه نرمـى بره هـا و گوسـفندان جـوان، 
پرخـورى یـا قلـوه نرمـى بره هـا و گوسـفندان بالـغ و براکسـى 

گوسـفندان بـکار مـى رود (شـکل 2).

 بیمارى:
ــه در  ــاگ ک ــدون ه ــوازى ب ــاى بى ه ــوند، باکترى ه ــیم مى ش ــروه تقس ــه دو گ ــوازى ب ــاى بى ه باکترى ه
ــاگ دار  ــوازى ه ــاى بى ه ــد و باکترى ه ــت دارن ــان و دام اهمی ــاى انس ــا و عفونت ه ــى بیمارى ه ــد بعض تولی
کــه مهم تریــن جنــس آن کلســتریدیوم اســت. تاکنــون بیــش از 118 گونــه کلســتریدیوم شناسایى شــده کــه 
در طبیعــت و همچنیــن در دســتگاه گــوارش انســان و دام زندگــى مى کننــد، از ایــن تعــداد حــدود 15 گونــه 
بــراى انســان و دام بیمــارى زا بــوده و چنانچــه شــرایط زندگــى و رشــد آن هــا در بــدن موجــود زنــده و حســاس 
فراهــم باشــد به ســرعت تکثیــر و بــا ترشــح توکســین بیمارى هــاى خطرنــاك و کشــنده اى ایجــاد مى کننــد. 
برخــى از بیمارى هــاى مهــم کلســتریدیائى در انســان عبارت انــد از مســمومیت غذایــى، گازگانگــران، عفونــت 
ــه به وســیله کلســتریدیوم  ــل ک ــز تیــپ A، پیگب ــه به وســیله کلســتریدیوم پرفرینجن رحــم و ســقط جنین ک
پرفرینجنــز تیــپ B و آنتریــت نکروتیــک کــه به وســیله کلســتریدیوم پرفرینجنــز تیــپ C ایجــاد مى شــوند. در 
بیمارى هــاى دامــى کلســتریدیوم پرفرینجنــز تیــپ B در اســهال عفونــى بره هــاى نــوزاد، انتریــت نکروتیــک 
ــمى  ــپ C در انتروتوکس ــز تی ــتریدیوم پرفرینجن ــران، کلس ــز در ای ــفند و ب ــمى گوس ــب و انتروتوکس کره اس
 D ــپ ــز تی ــتریدیوم پرفرینجن ــاله، کلس ــمى گوس ــوك و انتروتوکس ــه خ ــک بچ ــت نکروتی ــفند، آنتری گوس
ــمى گاو،  ــپ E در انتروتوکس ــز تی ــتریدیوم پرفرینجن ــغ، کلس ــفند بال ــره و گوس ــمى ب ــاد انتروتوکس در ایج
کلســتریدیوم شــووآى در شــاربن عالمتــى گاو، کلســتریدیوم ســپتیکوم در براکســى گوســفند و کلســتریدیوم 

نــووآى در بــروز قانقاریــاى عفونــى کبــد گوســفند و بــز دخالــت دارنــد.

 تاریخچه:
بیمــارى آنتروتوکســمى خســارات زیــادي در دامپــرورى ایــران ایجــاد می کنــد بخــش تحقیــق و تشــخیص 
باکترى هــاى بى هــوازى در مؤسســه رازى نیــز بــه همیــن دلیــل تشــکیل شــد. بیمــارى آنتروتوکســمى ابتــدا 
ــا مؤسســه  ــه ب ــاد ک ــرورى حیدرآب ــژاد خارجــى در مؤسســه دامپ در ســال 1371 در گله هــاى گوســفندى ن
ــان ســال حــدود 200 رأس گوســفند  ــدارد مشــاهده و تشــخیص داده شــد. در هم ــى ن ــه چندان رازى فاصل
ــوازى تلــف شــدند.  ــه علــت بیمارى هــاى ناشــى از باکترى هــاى بى ه ــره گل کــه در روســتاى شــنبه دژ ب ق

شکل 2 ـ دام مبتال به آنتروتوکسمى
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لــذا پــس از تهیــه مقدمــات تولیــد آنتروتوکســمى در ســال 1323 در دســتور کار مؤسســه رازى قــرار گرفــت. 
واکســن تولیدشــده حــاوى کشــت فرمالینــه کلســتریدیوم پرفرینجنــس، کلســتریدیوم نــواى و کلســتریدیوم 
ــوده اســت. تاکنــون تحقیقــات قابل توجهــى درزمینــهٴ جداســازى و تعییــن هویــت باکترى هــاى  ســپتیکوم ب
ــه  ــوازى مؤسس ــن هاى بى ه ــا و واکس ــش باکترى ه ــس در بخ ــتریدیوم پرفرینجن ــه کلس ــوازى و ازجمل بى ه
ــران نشــان  ــرى در ای ــن باکت ــر روى ســویه هاى جداشــده ای ــات انجام شــده ب رازى انجام شــده اســت. تحقیق
مى دهــد کــه تیــپ B کلســتریدیوم پرفرینجنــز عامــل اســهال عفونــى بره هــاى نــوزاد و همچنیــن ایــن تیــپ 
باکتــرى عامــل آنتریــت هموراژیــک در گوســفند و بــز اســت کــه در ســایر نقــاط دنیــا گــزارش نشــده اســت. 

تفــاوت دو تیــپ در ترشــح بعضــى از توکســین هاى فرعــى نیــز اســت.
از تعـداد 110 نمونـه کلسـتریدیوم پرفرینجنـز جداشـده از کلسـتریدیوم پرفرینجنز هاى ایران 94 سـویه به 

تیپ هـاى A و بـه ترتیـب10 و 6 نیـز بـه سـویه هاى تیـپ D و B تعلـق دارند.
تاکنـون بیمارى هـاى مهمى ناشـى از کلسـتریدیوم پرفرینجنز در ایران مشـاهده و گزارش شـده اسـت از که 
 ،(B تیپ) آنتریت هموراژیک گوسـفندان بالـغ (B تیـپ) ،از آن جملـه مى تـوان بـه اسـهال خونـى بره هاى نوزاد
انتروتوکسـمى گوسـفندان جوان (اسـتراك ناشـى از تیپ C) انتروتوکسـمى کالسـیک (تیپ D) اشـاره کرد. بر 
اسـاس گـزارش سـازمان دامپزشـکى بیمـارى انتروتوکسـمى (به طور اجمال شـامل تمام مـوارد مذکـور) تقریباً 

در همـه اسـتان هاى کشـور بـروز می کند.

فّناورى هاى مورداستفاده در تولید واکسن
واکسـن آنتروتوکسـمى در کشـورهاى مختلـف و توسـط مؤسسـات دولتـى و خصوصـى بـه اشـکال مختلف 
مونـوواالن (هـر یـک از تیپ هـا جداگانه) و یـا پلى واالن از (دى واالن، تـرى واالن، تترا واالن و یا بیشـتر) تولید 
مى شـود. در ایـران واکسـن آناکالچر (توکسـوئیدهاى موردنظر به همـراه پیکره باکترى) در موسسـه رازى تولید 
مى شـود. امـا در برخـى از کشـورها اقـدام بـه تخلیـص و تغلیض توکسـوئید کـرده و آن را به صورت جذب شـده 
بـا ادجوان هـاى مختلـف کـه مهم تریـن آن هـا هیدروکسـید آلومینیـوم و آلـوم دوپتـاس و روغـن اسـت تولید و 

می کنند. عرضـه 

تاریخچه تولید واکسن چهارتایى آنتروتوکسمى
ــدار  ــه مق ــال 1323 ب ــمى در س ــى آنتروتوکس ــن چندتای ــک واکس ــا ی ــن بیمارى ه ــا ای ــارزه ب ــراى مب ب
ــد  ــان مى ده ــود نش ــکل موج ــن پروت ــت. اولی ــرار گرف ــداران ق ــتفاده دام ــه و مورداس ــزار دز تهی دویســت ه
کــه واکســن چندتایــى آنتروتوکســمى در ســال 1323 بــه زبــان فرانســه و دســت نویس تنظیــم شــده اســت 
ــوم)،  ــپ نامعل ــه کلســتریدیوم ولشــاى (تی ــاوى کشــت فرمل ــده ح (توســط مرتضــی کاوه)، واکســن تولیدش
ــدادى  ــه تع ــن ب ــررى، واکس ــر بى ض ــت. ازنظ ــوده اس ــپتیکوم ب ــتریدیوم س ــین و کلس ــتریدیوم ادماس کلس
ــر  ــن ب ــى واکس ــفند و کارای ــر روى گوس ــررى ب ــاى بى ض ــى ازمایش ه ــده، ول ــوش تزریق ش ــه و خرگ خوکچ
روى دام هــاى آزمایشــگاهى ذکــرى نشــده اســت. پروتکل هــاى واکســن چندتایــى آنتروتوکســمى از شــماره 9 

ــه تائیــد موسســه رازى رســیده اســت.) در ســال 1329 ب
پروتـکل شـماره 19 تیپ هـاى کلسـتریدیوم ولشـاى (پرفرینجنس) در تهیه واکسـن چندتایى مورداسـتفاده 
هسـتند. ضمناً از دو سـوش شـامل کلسـتریدیوم سـپتیکوم و ادماسـین D و C، B براى تهیه واکسـن چندتایى 

آنتروتوکسـمى نیز استفاده شـده است.
دز تزریـق واکسـن 5 سـانتى متر مکعـب بـراى گوسـفند و بـز بـوده اسـت. مقدار تولیـد واکسـن یک میلیون 

دز در سـال است.
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از سـال 1342 و پروتـکل شـماره 33 تغییراتـى بـه شـرح زیـر در تولیـد واکسـن چندتایـى آنتروتوکسـمى 
پذیرفت: صـورت 

انتقـال بـه گرمخانـه پـس از اسـتفاده از هضـم آنزماتیـک گوشـت گاو بـا پاپائیـن، و اضافه نمـودن گلوکز و 
سـدیم هیدروسـولفیت و تقسـیم محیـط کشـت در حجم هـاى 15 لیتـرى و تعـدادى شیشـه بیسـت لیتـرى و 

اسـتریل کـردن آنها.

ساخت فرمانتور در ایران
در ســال 1368 نصــب فرمانتورهــاى صنعتــى تولیــد واکســن در بخــش بى هــوازى بــه اتمــام رســید و ایــن 
فرمانتورهــا مــورد بهره بــردارى قــرار گرفــت. ســپس در ســال 1374 دو دســتگاه فرمانتــور در حجــم 1500 لیتــر 
ــال 1368  ــت. از س ــرار گرف ــتفاده ق ــد و مورداس ــوازى نصــب ش ــن هاى بى ه ــد واکس ــق و تولی در بخــش تحقی
به تدریــج کشــت باکترى هــاى بى هــوازى دامــى در فرمانتــور صــورت گرفــت و در حــال حاضــر از ایــن فرمانتورهــا 
ــور در  ــار دســتگاه فرمانت ــون چه ــتفاده مى شــود. اکن ــوازى اس ــى بى ه ــوه واکســن هاى باکتریای ــد انب ــراى تولی ب
ــرار  ــردارى ق ــورد بهره ب ــوازى م ــى بى ه ــد واکســن هاى باکتریای ــر تولی ــرى در ام ــاى 1500 و 1200 لیت حجم ه
مى گیرنــد. تولیــد واکســن آنتروتوکســمى در بخــش واکســن هاى بى هــوازى موسســه به صــورت کشــت باکتریــن 
ــال مــدت 15 روز  ــال مى شــود. کشــت غیرفع ــزودن فرمالیــن 37٪ غیرفع ــا اف انجــام مى شــود. کشــت حاصــل ب
 +C4°همــراه بــا آژیتاســیون انکوبــه شــده آنــگاه جهــت تکمیــل دتوکسیفیکاســیون بــه ســردخانه C37°در دمــاى
منتقــل مى شــود. پــس از طــى شــدن آزمایش هــاى کنترلــى زیــر نظــر مدیریــت کنتــرل کیفــى بــه بــازار مصــرف 

ــود. ــه مى ش عرض

اهمیت و ضرورت:) 2
میزان تولید مصرف واکسن آنتروتوکسمى

میــزان نیــاز و مصــرف واکســن آنتروتوکســمى در ســال هاى اخیــر پیوســته ســیر صعــودى داشــته اســت. 
به طورى کــه نیــاز ســازمان دامپزشــکى در ســال 1385 بــه ایــن واکســن بــه رکــورد 100 میلیــون و در ســال 
ــام  ــا واکســن آنتروتوکســمى توســط بخــش خصــوص انج ــى ب ــید. مایه کوب ــون دز رس ــه 120 میلی 1393 ب
ــه دلیــل رضایــت دامــداران از عملکــرد ایــن واکســن جــذب و مصــرف واکســن تولیــدى همــواره  مى شــود. ب
ــر بخــش بى هــوازى در بخش هــاى تولیــدى شــعب موسســه رازى  ــوده اســت. ایــن واکســن عــالوه ب کامــل ب
ــودن  ــر ب ــود پایین ت ــکالت موج ــى از مش ــود. یک ــد مى ش ــز تولی ــواز نی ــان و اه ــیراز، کرم ــهد، ش ــامل مش ش
ظرفیــت تولیــد موسســه و شــعب آن جهــت تأمیــن نیــاز کشــور اســت کــه البتــه اخیــراً تالش هایــى در جهــت 

ــدام اســت. ــا در دســت اق افزایــش ظرفیــت انجام شــده و ی
خوشـبختانه عالوه بر بازار داخلى، کشـورهاى منطقه ازجمله عراق، افغانسـتان، سـوریه و بعضى از کشـورهاى 

مشـترك المنافع بازار هدف خوبى براى این واکسـن هسـتند.

روش هاى کنترل و مبارزه با بیمارى:
درمان هاى پیشنهادى شامل موارد زیر است:

 C دام هـاى جـوان معمـوالً با تزریـق زیر جلـدى 5 میلى لیتر از آنتى توکسـین .D و C تجویـز آنتى توکسـین
و D درمان مى شـوند.
تجویز پنى سیلین

تجویز خوراکى یک ضد اسید
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

انجام درمان هاى ضد نفخ
Banamine کاهش درد توسط استفاده از

تجویز تیامین
احیاى مایعات بدن به صورت وریدى یا زیر جلدى، و استفاده از کروتیکواستروئیدها

استفاده از پروبیوتیک ها پس از تجویز آنتى بیوتیک ها جهت تحریک تکثیر میکروفلور طبیعى شکمبه و روده ها.
جهت پیشگیرى از وقوع بیمارى در گله دام ها بایستى علیه آنتروتوکسمى واکسینه شوند.

برنامه واکسیناسیون
 واکسـینه کـردن دام هـاى آبسـتن در جریـان چهارمیـن مـاه آبسـتنى. ایـن کار باعـث غنى سـازى آغـوز بـا

آنتى بادى هـاى و محافظـت بره هـا و بزغاله هـا در برابـر آنتروتوکسـمى خواهـد شـد.
.واکسینه شدن تمامى دام هاى جوان پس از یک ماهگى و با تکرار 2 الى چهار هفته بعد
.واکسینه شدن قوچ ها و سایر دام هاى بالغ به صورت ساالنه
بزها نباید در 21 روز مانده به کشتار واکسینه شوند
 واکسینه شدن حیواناتى که ظاهراً سالم هستند
 از واکسیناسـیون دام هـاى تـب دار و یـا مبتالبـه بیمارى هـاى کرمـى اجتنـاب شـود. ایـن دام هـا به خوبى به

واکسـن پاسـخ نمى دهنـد چراکـه سیسـتم ایمنـى آن هـا ممکن اسـت ضعیف باشـد.
.ثبت دقیق سوابق گله
.استفاده از سرسوزن جدید براي هر حیوان
.ضد عفونی محل تزریق توسط الکل
.جلوگیري از بروز استرس هنگام واکسیناسیون
.استفاده از اپى نفرین در صورت بروز شوك آنافیالکسى (واکنش بدن) به دنبال تزریق واکسن
.تزریق واکسن به فاصله 2-3 هفته مجدداً تکرار و سپس هر 6 ماه یک بار تزریق یادآور انجام پذیرد

آثار اقتصادى) 3

بـا توجـه بـه قیمـت محصـوالت مشـابه خارجى از سـویى کـه قیمتى بیـن 35 تا 70 سـنت در هـر دوز دارا 
هسـتند کـه بـا ارز موجـود در ایـران در حـدود 11500 تـا 23000 ریـال بـه ازاى هـر دوز اسـت و نیـز تولیـد 
سـالیانه بیـش از 150 میلیـون دوز از ایـن نـوع واکسـن بـا تولیـد این واکسـن در حـدود 50 الـى 150 میلیون 
دالر و یـا سـیصد و پنجـاه میلیـارد تومـان صرفه جویـى ارزى صـورت مى گیرد و از سـویى با پیشـگیرى از مرگ 

شکل 3 ـ واکسن آنتروتوکسمى
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میلیون هـا دام در معـرض خطـر و خسـارات اقتصـادى و بهداشـتى ناشـى از آن، اهمیـت اقتصادى این واکسـن 
در اقتصـاد بخـش کشـاورزى و حمایـت بى بدیـل از دام هـا که دومین سـرمایه بزرگ کشـور محسـوب مى شـود 

بیـش از پیش روشـن می شـود.

آثار بهداشتى) 4
در صـورت عـدم واکسیناسـیون بیمـارى انتروتوکسـمى به سـرعت در اوایل بهـار که دام ها از آغـل و خوراك 
آمـاده وارد چـراگاه و تغذیـه علوفـه تازه مى شـوند شـیوع پیداکـرده و با توجه بـه اینکه درمان قاطعـى براى این 

بیمـارى وجـود نـدارد تلفـات به شـدت در تمامى جمعیت دامى کشـور گسـترش می یابد.
گرچـه راه هـاى دیگـرى بـراى جلوگیـرى از ایـن بیمـارى توصیه شـده امـا بـه دلیـل حساسـیت دام هـا بـه 
بیمـارى انتروتوکسـمى عـالوه بـر توصیه ها و احتیاطات ارائه شـده واکسیناسـیون مرتـب در کنار سـایر اقدامات 

نقـش مهمـى در کنترل بیمـارى دارد.
ــم  ــان دادن عالئ ــدون نش ــه و ب ــاعات اولی ــاً در س ــوند غالب ــار ش ــوق دچ ــارى ف ــه بیم ــه ب ــى ک دام های
درمانگاهــى خاصــى تلــف مى شــوند. بــا توجــه بــه باقــى مانــدن اســپورهاى عامــل ایــن بیمــارى در چراگاه هــا، 
آلــوده شــدن محیط زیســت توســط ایــن باکتــرى و نیــز ضعیــف شــدن دام هایــى کــه از بیمــارى جــان ســالم 
بــه درمى برنــد و اســتعداد آن هــا بــراى درگیــر شــدن بــه ســایر بیمارى هــا نقــش واکسیناســیون در ارتقــاء و 

بهداشــت محیــط، انســان و گلــه بیــش از پیــش نمایــان می شــود.

5) آینده نگرى و چشم انداز:
بـا توجـه بـه نظـرات فنی بـاالي محققان و کارشناسـان متخصص در موسسـه رازى و سـازمان دامپزشـکى، 
توانمندى تولید واکسـن مؤثر آنتروتوکسـمى در موسسـه رازى و وجود آزمایشـگاه مجهز تحقیقاتى و تشـخیصى 
در موسسـه رازى و سـازمان دامپزشـکى برنامه هـاى راهبـردى تصویب شـده در مـورد ایـن واکسـن، در چنـد 
سـال آینـده عـالوه بـر حفـظ کیفیـت و میـزان تولید واکسـن، بـا اسـتانداردهاى موجـود در دنیا نیـز تطبیق و 

محصـوالت آینـده بـا فّناورى هـاى پیشـرفته ارتقاء خواهنـد یافت.
مـواردى از قبیـل ترکیـب واکسـن هاى موجـود در بخـش، ترکیـب واکسـن هاى هـوازى بـا واکسـن هاى 
بى هـوازى، تولیـد واکسـن هاى تخلیـص شـده و توکسـوئیدى و واکسـن هاى تغلیـظ شـده، تولیـد واکسـن هاى 
نوترکیـب و غیـره. بـا توجـه به اینکـه تراکم دانش و تجربیـات در تولید این دسـت از واکسـن ها در بخش وجود 
دارد بـه نظـر مى رسـد در سـال هاى آتـى تولیـد انبـوه و نیمـه انبـوه آن هـا مى بایسـتى به اجرا گذاشـته شـوند

واکسن شاربن عالمتى

معرفى محصول
شکل و نوع واکسن:

سوسپانسیون کشته، تزریقى
ترکیب واکسن:

- باکترین توکسویید کلستریدیوم شوواى
 Clostridium ترکیـب و توضیـح: کشـت کامـل و فرمالیـزه شـده
شـاربن  واکسـن  آلومینیـوم  هیدروکسـید  در  جذب شـده   chauvoei

شکل 4 ـ واکسن شاربن عالمتى
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عالمتـى مطابق با فرمول هاى اسـتاندارد ساخته شـده اسـت (شـکل 4). این واکسـن به منظور تعییـن بى ضررى، 
سـترون بـودن و ایمنى زایى مطابق بـا دسـتورالعمل هاى British Pharmacopoeia روى گوسـفند و خرگوش 

مـورد آزمایش قـرار گرفته اسـت.

موارد مصرف:
جهت ایمن سازى فعال علیه شاربن عالمتى در نشخوارکنندگان کوچک و بزرگ

دز و نحوه مصرف:
در تزریـق زیـر جلـدى 2 میلى لیتـر بـراى گوسـاله و گوسـفند و 3 میلى لیتـر بـراى گاو بـه فاصلـه 2 هفتـه 
صـورت می پذیـرد کـه ایـن امـر مصونیتـى بـه مدت تقریبـى 10 الـى 12 مـاه در این دام هـا به وجود مـى آورد. 

موارد منع مصرف:
در دو هفته آخر آبستنى استفاده نشود.

 احتیاط:
 موازیـن بهداشـتى معمـول را رعایـت کنیـد. قبل از مصرف شیشـه محتوى واکسـن را به خوبـى تکان دهید 
پـس از تکمیـل واکسیناسـیون، شیشـه هایى کـه محتویـات آن هـا به طـور کامـل مصرف نشـده اسـت را معدوم 

. کنید

اثرات جانبى:
اغلـب نـدول کوچکـى در محـل تزریق ظاهرشـده امـا به تدریج ناپدید مى شـود. شـرایط نگهـدارى: در دماى 

4+ الـى 8+ درجـه سـانتى گراد و دور از نور خورشـید نگهدارى شـود.

بسته بندى:
در جعبه هـاى محتـوى 6 ویـال 250 میلى لیتـرى عرضـه مى شـود در گاوها بیمارى شـاربن عالمتى بیشـتر 
در سـنین 6 ماهگى تا 3 سـالگى دیده مى شـود در گوسـفندان پس از پشـم چینى، اخته درمان دیده مى شـود. 
توکسـین تولیدشـده توسـط عامـل مولـد بیمـارى باعـث مـرگ مى شـود. واکسیناسـیون مرتب و منظـم جلوى 

ضـرر و زیان هـاى ناشـى از بیمـارى را مى گیرد.

 تاریخچه
 اولیـن واکسـن بیمارى هـاى ناشـى از باکترى هـاى بى هـوازى کـه در بخـش تهیـه و تولیـد واکسـن هاى 
بى هـوازى تولیـد شـد واکسـن شـاربن عالمتـى گاو اسـت. اولیـن پروتـکل ایـن واکسـن بـه زبـان فرانسـه و 
دسـت نویس اسـت. واکسـن شـاربن عالمتى از سـال 1315 تولید شـد. در این پروتکل که تا شـماره 15 ادامه 
داشـته نام سـازنده و چگونگى تولید واکسـن ذکر نشـده اسـت. پروتکل واکسـن شـاربن عالمتى از شـماره 15 
در سـال 1319 توسـط آقـاى دکتـر مرتضـى کاوه کـه رئیـس بخش تشـخیص و تولیـد واکسـن هاى دامى بوده 
امضـاء شـده و اجـازه توزیـع واکسـن توسـط آقـاى دکتر لوئـى دلپى و سـپس رئیس موسسـه رازى صادر شـده 
اسـت، کـه پروتـکل مذکـور را امضـاء نموده انـد. واکسـن شـاربن عالمتـى از شـماره 30 به بعـد به تائیـد رئیس 
وقـت موسسـه رازى، آقـاى دکتر عزیز رفیعى رسـیده اسـت که اجـازه توزیع داده انـد. در آن تاریـخ میزان تولید 
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واکسـن 200000 دز در سـال بوده اسـت. الزم به ذکر اسـت 
کـه اولیـن پروتـکل فوق الذکـر و همچنیـن سـایر پروتکل هـا 
تـا امـروز یعنـى بالغ بـر 70 سـال در بخـش تحقیـق و تولیـد 

واکسـن هاى بى هـوازى نگهـدارى شـده و موجود هسـتند.
تولیـد واکسـن شـاربن عالمتـى از سـال 1336 بـه آقـاى 
دکتـر محمـود اردهالـى واگـذار شـد. از پروتـکل شـماره 41 
مقـدار تولیـد واکسـن شـاربن عالمتـى در سـال 1336 بالغ بر 
یک میلیـون دز در سـال بـوده اسـت. پروتـکل واکسـن پـس 
رازى  موسسـه  وقـت  رئیـس  رفیعـى  دکتـر  آقـاى  تائیـد  از 
قابل توزیـع بـوده اسـت. پروتـکل شـماره 51 واکسـن شـاربن 
عالمتـى را از سـال 1344، آقـاى دکتـر کاوه کـه بـه ریاسـت 

موسسـه رازى منصـوب شـده بودنـد، مـورد تائیـد قـرار دادنـد. حجم تولید واکسـن بـه 1500000 دز در سـال 
افزایـش یافـت. طـى پروتـکل شـماره 61 در سـال 1352، تغییراتـى در فرمـول واکسـن شـاربن عالمتـى انجام 

گرفـت. و واکسـن بـا فرمـول جدیـد از کیفیـت و کمیـت برتـرى برخـوردار شـد.
از سـال 1357 پروتکل هـاى واکسـن شـاربن عالمتـى بـه تائیـد آقـاى دکتـر حمـزه رامیـاد کـه به ریاسـت 
موسسـه رازى منصـوب شـده بودنـد رسـید و تولیـد آن ادامـه یافت. پـس از نصـب فرمانتور در سـال 1368 در 
بخـش تحقیـق و تولیـد واکسـن هاى بى هـوازى توسـط آقـاى دکتـر پیله چیـان و همـکاران شـاربن عالمتى از 
سـال 1377 بـا پروتـکل شـماره 95 در فرمانتور هـاى صنعتـى 1200 لیتـرى بـا محیـط CAM در حجـم 900 
لیتـر باکیفیـت باالئـى تهیه و تولید شـد. کنترل کیفى واکسـن طبق اسـتانداردهاى بین المللى بـر روى دام هاى 
حسـاس آزمایشـگاهى انجـام گرفـت و پـس از تائیـد رئیس وقت موسسـه رازى اجـازه توزیع یافـت. از آن تاریخ 

تاکنـون ایـن واکسـن بـه روش مـدرن فرمانتـور و به میـزان سـالیانه حـدود 2200000 دز تولید مى شـود.
دام هـاى داراى عالئـم بالینـى، بـه آنتى بیوتیـک جـواب مى دهنـد. میکـروب بـه بسـیارى از آنتى بیوتیک هـا 
حسـاس اسـت ولـى داروى مناسـب و انتخابـى بـراى درمان آن پنى سـیلین اسـت که اگـر به موقع تزریق شـود 

جـواب مناسـبى حاصل مى شـود. (شـکل 5)

اهمیت و ضرورت:
عالمتـى  شـاربن  بیمـارى  عامـل  اسـت  شـده  شـناخته   1887 سـال  از  کـه  شـوواى  کلسـتریدیوم 
Charbonsymptomatique=Black leg اسـت کـه یـک بیمـارى حاد عفونى بوده و به صـورت بومى یا همه گیر 
و بـدون انتقـال بـه انسـان اتفاق مى افتـد. تکثیر این باکتـرى در بدن حیوانـات باعث تجمع گاز در بافت ها شـده و 
به طـور عمـده گاو و گوسـفند و گاهـى بـز و میـش مبتال مى شـوند. ویژگى این بیمـارى برجسـتگى هایى با صداى 
خش خـش در عضـالت ران، شـانه، سـینه، پشـت، گـردن یـا هر جـاى دیگـرى از بدن اسـت. دوره بیمـارى با تب 
کوتاه همراه بوده و کشـنده اسـت. شـاربن عالمتى عفونتى ناشـى از خاك اسـت که وقوع آن به نواحى مخصوص 
شـاربن عالمتـى محـدود اسـت. عفونـت طبیعـى در گاو و پـس از بلـع مـواد غذایـى و آب آلـوده بـه هاگ هـاى 
کلسـتریدیوم شـووآى اتفـاق مى افتـد. اشـکال رویشـى باکتـرى از دیواره دسـتگاه گـوارش عبور کرده و به وسـیله 
خـون بـه بافـت عضالنى منتقـل مى شـود. باکترى هـا در بافت هاى عضالنـى، هنگامى که شـرایط مسـتعدى نظیر 
زخـم، سـوختگى و جراحات دیگر وجود داشـته باشـد، تـورم حاوى گاز ایجـاد مى کنند. عفونت هاى کلسـتریدیوم 
شـووآى گوسـفند اغلـب به طـور تک گیـر اتفاق افتاده و یـا در اثر عفونت زخم هاى ناشـى از پشـم چینى، قطع دنبه 
یـا اخته کردن ظاهر مى شـود، انسـان نسـبت به کلسـتریدیوم شـووآى کامـًال مقاوم اسـت. برنامه واکسیناسـیون 

شکل 5: نشانه هاى اولیه: تورم ران، با پا و دم



15 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

بـراى اوایـل بهـار و تابسـتان قبـل از چـراى آزاد تنظیم شـده تـا ایمنـى الزم در دام بـه وجـود آیـد. الشـه دام 
تلف شـده از بیمـارى را سـوزانده یـا در گودالـى بـه عمق حداقـل 2 متر دفن و محـل دامدارى ضدعفونى شـود.

آثار اقتصادى:
تولیـد فرآورده هـاى بیولوژیـک جدید و مؤثر در سـطح کشـور داراى ارزش صادراتى بـوده و از ابزارهاى مؤثر 
در درآمد ارزى کشـور اسـت. جمعیت گوسـفند و بز کشـور که سـاالنه در حدود 100 میلیون دز واکسـن هاى 
بى هـوازى دریافـت می کننـد، بـا تجویـز واکسـن هاى بى هـوازى مؤثـر نه تنهـا در مقابـل ایـن بیمارى هـا مصون 
می شـوند بلکـه ایجـاد مصونیـت به طـور همه جانبـه صـورت مى گیرد. واکسـن هاى بى هـوازى به شـدت موردنیاز 

کشـورهاى دیگـر به خصـوص در منطقه ى آسـیاى میانه هم اسـت و امـکان صادرات آن وجـود دارد.
 اولین بار موسسه ولکام انگلستان واکسن چندتایى کلستریدیائى را براى مبارزه با بیمارى هاى بى هوازى، تولید و به 

بازار عرضه کردند، سپس مؤسسات دیگر اروپائى و آمریکائى واکسن هاى کلستریدیائى مشابهى تولید کردند.
بیمارى هـاى ناشـى از باکترى هـاى بى هـوازى دام هـا (کلسـتریدیومها) کـه در اغلـب دامدارى هـاى ایران در 
گاو و گوسـفند موجـب مرگ ومیـر دام هـا مى شـود، شناسایى شـده اند. ایـن بیمارى هـا عبارتند از اسـهال عفونى 
بره هـاى نـوزاد، اسـتراك گوسـفندهاى بالـغ، قلـوه نرمـى یـا آنتروتوکسـمى بـره و گوسـفندهاى بالغ، براکسـى 

گوسـفندهاى بالـغ و بیمـارى شـاربن عالمتـى گاو و غانفرایـاى عفونى کبد گوسـفند.
نیاز کشورمان در مورد واکسن هاى ضد بیمارى هاى مختلف ناشى از باکترى هاى بى هوازى در دام ها هرساله 
روبه افزایش است و این نیاز در سال 1385 به حدود 120 میلیون دز رسید. با عنایت به اینکه دز تزریقى این 
واکسن ها سه سانتى متر مکعب است بنابراین حجم قابل توجهى از واکسن (360000 لیتر در سال) باید تولید 
شود. این حجم فوق العاده سنگین واکسن را بخش تحقیق و تولید واکسن هاى بى هوازى موسسه تحقیقاتى رازى 

و شعب آن بر اساس درخواست سازمان دامپزشکى کشور با تکیه بر فّناورى مدرن بیوراکتورها تولید می کند.

آثار بهداشتى:
 شـاربن عالمتـى بیمـارى کشـنده گوسـاله هاى جـوان اسـت کـه یـک عفونـت موضعى حـاد ایجاد کـرده و 
در پـى مسـمومیت خونـى باعـث مـرگ حیـوان می شـود. اغلـب کلسـتریدیوم شـووآى و به ندرت کلسـتریدیوم 
سـپتیکوم مسـئول ایجـاد بیمـارى هسـتند. واکسیناسـیون تنها راه مؤثـر کنترل بیمارى اسـت و انـواع مختلف 
واکسـن در بـازار یافـت مى شـود. هم اکنـون در حـدود چهار دهه اسـت که واکسـن شـاربن عالمتى در موسسـه 
رازى تولیـد مى شـود لیکـن بـه دلیـل افزایـش نیـاز کشـور تصمیم گرفته شـد کـه تولید واکسـن با اسـتفاده از 
فرمانتورهـاى ویـژه تولیـد انبـوه و با اسـتفاده از محیط غنى شـده بهینه شـود. هدف سـازش دادن کلسـتریدیوم 
شـووآى بـه رشـد در فرمانتـور و تولیـد واکسـن قـوى اسـت لـذا پژوهش هایـى صـورت گرفت تا محیط کشـت 

جدیـدى کـه بیشـترین میزان رشـد باکتـرى را حمایـت کند فرموله شـود.

آینده نگرى و چشم انداز:
 تهیـه واکسـن به صـورت پلـى واالن (6 واالن) واکسـن هاى شـاربن عالمتـى و آنتروتوکسـمى مى توانـد از 
اهـداف آینـده تولید این دسـت واکسـن ها باشـد تـا بدین ترتیب هـم تعداد دفعـات و هم مقدار تزریق کم شـده 

و همچنیـن از نیروى انسـانى کمترى جهت واکسیناسـیون اسـتفاده شـود.
 عـالوه بـر تحقیقاتـى درزمینـهٴ واکسـن هاى سـاب یونیـت مى توان بـا برنامه ریزى واکسـن هاى نسـل جدید 

شـامل واکسـن هاى تقلیـظ شـده، واکسـن هاى تخلیص یافتـه واکسـن هاى نوترکیـب تولید کرد.
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واکسن قانقاریاى عفونى کبد گوسفند

معرفى محصول:

شکل و نوع واکسن:
سوسپانسیون کشته، تزریقى

ترکیب واکسن:
- باکتریـن توکسـویید کلسـتریدیوم نـوواى تیـپ) B ادماسـین 

(- فرمالدییـد به عنـوان غیرفعـال کننـده

موارد مصرف:
به منظور ایجاد ایمنى فعال علیه بیمارى قانقاریاى عفونى کبد در گوسفند و بز/ بره و بزغاله

دز و راه تجویز:
2,5 میلى لیتر از راه زیر جلدى

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون:
در شـرایط عـادى و در دام هایـى کـه از مـادر ایمن متولدشـده اند، تجویز واکسـن از 3 ماهگى آغاز شـود. در 
دام هایـى کـه بـراى اولیـن بـار مایه کوبى مى شـوند (به خصـوص بـره و بزغالـه)، واکسیناسـیون در دو نوبت و به 
فاصلـه 3-2 هفتـه تکـرار شـده، سـپس مانند سـایر دام هاى واکسـینه، هـر 6 ماه یک بـار دز یادآور تجویز شـود.

بـراى انتقـال ایمنـى مـادرى بـه نتـاج، توصیـه مى شـود میش هـاى آبسـتن 4- 3 هفتـه قبـل از زایمـان 
واکسـینه شـوند.

موارد منع مصرف:
- خودداري از واکسیناسیون دام هاى بیمار و ضعیف.

- خودداري از مصرف واکسن پس از انقضاى تاریخ مصرف.
- از واکسیناسیون دام ها در فاصله زمانى 3 هفته مانده به کشتار خوددارى شود.

عوارض جانبى:
ممکن است یک نودول کوچک در محل تزریق به وجود آید که به تدریج جذب شده، از بین خواهد رفت.

توصیه ها و احتیاط هاى الزم:
- مصرف قرص هاي ضد انگل کبدي هم زمان با واکسیناسیون.

- تهیه واکسن از شبکه توزیع رسمى.
- تجویز واکسن طبق برنامه سازمان دامپزشکى کشور.

- استراحت به دام ها و عدم جابجایی آنها حداقل 2 ساعت قبل و یک روز پس از مایه کوبى.

شکل 6 ـ واکسن قانقاریاى عفونى
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- رعایت زنجیره سرد و شرایط آسپتیک به هنگام مصرف واکسن.
- از یخ زدن واکسن جلوگیرى شود.

- واکسیناسیون هم زمان تمامى دام هاى سالم موجود در گله.
- به منظور حفظ یکنواختى، قبل و حین مصرف، بطرى حاوى واکسن به آرامى هم زده شود.

- مصرف تمام محتواى ویال واکسن در روز واکسیناسیون و اجتناب از مصرف باقى مانده آن.
- بـه هنـگام کشـیدن واکسـن بـه داخل سـرنگ، همچنیـن در حین تزریقـات، احتیـاط کامل بـه عمل آید 
کـه بـه سـروصورت پاشـیده نشـود. در غیر ایـن صورت، محـل آلودگـى بالفاصله بـا آب و صابون شستشـو داده 

شود.
- مراجعه به پزشک در صورت تزریق به دست.

- ضدعفونـی ویال هـاى خالـى واکسـن به طـور صحیـح (اتـوکالو، سـوزاندن، اسـتفاده از مـواد شـیمیایى 
مناسـب) و دفـن بهداشـتى آنهـا.

شرایط حمل ونقل و نحوه نگهدارى:
دور از نـور خورشـید و در دمـاى 8-2 درجـه سـانتى گراد حمل و نگهدارى شـود. در این شـرایط، واکسـن تا 

یـک سـال پـس از تاریـخ تولید (بر اسـاس تاریخ مندرج بـر روى برچسـب) قابل مصـرف خواهد بود.
بسته بندى:

این واکسن در ویال هاى 250 میلى لیترى و در جعبه هاى 12 عددى عرضه مى شود.

تاریخچه محصول:
اگرچـه قانقاریـاى عفونـى کبد گوسـفند از سـال هاى قبل مورد تشـخیص قـرار گرفته بود ولى کلسـتریدیوم 
ادماسـین عامـل ایـن بیمـارى اولیـن بار در سـال 1347 از کبـد دام مبتال جدا و بـا انجام پژوهش هـاى مختلف 

واکسـن این بیمارى در سـال 1348 تهیه و تولید شـد.
قابل ذکـر اسـت کـه ایـن واکسـن در سـال هاى اولیـه همراه بـا واکسـن چندتایى آنتروتوکسـمى تولید  شـد 
ولـى کارایـى چندانـى در پیشـگیرى ایـن بیمـارى نداشـت. اسـتفاده از ایـن واکسـن پـس از جداسـازى آن از 
انتروتوکسـمى مـورد اسـتقبال دامـداران قـرار گرفـت به گونـه اى گه مقـدار تولیـد آن از 500/000 دز در سـال 
1348 اکنـون بـه هجـده میلیـون دز رسـیده اسـت. تولیـد ایـن واکسـن ابتـدا بـا اسـتفاده از هضـم آنزیماتیک 
گوشـت گاو انجـام مى گرفـت ولـى در سـال 1357 بـا اسـتفاده از پپتونهـاى تجـارى بـا فرمـول حـاوى پپتـون 

تجارتـى، مالتـوز، نمـک، سیسـتئین هیدروکلرایـد و نمـک اسـت تولید مى شـود.
در سایر کشورها این واکسن هم اکنون به اشکال مختلف تولید و به بازار عرضه مى شود ازجمله:

 ،که واکسـن توامى از کلسـتریدیوم سـپتیکوم، کلستریدیوم شـووآى، کلستریدیوم نوواى UltraBac 7
(MADAGASCAR) انتروتوکسمى است

 ،سـپتیکوم شـووآى،  کلسـتریدیوم  توکسـوئیدهاى  از  و  بـوده  بهرینـگ  محصـول  کـه   Bar-vac 8  
اسـت. شـده  تشـکیل   D، C تیپ هـاى  وپرفرینجنـس  سـوردلى،  نـووآى،  همولیتیکـوم، 

 کـه محصـول فایـزر بوده و علیه کلسـتریدیوم نووآى، شـووآى، سـپتیکوم، سـوردلى Ultra choice 7
و پرفرینجنـز تیپ هـاى D،C ایمنـى ایجـاد مى کند

 کـه به صورت اولترافیلتر شـده شـامل واکسـن علیـه کورینه باکتریوم سـودوتوبرکولوزیس Glanvac 6
(گوسـفندى)، کلسـتریدیوم پرفرینجنـس تیـپ B و کلسـتریدیوم سـپتیکوم و کشـت خالـص فرمـل شـده 
کلسـتریوم شـواى اسـت کـه توسـط نمـک آلومینیـوم قـدرت و مـدت ایمنى زایـى آن افزایـش یافتـه و بـه هـر 



موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازى رازى

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي18

حیـوان 1 میلى گـرم از آن تزریـق مى شـود.
مؤسسات معتبر تولید واکسن در برخى دیگر از کشورها نیز این واکسن را تولید مى کنند

اهمیت و ضرورت:
کلسـتریدیوم ها از گـروه باکترى هـاى بى هـوازى گـرم مثبت انـد کـه تعـدادى از آن هـا تولیـد بیمـارى براى 
انسـان و دام می کننـد. تاکنـون 53 گونـه از کلسـتریدیوم ها شناسـایى شـده اسـت، کـه قریـب بـه 15 گونـه از 
آن بـراى انسـان و دام بیمـارى زا هسـتند. کلسـتریدیومها در خـاك آب و دسـتگاه گـوارش انسـان و دام زندگـى 
و چنانچـه شـرایط زندگـى و رشـد آن هـا در بـدن فراهـم شـد به سـرعت تکثیـر و بـا ترشـح توکسـین (زهرابه) 

بیمارى هـاى خطرنـاك و کشـنده اى تبدیـل می شـود.
اصوالً کلستریدیوم ها بر اساس مکانیسم بیمارى زایى به 2 دسته عمده تقسیم می شوند:

 دسـته اول شـامل گونه هایـى اسـت کـه قـدرت تهاجـم و تکثیـر در بافـت زنـده را ندارنـد و یـا از ایـن نظر 
توانایـى آن هـا ناچیـز اسـت. بیمارى زایـى این دسـته از اجـرام با تولید یک توکسـین قـوى در یک فاصلـه زمانى 
محـدودى از رشـد اسـت کـه یـا خـارج از بدن میزبـان یـا در داخل ناحیـه اى موضعـى و در داخل بـدن میزبان 
ترشـح مى شـود. باکترى هـاى ایـن دسـته شـامل کلسـتریدیوم تتانـى و کلسـتریدیوم بوتولینوم هسـتند. ازنظر 

دسـته بندى ایـن گـروه را مولـد توکسـین اعصـاب مى نامند.
دسـته دوم شـامل گونه هایـى اسـت کـه مهاجـم هسـتند و در بافت یـا روده میزبـان تکثیر می شـوند. اغلب 
مولد توکسـین نیز هسـتند ولى قدرتشـان به شـدت توکسـین دسـته اول نیسـت. اجرام این دسـته بر اسـاس 2 

مکانیسـم ایجـاد بیمـارى مى کننـد و بـر این اسـاس نام گذارى مى شـوند.
الـف- باکترى هایـى کـه مولـد آنترو توکسـین هسـتند و باعث مسـمومیت غذایـى پلى گاسـترو آنتریت هاى 

حـاد در انسـان و دام می شـوند. ایـن اجرام توکسـین خـود را در روده ترشـح مى کنند.
ب – باکترى هایـى کـه بـراى بافت هـا اثرات سـمى دارنـد و عفونت هـاى بافتى متعـددى را باعث مى شـوند. 

از ایـن نـوع اجـرام قانقاریـا را مى تـوان ذکر کرد.
بـه نظـر مى رسـد کـه تمـام تیپ هـاى کلسـتریدیوم نـوواى حداقـل داراى یـک پادگـن پیکـرى مشـترك 

هسـتند کـه بـا روش ایمونـو فلورسـانس مسـتقیم بـراى تشـخیص سـریع نـواى بـه کار مـى رود.
تیپ هـاى A،B و D بـه نسـبت هاى متغیـر پادگـن O مشـترك دارنـد ولى سـویه هاى تیپ D تنهـا یک نوع 

پادگـن مشـترك بـا بقیه دارنـد که ازنظر پادگنى قابل تشـخیص اسـت.
تیپ هـاى A،B و D تولیـد چنـد نـوع توکسـین قـوى می کننـد ازجملـه توکسـین آلفـا، بتـا، اپسـیلون، زتا، 
یوتـا، دلتـا و تتـا. سـویه هاى تیپ C که مولد توکسـین نیسـتند غیر توکسـین زا نامیده مى شـوند. توکسـینهاى 

آلفـا و بتـا دو توکسـین اصلى (ماژور) کشـنده و نکروتیک هسـتند.
توکسـین آلفـا به عنـوان توکسـین اصلـى شناخته شـده و کـه بـر طـول دوره عفونت اثـر مى گـذارد. خاصیت 
کشـندگى و نکروتیـک توکسـین آلفا باعث افزایـش نفوذپذیرى عروق مى شـود و براى بافت هایـى مثل عضالت، 

قلب و کبد سـمى اسـت.
توکسین هاى اصلى در تیپ A آلفا در تیپ B آلفا و بتا و در تیپ D توکسین بتا به مقدار زیاد تولید مى شود.

در گوسـفندان فاسـیوالز حـاد ممکـن اسـت ماننـد سـیاه مـرض موجـب تلفـات زیـاد در اثـر از بیـن رفتن 
شـدید کبـد شـود. ولـى سـیر بیمـارى در فاسـیولیاز طوالنى تـر و گوسـفندان مبتـال معمـوالً 2-3 روز قبـل از 
مـرگ نشـانه هاى کسـالت و بى اشـتهایى بـروز مى دهنـد. در کالبدگشـایى فقـط در پـرده صفاق تجمـع مایعات 
بـه چشـم مى خـورد و مناطـق نکـروز کبدى که از مشـخصات سـیاه مرض اسـت دیده نمى شـود. کبـد بزرگ و 
نـرم به وسـیله داالن هـاى متعدد و پرخونى سـوراخ شـده اسـت که ممکن اسـت تا زیر کپسـول برسـد و موجب 
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خونریـزى کبد شـود
آلـوده شـدن چراگاه هـا به وسـیله دام هـاى ناقـل مهم ترین منشـأ عفونـت به حسـاب مى آید. همچنین الشـه 
حیواناتـى کـه از بیمـارى تلف شـده اند نیـز موجب آلودگى شـدید مراتع می شـوند. تعـدادى از دام هاى سـالم در 
گلـه آلـوده واجـد میکـروب در کبـد خود هسـتند. انتقال بیمـارى از مزرعـه اى به مزرعـه دیگر به وسـیله دام ها، 
حیوانـات وحشـى و پرنـدگان صـورت مى گیـرد و یـا خاك هـاى آلـوده همـراه باسـیل عامـل بیمـارى را جابجـا 
مى کننـد. هـاگ ایـن باکتـرى همـراه علوفـه وارد دسـتگاه گـوارش مى شـود. احتمـاالً از راه وریـد بـاب به کبد 
مى رسـد. گوسـفندانى کـه در مزرعـه آلـوده چـرا کرده انـد اگـر بـه چـراگاه سـالمى انتقـال یابنـد ممکن اسـت 
تـا شـش هفتـه بعـد در اثر سـیاه مـرض تلف شـوند. زیـرا الروهاى کپلـک بـراى مهاجرت بـه زمان نیـاز دارند. 
آبیـارى فـراوان مراتـع شـرایط مناسـبى بـراى رشـد کرم هـاى کبدى بـه وجـود مـى آورد و به طور غیرمسـتقیم 
موجـب بـروز ایـن بیمارى مى شـود. ایـن بیمارى پراکندگـى جهانـى دارد ولى اهمیت آن بیشـتر در اسـترالیا و 
زالندنـو اسـت و در گوسـفند و گاو همیشـه مرگ آفریـن اسـت. در ایران نیز اغلـب واگیرى هاى محـدودى از آن 
در گوسـفندان دیـده مى شـود. تاکنـون تعـداد 51 سـویه از تیپ هـاى A،B و D را از ضایعات کبد گوسـفند و بز 

از نقـاط مختلـف ایـران بـا روش پادتن ایمونوفلورسـنت جدا شـده اند.

مبارزه با بیمارى:
مبارزه با حلزون ها در مراتع آلوده.

خوراندن داروى ضد انگلى ضد فاسیولوزیس (به دام هاى حساس).
واکسیناسـیون گوسـفند و بـز علیـه بیمارى با واکسـن قانقاریـاى کبدى در بهتریـن زمان مایه کوبـى دام ها، 
(ماه هـاى مـرداد و شـهریور و دو تزریـق به فاصلـه دو هفته). براى ایمن مانـدن دام علیه بیمارى تزریق واکسـن 

یادآور سـالیانه الزم است.
اعمال اقدامات آموزشى و ترویجى.

از اصلى تریـن راه هـاى پیشـگیرى از شـیوع بیمارى هـاى انگلـى به ویـژه قانقاریـا اسـتفاده از داروهـاى ضـد 
انگلـى اسـت. ازآنجایى کـه بیمارى هـاى انگلـى خسـارات جبران ناپذیـرى بـه صنعـت دامـدارى وارد مى کند که 
باوجـود تغذیـه مناسـب، دام وزن گیرى مناسـب نـدارد درنتیجه صنعت دامدارى را با مشـکل مواجـه و انگیزه اى 
بـراى دامـدارى باقـى نمى گـذارد. درحالى کـه راه مبارزه بـا این بیمارى بسـیار آسـان و راه آن اسـتفاده به موقع 
از داروهـاى ضدانگلـى و تمیـز نگه داشـتن محیـط دامدارى اسـت، امـا این بیمـارى زیاد جدى گرفته نمى شـود. 
بررسـى و مراقبـت از طریـق شـناخت کانون هاى بیمـارى و ارزیابى میزان بروز شـیوع در مقطع خـاص زمانى را 
مهـم دانسـت و اذعـان داشـت: شـناخت کانون هـاى بیمارى منجر بـه اتخاذ برنامه مناسـب پیشـگیرى و کنترل 
بیمـارى از طریـق کاربـرد واکسـن و انجام اقدامات بهداشـتى قرنطینه اى مى شـود. خط مشـى مبـارزه با بیمارى 
قانقاریـاى کبـدى بـر مبنـاى خورانـدن داروهـاى ضـد انگلـى ترکیبـى به ویـژه آلبنـدازول، نیکلوزامایـد و انجام 

واکسیناسـیون در ماه هـاى مـرداد و شـهریور آن هـم دو تزریق بـه فاصله دوهفته اى اسـت.
اسـپور ایـن باکتـرى از طریـق دسـتگاه گـوارش وارد بـدن دام شـده و بـه کبـد نفـوذ می کنـد. به محـض 
بـروز شـرایط الزم ازجملـه آسـیب هاى کبـد و هیپوکسـى، اسـپورها جوانـه زده و توکسـین هاى آلفا و بتا ترشـح 
مى نماینـد. بیمـارى معمـوالً در مناطـق باتالقـى و در فصل هـاى تابسـتان و پائیـز، بـه دلیل وجـود حلزون هاى 
لیمنـه آ ) میزبـان فاسـیوال(و بیشـتر در گوسـفندان و گاهى گاوهـاى چاق 2سـاله اتفاق مى افتد. انگل فاسـیوال 
و دیکروسـلیوم بـا حرکـت در بافـت کبـد باعـث ایجاد حفـرات نکـروزى می شـود و محیطى مطلوب براى رشـد 

و تکثیـر باکتـرى و همچنیـن ترشـح توکسـین فراهـم می کند.
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آثار اقتصادى:
امــروزه دســت اندرکاران بهداشــت و درمــان در جامعــه انســانى و جمعیــت دامــى، یــک اصــل را ســفارش 
ــر آن اســت. همیشــه  ــان و مقــدم ب ــر از درم ــارت اســت از این کــه پیشــگیرى بهت ــن اصــل عب ــد، ای مى کنن
ــا دام هــا را تهدیــد مى کنــد. اگــر دام هــا بــه هــر یــک ایــن بیمارى هــا  بیمارى هــاى فراوانــى ازجملــه قانقاری
ــادى  ــادى زی ــاى اقتص ــور زیان ه ــرورى کش ــه دامپ ــوند، ب ــار ش ــر، دچ ــا واگی ــارى قانقاری ــوص بیم به خص
مى رســد. درنتیجــه تــالش و زحمت هــاى شــبانه روزى دامــداران بــه خطــر مى افتــد. یــک عــده از دامــداران 
ســنتى کشــور، عشــایر هســتند. بــا توجــه بــه کــوچ و جابه جایــى دام هــا از منطقــه اى بــه منطقــه اى دیگــر، 
ممکــن اســت یــک بیمــارى از یــک منطقــه خیلــى راحــت بــه مناطــق دیگــر ســرایت کنــد. درنتیجــه شــرایط 
گســترش یــک بیمــارى در اســتان و کشــور فراهــم خواهــد شــد. در ایــن صــورت به راحتــى نمى تــوان بعضــى 
از بیمارى هــا را درمــان کــرد. اگــر هــم امــکان داشــته باشــد، هزینه هــاى زیــادى خواهــد داشــت. از طــرف 
دیگــر، مدت زمــان زیــادى طــول مى کشــد تــا دام، ســالمت خــود را بــه دســت آورد. درنتیجــه مقــدار تولیــد 
آن کــم خواهــد شــد کــه ایــن بــه ســود دامــدار نیســت. به این ترتیــب بــراى ســالمت دام هــا و جلوگیــرى از 
کــم شــدن تولیــدات دامــى، بایــد در کنــار ســایر راه هــا بــه مایه کوبــى یــا واکسیناســیون دام هــا توجــه شــود. 

واکسیناســیون یــک اصــل مهــم در پیشــگیرى اســت و بایــد در جهــت گســترش آن بکوشــیم.
از طــرف دیگــر اگــر واکســن به درســتى و در زمــان مناســب مصــرف نشــود، نیــز باعــث تلــف شــدن 
دام هــا و زیان هــاى اقتصــادى زیــادى مى شــود. البتــه بهتــر اســت بــراى جلوگیــرى از خســارات اقتصــادى 
ــار واکسیناســیون از داروهــاى ضــد انگلــى و یکســرى اقدامــات آموزشــى و بهداشــتى قرنطینــه اى  در کن
نیــز اســتفاده شــود. چــون یکــى از راه هــاى پیشــگیرى از بیمارى هــاى قانقاریــا اســتفاده از داروهــاى ضــد 

انگلــى اســت.
البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه با تولیـد واکسـن در بخـش بى هـوازى موسسـه رازى نه تنها براى پیشـگیرى 
از بیمـارى و به تبـع آن باعـث جلوگیـرى از خسـارات اقتصـادى در سـطح کشـور مى شـود بلکـه جلـوى خروج 

میلیونـى ارز از کشـور مى شـود کـه ایـن نیـز بـه اقتصاد کشـور کمـک مى کند.

آثار بهداشتى:) 1
ــع  ــیون به موق ــا واکسیناس ــداران ب دام
ــول  ــردن اص ــت ک ــود و رعای ــاى خ دام ه
دامــى  تولیــدات  روزبــه روز  بهداشــتى، 
درآمــد  و  می دهنــد  افزایــش  را  خــود 
ــد آورد  ــت خواهن ــه دس ــز ب ــبى نی مناس
ــال  ــک ری ــر ی ــه اگ ــود ک ــه نم ــد توج بای
دام  بهداشــت  و  واکسیناســیون  بــراى 
باعــث جلوگیــري از هــزاران ریــال زیانــى 
ــود  ــه وج ــا ب ــر بیمارى ه ــه براث ــت ک اس

یــد. مى آ
هرچنـد بیمـارى قانقاریـا یـک بیمارى 
زئونـوز اسـت کـه باعـث بیمارى در انسـان 
مى شـود امـا بـا جلوگیـرى از ایـن بیمارى 

در دام مى توانـد آثـار روانـى بهداشـتى بـراى جامعـه انسـانى را به دنبـال داشـته باشـد ( شـکل 7).

شکل 7 ـ دام آلوده به بیماري قانقاریا
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

آینده نگرى و چشم انداز:) 2
 با توجه به نقاط ضعف در کنترل و پیشگیرى بیمارى قانقاریا که شامل:

.عدم وجود برنامه مدون کنترل و پیشگیرى بیمارى قانقاریا
.عدم وجود نقشه پراکندگى بیمارى در سطح کشور
.عدم وجود پرسنل کارشناس ورزیده کافى در سطح دامدارى ها
.ناکافى بودن هماهنگى بین سازمان هاى مرتبط
.نبود مقررات سخت گیرانه ملى در خصوص کنترل و پیشگیرى بیمارى قانقاریا
.عدم وجود برنامه مدون آموزش عمومى در خصوص کنترل و پیشگیرى بیمارى قانقاریا
عدم نظارت و کنترل بهداشتى بر کشتار دام در روستاها است

و علیرغـم ایـن نقـاط ضعف ذکرشـده ولـى به دلیل وجـود محققیـن و متخصصین برجسـته باکتریولوژى در 
موسسـه رازى و در سـطح کشـور، وجـود اعتبـارات خـوب در سـطح ملى، وجود سـازمان هاى مختلـف مرتبط با 
 IT موضـوع توسـعه کشـتارگاه هاى صنعتـى در برخـى نقـاط کشـور، امـکان تولید واکسـن و گسـترش خدمات
در کشـور مى تـوان ایـن نقـاط ضعـف را بـه نقـاط قـوت تبدیل کرد. کـه درواقـع چشـم انداز آینده تبدیـل نقاط 

ضعـف بـه نقاط قوت اسـت.
عـدم واکسیناسـیون باعـث خسـارات اقتصـادى زیـان آورى بـه دامپرورى کشـور مى شـود و اگر واکسـن نیز 
کیفیـت باالیـى را نداشـته باشـد و یـا با فّنـاورى روز دنیا هماهنگ نباشـد باعث پیشـگیرى مقتدرانه نمى شـود.

بنابراین در چشم انداز آینده باال بردن کیفیت واکسن ها بسیار اهمیت دارد.
از کارهایـى کـه مى تـوان انجـام داد واکسـن در فرمانتـور اسـت تـا بـه تولیـد حجـم زیـاد بـار میکروبـى در 

میلى لیتـر و بـه دنبـال آن مقـدار توکسـین بیشـتر باعـث کارایـى و مؤثـر بـودن واکسـن شـود.
و همین طـور تهیـه واکسـن به صـورت پلـى واالن (6 واالن) با واکسـن هاى شـاربن عالمتى و آنتروتوکسـمى 
4 ظرفیتـى اسـت. تـا بدیـن ترتیـب هم تعداد دفعـات و هم مقـدار تزریق کم شـود و همچنین از نیروى انسـانى 

کمترى جهت واکسیناسـیون اسـتفاده شود.
البتـه مى تـوان تحقیقاتـى نیـز درزمینهٴ واکسـن هاى سـاب یونیت نیز داشـت و تحقیقاتى نیـز درزمینهٴ تهیه 

این واکسـن به صورت سـاب یونیتى که فقط از آلفا توکسـین تشـکیل شـده باشـد داشـت.
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واکسن شاربن

Live uncapsulated Sporoe Anthrax Vaccine

واکسـن شـاربن از کشـت زنـده و فعـال باکتـرى باسـیلوس آنتراسـیس (Bacillus anthracis) تهیه شـده 
مى شـود. واکسـن شـاربن جهـت ایجـاد ایمنـى فعـال (Active Immunization) در گوسـفند، بز، گاو، اسـب و 

دیگـر حیوانـات حسـاس تهیـه و مصـرف مى شـود (شـکل 8).
ایـن واکسـن طبـق پروتکل هـاى رسـمى و بین المللـى و دسـتورالعمل هاى منابـع علمـى (FAO, OIE) و بر 
اسـاس فارماکوپه هـاى اروپـا و آمریـکا و بـا رعایـت کلیـه شـرایط الزم آزمایشـگاهى بـراى تولیـد فرآورده هـاى 

بیولوژیـک ازنظـر GMP و GLP تهیـه مى شـود.
 درحـال حاضـر حجـم تولیـد سـاالنه این واکسـن به صورت متوسـط حـدود 50 میلیـون دز گوسـفندى در 
سـال اسـت. در ایـران واکسـن شـاربن تنهـا در موسسـه رازى تهیه شـده و در اختیـار سـازمان دامپزشـکى کل 
کشـور قـرار مى گیـرد تـا در سـطح کشـور و در مناطـق موردنیـاز در دامدارى هـاى صنعتـى و سـنتى مصـرف 
 Efficacy) گـردد. تولیـد و مصـرف این واکسـن از سـال 1310 در موسسـه رازى با سـطح کفایـت و توانمنـدى
High) بـاال موجـب شـده بیمـارى در کشـور کنتـرل گـردد. با توجـه به زونـوز بودن بیمـارى و وجـود مرزهاى 
طوالنـى ایـران بـا کشـورهاى هم جوار و رواج ورود غیرقانونى و بدون کنترل دام به کشـور نقش واکسـن شـاربن 

در پیشـگیرى از شـیوع و انتشـار بیمـارى بسـیار حائز اهمیت اسـت.
تولیـد ایـن واکسـن بـا حداقـل هزینـه در موسسـه رازى موجب پیشـگیرى از بروز و شـیوع بیمارى شـاربن 
در بیـن نشـخوارکنندگان کوچـک (گوسـفند و بز) شـده اسـت کـه میزبان اصلى بیمارى محسـوب مى شـوند و 
از خسـارات بسـیار سـنگین اقتصادى و موارد انسـانى جلوگیرى کرده اسـت. این واکسـن از سـویه بین المللى) 
B. anthracis Sterne 34F2 (تهیـه مى شـود. واکسـن شـاربن از انـواع فرآورده هاى اسـتراتژیک و اعتبارى بوده 
و هـر دز واکسـن بـا کمتریـن قیمـت (در حـال حاضـر معـادل 520 ریـال) در اختیـار دامـداران قـرار مى گیرد. 
واکسـن شـاربن در بطرى هـاى پالسـتیکى مخصـوص بـه حجـم یک صـد میلى لیتـر تقسـیم و در کارتن هـاى 
25 عـددى مقوایـى بسـته بندى و بـا رعایـت اصـل زنجیـره سـرد توزیـع مى شـود. هـر بطـرى محتـوى یک صد 

میلى لیتـر واکسـن برابـر بـا دویسـت دز گوسـفندى و پنجاه دز گاوى اسـت.
 مطالعـه و فعالیت هـاى تولیـدى در مورد واکسـن شـاربن با تحقیق و بررسـى در مورد عامل بیمارى شـاربن 
و جداسـازى آن شـروع و در سـال 1312 تولید واکسـن با اسـتفاده از سویه شماره یک پاسـتور آغاز شد در سال 
1335 سـویه حـاد و بومـى C2 بـه روش اسـترن تخفیـف حـدت داده شـد و بانـام C5 و به عنوان سـوش تولید 
واکسـن مورداسـتفاده قرار گرفت. از سـال 1356 واکسـن شاربن با اسـتفاده از سویه اسـترن (34F2) تهیه شده 

شکل 8 ـ  واکسن شاربن
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و ایـن روش تـا بـه امـروز ادامـه دارد. میـزان تولیـد واکسـن شـاربن بنا به درخواسـت سـازمان دامپزشـکى کل 
کشـور از 7000 دز گوسـفندى در سـال 1310 تـا 92 میلیـون در سـال 1375 افزایـش داشـته اسـت. در حال 
حاضـر بـا توجـه به توانمندى واکسـن در کنتـرل بیمارى و با برنامه هدفمندسـازى واکسیناسـیون در کشـور بر 
اسـاس وجـود و عـدم وجـود گزارش هـاى بیمـارى در اسـتان هاى مختلـف تولید و مصـرف آن هدفمند شـده و 

بنـا بـر نیاز و درخواسـت تهیه مى شـود.

شکل 9 ـ نمودار تولید واکسن شاربن طى سال هاى 1367 تا 1393
در موسسه رازى

بیمارى شاربن:
بیمـارى شـاربن یـک بیمـارى حـاد، تـب دار، تک گیر یـا همه گیـر بومى در پسـتانداران و انسـان اسـت. این 
بیمـارى در درجـه اول بیمـارى علفخـواران بـوده، اگرچـه تمـام پسـتانداران ازجملـه انسـان، و حداقـل برخـى 
پرنـدگان مثـل شـترمرغ نیـز بـه آن مبتـال مى شـوند. تلفـات ناشـى از بیمـارى بخصـوص در علفخواران بسـیار 
باالسـت. حساسـیت حیوانـات اهلـى بـه شـاربن بـه ترتیـب زیـر کاهـش مى یابـد: گوسـفند، گاو، بـز، گاومیش، 
شـتر، اسـب، خـوك، سـگ، گربه. علفخواران وحشـى مثـل گوزن، بـز کوهى، گاومیش وحشـى، فیل نیز بسـیار 
حسـاس هسـتند. پرنـدگان به جـز شـترمرغ، غـاز و اردك مقـاوم هسـتند. حیوانات خونسـرد کامـًال مقاوم اند اما 
عامـل بیمـارى را تـا 40 روز در روده خـود حمـل مى کننـد. بـر اسـاس حساسـیت بـه بیمـارى میـزان ابتـال و 
تلفـات حیوانـات بیـن 80-20 درصـد متغیـر اسـت. ایـن بیمـارى یکـى از بیمارى هـاى زئونوز بوده و گسـترش 
جهانـى دارد. بیمـارى شـاربن حداقـل بـه سـه شـکل مختلـف فوق حـاد، حـاد و تحت حاد تـا مزمـن در دام ها 
اتفـاق مى افتـد. نشـخوارکنندگان عمدتـاً˝ بـه اشـکال فوق حاد و حاد، اسـب ها به شـکل حاد، سـگ ها و گربه ها 
و خوك هـا بـه شـکل تحـت حـاد تـا مزمـن مبتـال مى شـوند. بـا توجـه بـه مرزهـاى طوالنـى کشـور ایـران بـا 
همسـایه هاى شـمالى و غربـى و شـرقى و احتمـال ورود غیرقانونـى دام هـاى آلوده و مبتالبه شـاربن عـدم تولید 
و مصـرف واکسـن در تمـام کشـور به خصـوص نواحـى مذکور خطر اشـاعه ابتـال دام ها و بـه دنبال آن انسـان به 
ایـن بیمـارى مى توانـد ضمـن ایجـاد خسـارت هاى اقتصـادى سـنگین منجر به بـروز مـوارد همه گیرى انسـانى 
نیـز بگـردد. حیوانـات در معرض خطر شـامل گوسـفند، بز، گاو و اسـب هسـتند. در سـال 1941 میـالدى براثر 
شـیوع شـاربن در ایـران بیـش از یک میلیـون رأس گوسـفند تلـف شـدند. در سـال 1336 در ایران تعـداد 566 
رأس گاو و گوسـفند و بـز در اثـر ابتـال بـه شـاربن 13 کانـون گاوى و 65 کانـون گوسـفندى تلـف شـدند. بیـن 
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سـال هاى 1613 تـا 1617 اپیدمـى شـاربن در طـول اروپـاى جنوبـى تحـت عنـوان مرگ سـیاه موجب کشـتار 
بیـش از 60000 انسـان و تعـدادى بى شـمارى دام شـد. در اواسـط قرن 19 باندمى شـاربن در بسـیارى از اروپا 
و روسـیه موجـب تلفاتـى معـادل 20 تا 30 درصد گوسـفندان و گاوان و در فرانسـه 50 درصد تلفات دامى شـد.

اتیولوژى:
عامـل بیمـارى باسـیلى میله اى شـکل، هـوازى، گرم مثبت و اسـپوردار و غیـر متحرك از جنس باسیلوسـها 
بنام باسـیلوس آنتراسـیس اسـت. باسـیلوس آنتراسـیس جز خانواده باسیالسـه و جنس باسـیلوس اسـت که به 

طـول 10-3 میکرومتـر و قطر 1/3-1 میکرومتر اسـت.
شـکل پرگنـه باسـیلوس آنتراسـیس پـس از یک شـب انکوباسـیون بـر روى آگار خـون دار کامـًال مشـخص 
مى شـود. پرگنـه نسـبتاً بـزرگ بـه قطر حـدود 0/5-0/3 سـانتیمتر و سـفید مایل به خاکسـترى، بـدون همولیز 
چسـبنده و بدبـو بـوده و ظاهرى شـبیه خرده شیشـه دارد. سـلول هاى زایشـى باسـیلوس آنتراسـیس بـزرگ، به 
طـول 5-3 میکرومتـر و عـرض 1 میکرومتـر هسـتند. اسـپورهاى مرکـزى بیضـوى کـه در پایـان مرحلـه رشـد 
لگاریتمـى تشـکیل مى شـوند دیـواره باکتـرى را متورم نمى کننـد. باکترى غیـر متحرك، گرم مثبـت بوده اغلب 
زنجیرهـاى دراز در محیـط کشـت تشـکیل مى دهد. درحالى کـه در بدن میزبـان به صورت دوتایى یـا زنجیرهاى 
کوتـاه دیـده مى شـود. باکتـرى در بافـت آلـوده کپسـول دار بـوده ولـى هنـگام رشـد در محیـط کشـت ایـن 
خاصیـت را از دسـت مى دهـد. چنانچـه باکتـرى در خـون دیفیبرینـه اسـب به مـدت 6-4 سـاعت در 37 درجه 
سـانتى گراد نگهـدارى شـده و یـا بـر روى محیـط آگار مغذى حـاوى 0/7 درصـد بیکربنات سـدیم در 37 درجه 
در حضـور co2 کشـت داده شـود کپسـول تشـکیل مى دهـد. باسـیل شـاربن نیـاز بـه شـرایط بسـیار اختصاصى 
بـراى رشـد در خـاك را دارد. خاك هـاى قلیائـى حـاوى مقادیـر کافـى نیتـروژن، کلسـیم و مـواد آلى همـراه با 
تغییـرات شـدید آب وهوائـى نظیـر خشک سـالى بعـد از بارندگى شـدید براى رشـد باسـیل در خاك الزم اسـت. 
 60) PXO2 اسـت. پالسـمید PXO2 و PXO1 حـدت باسـیلوس آنتراسـیس ناشـى از دو پالسـمید به نام هـاى
مـگا دالتـون) حامـل ژن هـاى موردنیـاز براى سـنتز کپسـول ضدفاگوسـیتوزى پلى دى گلوتامیک اسـید اسـت 
کـه گریـز آن را از سیسـتم ایمنـى میزبـان تسـهیل مى نمایـد. پالسـمید 110 مـگا دالتونى PXO1 براى سـنتز 
سـه نـوع پروتئین هـاى توکسـین شـاربن بنام هاى فاکتـور Ι عامـل آدم (EF) فاکتـور ΙΙ پادگـن محافظت کننده 
(PA) و فاکتـور ΙΙΙ عامـل کشـندگى (LF) موردنیـاز اسـت. ایـن پروتئین هـا به صـورت دوتایـى بـراى تولیـد دو 
توکسـین شـاربن بنام هـاى توکسـین آدم (EF و PA) و توکسـین کشـندگى (LF و PA) عمـل مى کنند. اگرچه 
فاکتـور Ι و Ι Ι Ι بـه تنهائـى فعالیت هـاى بیولوژیکـى را نشـان نمى دهنـد، فعالیت هـاى آن ها فقـط زمانى به طور 
کامل بیان مى شـود که همراه با فاکتور Ι Ι باشـند. واکسـن سـویه اسـترن 34F2 فاقد پالسـمید PXO2 اسـت.

اپیدمیولوژى
ــر  ــکل 10). عص ــت (ش ــده اس ــناخته ش ــى ش ــاى عفون ــن بیمارى ه ــزء قدیمى تری ــاربن ج ــارى ش بیم
ــروزه  ــاز شــد. ام ــاربن آغ ــارى ش ــل بیم ــات عام ــخ و بررســى خصوصی ــرت ک ــا کشــف راب باکترى شناســى ب
شــاربن به اســتثناء مناطــق قطــب جنــوب در تمامــى قاره هــا وجــود دارد و در آســیا و آفریقــا بســیار گســترده 
ــى  ــر پیشــرفت خوب ــاى اخی ــد در دهه ه ــارزه کرده ان ــى مب ــاى حیوان ــا همه گیرى ه ــه ب اســت. کشــورهایى ک
داشــته اند. بازدهــى خدمــات دامپزشــکى، پراکندگــى گونه هــاى حیوانــات حســاس، ترکیــب خــاك، شــرایط 
ــر وقــوع  ــاورى تولیــد دام قطعــاً ب آب وهوایــى، اکوسیســتم ها، تولیــد علوفــه و رژیم هــاى غذایــى و ســطح فّن
بیمــارى شــاربن تأثیــر دارنــد. بهتریــن راه مبــارزه بــا بیمــارى واکسیناســیون دام هــا بــا واکســن هاى مؤثــر در 
مناطــق آلــوده اســت. در ایــران شــاربن بــه دلیــل گســتردگى وســیع هنــوز یکــى از جدى تریــن بیمارى هــاى 
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ــن بیمــارى در کشــور  ــون بررســى هاى منظــم و سیســتماتیک از ای ــا و انســان اســت. تاکن ــى در دام ه عفون
انجــام نگرفتــه اســت. بیمــارى تاکنــون از طریــق واکسیناســیون عمومــى دام هــا تحــت کنتــرل بــوده اســت. 
ــارى  ــروز بیم ــت. ب ــده اس ــور دیده ش ــف کش ــاط مختل ــارى در نق ــى از بیم ــاله کانون های ــن همه س باوجودای
ــن مناطــق  ــا اســت. در ای ــل واکسیناســیون ناقــص دام ه ــه دلی ــاالً ب ــن مناطــق احتم به طــور محــدود در ای
ــراى طراحــى  حتــى بیمــاران انســانى نیــز گزارش شــده اســت (گزارش هــاى ســازمان دامپزشــکى کشــور). ب
برنامه هــاى پیشــگیرى و کنتــرل بیمــارى الزم اســت کــه اپیدمیولــوژى بیمــارى مشــخص شــود. خاك هــاى 
قلیائــى کــه حــاوى مقادیــر مناســب نیتــروژن، کلســیم و مــواد آلــى باشــند بــه همــراه تغییــرات ناگهانــى و 
ــاربن  ــارى ش ــروز بیم ــراى ب ــالى ب ــک دوره خشک س ــس از ی ــدید پ ــاى ش ــر باران ه ــى نظی ــدید آب وهوای ش
ــا تحــت یــک چرخــه زایشــى در خــاك  ــردد، ارگانیزم ه ــن شــرایط فراهــم گ مناســب هســتند. وقتى کــه ای
ــه حــدى افزایــش مى دهــد کــه  ــه اســپور تبدیــل مى شــوند. ایــن پروســه غلظــت اســپورهاى شــاربن را ب ب
ــور  ــارى به ط ــارى از بیم ــى ع ــل طوالن ــس از فواص ــردد و پ ــارى گ ــه بیم ــر ب ــواران منج ــد در علفخ مى توان
ــرده اســت  ــه شــاربن مجــدداً شــیوع پیداک ــان ک ــد در مناطــق متعــددى از جه ــى بیمــارى شــیوع یاب اتفاق
ــوده کــه باعــث بقــا اســپورها در  ــا مــواد آلــى ب ــا کمــى قلیائــى و غنــى ب داراى خاك هــاى آهکــى خنثــى ی
خــاك شــده اســت. اصــوالً ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه خاك هایــى بــا ایــن شــرایط بــر باســیل هاى رویشــى 
ــرى و  ــه اســپور شــدن باکت ــل ب ــاى زایشــى، رشــد و مجــدداً تبدی ــذارده و باعــث چرخه ه ــر گ ــاربن تأثی ش
منجــر بــه افزایــش کلــى غلظــت اســپورها در خــاك مى شــود. باوجودایــن، ارگانیزم هــاى رویشــى باســیلوس 
آنتراســیس احتیاجــات بســیار خــاص غذایــى و فیزیولوژیکــى دارنــد تــا بتواننــد در خــاك از بــدن میزبــان بــه 
بقــا خــود ادامــه دهنــد. در عــوض عوامــل خــاص خــاك در مناطــق آندمیــک ممکــن اســت شــرایط محیطــى 
را کــه کمــک بــه حفــظ و بقــا اســپور هاى شــاربن در خــاك مى شــود را بــه وجــود آورده و طــول دوره بقــا 
آن هــا را افزایــش دهــد. بنابرایــن pH نســبتاً قلیائــى و طبیعــت آهکــى خــاك شــرایط مســاعدى بــراى بقــاى 
ــراى  ــاى ماســه اى و شــنى ب ــه خاك ه ــال دارد ک ــن احتم ــى آورد. همچنی ــه وجــود م اســپورها در محیــط ب
نگهــدارى و حفــظ اســپور ها مناســب نباشــد و چنانچــه اســپورهایى در آن هــا وجــود داشــته باشــد به ســرعت 
ــد. اســیدیته خــاك طــول دوره بقــا اســپورهایى  ــان آب شســته شــده و از بیــن مى رون از طریــق عمــل جری
ــگام  ــع هن ــپورها در مرات ــق استنشــاق اس ــا از طری ــد. دام ه ــده اند کاهــش مى ده ــه در خــاك تشکیل ش را ک
ــد. اســترس هاى موقــت  ــا بلــع میــزان کشــندهاى از آن هــا در موقــع چــرا مبتــال گردن ایجــاد گردوخــاك ی
ــى، بیمارى هــاى انگلــى و غیــره کــه ممکــن اســت سیســتم ایمنــى دام را تضعیــف  فصلــى نظیــر دوره فحل
ــر نماینــد.  ــراى ایجــاد بیمــارى را کاهــش دهنــد مشــکل را پیچیده ت کننــد و درنتیجــه میــزان دز عفونــى ب
ــم اســت.  ــیار مه ــارى بس ــى بیم ــا و انســان در مناطــق بوم ــارى در دام ه ــاد بیم ــراى ایج ــى خــاك ب آلودگ
ــا در  ــوده و دام ه ــر ب ــع فقی ــع خشک ســالى کــه مرات ــژه در مواق ــز به وی ــن بیمــارى در تابســتان و پایی بنابرای
ــن  ــود. درنتیجــه در ای ــا خــاك داشــته باشــند شــایع تر خواهــد ب ــد تمــاس بیشــترى ب حیــن چــرا مجبورن
مناطــق بایــد بــه واکسیناســیون کامــل دام هــاى حســاس توجــه بیشــترى مبــذول گــردد. مطالعــات اکولــوژى 
ــه اثبــات مى رســاند. ایــن بررســى ها نشــان مى دهنــد  ــان را ب شــاربن ارتبــاط بیــن باکتــرى، محیــط و میزب
کــه عامــل بیمــارى ممکــن اســت در خــارج از بــدن میزبــان آلــوده تکثیــر یابــد. مشــاهدات اپیدمیولوژیکــى 
ــادى  ــال هاى متم ــزم را س ــپور- ارگانی ــزم- اس ــه ارگانی ــاى مناســب چرخ ــه خاك ه ــد ک ــان مى ده ــز نش نی
بــدون اینکــه دام هــا آلــوده گردنــد حفــظ مى کنــد. در برخــى از نقــاط ایــران کــه واکسیناســیون دام هــا علیــه 
ــال هاى  ــاده اســت. در س ــاق افت ــارى اتف ــیوع بیم ــات ش ــى اوق ــود گاه ــام نمى ش ــل انج ــور کام ــاربن به ط ش
ــا در مناطــق دیگــر به صــورت  اخیــر شــیوع شــاربن در برخــى مناطــق اســتان اصفهــان در مرکــز ایــران و ی

کانونــى بــه وجــود آمــده اســت.
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 شکل 10ـ  تصویر باسیل هاى شاربن روى اسالید تصویر کلنى هاى شاربن روى ژلوز تصویر باسیل شاربن حاد (کپسول دار)

پیشگیرى و کنترل:
کنتـرل بیمـارى شـاربن نقش مهمى در جلوگیرى از شـیوع و انتشـار آن دارد که از طریـق ثبت جغرافیایى تمام 
مـوارد بیمـارى شـاربن و محل هایـى کـه الشـه ها دفن شـده پایـه و اسـاس برنامه کنترلى اسـت. نگهـدارى و چراى 
حیوانـات و کشـت گیاهـان علوفـه اى در ایـن مکان هـا باید ممنوع شـود. اصالح مراتـع و چراگاه ها، شـخم زدن آن ها 
و کشـت گیاهـان مانع تجمع باسـیلوس آنتراسـیس مى شـود درصورتى کـه بیمارى در مـزارع بروز کند مى بایسـتى 
بالفاصلـه مراتـع را تخلیـه نمـوده، آن هـا را شـخم زد و مورداسـتفاده حیوانـات قـرار نـداد. گله هـا را مى بایسـتى در 
اصطبـل نگهـدارى کرده و کشـتار حیوانات مریض یا مشـکوك را ممنوع کـرد. فرآورده هاى جنبى ایـن نوع حیوانات 
را معـدوم کـرد، شـیر آن هـا را بایـد حـرارت داد و الشـه ها را سـوزاند. پوسـت کنـدن الشـه ها ممنـوع اسـت. درمان 
به موقـع حیوانـات مریـض و مشـکوك با دز بـاالى پنى سـیلین از طریق عضالنى یا سـایر آنتى بیوتیک هاى مناسـب 

روش مؤثـرى اسـت. کـود و بسـتر دام ها باید ضدعفونى شـود.

واکسیناسیون:
واکسیناسـیون نقـش بسـیار مهمـى در پیشـگیرى و کنتـرل بیمـارى دارد. بـا توجـه بـه فـرم مقـاوم و دوام 
طوالنى مـدت باکتـرى در محیـط به ویـژه در خـاك و مراتـع و حتى بسـتر اصطبل و نیز مشـترك بـودن بیمارى 
بین انسـان و دام واکسیناسـیون در پیشـگیرى و کنترل جایگاه ویژه اى دارد. واکسـنى که براى بیمارى شـاربن 
در جهـان مورداسـتفاده قـرار مى گیـرد واکسـن زنده تهیه شـده از باسـیلوس آنتراسـیس اسـت که حـدت آن با 

حـذف کپسـول باکتـرى کاهش یافته اسـت.

تاریخچه تولید واکسن شاربن در ایران و جهان
پاسـتور بـراى اولیـن بـار بـا همـکارى شـامبرالند در سـال 1881 توانسـت با نگاه داشـتن کشـت این باسـیل 



27 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

در دمـاى 43-42 درجـه سـانتى گراد تخفیفـى در حـدت آن بـه وجـود آورد و بـه ترتیبـى کـه پـس از 10-20   
گوسـفند و حتـى خرگـوش نیـز تلـف نشـد و پـس از 30-20 روز دیگـر خوکچه هنـدى را نیـز نمى کشـت و پس 
از 43 روز حتـى بـراى مـوش کوچـک سـفید نیـز بـى آزار شـد، تخفیـف حـدت در ایـن روش یک حالـت ژنوتپى 
اسـت و میکـروب بـا کشـت بـر روى محیط هـا بحـدت سـابق نخواهد رسـید ولـى مى توان حـدت آن را بـا تزریق 
مکـرر بـه حیوانـات کوچـک و حسـاس آزمایشـگاهى مجـدداً افزایـش داد. پاسـتور در آزمایـش تاریخـى خود که 
در پـوى لوفـر انجـام شـد بـراى واکسـینه کـردن حیوانـات تحـت آزمایـش خـود از دو واکسـن کـه یکى قـادر به 
کشـتن خوکچه هنـدى و خرگـوش نبـود و دومـى کـه بـراى خوکچه هنـدى و مـوش سـفید کوچک کشـنده بود 
به نـام واکسـن هاى اسـتفاده کـرد و بـراى اولین بار نتیجه درخشـان واکسیناسـیون را نشـان داد. واکسـن پاسـتور 
کـه بیـش از نیم قـرن در جهـان مورداسـتفاده بود کم کم با پیشـرفت هایى عیوب آن مشـخص شـد کـه مهم ترین 
آن هـا یکـى مضـر بـودن بـراى بعضـى از حیوانـات و دوم بى اثـر بـودن آن در اثـر گذشـت مدت زمانى کـه از تهیه 
واکسـن گذشـته بـود. چنانچـه ثابت شـده واکسـن پاسـتور به محـض تهیـه شـدن بایـد مصـرف شـود و در خارج 
ازمایشـگاه نمى تـوان آن را نگـه داشـت. ایـن نظـرات در ایران نیز کامـًال تحت مطالعـه قرارگرفته بـود و مخصوصاً 
هنگامى کـه بـراى تزریق اسـب هاى ارتش و گوسـفندان از واکسـن هاى سـاخت موسسـه پاسـتور پاریس اسـتفاده 
مى شـد ایـن مسـئله به وضـوح مشـخص و تعییـن شـده بـود. شـوو (Shouve) نشـان داد کـه هـرگاه کشـت هاى 
میکـروب شـاربن را مدتـى تحـت تأثیر هـواى متراکم قـرار دهند به تدریـج در حدت خود تخفیـف حاصل مى کند 
و تبدیـل بـه واکسـن مى گردنـد و با یک دز مى تـوان ایمنى قوى در دام ایجـاد کرد. به منظور جلوگیـرى از معایب 
واکسـن هاى پاسـتور واکسـن هاى هاگـدار به وسـیله سینکوسـکى در سـال 1884 تهیـه شـد و بـا نتایـج رضایـت 
بخشـى مورداسـتفاده قـرار گرفـت و پـس از مطالعـات اى هرن در سـال 1915 رواج بیشـترى گرفت تـا اینکه در 
سـال 1930 موسسـه پاسـتور پاریس از سـاختن واکسـن هاى قدیمى صرف نظر کرده و واکسـن جدید پذیرفته و 
بـه تهیـه آن اقـدام کرد. موسسـه رازى پـس از مطالعاتى که در ابتـدا کار انجام داد این نوع واکسـن را پذیرفته و از 
سـال 1310 واکسـن هاگدار تهیه و مورداسـتفاده قرار گرفت. ماکس اسـترن در سـال 1932 در آفریقاى جنوبى 
متوجـه حالتـى از باکتـرى شـد که کپسـول خـود را ازدسـت داده اسـت. از این حالت باکترى اسـتفاده کـرده و در 
سـال 1947 واکسـنى از آن تهیـه بـا مخلوط سـاپونین در زیـر جلد حیوانات تزریـق کرد و ایمنى کامل به دسـت 
آورد. در موسسـه رازى در سـال 1356 در روى ایـن سـویه مطالعاتـى انجـام گرفـت و از آن تاریـخ تاکنـون با این 

سـویه (سـویه 34F2 اسـترن بدون کپسـول) که بسـیار بى آزار و مطمئن اسـت واکسـن تهیه مى شـود.

مؤسسات تولیدکننده واکسن در منطقه و جهان
در حـال حاضـر تولیدکننده هـاى واکسـن شـاربن در منطقـه و جهـان بـر اسـاس گـزارش WHO در سـال 

1998 بـه شـرح زیر اسـت:
 اسـترالیا، بنـگالدش، بریتانیـا، چین، کلمبیا، جمهورى چک، اتیوپى، فرانسـه، مجارسـتان، هنـد، اندونزى، 

ژاپـن، کنیـا، کـره جنوبى، نپـال، هلند، پاکسـتان، آفریقاى جنوبى، ترکیـه، اروگوئه، آمریـکا، زامبیا.
 در ایتالیا با سویه هاى پاستور 1 و پاستور 2 و ادجوان ساپونین تهیه مى شود.

 در رومانى با استفاده از سویه استرن و با ادجوان ساپونین واکسن شاربن تهیه مى کنند.
 در روسیه با استفاده از سویه 55 بدون ادجوان واکسن تهیه مى شود.

عوامل مؤثر در برنامه هاى تولید واکسن
نقاط قوت

 وجود بخش تحقیق و تولید واکسن هاى هوازى در موسسه رازى باسابقه طوالنى در تولید واکسن
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 وجود سویه استاندارد و بین المللى 34F2 (استرن) براى تولید واکسن
 وجود سویه حاد براى بررسى توانمندى (Potency test) واکسن

 ایمن زایى نزدیک به صددرصدى واکسن
 عدم خطر بازگشت پذیرى سویه واکسن به سویه حاد

 وجود آزمایشگاه تحقیقات و توسعه (R& D) در بخش تولید واکسن
 پایدارى واکسن براى مدت دو سال پس از تولید

 وجود آزمایشگاه ها با تجهیزات پیشرفته در موسسه در کنار بخش تولید واکسن
 وجود حس مشارکت باال در بخش هاى مرتبط از طرف همکاران شاغل در موسسه

 مشترى مدار بودن واکسن
 توان مالى مناسب موسسه

 توجـه مدیریت موسسـه به مسـائل تولیـد و همکارى در تأمین شـرایط مناسـب تر و فرآورده هاى باکیفیت 
بهتر

 اطالع رسانى مناسب رساناهاى کشور از موسسه به سطح عمومى جامعه
 به روز بودن اطالعات مسئولین تولید واکسن به کمک مراکز اطالع رسانى موجود در موسسه

 وجود فضاهاى الزم و مناسب براى انجام آزمایش ها و اجراى طرح هاى تحقیقاتى در موسسه رازى
 اجراى طرح هاى تحقیقاتى الزم درزمینهٴ تهیه واکسن

فرصت ها
 تنها متولى تولید واکسن در کشور موسسه رازى است

 رضایت مصرف کنندگان از واکسن
 ارتباط تولیدکنندگان واکسن با مصرف کنندگان از طریق نمونه برداران طرح هاى تحقیقاتى

 ارتباط تولیدکنندگان واکسن با مراکز بین المللى و رفرانس صادرکننده دستورالعمل هاى تشخیص و تولید
 قیمت مناسب واکسن براى مصرف کننده

 عدم دریافت گزارش هاى واکنش زایى واکسن در دام هاى حساس

استراتژى هایى الزم جهت استفاده از نقاط قوت براى بهره بردارى از فرصت ها
 توسعه تحقیقات در زمینه هاى مختلف مربوط به بیمارى  واکسیناسیون و مطالعات پس از واکسن

 توسـعه تحقیقـات در زمینه هـاى مطالعـات اپیدمیولوژیـک و جداسـازى سـویه هاى حـاد و غیـر حـاد از 
آلوده منابـع 

 توسعه تحقیقات درزمینهٴ شناسایى مولکولى و بررسى ارتباط سویه هاى موجود با جدایه هاى جدید
(FAO, OIE مطابق دستورالعمل) تهیه واکسن با گلیسیرین 

 توسعه تحقیقات درزمینهٴ تولید و استفاده از واکسن در محیط مایع
 فراهم کردن امکان تهیه واکسن در فرمانتور

 بهینه سازى محیط کشت واکسن
 تهیه نسل جدید واکسن با استفاده از فاکتور حفاظتى (Protective antigen) باسیلوس آنتراسیس

آینده نگرى و چشم انداز
◄ تالش جهت تأمین اعتبارات الزم براى اجراى برنامه ها از طریق
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◄ جلب حمایت مالى مسئوالن ذى ربط
(WHO و FAO) دریافت بودجه تحقیقاتى از مراکز علمى تحقیقاتى مربوط ◄

◄برگزارى دوره هاى بازآموزى
◄ دریافت امتیازات مالى و اعتبارى از مراکز بین المللى مثل

◄ جذب نیروى انسانى متخصص
◄ به روز نگه داشتن اطالعات علمى و عملى شاغلین در پروسه تولید با آموزش هاى مستمر

◄ برگزارى کارگاه هاى آموزشى دوره اى
◄ توسعه و تأمین فضاى موردنیاز براى تولید واکسن مطابق اصول و مقررات الزم

◄ استقرار ساختمان هاى تقسیم و بسته بندى واکسن در امتداد خط تولید
◄ نصب فرمانتور مخصوص تولید واکسن

◄ استقرار کامل مقررات و استانداردهاى موردنیاز در فضاى تولید
◄ساخت اتاق هاى تمیز

◄ تولید نسل جدید واکسن

● واکسن نوترکیب:
دسترسـى بـه ایـن فنـاورى جدیـد، سـبب پیدایـش حـوزه نوینـى در تولیـد مـواد بیولوژیـک و واکسـن ها  
شـد. در ایـن شـیوه دیگـر الزم نیسـت کل پیکـره باکترى بـه میزبان هـدف تزریق شـود. خوشـبختانه در مورد 
فناورى هایـى مثـل تولیـد واکسـن نوترکیـب، بـا تجهیـزات نه چنـدان پیشـرفته مى توانیـم بـه اهـداف نسـبتاً 
خوبـى دسـت یافـت و درعین حـال ارزش افزوده زیـادى نیز ازنظر اقتصادى کسـب کـرد. این صنعـت را مى توان 
جایگزین مناسـبى براى صنعت نفت و فرآورده هاى آن دانسـت، چراکه اسـتقرار آن نیازمند سـرمایه گذارى هاى 
هنگفـت شـبیه آنچه در نفت و پتروشـیمى وجود دارد، نیسـت و از سـوى دیگـر فراورده هایى بـاارزش اقتصادى 

فوق العـاده زیـاد تولیـد مى کند.
DNA واکسن ●

برنامه تحقیق و توسعه
 تائید هویت مولکولى و شناسنامه دار نمودن سویه واکسن

 جداسازى و شناسایى سویه هاى بیمارى زا و غیر بیمارى زا در مناطق مختلف ایران.
 تعیین هویت و شناسنامه دار نمودن سویه هاى جداشده.

 تعیین حدت (LD50 و MLD) سویه هاى جداشده
 تعیین کانون هاى آلوده بیمارى در کشور

 ارزیابى میدانى واکسن.
 ارزیابى کارایى و ایمن زایى واکسن
 تعیین Immune duration واکسن

 بررسى پایدارى (Stability) واکسن.
 تعیین تیتر Protective واکسن

 تحقیـق مـداوم و دامنـه دار در راسـتاى دسـتیابى بـه فن آورى هـاى نویـن باهـدف بهبـود کیفـى و کمـى 
واکسـن تولید 

 تحقیق درزمینهٴ بهبود محیط کشت، مواد افزودنى و شرایط رشد باکترى در فرآیند تولید واکسن
(Master seed و Working seed) تعیین شرایط بهینه براى نگهدارى بذر مادر و بذرکارى 
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 پژوهـش درزمینـهٴ به کارگیـرى ادجوانت هاى مختلف کالسـیک (روغنـى و معدنى) و نانـو در فرآیند تولید 
واکسن

 راه اندازى آزمون هاى مناسب براى ارزیابى ایمنى ناشى از واکسن در آزمایشگاه
 اثربخشى واکسن در گوسفند و بز با مطالعات میدانى

 بررسى امکان تولید واکسن در محیط مایع (فرمانتور یا بن بن).
 بررسـى امـکان جایگزینى حیوانات آزمایشـگاهى به جاى گوسـفند و بز در آزمایش هـاى تعیین ایمنى زایى 

واکسن
 ساخت واکسن با گلیسیرین طبق دستورالعمل منابع رسمى و بین المللى

 بررسى تولید واکسن توأم شاربن و کزاز
 بررسى امکان تولید واکسن توأم شاربن و آبله براى گوسفند و بز

 بررسى امکان تولید واکسن توأم شاربن و انتروتوکسمى
 تولید نسل جدید واکسن با استفاده از فاکتور حفاظتى باسیلوس آنتراسیس

 جداسـازى و کلونینـگ توکسـین PA باسـیلوس آنتراسـیس و بررسـى ایمنى زایـى آن بـا فرموالسـیون 
ادجوان هـاى پایـه آلومـى و کایتـوزان در حیـوان آزمایشـگاهى بـه هـدف تهیـه واکسـن پایـه توکسـوئیدى

واکسن پاستورلوز گاو و گاومیش

Hemorrhagic septicaemia Vaccine

واکســن پاســتورلوز گاو و گاومیــش واکســنى اســت غیرفعــال تهیه شــده از کشــت فعــال باکتــرى پاســتورال 
مولتوســیدا (Patseuorella multocida) تیــپ B6 کــه پــس از فراهــم شــدن کشــت انبــوه، به وســیله 
فرمالیــن غیرفعــال جهــت ایجــاد ایمنــى فعــال (Active Immunization) در گاو و گاومیــش تهیــه و مصــرف 

.(11 می شود(شــکل 
 ایـن واکسـن طبـق پروتکل هـاى رسـمى و بین المللـى و دسـتورالعمل هاى منابـع علمـى (FAO, OIE) و 
بـر اسـاس فارماکوپه هـاى اروپـا و آمریـکا و بـا رعایـت کلیـه شـرایط الزم تولیـد فرآورده هـاى بیولوژیـک ازنظر 

GMP, GLP تهیـه مى شـود.
 در حال حاضر میزان تولید این واکسـن حدود سـه تا چهار میلیون دز گاوى در سـال اسـت. در ایران واکسـن 
پاسـتورلوز گاوى تنهـا در موسسـه رازى تهیه شـده در اختیـار سـازمان دامپزشـکى کل کشـور قـرار مى گیرد تا 
در سـطح کشـور و در مناطـق موردنیـاز در دامدارى هـاى صنعتـى و سـنتى مصرف گـردد. تولیـد و مصرف این 
واکسـن از سـال 1316 در موسسـه رازى باکفایـت و توانمنـدى باال (Efficacy) موجب شـده بیمارى در کشـور 

شکل 11ـ واکسن پاستورلوز گاو و گاومیش
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کنترل شـده کـه درخواسـت رو بـه افزایـش هرسـاله سـازمان دامپزشـکى کل کشـور حاکـى از توانمنـدى ایـن 
واکسـن اسـت. در سـال 1338 مرتیـوالت از فرموالسـیون واکسـن حـذف و فرمالیـن جایگزیـن شـد. تحقیقات 
نشـان داد که سـویه عامل بیمارى در ایران پاسـتورال مولتوسـیدا تیپ B6 اسـت. تولید این واکسـن در محیط 

مایـع و بـا اسـتفاده از فرمانتور انجام مى شـود.
 فرمانتـور سیسـتمى بسـته و مطمئـن و قابل اعتمـاد اسـت کـه کلیـه فاکتورهـاى تولیـد و کشـت باکتـرى از 
طریـق کامپیوتـر کنتـرل و هدایـت می شـوند. موسسـه رازى بـا اسـتفاده از فرمانتور تـوان تولید به میـزان انبوه را 
فراهم و پاسـخگوى نیازهاى سـازمان دامپزشـکى کل کشـور براى توزیع در سـطح کشور اسـت. تولید این واکسن 
با حداقل هزینه در موسسـه رازى موجب پیشـگیرى از وقوع خسـارات بسـیار سـنگین اقتصادى در کشـور شـده 
اسـت. ایـن واکسـن از سـویه بومـى کـه از گاو با عالئم و عوارض مشـخص پاسـتورلوز جداسـازى و شناسایى شـده 
تهیـه مى شـود. واکسـن پاسـتورلوز از انـواع فرآورده هـاى بهـادار بـوده و هـر دز واکسـن 1500 ریـال بـه فـروش 
مى رسـد و بـا توجـه بـه میـزان تولید درآمـدى حـدود 500 میلیون تومان در سـال را براى موسسـه رازى کسـب 

می شـود. شـکل 12 تولیـد واکسـن پاسـتورلوز گاو و گاومیـش را طـی سـال هاي 67 تـا 93 نشـان  می دهد

شکل 12 ـ تولید واکسن پاستورلوز گاو و گاومیش از سال 1367 تا 1393
در موسسه رازى

ارزش اقتصادى تولید واکسن:
تولیـد واکسـن پاسـتورلوز گاو و گاومیـش در موسسـه رازى بـا حداقل هزینـه تولید، ارزش اقتصادى بسـیار 
زیـادى را بـراى کشـور دارد. تولیـد واکسـن از بروز، شـیوع و انتشـار بیمارى مهلک پاسـتورلوز پیشـگیرى و این 
بیمـارى را در کشـور کنتـرل کـرده اسـت. در صـورت توقف تولید این واکسـن سـازمان دامپزشـکى کل کشـور 
ملـزم بـه خریـد و وارد کردن دارو جهت درمان و نیز واکسـن پاسـتورلوز دام جهت پیشـگیرى از بیمارى خواهد 
شـد کـه خود مسـتلزم صرف هزینه بسـیار سـنگین و خـروج میلیون هـا دالر ارز خواهد بود. در غیـر این صورت 
شـیوع بیمـارى موجـب تلفـات و ضایعـات غیرقابـل جبرانـى بـراى صنعت دامـدارى کشـور را موجب مى شـود. 
ارزش واکسـن تولیـدى موسسـه رازى بـه تهیـه آن بـا اسـتفاده از سـویه بومى (local) اسـت کـه اثرپذیرى آن 

بیـش از واکسـنى اسـت کـه از سـویه غیربومى تهیه می شـود.
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بیمارى پاستورلوز:
پاسـتورلوز گاو و گاومیـش یـا سـپتى سـمى هموراژیـک یـک بیمـارى فـوق حـاد و حـاد در گاو و گاومیش 
اسـت که عامل آن باکترى پاسـتورال مولتوسـیدا سـروتیپ B6 اسـت. مرگ سـریع از عالئم بارز بیمارى اسـت. 
در مبتالیـان تـب شـدید، بى حالـى، ترشـح فـراوان بـزاق، اسـهال خونـى و خیـز جلـدى مشـاهده مى شـود. در 
کالبدگشـایى نقـاط خونریـزى در نواحـى سـروزى، جمـع شـدن خونابـه در ناحیه سـینه و شـکم، تـورم روده و 
خیـز بافت هـاى زیـر جلدى از یافته ها هسـتند. بیمارى پاسـتورلوز در دام ها بیشـتر در اثر پاسـتورال مولتوسـیدا 
در گاو و گاومیـش و گوسـفند ایجـاد مى شـود. بـروز بیمـارى سـپتى سـمى هموراژیـک معمـوالً فصلى اسـت و 

بیمـارى بیشـتر در فصـل بارانـى اتفـاق مى افتد.
پاسـتورال همولیتیـکا نیـز فلـور طبیعـى ناحیـه بینى و حلـق در گاو اسـت. وقوع پنومونى ناشـى از ایـن عامل با 
عوامـل مسـتعد کننـده اى از قبیـل اسـترس حمل ونقل، تغییـر آب وهـوا و عفونت هاى ویروسـى ارتبـاط دارد. پس از 
وقـوع یـک اپیدمـى، تعـدادى از دام هـا به عنـوان حامل باکترى پاسـتورال مولتوسـیدا در ناحیه مخاط حلـق و لوزه ها 
باقى مى مانند. پاسـتور لوز گاو و گاومیش بیشـتر در کشـورهاى جنوب آسـیا، اروپا و نیمکره غربى شـیوع دارد و در 
ایـران در آذربایجـان غربى، شـرقى، مازندران، گیالن و خوزسـتان شـایع اسـت. بر اسـاس گزارش هـا به طور میانگین 
248 کانون بیمارى ناشـى از پاسـتورال در سـال در اسـتان هاى مختلف کشـور بروز مى نماید. تعداد مبتالیان به طور 

میانگیـن 4906 اسـت کـه 13 درصد آن ها تلف شـده، معدوم یا کشـتار مى شـوند (شـکل 13). 
 

شکل 13 ـ گوساله مبتالبه پاستورلوز
عامل اتیولوژیک:

عامل بیمارى باکترى گرم منفى میله اى کوتاه در اندازه 0/4 میکرون پهنا و 0/8-0/4 میکرون درازا است 
از خانواده پاستورال به نام پاستورال مولتوسیدا سروتیپ B6. باکترى در حرارت 40-25 درجه سانتى گراد رشد 
مى کند ولى درجه حرارت مناسب براي رشد 37 درجه سانتى گراد است. پاستورال مولتو سیدا در محیط حاوى 
صفرا (مک کانکى) قادر به رشد نیست که این خصوصیت وجه تشخیص خوبى از دیگر باکترى هاى گرم منفى 
است. این باکترى ها در 55 درجه سانتى گراد و در حضور 0/5 درصد فنل در مدت 15 دقیقه از بین مى روند. 
پاستورال مولتوسیدا روى محیط کشت جامد بسته به زمان رشد و حالت و حدت یا عدم حدت باکترى سه نوع 
پرگنه تشکیل مى دهند: پرگنه هاى موکوئیدى، پرگنه هاى صاف یا فلورسنت و پرگنه هاى خشن یا آبى در حال 
هستند.  قابل شناسایى  پیکرى  و  کپسولى  پادگن هاى  اساس  بر  مولتوسیدا  پاستورال  چندگانه  تیپ هاى  حاضر 
سیستم  است.  ارائه شده  مولتوسیدا  پاستورال  در  سرم شناسى  روش هاى  اساس  بر  طبقه بندى  سیستم  چندین 

طبقه بندى کارتر، نامیوکا و موراتا، هلدستون از بقیه سیستم ها بیشتر مورداستفاده قرار مى گیرد.
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اپیدمیولوژى:
بیمارى هـاى ناشـى از پاسـتورال مولتوسـیدا در تمـام دنیـا و تقریبـاً در تمـام گونه هـاى دامى بـروز مى کند. 
باکتـرى فلـور طبیعـى ناحیـه دهانـى حلقى پسـتانداران اسـت. این باکتـرى عامل تلفـات و خسـارات اقتصادى 

زیـادى در صنعـت دامدارى محسـوب مى شـود.
انتقـال بیـن دام هـا اغلب به وسـیله ریـز قطره یا غـذا و آب آلوده اسـت برخالف پسـتانداران باکتـرى مذکور 
فلـور طبیعـى پرندگان نیسـت و حضور آن نشـانه بیمـارى حاد یا مزمن اسـت. عفونت هاى ویروسـى در بیمارى 
سـپتى سـمى هموراژیـک گاو و گاومیـش و وبـاى مرغـان از اهمیـت کمتـرى برخـوردار اسـت. زیـرا گونه هـاى 

درگیـر در ایـن بیمارى هـا شـدیداً مهاجـم هسـتند و باکترى به طـور اولیه بیمارى زا اسـت.
 در فرم پاسـتورلوز تنفسـى در گاو و گوسـفند، اسـترس هاى مختلف از قبیل حمل ونقل، عفونت ویروسـى، هواى 
بـد، تغذیـه بـد و تجمـع زیـاد دام منجـر بـه رشـد و تکثیر باکتـرى در مخـاط دهانى حلقـى مى شـود و متعاقب آن 
باکتـرى بـه قسـمت هاى پائینى دسـتگاه تنفس نفـوذ مى کند. عفونت هـاى اولیه ویروسـى و مایکوپالسـمایى عامل 
مسـتعد کننـده اى در جهت ابتال به تهاجم ثانویه پاسـتورال مولتوسـیدا بـوده و علت آن اختالل در مکانیسـم تصفیه 
مژه اى مخاطى در ناى و نایژه ها اسـت. بروز بیمارى سـپى سـمى هموراژیک معموالً فصلى اسـت و بیمارى بیشـتر 
در فصـل بارانـى اتفـاق مى افتـد. پـس از وقوع یک اپیدمى، تعـدادى از دام هـا به عنوان کاریر حامل باکترى پاسـتورال 

مولتوسـیدا در ناحیـه مخاط حلـق و لوزه ها باقـى مى مانند.

راهکارهاى کنترل و پیشگیرى از بیمارى:
 کنترل بیمارى در زمان شیوع

 جلوگیرى از انتشار بیمارى به سایر مناطق
 پیشگیرى با واکسیناسیون در مناطق آندمیک

کنترل: رعایت موازین بهداشت عمومى بهترین راه پیشگیرى از این بیمارى محسوب مى شود.
واکسیناسیون: واکسیناسیون در پیشگیرى نقش مهمى دارد.

 انواع واکسن هاى موجود در بازار جهانى
تاکنـون شـکل هاى مختلف واکسـن HS تهیـه و در بازار وجود دارد که اسـاس عمده آن هـا را پیکره باکترى 

پاسـتورال مولتـى سـیدا تیپ B2 بـه همراه ادجوان هـاى معدنى یا روغنى تشـکیل مى دهـد و عبارت اند از:
 واکسن کشته ادجوان شده با هیدروکسید آلومینیوم

 واکسن کشته ادجوان شده با ژل آلوم
 واکسن کشته ادجوان با روغن (امولسیون هاى مختلف که در بازار وجود دارد)

 واکسن کشته بدون ادجوان (باکترین)
 واکسن زنده با استفاده از سویه هاى تخفیف حدت یافته به روش هاى معمولى و مولکولى

بـا توجـه بـه آنکـه در تهیه واکسـن Hs (شـکل هاى مختلـف) اصل بر اسـتفاده از محیط کشـت مایع اسـت 
و همچنیـن ماهیـت پاسـتورال مولتـى سـیدا کـه یـک باکتـرى گـرم منفـى اسـت و حضـور LPS آزاد در مایـع 
واکسـن باعـث بـروز عوارضى ازجمله شـوك آنافیـال کتوئید در دام هاى واکسـینه مى شـود. باوجودآنکه واکسـن 
HS مخصوصـى پیشـگیرى از بیمـارى پاسـتورلوز در گاومیـش توصیه مى شـود ولى در سـال هاى اخیر واکسـن 
مذکـور توسـط برخـى از دامـداران به منظـور جلوگیرى و کنتـرل بیمارى پنومونى پاسـتورالیى در گوسـفند نیز 

مورداسـتفاده قـرار مى گیرد.
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عوامل مؤثر در تولید واکسن پاستورلوز گاوى
نقاط قوت

 وجـود بخـش تحقیق و تولید واکسـن هاى باکتریایى هوازى باسـابقه طوالنى امر تولید واکسـن پاسـتورلوز 
در موسسه رازى

 وجود دانش فنى و وجود محققان متخصص در موسسه رازى
 در دسترس بودن سویه بومى پاستورال مولتوسیدا تیپ B سازگار شده براى تولید واکسن

 وجود آزمایشگاه مجهز تحقیقاتى و سایر امکانات موردنیاز براى انجام تحقیقات توسعه اى واکسن
 مؤثر بودن واکسن پاستورلوز در کنترل بیمارى به ویژه در گاو و گوسفند

 امکان تولید واکسن به روش فرمانتور در حجم زیاد و به صورت کامًال اقتصادى در مؤسسه رازى

فرصت ها
 استقبال خوب مصرف کنندگان داخلى و بازار وسیع واکسن در کشورهاى منطقه

 اختصاص بودجه کافى براى تحقیقات توسعه اى و دامپزشکى
 مهیا بودن شرایط براى پیاده سازى استانداردهاى تولید

 هم زمانى وقوع بیمارى با فصول پرباران
 وجود امکانات اطالع رسانى مانند شبکه هاى رادیو و تلویزیونى استانى، مجله هاى ترویجى

 محدود بودن مناطق و کانون هاى آندمیک

استراتژى هاى تولید واکسن هاى پاستورلوز دام:
استفاده از نقاط قوت جهت بهره بردارى از فرصت ها

 اخذ مجوز یا استانداردهاى الزم ملى و بین المللى جهت صادرات واکسن
 بازاریابى و تبلیغات

 ایجاد ارتباط ارگانیک با سازمان دامپزشکى در امر مبارزه با بیمارى در کشور
 ایجاد مکانیسم هاى مؤثر ارتباطى با فیلد و مشترى به منظور Follow up واکسن ها

 انجام تحقیقات توسعه اى (R&D) در راستاى بهبود کیفى واکسن
 ایجاد پروژه هاى مشترك با کشورهاى هم جوار در امر بررسى و مبارزه با بیمارى

 انجـام مطالعـات منظـم اپیدمیولوژیـک جهـت شناسـایى سـویه یـا سـویه هاى بومـى غالـب در کشـور و 
ضـرورت احتمالـى اسـتفاده از آن هـا در تولیـد واکسـن مـورد مصـرف داخلـى

استفاده از فرصت ها جهت رفع نقاط ضعف:
 تدوین پروژه هاى ملى بررسى و جداسازى عامل بیمارى با مشارکت سازمان دامپزشکى

 تقویت و فعال سازى کمیته علمى و فنى مبارزه با بیمارى در سازمان دامپزشکى
 ایجاد ارتباط با مراکز علمى بین المللى (دانشگاهى، مؤسسات تحقیقاتى، آزمایشگاه هاى رفرانس و ...)

 ارائه پروژه هاى مشترك با کشورهاى دیگر به منظور اخذ وام از صندوق توسعه بین المللى
OIE و FAO اخذ گرانت هاى تحقیقاتى از منابع داخلى و سازمان هاى بین المللى نظیر 

 انجام طرح هاى تحقیقاتى تهیه شناسنامه مولکولى بذرهاى واکسینال
 تهیـه برنامه هـاى آمـوزش سـمعى بصـرى و انتشـار جـزوات ترویجـى بـراى ارتقـاء آگاهـى دامـداران در 

اهمیـت واکسـن و نقـش آن در پیشـگیرى از بیمـارى
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

 تحقیـق درزمینهٴ بهینه سـازى فرموالسـیون واکسـن و ازجملـه ترکیبات همراه (ادجـوان) به منظور افزایش 
پایـدارى بیولوژیـک تـوان بیولوژیک و نیز گسـتره پوشـش ایمنى واکسـن در مقابل سـویه یا سـویه هاى 

حـاد بیمـارى زاى باکتـرى در حال چرخش در فارم هاى کشـور

استفاده از نقاط قوت جهت احتراز تهدیدها
 تأمیـن اعتبـارات الزم جهت بازسـازى سـاختمان تولید و بـه روز کردن امکانات و تجهیزات تولید متناسـب 

با اسـتانداردهاى بین المللى
 ارتقا کیفى واکسن

 تحقیق و توسعه درزمینهٴ روش هاى نوین تولید واکسن
 بهینه سازى و افزایش بهره ورى

 تأمین پرسنل کارشناس
GMP استقرار کامل 

 تحقیقات درزمینهٴ تولید واکسن پاستورلوز مخصوص گوسفند

کاهش نقاط ضعف و احتراز تهدیدها
 استفاده مناسب از بخش خصوصى درزمینهٴ خدمات و پشتیبانى و تعمیر و نگهدارى ساختمان و تجهیزات

 اخذ موافقت در افزایش عادالنه قیمت واکسن بیش از هزینه هاى تمام شده از مراجع ذى ربط
 افزایش تولید، بهبود و ارتقاء کیفیت و صادرات واکسن پاستورلوز گاوى در یک دوره زمانى دوساله

 تأمین اعتبارات الزم جهت اجراى برنامه ها از طریق:
 جلب حمایت مسئوالن ذى ربط

 اخذ بودجه هاى تحقیقاتى از مراکز ذى ربط
 پیگیرى در جهت افزایش عادالنه قیمت محصول بیش از قیمت تمام شده

 جذب نیروى انسانى متخصص
 آموزش مداوم و به روز کارشناسان و کارکنان

GMP توسعه و بهبود خطوط کشت باکترى، فرموالسیون و فیلینگ واکسن مطابق با استانداردهاى 
 تجهیز آزمایشگاه تحقیقات پاستورال

 افزایـش ظرفیـت و ارتقـا کیفیـت تولیـد واکسـن هاى پاسـتورال از طریـق تجهیـز وسـایل و امکانـات 
GMP مقـررات  اسـاس  بـر  مذکـور  واکسـن هاى  تولیـد  خطـوط  توسـعه  آزمایشـگاهى، 

GMP استقرار کامل مقررات و استانداردهاى 
 استقرار سیستم هاى مدیریت کیفیت

 گواهى هاى تولید و صادرات
 اخـذ مجـوز سـاخت از سـازمان دامپزشـکى و گواهى هـاى تضمیـن کیفیـت از مراکـز ذى ربـط جهـت 

صـادرات، و بازاریابـى در کشـورهاى منطقـه
 تولید واکسن هاى جدید پاستورلوز دامى

برنامه تحقیق و توسعه
 جداسازى و شناسایى سویه هاى در چرخش پاستورال مولتوسیدا از میزبان هاى حساس به این عامل

 تعیین هویت (شناسنامه) مولکولى سویه واکسینال پاستورلوز
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 بهبود و ارتقاء فرآیند تولید و فرموالسیون واکسن به منظور افزایش بازده و کیفیت واکسن
invitro راه اندازى تست هاى ارزیابى واکسن با استفاده از روش هاى 
 تهیه واکسن هاى زنده با استفاده از موتانت هاى تخفیف حدت یافته

 توأم کردن واکسن پاستورلوز با سایر واکسن هاى دامى
(B2) تهیه پروفایل پروتئینى و آنتى ژنیک سویه واکسن موجود 

 تهیه پروفایل مولکولى و توالى ژن هاى مؤثر در حدت و ایمنى زایى سویه واکسینال
 استفاده از ادجوانتهاى جدید در فرموالسیون واکسن

 راه اندازى تست الیزا با استفاده از آنتى ژن هاى مختلف جهت ارزیابى واکسن
 انجام مطالعات جهت دستیابى به فّناورى تولید واکسن موتانت مولکولى در فازهاى آزمایشگاهى، نیمه صنعتى و صنعتى

 تهیه و ارزیابى واکسن پاستورلوز - شاربن عالمتى در فازهاى آزمایشگاهى، نیمه صنعتى و صنعتى
 تعیین کارایى واکسن پاستورلوز گاوى در پیشگیرى از پاستورلوز گوسفند

 جداسازى و شناسایى سویه هاى پاستورال موارد پنومونى گوسفند در مناطق مختلف کشور
 انجام مطالعات درزمینهٴ دستیابى به واکسن پاستورلوز گوسفند
(Recombinant vaccine) مطالعه براى تولید واکسن نوترکیب 

ــک و  ــواد بیولوژی ــد م ــى در تولی ــوزه نوین ــش ح ــبب پیدای ــد، س ــاورى جدی ــن فن ــه ای ــى ب دسترس
واکســن ها (واکســن هاى نوترکیــب) شــد. در ایــن شــیوه دیگــر الزم نیســت کل پیکــره باکتــرى بــه میزبــان 
ــا تجهیــزات  هــدف تزریــق گــردد خوشــبختانه در مــورد فناورى هایــى مثــل تولیــد واکســن نوترکیــب، ب
نه چنــدان پیشــرفته مى توانیــم بــه اهــداف نســبتاً خوبــى دســت یابیم و درعین حــال ارزش افــزوده 
زیــادى نیــز ازنظــر اقتصــادى کســب کنیــم. ایــن صنعــت را مى تــوان جایگزیــن مناســبى بــراى صنعــت 
نفــت و فرآورده هــاى آن دانســت، چراکــه اســتقرار آن نیازمنــد ســرمایه گذارى هاى هنگفــت شــبیه آنچــه 
در نفــت و پتروشــیمى وجــود دارد، نیســت و از ســوى دیگــر فراورده هایــى بــاارزش اقتصــادى فوق العــاده 

ــد. ــد مى کن ــاد تولی زی

واکسن آگاالکسى

Agalactia inactivated vaccine

واکسن آگاالکسى
 Mycoplasma) آگاالکسـى واکسـنى است غیرفعال تهیه شده از کشـت فعال باکترى مایکو پالسما آگاالکتیه
agalactiae) کـه پـس از فراهم شـدن کشـت انبوه به وسـیله فرمالین غیرفعال شـده اسـت. واکسـن آگاالکسـى 

جهـت ایجـاد ایمنـى فعال (Active Immunization) در گوسـفند و بز تهیه و مصرف مى شـود.

شکل 14 ـ واکسن آگاالکسى
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

 ایـن واکسـن طبـق پروتکل هـاى رسـمى و بین المللـى و دسـتورالعمل هاى منابـع علمـى (FAO, OIE) و 
بـر اسـاس فارماکوپه هـاى اروپـا و آمریـکا و بـا رعایـت کلیـه شـرایط الزم تولیـد فرآورده هـاى بیولوژیـک ازنظر 

GMP, GLP تهیـه مى شـود.
 در حـال حاضـر میـزان تولیـد ایـن واکسـن 18 میلیـون دز گوسـفندى در سـال اسـت. در ایـران واکسـن 
آگاالکسـى تنهـا در موسسـه رازى تهیه شـده و در اختیـار سـازمان دامپزشـکى کل کشـور قـرار مى گیـرد تا در 
سـطح کشـور و در مناطـق موردنیـاز در دامدارى هـاى صنعتـى و سـنتى مصـرف شـود. تولیـد و مصـرف ایـن 
واکسـن از سـال 1338 در موسسـه رازى باکفایـت و توانمنـدى مناسـب (Efficacy) موجـب شـده بیمـارى در 
کشـور کنترل شـده کـه درخواسـت رو بـه افزایش هرسـاله سـازمان دامپزشـکى کل کشـور حاکـى از توانمندى 

این واکسـن اسـت.
تولید این واکسـن با حداقل هزینه در موسسـه رازى موجب پیشـگیرى از بروز و شـیوع بیمارى آگاالکسـى 
در بیـن نشـخوارکنندگان کوچـک (گوسـفند و بـز) شـده و از خسـارات بسـیار سـنگین اقتصـادى جلوگیـرى 
کـرده اسـت. ایـن واکسـن از سـویه هاى بومـى که از گوسـفند و بز بـا عالئم و عوارض مشـخص آگاالکسـى و از 

اسـتان هاى فـارس، لرسـتان و تهـران جداسـازى و شناسایى شـده اند تهیـه مى شـود.
واکسـن آگاالکسـى از انـواع فرآورده هـاى بهـادار بـوده و هـر دز واکسـن بـه قیمـت 3000 ریـال در اختیار 
دامـدار قـرار مى گیـرد که بـا توجه به میـزان تولید 18 میلیون دز در سـال درآمـدى حدود 5/5 میلیـارد تومان 

بـراى موسسـه رازى حاصل می شـود.
مطالعـه و فعالیت هـاى تولیـدى در مـورد واکسـن آگاالکسـى بـا تحقیق و بررسـى در مورد عامـل بیمارى و 
جداسـازى آن از سـال 1336 شـروع و در سـال 1338 تولید واکسـن با اسـتفاده از سـویه هاى داخلى آغاز شـد. 
اولیـن بـار در ایـران در سـال 1336 عامـل بیمـارى در منطقـه قلعـه مرغـى اطـراف تهـران جدا و موردبررسـى 
و مطالعـه قـرار گرفـت، مطالعـات انجام شـده در مـورد عامـل بیمـارى چنـد سـال طـول کشـید تـا اینکـه در 
سـال 1341 اولیـن واکسـن کشـته به صـورت آزمایشـى در موسسـه رازى مـورد آزمایش قـرار گرفت کـه نتایج 
رضایت بخشـى را بـه همـراه داشـت. در سـال 1342 اولین بچ واکسـن به میـزان 7000 (هفت هـزار) دز تحویل 
واحـد بسـته بندى موسسـه شـد تـا در مناطـق آلـوده مصـرف گـردد. در اوایـل دهـه ى پنجـاه مطالعه بـر روى 
سوشـهاى آگاالکسـى جداشـده از دام هاى آلوده ایران با بررسـى بیوشـیمیایى میکروبى و سـرولوژى ادامه یافت، 
پـس از تائیـد سـویه هاى جداشـده به عنـوان مایکـو پالسـما آگاالکتیـه تولید واکسـن به صـورت سـه ظرفیتى با 
سـویه هاى لرسـتان، طالقـان و شـیراز آغـاز شـد و تاکنـون نیز ادامه دارد. درخواسـت واکسـن از طرف سـازمان 
دامپزشـکى هرسـاله (بـه دلیـل تأثیـر واکسـن در کنتـرل بیمارى) سـیر صعودى داشـته به طورى کـه در ابتداى 

تولیـد واکسـن حـدود 3000 دز بـوده و اینک به شـانزده میلیون دز در سـال رسـیده اسـت.
واکسـن آگاالکسـى در بطرى هـاى به حجـم یک صد میلى لیتر تقسـیم و توزیع مى شـود. هر بطـرى محتوى 
یک صـد دز واکسـن گوسـفندى اسـت. معمـوالً ایـن واکسـن بى خطـر اسـت، ولـى چـون داراى سـرم نرمـال 
اسـب اسـت و تزریقـات مکـرر ممکـن اسـت در دام ایجاد حساسـیت نمایـد، توصیه مى شـود از تزریقـات مکرر 
غیرضـرورى خـوددارى شـود و همچنیـن در گله هایـى کـه میـزان حساسـیت آن هـا نسـبت به سـرم مشـخص 
نیسـت قبـًال تعـدادى از دام هـاى آن گلـه مایه کوبـى شـوند و بـه مدت یکتا دو سـاعت تحـت نظر قـرار گیرند و 

در صـورت عـدم مشـاهده عالئـم آلرژیـک نسـبت بـه مایه کوبى بقیـه گله اقدام شـود.
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شکل 15 ـ تولید واکسن آگاالکسى از سال 1367 تا 1393
در موسسه رازى

واکسـن را بایـد در یخچـال چهـار درجـه سـانتى گراد و دور از تابـش مسـتقیم نـور خورشـید حمـل و نگهدارى 
کـرد. ایـن واکسـن 2 بـار، بـه فاصلـه 2 هفتـه و هر بـار 1 میلى لیتـر، از راه زیـر جلدى (زیـر کتف) تزریق مى شـود. 
مدت زمانـى ایمنـى 6 مـاه اسـت و در سـال 2 بـار بایسـتى انجام شـود، به دلیل اسـتعداد دام هـاى جـوان در ابتال به 
بیمارى، واکسیناسـیون در سـنین پایین توصیه مى شـود، البته نباید در سـنین کمتر از ده هفته تزریق شـود. الزم 
بـه ذکـر اسـت که بهترین زمان تجویز واکسـن از سـن 3 ماهگى اسـت. این واکسـن بـراى دام هاى مـاده 2 ماه قبل 

از زایش قابل اسـتفاده اسـت. شـکل 15 تولید واکسـن آگاالکسـى از سـال 67 تا 93 را نشـان می دهد.

تعریف بیمارى آگاالکسى
آگاالکسـى بیمـارى مسـرى گوسـفند و بـز اسـت کـه در بین دامـداران به نام شـیر بره و شـیر باد شـناخته 
مى شـود، چـون در صـورت ابتـالى دام بـه ایـن بیمارى شـیر حالـت عادى خـود را نخواهـد داشـت و به صورت 

مایـع لـزج و خاکسـترى رنگ کـه داراى ذرات پنیـرى شـکل اسـت تغییر وضعیـت مى یابد. (شـکل 16)

شکل 16 ـ حالت نرمال و غیرطبیعى شیر در بز مبتالبه بیمارى آگاالکسى
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گاهـى ممکـن اسـت تولیـد شـیر کامـًال قطـع گـردد کـه نام شـیر بـره از همیـن رو به ایـن بیمـارى اطالق 
بـا تـورم  مى شـود (Aga بـه معنـى فقـدان و Lactia یعنـى شـیردهى) در دام هـاى مـاده شـیروار معمـوالً 
پسـتان ظهورمـى یابـد و در دام هـاى نـر جـوان و ماده هـاى غیرشـیرده عالئـم بیمـارى به صورت تـورم مفاصل، 

کراتوکونژیکتیویـت و مشـکالت تنفسـى ظهورمـى کنـد (شـکل 17).

شکل 17 ـ ورم ملتحمه در گوسفند

شکل 18 ـ توزیع جغرافیائى بیمارى آگاالکسى در ایران
نزدیک،  خاور  و  خاورمیانه  کشورهاى  آفریقا،  شمال  مدیترانه اى،  کشورهاى  در  بیشتر  آگاالکسى  بیمارى 
در روسیه سابق، هندوستان و پاکستان شایع است. از کشورهاى استرالیا، آفریقاى جنوبى و آمریکاى شمالى 
گزارش هایى مبنى بر بیمارى آگاالکسى به صورت پراکنده ثبت شده است. عامل اصلى بیمارى یعنى مایکو پالسما 
آگاالکتیه 3 بار از کشور ایاالت متحده آمریکا جداسازى و گزارش شده اما به نظر مى رسد سویه هاى موجود در 
منطقه آمریکاى شمالى حدت کمى دارند و نمى توانند سندرم کالسیک آگاالکسى مسرى را موجب می شوند. 
سندرم واگیردار آگاالکسى خسارات اقتصادى قابل توجهى را به صنعت دامدارى کشور وارد مى کند، لذا آثار سو ء 

این بیمارى اقتصادى است. شکل 18 توزیع جغرافیایی بیماري آگاالکسى در ایران را نشان می دهد.
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کنترل، درمان و پیشگیرى:
در کشـورهاى توسـعه یافته کنتـرل بیمـارى در گله هـاى مبتـال از طریـق حـذف تدریجى حیوانـات آلوده یا 
حتـى بـا کشـتن آن هـا صـورت مى گیـرد در مناطقى کـه بیمارى آندمیک اسـت رعایـت بهداشـت و احتیاط در 
جلوگیـرى از ابتـالى گله هاى سـالم به وسـیله جداسـازى دام بیمار  جداسـازى نـوزادان شـیرخوار از جوان ترها 
و پاکیـزه نگه داشـتن و ضدعفونـى کـردن ظـروف آب و علوفـه و رعایـت اصـول بهداشـت موقـع شیردوشـى  
تمیـز کـردن و ضدعفونـى نمـودن اصطبـل شـیوع بیمـارى را کاهـش خواهـد داد. در صـورت ممکـن نـوزادان 
تـازه متولدشـده را بایـد پـس از نوشـیدن آغـوز از مـادر مشـکوك به بیمارى جـدا کـرده و از آن به بعد با شـیر 
پاسـتوریزه تغذیـه نمـود. در مناطـق آلـوده بومى درمـان بـا آنتى بیوتیک ها یا پیشـگیرى با واکسیناسـیون مؤثر 
واقـع مى شـود، واکسیناسـیون نقـش مهمـى در پیشـگیرى از بیمـارى دارد. در حـال حاضـر دو نوع واکسـن در 

جهـان تهیـه و مصرف مى شـوند. واکسـن کشـته و واکسـن زنده
واکسـن زنـده: از سـویه تخفیـف حـدت یافته مایکوپالسـما آگاالکتیه تهیه مى شـود. این واکسـن در کشـور 
ترکیـه مورداسـتفاده قرارگرفتـه و ادعاشـده ایمنـى نسـبتاً بهتـرى در مقایسـه بـا واکسـن کشـته فراهـم کرده 
اسـت، ولـى بـه دلیـل احتمـال خطر بازگشـت سـویه تخفیف حدت داده شـده به سـویه حـاد و نیز امـکان دفع 

باکتـرى زنـده از شـیر  به کارگیـرى واکسـن زنـده در اروپـا توصیه نمى شـود.
واکسـن کشـته (غیرفعال): در تهیه این واکسـن کشـت باکترى توسـط فرمالدئید غیرفعال مى شـود و سپس 
همراه یاور (adjuvant) سـاپونین یا هیدروکسـید آلومینیوم مصرف مى شـود، در تهیه واکسـن سـویه جداشـده 
از نمونه هـاى بیمـارى همـان منطقـه (Local) مورداسـتفاده قـرار مى گیـرد. بیشـتر کشـورهاى تولیدکننـده از 

واکسـن هاى کشـته اسـتفاده مى کننـد، اگرچـه توانایى حفاظـت قابل مالحظـه اى ندارد.

 اهمیت اقتصادى بیمارى
آگاالکسـى مسـرى معمـوالً موجـب تلفـات دام هـاى مبتـال نمى شـود، ولى ابتـال به بیمـارى در گلـه ممکن 
اسـت تـا 60 درصـد برسـد. کاهـش یـا قطـع کامل شـیر یا سـقط جنین در دام هـاى حاملـه خسـارات اقتصادى 
ناشـى از بیمـارى هسـتند. بیمـارى شـدید در گلـه ممکن اسـت منجر به مـرگ بـره و بزغاله ها به میـزان 40 تا 
70 درصـد شـود. در کشـورهایى کـه فرآورده هـاى شـیر گوسـفند و بـز نقـش مهمى به عنـوان ترکیبـات غذایى 
و کاالهـاى وارداتـى دارنـد بیمـارى آگاالکسـى مسـرى مشـکل جدى بهداشـت عمومى دامپزشـکى اسـت. در 
صـورت تـداوم تولیـد واکسـن آگاالکسـى و در اختیـار قرار گرفتـن آن براى دامداران سـنتى و صنعتـى، کنترل 
بیمـارى ادامـه خواهـد یافـت و مانع بـروز خسـارت اقتصادى ناشـى از بیمارى خواهد شـد که خود در راسـتاى 

بهداشـت کنتـرل دامـى و نتیجتـاً انسـانى خواهد بود و ارزش سیاسـى، اقتصـادى و ملى را دارا اسـت.

 اتیولوژى:
عامـل اصلـى بیمـارى مایکوپالسـما آگاالکتیـه از کالس مولیکوت ها، راسـته مایکوپالسـما تالهـا، خانواده 
مایکـو پالسـما تاسـه و جنس مایکوپالسـما اسـت. انـدازه باکترى 125 تـا 250 نانومتـر و با توانائـى عبور از 
فیلتر هایـى بـا انـدازه منافـذ تـا 2 /0 میکـرون کـه روى محیط کشـت جامـد (pplo agar) کلنى هـاى ریز به 
قطـر یـک میلیمتـر ایجـاد مى کنـد. این پرگنه ها بـه فرم تخم مـرغ نیـم رو  Fried egg) ) هسـتند که فقط 
بـا چشـم مسـلح قابل مشـاهده هسـتند. عوامل دیگـرى نیز در گوسـفند و بز عالئـم و عوارض آگاالکسـى را 
ایجـاد میکننـد کـه عبارت انـد از مایکو پالسـما مایکوئیدس بـا تیپ کلنى بـزرگ M m l c) ) مایکو پالسـما 
کاپریکولـوم و مایکوپالسـما پوتریفاسـین، اینهـا در گروه مایکوئیـدس (Mycoides cluster) جاى داده شـده 

ند. ا
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 اپیدمیولوژى:
بیمــارى به ســرعت از طریــق تمــاس بیــن دام هــاى آلوده وســالم گســترش مــى یابــد. پخــش میکروارگانیزم 
در محیــط به وســیله ترشــحات چشــمى وبینــى، شــیر، مدفــوع، ادرار و ترشــحات ازجراحــات بــاز مفصــل یــا 
دســتگاه تناســلى، ادرارى دام مــاده اتفــاق مى افتــد. بیمــارى از طریــق پســتانهاى آلــوده به وســیله تجهیــزات 
شیردوشــى یــا دســتهاى شیردوشــان نیــز قابــل انتقــال اســت. دام هــاى جــوان عمدتــا هنگامیکــه کلســتروم 
ــوده مى شــوند. بروزناگهانــى بیمــارى در اوایــل بهــار وقتــى کــه بره هــا  ــادررا مــى مکنــد آل ــا شــیرآلوده م ی
متولــد مى شــوند و ماده هــا در حالــت شــیر دهــى کامــل هســتند و دام هــا در مــزارع چــرا مــى کننــد اتفــاق 
مى افتــد. بیمــارى مى توانــد در یــک گلــه بــه مــدت چندیــن مــاه باقــى بمانــد مگــر اینکــه اقدامــات مناســب 
ــال هاى  ــى در س ــا حت ــدى ی ــى بع ــیر ده ــگام ش ــد هن ــب مى توان ــى اغل ــود. آگاالکس ــام ش ــع انج و به موق
ــه ظاهــر ســالمى هســتند کــه  ــان حامل هــاى ب متمــادى عــود کنــد. پــس از شــیوع بیمــارى، اکثــر مبتالی
عامــل بیمــارى رااز طریــق شــیر بــه مــدت حداقــل 12 مــاه و حداکثــر 4 ســال دفــع مى کننــد. وجــود حاملیــن 
بــدون عالئــم بالینــى در یــک گلــه خطــر بهداشــتى جــدى به حســاب مــى آیــد. ایــن دام هــا عامــل عفونــت 
را در دســتگاه تناســلى حمــل مــى کننــد، ایــن وضعیــت در دام هــاى نــر کمتــر از ماده هــا اســت. در بزهــا و 
ندرتــا در گوســفند، عفونــت مــى توانــد در مجــراى خارجــى گــوش باقــى بمانــد. نشــان داده شــده اســت کــه 
ســایر دام هــا نظیــر گاو، شــتر یــا نشــخوار کننــد گان کوچــک وحشــى مــى تواننــد به عنــوان مخــازن عوامــل 

مایکــو پالســمایى عمــل کننــد. خســارت اقتصــادى حاصــل از بیمــارى قابــل مالحظــه اســت.

آینده نگرى و چشم انداز
عوامل مؤثر در برنامه هاى تولید واکسن

نقاط قوت
 وجـود بخـش تحقیـق و تولید واکسـن هاى هوازى در موسسـه رازى باسـابقه طوالنى در امر تولید واکسـن 

آگاالکسى
 وجود سویه هاى بومى تائید شده عامل اصلى ایجاد کننده سندرم آگاالکسى

 وجود آزمایشگاه رفرانس مایکوپالسماها در موسسه رازى
 وجود فضاهاى الزم براى انجام آزمایشات و اجراى طرح هاى تحقیقاتى در موسسه رازى

 وجود آزمایشگاهاى با تجهیزات پیشرفته در موسسه در کنار بخش تولید واکسن
 وجود حس مشارکت باال در بخش هاى مرتبط از طرف همکاران شاغل در موسسه

 مشترى مدار بودن واکسن
 توان مالى مناسب موسسه

 توجه مدیریت موسسه به مسائل تولید و همکارى در تأمین شرایط مناسبترو فرآورده هاى باکیفت بهتر
 اطالع رسانى مناسب رساناهاى کشور از فعالیتهاى تولیدى و تحقیقاتى موسسه به سطح عمومى جامعه

 به روز بودن اطالعات مسئولین تولید واکسن به کمک مراکز اطالع رسانى موجود در موسسه
 داشتن سابقه طرح هاى تحقیقاتى درزمینهٴ تهیه واکسن بر علیه بیمارى مسرى آگاالکسى

فرصت ها
تولید این واکسن در کشور در انحصار موسسه رازى است.

رضایت مصرف کنندگان از واکسن
ارتباط مصرف کنندگان با تولیدکنندگان واکسن از طریق نمونه برداران طرح هاى تحقیقاتى
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ارتباط تولید کنندگان واکسن با مراجع صادرکننده دستورالعمل هاى تشخیص و تولید
قیمت مناسب واکسن براى مصرف کننده

استراتژى هاى تولید واکسن آگاالکسى
 استفاده از نقاط قوت براى بهره بردارى از فرصت ها

 توسعه تحقیقات درزمینهٴ هاى مختلف مربوط به بیمارى  واکسیناسیون و مطالعات پس از واکسن
 توسعه تحقیقات درزمینهٴ هاى مطالعات اپیدمیولوژیک و جداسازى گونه هاى مؤثر در ایجاد بیمارى

(Challenge) توسعه تحقیقات درزمینهٴ شناسایى وجداسازى سویه یا سویه هاى حاد 
 توسعه تحقیقات درزمینهٴ تولید و استفاده از واکسن زنده

 تهیه نسل جدید واکسن
 بهینه سازى محیط کشت واکسن

 بهینه سازى محیط کشت انتقالى (Transport medium) به نقاط مختلف کشور براى ارسال نمونه
 فراهم کردن امکان تهیه واکسن در فرمانتور

 استراتژى هایى الزم جهت استفاده از فرصت ها براى رفع نقاط ضعف
 جذب وآموزش نیروى متخصص و کارآمد

 برگزارى دوره ها و کارگاهاى آموزشى جهت تولید کنندگان و مصرف کنندگان واکسن
 برگزارى دوره هاى آموزشى جهت دامداران سنتى و مدیران صنعتى کشور

 تدوین پروژه هاى ملى بررسى، مبارزه و پیشگیرى به کمک سازمان دامپزشکى کشور
 توسعه ارتباط با مراکز علمى بین المللى

 برنامه ریزى براى دریافت مجوز هاى تحصیلى مربوط از مراکز علمى داخلى و خارجى
 ایجادانگیزه و تشویق در دامداران براى استفاده از واکسن

 ایجادانگیزه و تشویق درواکسیناتورها در اجراى کامل وصحیح واکسیناسیون
 ایجادانگیزه و تشویق در تولید کنندگان واکسن

 استراتژى هایى الزم جهت استفاده از نقاط قوت جهت احتراز تهد ید ها
 شناسایى نقاط پروقوع به کمک گزارش هاى سازمان دامپزشکى

 ارتقاء سطح آگاهى دامداران با بیمارى و توزیع بروشور هاى آگاهى دهنده
 ارتقاء سطح آگاهى و ملزم ساختن واکسیناتورها به رعایت دستورالعمل واکسن

 اجـراى طرح هـاى ملـى نمونـه بـردارى از دام هـاى مشـکوك براى جداسـازى گونه هـاى دخیـل در ایجاد 
بیمارى

(Challenge سویه) اجراى طرح هاى ملى نمونه بردارى از دام هاى مشکوك براى جداسازى سویه حاد 
 برگزارى جلسات مستمر با مسئولین مبارزه با بیما ریهاى دام سازمان دامپزشکى

 وضع مقررات سختگیرانه تر براى کنترل ورود دام هاى واکسینه نشده و بیمار به کشور
 استراتژى کاهش نقاط ضعف و احتراز تهدید ها

 کسـب مجوزهاى ادارى و مالى جهت توسـعه فضاى مناسـب و تجهیزات الزم تولید تقسـیم و بسـته بندى 
واکسن

 کسب مجوزهاى ادارى و مالى جهت جذب نیروى انسانى متخصص
 تاسـیس سـایت اطالع رسـانى بـراى برقـرارى بـدون واسـطه ارتبـاط بیـن تولیدکننـده و مصرف کننـده 

کسن ا و
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برنامه هاى اجرائى و تحقیقاتى واکسن آگاالکسى:
 برنامه هاى اجرائى:

تالش جهت تأمین اعتبارات الزم براى اجراى برنامه ها از طریق
◄ جلب حمایت مالى مسئوالن ذى ربط

◄ دریافت گرانتهاى تحقیقاتى و مطالعاتى از مراکز علمى تحقیقاتى مربوط

نیروى انسانى
◄ جذب نیروى انسانى متخصص

◄به روز نگه داشتن اطالعات علمى و عملى شاغلین در پروسه تولید با آموزش هاى مستمر
◄برگزارى کارگاه هاى آموزشى دوره اى

فضاهاى موردنیاز تولید
GMP توسعه و تأمین فضاى موردنیاز براى تولید واکسن مطابق اصول و مقررات ◄

◄استقرار ساختمان هاى تقسیم و بسته بندى واکسن در امتداد خط تولید

 استاندارد ها و مقررات
GMP استقرار کامل مقررات و استاندارد هاى◄

◄ ساخت اتاق هاى تمیز

تولید نسل جدید واکسن
◄ DNA واکسن

◄ واکسن نوترکیب:
دسترسـى بـه ایـن فنـاورى جدیـد، سـبب پیدایـش حـوزه نوینـى در تولیـد مـواد بیولوژیـک و واکسـن ها 
(واکسـن هاى نوترکیـب) شـد. در ایـن شـیوه دیگر الزم نیسـت کل پیکره باکتـرى به میزبان هدف تزریق شـود. 
خوشـبختانه در مـورد فناورى هایـى مثـل تولیـد واکسـن نوترکیـب، با تجهیـزات نه چنـدان پیشـرفته مى توانیم 
بـه اهـداف نسـبتاً خوبـى دسـت یابیم و درعین حـال ارزش افـزوده زیـادى نیـز ازنظـر اقتصـادى کسـب کنیـم. 
ایـن صنعـت را مى تـوان جایگزیـن مناسـبى بـراى صنعت نفـت و فرآورده هـاى آن دانسـت، چراکه اسـتقرار آن 
نیازمنـد سـرمایه گذارى هاى هنگفـت شـبیه آنچـه در نفـت و پتروشـیمى وجـود دارد، ناسـت و از سـوى دیگـر 

فراورده هایـى بـاارزش اقتصـادى زیـاد تولیـد مى کند.

برنامه تحقیق و توسعه
 تعیین کانون هاى آلوده بیمارى در کشور

 تعیین هویت مولکولى و شناسنامه دار نمودن سویه هاى فعلى مورداستفاده در تولید واکسن
 جداسازى و شناسایى سویه هاى بیمارى زاى مایکوپالسما آگاالکتیه از گوسفند و بز در ایران.

 تعیین هویت و شناسنامه دار نمودن سویه هاى جداشده طى طرحهاى تحقیقاتى استانى.
 تعیین حدت سویه هاى جداشده جهت استفاده از آن ها در فرآیند تولید واکسن

 دستیابى به سویه هاى داراى پاتوژنیسیته و ایمونوژنیسیته مطلوب جهت استفاده در تولید واکسن.
 تحقیـق مـداوم و دامنـه دار در راسـتاى دسـتیابى بـه فن آورى هـاى نویـن باهـدف بهبـود کیفـى و کمـى 
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کسن ا و
 ارزیابى میدانى واکسن

 ارزیابى کارایى و ایمن زایى واکسن
 تحقیق درزمینهٴ ایجاد بیمارى تجربى با سویه هاى موجود مایکوپالسما آگاالکتیه در حیوانات حساس

 تعیین شرایط بهینه براى نگهدارى بذرهاى مادر
 تحقیق درزمینهٴ بهبود محیط کشت، مواد افزودنى و شرایط رشد باکترى در فرآیند تولید واکسن
 پژوهش درزمینهٴ به کارگیرى ادجوانت هاى مختلف کالسیک (روغنى و معدنى) و نانو در فرآیند تولید

 تهیه واکسن آگاالکسى در فرمانتور (تغییر روش تولید از سنتى به صنعتى).
 تعیین دوره ایمنى واکسن

 بررسى زمان پایدارى واکسن.
 تعیین تیترحفاظتى واکسن

 بررسى اثر واکسن در نژاد هاى مختلف گوسفند و بز
 راه اندازى آزمونهاى الزم براى ردیابى آنتى بادى هاى حاصل از تزریق واکسن

 تهیه واکسن آگاالکسى با محیط کشت هاى جدید توصیه شده توسط منابع رسمى.
 اخذ مجوز ساخت و گواهى هاى تضمین کیفیت از مراکز ذى ربط

 بررسى و تحقیق براى دستیابى به تکنولوژى تهیه و نولید انبوه و صنعتى واکسن زنده
 تعیین حدت (LD50 و MLD) سویه هاى جداشده

sub-unit تولید واکسن هاى مؤثر نسل جدید مثل واکسن هاى 
 بررسى امکان جایگزینى حیوانات آزمایشگاهى به جاى گوسفند و بز در آزمایشات تعیین ایمنى زایى واکسن

26 - تعیین تیتر Protective واکسن

واکسن بروسلوز گوسفندى

معرفى محصول:
واکسـن Rev.1 به عنـوان مؤثرتریـن و کارآمدتریـن واکسـن جهـت ایمـن سـازى فعـال و ایجـاد محافظت علیه 
بروسـلوز در گوسـفند و بـز شـناخته مى شـود که مطابـق توصیه سـازمان جهانى بهداشـت حیوانـات (OIE)، کاربرد 
گسـترده اى در جهـان به منظـور کنتـرل بیمـارى در نشـخوارکنندگان کوچـک دارد. ایـن واکسـن درواقـع بروسـال 
ملیتنسـیس سـویه Rev.1 اسـت کـه یک واکسـن زنـده تخفیف حـدت یافته اسـت. واکسـن به طور کلـى در بره ها 
و بزغاله هـا در سـنین بیـن 3 تـا 6 ماهگـى و بـه میـزان 0/5-2 میلیـارد جـرم زنده باکتـرى در هر دز مصرف شـده 
کـه دز اسـتاندارد واکسـن محسـوب مى شـود. این واکسـن به دو صـورت تزریق زیرجلـدى یا تلقیح داخل چشـمى 
قابـل اسـتفاده اسـت. از آنجـا که واکسـن Rev.1 حاوى باکترى زنده اسـت عمدتـا" به صورت لیوفیلیزه بـکار میرود. 
سـویه Rev.1 داراى تمـام ویژگیهـاى بروسـال ملیتنسـیس بیـووار 1 اسـت بـا این تفاوت که دیر رشـدتر بـوده، روى 
محیط کشـت حاوى استرپتومایسـین توانایى رشـد داشـته در حالیکه رشد آن توسط پنى سـیلین و رنگهاى تیونین 

و فوشـین جلوگیـرى مى شـود. این سـویه واکسـن داراى فنوتیـپ صاف (Smooth) اسـت.
واکسـن Rev.1 بـه دلیـل فنوتیپ صاف در دام هاى واکسـینه باعث القـاى تولید آنتى بادى هاى قابل شناسـایى در 
تسـتهاى سـرولوژیک معمول جهت تشـخیص بیمارى مى شود. این آنتى بادى هاى ناشـى از واکسیناسیون، به خصوص 
در صـورت مصرف واکسـن به شـکل تزریـق زیرجلدى، میتوانند براى مـدت طوالنى باقى مانده و مانـع تفریق دام هاى 
واکسـینه از آلـوده در ایـن تسـتهاى سـرولوژیک شـوند. در حقیقت مصرف واکسـن موجـب ایجاد واکنشـهاى مثبت 
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کاذب در ایـن تسـتها مى شـود. بـه همیـن علت اجراى برنامه هاى تسـت و کشـتار جهـت نیل به ریشـه کنى بیمارى 
به طـور هم زمـان بـا عملیـات واکسیناسـیون، بـا دشـوارى همـراه اسـت. از سـوى دیگـر تجربیـات نشـان مى دهد در 
شـرایطى کـه میزان شـیوع بیمـارى در دام هـا زیاد بوده و پرورش نشـخوارکنندگان کوچک بیشـتر به صورت سـنتى، 
عشـایرى و نیمـه عشـایرى انجـام مى گیرد، واکسیناسـیون دام هاى جـوان و جایگزین بـه تنهایى در کنتـرل بیمارى 
موفقیـت آمیـز نبـوده و مى بایسـت عملیات واکسیناسـیون به صـورت فراگیر انجام شـده و کلیه دام هاى حسـاس اعم 
از دام هـاى جـوان و بالـغ به طـور هم زمـان واکسـینه شـوند تـا موفقیـت در کاهـش شـیوع بیمـارى از طریـق اجراى 
واکسیناسـیون میسـر گـردد. بااین وجـود مصـرف واکسـن Rev.1 با دز کامـل اسـتاندارد در گوسـفندان و بزهاى بالغ 
مى تواند باعث القاى سـقط جنین در دام هاى آبسـتن، ترشـح سـویه واکسـن از شـیر در دام هاى شـیرده و پاسـخهاى 
سـرولوژیک طوالنى مـدت تداخـل کننده با تشـخیص بیمارى شـود. تزریـق زیر جلـدى دز کامل واکسـن در دام هاى 
بالـغ باعـث مى شـود در میـزان قابل توجهـى از دام هـاى واکسـینه نتایج سـرولوژى تا 2 سـال پس از مصرف واکسـن 
مثبـت گـردد. همچنیـن در صـورت مصـرف واکسـن در دام هاى بالغ آبسـتن به ایـن طریق، در درصد چشـمگیرى از 
آن هـا سـقط جنین متعاقـب واکسیناسـیون رخ مى دهـد کـه حتـى در برخـى منابع تا 80 درصد سـقط گزارش شـده 
اسـت. از ایـن رو مصـرف واکسـن در دام هـاى بالغ با اسـتفاده از دزهـاى کاهش جرم یافتـه به میـزان 3-0/5 میلیون 
جـرم زنـده باکتـرى در هـر دز و یـا مصـرف دز کامـل اسـتاندارد به صـورت تلقیح داخل چشـمى توصیه شـده اسـت. 
مطالعـات نشـان مى دهـد در صـورت اسـتفاده از واکسـن Rev.1 بـه ایـن دو صورت، به طـور معنـى دارى خطر القاى 
سـقط جنین و مـدت زمـان بقاى پاسـخهاى آنتى بادى ناشـى از واکسیناسـیون کاهـش مى یابد. با ایـن حال علیرغم 
کاهـش وقـوع معایـب مذکـور بـا مصرف دزهـاى کاهش جـرم یافته و یا بـا تلقیح داخل چشـمى، مصـرف کامال" بى 
ضرر این واکسـن در دام هاى آبسـتن شـناخته نشـده و فقط مى توان با اسـتفاده از واکسـن در ماههاى آخر آبسـتنى، 
در دوران غیرآبسـتنى و نیـز یکمـاه پیـش از فصـل جفـت گیرى، رخداد سـقط جنین ناشـى از واکسـن را بـه حداقل 
رسـاند. تجربیات نشـان داده گوسـفندان و بزهاى بالغ آبسـتن در 3 ماه ابتدایى آبسـتنى بیشـترین حساسـیت را به 

سـقط جنین متعاقب واکسیناسـیون دارند.
در حال حاضر کنترل بروسـلوز در جمعیت گوسـفند و بز کشـور طبق سیاسـت سـازمان دامپزشـکى و مصوبات 
کمیتـه فنـى کشـورى بروسـلوز مبتنـى بـر واکسیناسـیون فراگیر بوده کـه براى ایـن منظـور دز کامل و اسـتاندارد 
واکسـن Rev.1 حـاوى 1-4 میلیـارد باکتـرى زنـده جهـت واکسیناسـیون بره هـا و بزغاله ها در سـنین 3-6 ماهگى 
و دز کاهیـده آن حـاوى 3-0/5 میلیـون جـرم زنـده در دام هـاى بالـغ به شـکل تزریـق زیرجلدى مصرف مى شـود و 
واکسیناسـیون دام هـاى بالـغ محـدود بـه 6 ماهه نخسـت سـال اسـت که میـزان دام هاى آبسـتن در گله هـا حداقل 
اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت اجـراى این اسـتراتژى مبارزه از سـال 1380 در کشـور موفقیـت قابل توجهـى در کنترل 
بیمارى به دنبال داشـته اسـت و تمام نیاز کشـور به واکسـن دز کامل و کاهیده Rev.1 توسـط مؤسسـه تحقیقات 

واکسـن و سـرم سـازى رازى تولید و تأمین مى شـود. (شـکل هاي 19 و 20)

شکل 19ـ  واکسن بروسلوز گوسفندي
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تاریخچه محصول:
 Herzberg و Elberg بـراى نخسـتین بـار در سـال 1953 توسـط Rev.1 توسـعه و تولیـد سـویه واکسـن
گـزارش شـد. ایـن محققیـن از طریـق پاسـاژ متوالـى یـک سـویه حـاد بروسـال ملیتنسـیس بیـووار 1 بـه نام 
سـویه 6056 بـر روى محیـط کشـت حـاوى آنتـى بیوتیـک استرپتومایسـین، گروهـى از موتانت هـاى وابسـته 
بـه استرپتومایسـین را بـه دسـت آوردنـد. متعاقبـاً" از ایـن جمعیـت وابسـته به استرپتومایسـین یـک موتانت 
غیروابسـته به این آنتى بیوتیک جداسـازى شـد که قابلیت رشـد روى محیط کشـت فاقد استرپتومایسـین را 
دارا بـود. پـس از انجـام مطالعـات اولیـه در مـورد ایمنى زایى سـویه واکسـن به دسـت آمده و اثبـات توانایى آن 
در ایجـاد ایمنـى محافظت کننـده در حیوانـات آزمایشـگاهى، در سـال Elberg 1957 و Faunce ایجـاد ایمنى 
محافظت کننـده به وسـیله واکسیناسـیون بـا سـویه Rev.1 در بـز را گـزارش کردنـد. بـه دنبـال ایـن یافته هـا 
مطالعـات تجربـى و کارآزمایى هـاى میدانـى متعـددى در نقـاط مختلـف دنیـا به منظـور بررسـى ایمنى زایى و 
اثربخشـى ایـن واکسـن در پیشـگیرى از بروسـلوز در نشـخوارکنندگان کوچک انجـام پذیرفت کـه نتایج آن ها 
منجـر بـه کاربـرد گسـترده آن در جهـان بـراى کنتـرل و مبـارزه بـا ایـن بیمـارى شـد. به طورى کـه امـروزه 
واکسـن Rev.1 به عنوان مؤثرترین واکسـن جهت پیشـگیرى از بروسـلوز در گوسـفند و بز داراى کاربرد وسـیع 
در تمـام کشـورهایى اسـت کـه ایـن بیمـارى در آن هـا شـیوع دارد. همچنیـن این واکسـن تنها واکسـن مورد 
تأییـد سـازمان جهانـى بهداشـت حیوانـات براى ایجاد ایمنى علیه بروسـال ملیتنسـیس در این دام هـا و کنترل 

بیمـارى در آن ها اسـت.
در ایـران سـویه واکسـن Rev.1 بـراى نخسـتین بـار در سـال 1962 (1341)، یعنـى فقـط 5 سـال پـس از 
 ،(WHO) عضـو کمیتـه تخصصى بروسـلوز سـازمان جهانى بهداشـت ،L. M. Jones معرفـى واکسـن، به وسـیله
بـه موسسـه رازى آورده شـد. در همـان سـال همـکارى تحقیقاتـى مؤسسـه رازى بـا WHO به منظـور بررسـى 
ایمنى زایـى و محافظـت ناشـى از واکسـن Rev.1 در گوسـفندان و بزهـاى ایرانـى آغاز شـد. در مطالعـه میدانى 
انجام شـده توسـط سـرکار خانـم دکتـر جونـز و آقایـان دکتـر انتصـار و دکتـر اردالن (بـه ترتیب ریاسـت بخش 
میکـروب شناسـى و آزمایشـگاه بروسـلوز مؤسسـه رازى در آن زمـان) مشـخص شـد واکسـن Rev.1 قـادر بـه 
ایجـاد ایمنـى محافظت کننـده در برابـر عفونت ناشـى از مواجهه طبیعى با سـویه هاى حاد بروسـال ملیتنسـیس 
بـوده کـه نتایـج این مطالعه در سـال 1964 در Journal of Comparative Pathology منتشـر شـد. در مطالعه 
دیگرى که توسـط اسـاتید فوق در ایران انجام شـد، مشـخص شـد واکسـن Rev.1 قادر اسـت خسـارات ناشـى 
از سـقط جنین و تولـد بره هـاى آلـوده و ضعیـف را متعاقـب آلودگى با سـویه حـاد کاهش داده و بـا کاهش دفع 
سـویه حـاد بـه محیـط از دام هـاى آلـوده و نیـز افزایـش توانایـى دام هـاى آلـوده در محـدود کـردن عفونت، به 
کنتـرل بیمـارى کمـک نمایـد. همچنین نشـان داده شـد ایمنى حاصـل از واکسـن علیه بیمارى حـاد حداقل تا 
28 مـاه مؤثـر باقـى میمانـد کـه این نتایـج با یافته هـاى مطالعه اى کـه قبال" توسـط آلتـون (1966) در جزیره 
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

مالـت انجام شـده بـود، همخوانى داشـت. نتایج این مطالعه نیز در سـال 1967 در همان نشـریه گـزارش و چاپ 
شـد. بدیـن ترتیـب بـه جـرأت مى توان گفـت مؤسسـه رازى از پیشـگامان مطالعـه روى واکسـن Rev.1 در دنیا 

است.
متعاقـب ایـن مطالعـات، واکسـن Rev.1 جهت مصـرف در بره ها و بزغاله ها از سـال 1342 در مؤسسـه رازى 
بـه تولیـد انبـوه رسـید کـه در سـال هاى ابتدایـى به صـورت مایـع و بـا عمـر قفسـه اى یـک هفتـه و سـپس به 

شـکل لیوفیلیـزه به بازار عرضه شـده اسـت.
همچنیـن طـى سـال هاى 74-1372 دز کاهیده واکسـن Rev.1 توسـط آقایـان دکتر ذوقـى و دکتر عبادى، 
محققیـن بخش بروسـلوز مؤسسـه رازى در گوسـفندان و بزهاى بالغ مـورد ارزیابى قرار گرفـت. در این مطالعات 
مشـخص شـد دز کاهـش جـرم یافته واکسـن Rev.1 عالوه بر اینکـه مى تواند به طـور معنـى دارى باعث کاهش 
اثـرات سـوء واکسیناسـیون در دام هـاى بالـغ شـود، قـادر اسـت دام هـا را بـه شـکلى مؤثـر در برابـر عفونت حاد 
محافظـت نمایـد. بـه دنبـال نتایج این مطالعـات و پس از تصمیـم مبنى بر اجـراى برنامه واکسیناسـیون فراگیر 
جهـت مبـارزه بـا بروسـلوز در جمعیـت نشـخوارکنندگان کوچـک کشـور، از سـال 1380 واکسـن دز کاهیـده 
Rev.1 در مؤسسـه رازى بـه تولیـد انبـوه رسـیده و جهـت واکسیناسـیون دام هـاى بالغ استفاده شـده اسـت. در 
 Veterinaria Italiana سـال 2012 دکتـر محمـد ابراهیمـى و همـکاران در مطالعـه اى که نتایـج آن در نشـریه
منتشـر شـده اسـت، نشـان دادنـد واکسـن کاهـش جـرم یافتـه بـا 0/5 تـا 1 میلیـون باکتـرى زنده در هـر دز، 
بـدون القـاى سـقط جنین در دام هـاى آبسـتن، موجـب محافظـت آن هـا در برابر چالش با سـویه حاد مى شـود. 
 Rev.1 به عالوه در این مطالعه مشـخص شـد پاسـخ سـرولوژیک ناشـى از واکسیناسـیون با واکسـن دز کاهیده

در میشـهاى آبسـتن ظـرف 3 ماه از بیـن مى رود.

اهمیت و ضرورت:
بروسـلوز از مهم تریـن بیمارى هـاى قابل انتقـال از حیوانـات بـه انسـان اسـت کـه در بسـیارى از کشـورهاى 
جهان شـیوع دارد. این بیمارى توسـط گونه هاى جنس بروسـال شـامل بروسـال آبورتوس، بروسـال ملیتنسـیس، 
بروسـال سـوئیس، بروسـال اوویس، بروسال کنیس، بروسـال نئوتومه، بروسـال میکروتى، بروسـال اینوپیناتا، بروسال 
سـتى، و بروسـال پینپدیالیـس بـه وجـود آمـده کـه داراى میزبانهـاى ترجیحـى در طبیعـت هسـتند. گونه هاى 
بروسـال آبورتـوس، بروسـال ملیتنسـیس و بروسـال سـوئیس داراى طبقه بنـدى زیر گونـه اى به عنوان بیـووار نیز 
بـوده کـه بـه ترتیـب داراى 7، 3 و 5 بیـووار هسـتند. ایـن طبقه بنـدى ازنظـر بررسـى هاى اپیدمیولوژیـک حائز 
اهمیـت اسـت. میزبانهـاى ترجیحـى برخـى از ایـن گونه هـا عبارت انـد از: بروسـال آبورتـوس: گاو و گاومیـش، 
بروسـال ملیتنسـیس: گوسـفند و بـز، بروسـال سـوئیس (بیووارهـاى 1، 2 و 3): خـوك، بروسـال کنیـس: سـگ، 
بروسـال سـتى و بروسـال پینپدیالیـس: پسـتانداران دریایـى و بروسـال اوویـس: گوسـفند. عـالوه بـر گونه هـاى 
میزبانـى مذکـور سـایر دام هـا از قبیـل اسـب، شـتر و گوزن نیـز میتواننـد به عفونت هاى بروسـالیى مبتال شـده 

و به عنـوان منبـع عفونـت بـراى انسـان و سـایر دام ها عمـل کنند.
بروسـال ها باکترى هـاى کوکوباسـیل گـرم منفـى بـوده کـه جـز آلفـا پروتئوباکتریهـا طبقه بنـدى میشـوند. 
ایـن عوامـل هـوازى و فاقـد حرکـت و کپسـول بوده و اسـپور تولیـد نمیکننـد. در بـدن میزبان، انگلهـاى درون 
سـلولى اختیـارى بـوده کـه با مخفى شـدن در درون سـلولهاى فاگوسـیت کننـده و اپیتلیـال بقا یافتـه و تکثیر 
میشـوند. توانایـى آن هـا در ایجـاد عفونت هـاى مخفـى و ضایعـات مزمـن نتیجه این ویژگى اسـت. پـس از ورود 
باکتـرى بـه بـدن میزبـان از راه مخاطات، به وسـیله ماکروفاژها فاگوسـیت شـده و به غدد لنفاوى مجـاور منتقل 
مى شـود. بـه دنبـال تکثیر در داخل سـلولها و آزادسـازى، بـه جریان خـون راه یافته و از طریـق آن به بافت هاى 
هـدف میرونـد کـه در آنجـا موضعـى شـده و بـراى مـدت طوالنـى بقا مـى یابنـد. عامل اصلـى این بیمـارى در 
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نشـخوارکنندگان کوچک بروسـال ملیتنسـیس اسـت که بیشـترین بیمارى زایى براى انسـان را دارا بوده و عمده 
موارد ابتالى انسـانى در کشـورهاى درگیر ناشـى از آن اسـت.

 بروسـلوز در دام هـاى مـاده بالـغ موجب سـقط جنین، تولـد نوزادان ضعیـف و نارس و مشـکالت تولید مثلى 
مى شـود. همچنیـن در دام هـاى شـیرده بـا موضـع گیـرى عامـل در عقده هـاى لنفـاوى پسـتانى، دفـع متناوب 
باکتـرى از شـیر رخ مى دهـد کـه منبـع اصلى انتقال عفونت به انسـان اسـت. دام هـاى نابالغ آلوده تـا زمان بلوغ 
عالئم خاصى نشـان نداده واین دام ها پس از بلوغ و در آبسـتنى اول دچار سـقط جنین میشـوند. سـقط معموالً 
در اواخـر آبسـتنى رخ مى دهـد. بـه دنبـال سـقط جنین، میـزان قابل توجهـى باکتـرى از طریق ترشـحات واژنى 
و جنینـى دفـع شـده و جفـت، جنیـن و پرده هـاى جنینـى حـاوى مقادیر زیـادى از باکترى هسـتند کـه منبع 
عفونـت بـراى سـایر دام ها محسـوب مى شـود. بروسـال ملیتنسـیس در حیوانـات نر باعـث ایجـاد اپیدیدیمیت و 
ارکیـت مى شـود. دام هـاى سـالم در اثـر تمـاس مسـقیم و غیرمسـتقیم بـا مواد ترشـحى آلـوده دام هـاى مبتال، 
به ویـژه متعاقـب سـقط یـا زایمـان، از راه مخاطات بینـى، دهان، حلق و دسـتگاه تناسـلى به این بیمـارى مبتال 
مى شـوند. مهمتریـن راه انتقـال بیمـارى بین گوسـفندان و بزها خوردن جنین و جفت سـقط شـده و نیز تماس 
بـا ترشـحات رحمـى آلـوده به صـورت دهانـى ((Oral اسـت. دام هـاى نـر آلـوده باکتـرى را از Semen خود دفع 
کـرده کـه آن را از طریـق جفـت گیـرى بـه دام هـاى مـاده منتقـل میکننـد. چـرا در مراتـع آلوده به ترشـحات 
عفونـى باعـث انتقـال بـه گله هـاى گوسـفند و بـز مى شـود. بروسـالها در ترشـحات جنینـى و مـواد حاصـل از 
زایمـان تـا 56 روز و در خـاك 70 تـا 120 روز بقـا دارنـد ولـى در معـرض تابـش مسـتقیم آفتـاب ظـرف چند 

سـاعت از بیـن میروند.
اگرچـه بروسـال ملیتنسـیس، بروسـال آبورتـوس و بروسـال سـوئیس مهم تریـن گونه هـاى مسـبب بروسـلوز 
در انسـان هسـتند ولـى مـوارد ابتـالى انسـانى توسـط بروسـال کنیـس و بروسـالهاى پسـتانداران آبـزى نیـز 
گزارش شـده اسـت. بروسـال ملیتنسـیس بیماریزاتریـن و حادترین گونـه براى انسـان بوده که بیشـترین موارد 
ابتـال در کشـورهاى مختلـف به ویـژه در خاورمیانـه و حـوزه دریـاى مدیترانـه ناشـى از آن اسـت. بروسـلوز در 
انسـان بـا نامهـاى دیگـرى از قبیـل تب مالت و تب مواج نیز شـناخته شـده که به دو شـکل حـاد و مزمن بروز 
مـى یابـد. فـرم حـاد بیمارى معمـوالً" متعاقـب مواجهه بـا عامل رخ مى دهـد که به صـورت تب، لـرز، دردهاى 
عضالنـى- مفصلـى به ویـژه در سـتون فقـرات و گـردن، ارکیـت، تعریـق شـدید شـبانه، کاهـش اشـتها، ضعف 
عمومـى بـدن و بـزرگ شـدگى کبـد و طحـال بروز پیـدا میکنـد. شـدیدترین عالئم بیمـارى در افـراد مبتالبه 
بروسـال ملیتنسـیس مشـاهده مى شـود. در مردهـا اپیدیدیموارکیت مى توانـد منجر به نازایى گـردد. در صورت 
تشـخیص به موقـع بیمـارى و درمـان صحیـح بیمـارى برطرف مى شـود ولـى در شـرایطى که بیمـارى به موقع 
تشـخیص داده نشـده و یـا درمـان بشـکل مناسـب و در مـدت زمـان مقتضـى صـورت نپذیـرد مى توانـد منجر 
بـه انتشـار باکتـرى در بـدن، موضـع گیـرى آن در اندامهاى مختلـف و ایجاد عـوارض مزمن گردد کـه احتمال 
درگیـرى هـر ارگانـى وجـود دارد. ایـن عـوارض سـالها پـس از مواجهـه بـا عامل خـود را نشـان داده و شـامل 
عـوارض مفصلـى- اسـتخوانى، گوارشـى، کبدى-صفـراوى، تنفسـى، ادرارى تنفسـى و قلبـى و عصبـى اسـت. 
درمـان عـوارض مزمـن بیمـارى مشـکل تـر بـوده و بـه دوره درمانـى طوالنى تـرى نیـاز دارد. انسـانها عمدتا" 
بـا مصـرف مـواد لبنـى غیرپاسـتوریزه و آلـوده به بیمـارى دچار میشـوند. البته تماس مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
بـا دام هـاى آلـوده و ترشـحات آن هـا نیـز در افـرادى کـه به دلیل شـغل خود بـا دام هـا و محصـوالت آن ها در 
ارتبـاط هسـتند، نیـز از اهمیـت برخـوردار اسـت. انسـان به عنـوان میزبـان تصادفـى عامـل شـناخته شـده که 
در بیشـتر مـوارد از دام بـه انسـان منتقـل مى شـود. در مـوارد نـادرى، انتقـال از فـرد مبتالبه انسـان دیگر نیز 

است. گزارش شـده 
از آنجـا کـه واکسـنى بـراى ایمـن سـازى و پیشـگیرى بروسـلوز جهـت مصـرف در انسـان وجـود نـدارد، 
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

جلوگیـرى از بیمـارى در افـراد وابسـته بـه ممانعـت از انتقـال عامـل بیمـارى از دام هـا بـه انسـانها و کنتـرل و 
ریشـه کنى بیمـارى در میزبانهـاى دامـى اسـت. بـه همیـن دلیـل نقـش دامپزشـکى در پیشـگیرى از بروسـلوز 
در جمعیتهـاى انسـانى توسـط بسـیارى از محققیـن و مراجـع بهداشـتى مـورد تأکیـد بـوده و به عنـوان یکى از 
وظایـف اصلـى مراجـع خدمـات دامپزشـکى شـناخته مى شـود. راهکارهـاى کنتـرل و ریشـه کنى بروسـلوز در 
جمعیـت دام هـاى حسـاس مى توانـد بسـته بـه میزان شـیوع بیمـارى، مرحله مبـارزه، میـزان کنتـرل جابجایى 
دام هـا، کارآمـدى خدمـات دامپزشـکى و میـزان بکارگیرى روش هاى بهداشـت و پـرورش دام ها متفاوت باشـد. 
بااین وجـود واکسیناسـیون و تسـت و کشـتار دام هـاى آلـوده از مهم تریـن ایـن راهکارهـا محسـوب میشـوند. 
تجربـه حـدود 7 دهـه اسـتفاده از واکسـن Rev.1 در مناطـق مختلـف دنیـا، اثربخشـى آن در کنتـرل و مبـارزه 
بـا بروسـلوز نشـخوارکنندگان کوچـک را بـه اثبـات رسـانده بطوریکـه در حـال حاضر تنها واکسـن مـورد تأیید 
OIE جهـت مصـرف در گوسـفند و بـز اسـت. اگرچـه دام هـاى جـوان به عنـوان جمعیـت اصلـى مـورد هـدف 
واکسیناسـیون مطـرح هسـتند، مطالعـات نشـان داده در شـرایط جابجایـى کنترل نشـده دام ها، پـرورش دام ها 
بـا روش هـاى عشـایرى و کـوچ رو و نیـز در کشـورهایى کـه شـیوع بیمـارى نسـبتاً" زیاد اسـت، محدودسـازى 
واکسیناسـیون بـه دام هـاى جوان باعـث کاهش کارآمدى برنامه شـده و جهـت موفقیت در کنتـرل بیمارى نیاز 
بـه اجـراى برنامه هـاى واکسیناسـیون فراگیـر کـه دام هاى بالغ و جوان را شـامل مى شـود، وجـود دارد. به عالوه 
واکسیناسـیون فقـط قـادر بـه کاهـش شـیوع و کنتـرل بیمـارى شـده و به منظـور نیل به ریشـه کنى شناسـایى 
دام هـاى آلـوده و حـذف و کشـتار آن هـا ضـرورى اسـت. ولـى بـه دلیـل اینکـه جهت تشـخیص دام هـاى آلوده 
از تسـتهاى سـرولوژیک استفاده شـده و واکسیناسـیون در آن هـا تداخـل ایجـاد میکنـد، امکان اجـراى هم زمان 
واکسیناسـیون فراگیـر بـا تسـت و کشـتار وجـود نـدارد. با مطالـب ذکرشـده مراحل مختلـف مبارزه بـا بیمارى 

را به صـورت ذیـل مى تـوان بیـان کـرد:
 جلوگیـرى از انتقـال بیمـارى از دام هـا بـه انسـان از طریـق آمـوزش به منظـور رعایت اصول بهداشـتى در 

تمـاس بـا دام ها و مصـرف فرآورده هـاى لبنى پاسـتوریزه
 اجـراى برنامـه واکسیناسـیون فراگیـر بـا واکسـن Rev.1 بـه همـراه ترویـج اصول بهداشـتى پـرورش دام، 
کنتـرل جابجایـى دام هـا و جلوگیـرى از قاچاق دام به منظور کنترل و کاهش شـیوع بیمـارى در جمعیت 

نشـخوارکنندگان کوچک
 محدودسـازى واکسیناسـیون بـه دام هاى جـوان پس از موفقیـت در کنترل بیمارى و اجراى برنامه تسـت 

و کشـتار در دام هاى بالغ
 اجـراى یـک برنامـه مراقبـت دقیـق به منظـور شناسـایى به موقـع ورود آلودگى بـه منطقه به صورت سـالى 
2 بـار در کنـار جلوگیـرى از ورود دام هـاى آلـوده بـه منطقـه، کنتـرل جابجایـى دام ها، کنتـرل خرید و 

فـروش دام هـا و انتخـاب دام هـاى جایگزین از گله هـاى عارى از بروسـلوز

آثار اقتصادى:
بروسـلوز عـالوه بـر اهمیـت بهداشـتى، ازنظـر اقتصـادى نیـز اهمیـت فراوانى داشـته و بـه ویـژه در صنعت 
دامپـرورى یـک خطر جدى محسـوب مى شـود. خسـارات اقتصادى ناشـى از این بیمـارى در گله هاى پرورشـى 
بـه دلیـل افزایـش بـروز سـقط جنین، کاهـش تولیـد شـیر در گله هـاى پرتولیـد، افزایش فاصلـه زمانـى بین دو 
زایمـان، کاهـش وزن، نابـارورى و مشـکالت تولیـد مثلـى و حـذف دام هـاى پـرارزش اسـت. 50٪ گوسـفندان 
آلـوده سـقط میکننـد و 5٪ آن هـا عقیـم میماننـد. حداقـل 20٪ دام هـاى سـقط کـرده بـه علـل مختلف حذف 
میشـوند. گوسـفندان و بزهـاى آلـوده شیرشـان خشـک مى شـود. 5٪ وزن الشـه گوسـفندان و بزهـاى سـقط 
کـرده، کاهـش مى یابـد. برآوردها نشـان مى دهـد در صورت توقـف اجراى عملیات واکسیناسـیون میزان شـیوع 
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بیمـارى در دام هـاى سـبک ظـرف مـدت کوتاهى به 6 درصـد افزایش یافته و خسـارات ناشـى از کاهش تولید و 
سـقط جنین در اثـر بیمـارى بـه چنـد ده هـزار میلیارد ریـال خواهد رسـید که اثرات بسـیار وخیمى بـر اقتصاد 
ایـن صنعـت وارد خواهـد کـرد. همچنیـن در صـورت عـدم تولید داخلى واکسـن Rev.1 بـا توجه به میـزان نیاز 
سـاالنه کشـور و قیمـت واکسـن خارجـى (هـر دز واکسـن Rev.1 خارجـى برابـر 3000 ریـال اسـت) هرسـاله 
حـدود چنـد ده میلیـون دالر بایـد صرف واردات این فرآورده شـود که ضمـن تحمیل هزینه هاى بیشـتر، میزان 

زیـادى ارز از کشـور خارج خواهد شـد.

آثار بهداشتى:
بروسـال ملیتنسـیس از عوامـل زئونوتیـک مهـم محسـوب شـده کـه از مهمتریـن بیمارى هاى تحلیـل برنده 
و ضعیـف کننـده در انسـان اسـت. بـا توجـه به درون سـلولى بـودن عامل بیمـارى، درمـان آن نیازمنـد مصرف 
طوالنى مـدت آنتـى بیوتیک هـا بـوده کـه بـراى بیمـاران دشـواریهاى بسـیارى بـه دنبـال دارد. از کار افتادگـى 
بـراى چندیـن مـاه از عوارض بیمارى اسـت کـه هزینه هاى چشـمگیرى جهت درمـان به خانواده هـاى مبتالیان 
تحمیل میسـازد. بروسـلوز انسـانى در ایران بومى بوده و تعداد مبتالیان انسـانى نسـبت به سـایر کشـورها قابل 
توجـه اسـت. در سـال هاى اخیر طبق آمار رسـمى منتشـره توسـط وزارت بهداشـت سـاالنه در حـدود پانزده تا 
بیسـت هـزار مـورد ابتالى جدید در کشـور گزارش مى شـود کـه مطابق تخمین هـا فقط ده درصد تعـداد واقعى 
مـوارد ابتـال را شـامل مى شـود. الزم بـه ذکـر اسـت بـا توجـه بـه عدم وجـود واکسـن علیـه این بیمـارى جهت 
مصـرف در انسـان، پیشـگیرى از آن در افـراد مبتنـى بر جلوگیـرى از انتقال باکتـرى از دام هاى آلوده به انسـان 

و کنتـرل و ریشـه کنى بیمارى در دام هاسـت.
 ایـن باکتـرى مى تواند از راه خوراکى، تنفسـى، پوسـتى، چشـمى از دام هـاى آلوده به انسـانها و نیز از طریق 
انتقـال خـون، پیونـد مغـز اسـتخوان، جفـت، تمـاس جنسـى و شـیر مادر از انسـان بـه انسـان منتقل گـردد. با 
ایـن حـال متداولتریـن شـیوه انتقـال بیمارى در کشـورهاى اندمیک مثل ایـران انتقال از دام به انسـان از طریق 
مصـرف شـیر تـازه و سـایر فرآورده هـاى لبنـى آلـوده و غیـر پاسـتوریزه اسـت. دز عفونـى بروسـال ملیتنسـیس 
نسـبتاً" کـم بـوده و ورود 5000 جـرم باکتریایـى از طریـق گوارشـى و 1300 جـرم از راه استنشـاقى بـه بـدن 

مى توانـد موجـب بروز بروسـلوز حاد در انسـان شـود.

آینده نگرى و چشم انداز:
بـا توجـه بـه جمعیـت 70 میلیونى گوسـفند و بز در کشـور که بخش عمده آن به صورت سـنتى و عشـایرى 
نگهـدارى و پـرورش میشـوند، بـه نظر میرسـد اجـراى عملیـات واکسیناسـیون علیه بروسـلوز در ایـن جمعیت 
همچنـان به عنـوان بهتریـن، کارآمدتریـن و عملـى تریـن راهـکار کنتـرل بیمـارى در آینـده قابـل تصـور، مورد 
توجـه باشـد. بـه عـالوه ورود غیرقانونـى دام هـا از کشـورهاى همسـایه شـرقى و غربى کـه اغلب با ایـن بیمارى 
درگیـر بـوده و از وضعیـت بهداشـتى مناسـبى نیـز برخـوردار نیسـتند، و همچنیـن جابجایـى غیرقابـل کنترل 
دام هـا در داخـل کشـور کـه مبـارزه بـا بیمـارى را با دشـوارى همراه سـاخته اسـت، اسـتفاده از واکسـن جهت 
پیشـگیرى از بروسـلوز در نشـخوارکنندگان کوچـک را ضـرورى و اجتنـاب ناپذیر مى کنـد. بنابرایـن تأمین نیاز 
کشـور بـراى واکسـن Rev.1 کـه کاراتریـن و مؤثرتریـن واکسـن جهـت ایمـن سـازى گوسـفندان و بزهـا علیه 

بروسـلوز شـناخته مى شـود، وظیفـه اصلـى مؤسسـه رازى باقى خواهـد ماند.
در حـال حاضـر بـا توجـه بـه تولیـد ایـن واکسـن به وسـیله روش هـاى سـنتى کـه داراى معایبـى از قبیـل 
محدودیـت ظرفیـت تولیـد، هزینـه بـاالى اسـتهالك ظـروف آزمایشـگاهى، نیاز بـه نیروى انسـانى زیـاد و عدم 
امـکان معتبرسـازى فرآیندهـا بر اسـاس اصـول تولید بهینـه (GMP) اسـت، مهم ترین چالش و اولویت نخسـت 
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آتى براى تولید واکسـن Rev.1، اسـتفاده از تکنولوژى هاى نوین در فرآیند تولید اسـت. بکارگیرى فرمانتورهاى 
صنعتـى جهـت تولیـد انبـوه ایـن واکسـن و طراحـى و راه انـدازى فرآیندهـاى مکانیـزه و اتوماتیـک بر اسـاس 
آن، مى توانـد جهـت دسـتیابى بـه ایـن مهم راه گشـا باشـد کـه امکان اصالح و برطرف سـازى سـایر مشـکالت 
موجـود در تولیـد را فراهـم میکنـد. با اسـتفاده از تکنولوژى تولید فرمانتورى واکسـن کاهـش هزینه هاى تولید، 

افزایـش ظرفیـت تولیـد و ارتقـاى کیفـى این فرآورده میسـر خواهد شـد.
از دیگـر اهـداف قابـل پیگیـرى برطـرف سـازى مشـکالت و طراحـى فضاهـاى تولیـد بـوده کـه مى بایسـت 
 GMP ضمـن تأمیـن بودجـه الزم اقدامـات مقتضـى جهت انجـام اصالحات ضـرورى بر طبـق اصول و مقـررات
صـورت پذیـرد تـا امکان اسـتقرار مقـررات GMP و اخـذ گواهى هـاى بین المللى فراهـم گردد. به ایـن صورت با 
توجـه بـه بـازار بسـیار حائـز اهمیتى که بـراى واکسـن Rev.1 در خاورمیانه و کشـورهاى همسـایه وجـود دارد، 
مى تـوان جهـت صـادرات ایـن فـرآورده برنامه ریـزى نمود. صـادرات این واکسـن مى توانـد مقادیـر قابل توجهى 

سـودآورى براى مؤسسـه رازى و کشـور داشـته باشد.

واکسن هاى بروسلوز گاوى

معرفى محصول:
واکسـن S19 توسـط سـازمان جهانـى بهداشـت حیوانـات به عنـوان واکسـن اسـتاندارد جهـت ایمن سـازى 
فعـال و ایجـاد محافظـت علیـه بروسـلوز در گاوان شـناخته مى شـود کـه مصـرف آن در بسـیارى از کشـورهاى 
جهـان بـا موفقیـت منجـر بـه کنتـرل بیمارى شـده اسـت. این واکسـن درواقع شـامل بروسـال آبورتوس سـویه 
19 بـوده کـه یـک واکسـن زنـده تخفیـف حدت یافته اسـت. مصـرف واکسـن در گوسـاله هاى کمتـر از 12 ماه 
و بـه میـزان 120-60 میلیـارد جـرم زنـده باکتـرى در هـر دز توصیه شـده که دز اسـتاندارد واکسـن محسـوب 
مى شـود. ایـن واکسـن به طـور عمـده به صـورت تزریـق زیرجلـدى اسـتفاده مى شـود کـه تلقیح داخل چشـمى 
آن نیـز بـکار رفتـه اسـت. از آنجـا که واکسـن S19 حـاوى باکترى زنده اسـت عمدتـا" به صورت لیوفیلیـزه بکار 
میـرود. سـویه S19 داراى تمـام ویژگیهـاى بروسـال آبورتـوس بیـووار 1 اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه روى محیـط 
کشـت حاوى پنى سـیلین، تیونین و اریتریتول رشـد نمیکند و رشـد آن وابسـته به CO2 نمیباشـد. این سـویه 

واکسـن داراى فنوتیـپ صاف (Smooth) اسـت.
واکسـن S19 بـه دلیـل فنوتیپ صـاف در دام هاى واکسـینه باعث القـاى تولید آنتى بادى هاى قابل شناسـایى 
در تسـتهاى سـرولوژیک معمول جهت تشـخیص بیمارى مى شـود. این آنتى بادى هاى ناشـى از واکسیناسـیون، 
به خصـوص در صـورت مصـرف واکسـن بـه شـکل تزریـق زیرجلـدى، مى توانند بـراى مـدت طوالنـى باقى مانده 
و مانـع تفریـق دام هـاى واکسـینه از دام هـاى آلـوده در ایـن تسـت هاى سـرولوژیک شـوند. در حقیقـت مصرف 
واکسـن موجـب ایجـاد واکنش هـاى مثبـت کاذب در ایـن تسـتها مى شـود. بـه همین علـت اجـراى برنامه هاى 
تسـت و کشـتار جهـت نیـل بـه ریشـه کنى بیمـارى به طـور هم زمـان بـا عملیـات واکسیناسـیون، بـا دشـوارى 
همـراه اسـت. جهـت موفقیـت در برنامـه واکسیناسـیون در شـرایطى کـه میزان شـیوع بیمـارى در دام هـا زیاد 
اسـت مى بایسـت عملیـات واکسیناسـیون به صـورت فراگیـر انجام شـده و کلیه دام هاى حسـاس اعـم از دام هاى 
جـوان و بالـغ به طـور هم زمـان واکسـینه شـوند. بااین وجـود مصـرف واکسـن S19 بـا دز کامـل اسـتاندارد در 
گاوهـاى بالـغ مى توانـد باعـث القاى سـقط جنین در دام هاى آبسـتن، ترشـح سـویه واکسـن از شـیر در دام هاى 
شـیرده و پاسـخهاى سـرولوژیک طوالنى مـدت تداخـل کننـده با تشـخیص بیمارى شـود. تزریق زیـر جلدى دز 
کامـل واکسـن در گوسـاله ها و دام هـاى بالـغ باعـث مى شـود در میـزان قابل توجهـى از دام هاى واکسـینه نتایج 
سـرولوژى تـا 2 سـال پـس از مصـرف واکسـن مثبـت شـود. همچنیـن در صـورت مصـرف واکسـن در دام هاى 
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بالـغ آبسـتن درصـد چشـمگیرى از آن هـا دچار سـقط جنین متعاقب واکسیناسـیون میشـوند. از ایـن رو مصرف 
واکسـن در دام هـاى بالـغ با اسـتفاده از دزهـاى کاهش جرم یافتـه به میـزان 3-0/3 میلیارد جرم زنـده باکترى 
در هـر دز توصیه شـده اسـت. بدیـن صـورت خطر القـاى سـقط جنین و مدت زمان بقـاى پاسـخ هاى آنتى بادى 
ناشـى از واکسیناسـیون به طـور معنـى دارى کاهـش مـى یابد. بـا این حال علیرغـم کاهش وقـوع معایب مذکور 
بـا مصـرف دزهـاى کاهـش جرم یافتـه، مصرف کامال" بى ضرر این واکسـن در دام هاى آبسـتن شـناخته نشـده 
و فقـط مى تـوان بـا اسـتفاده از واکسـن در ماه هـاى آخر آبسـتنى و یـا در دوران غیرآبسـتنى وقوع سـقط جنین 
ناشـى از واکسـن را بـه حداقـل رسـاند. تجربیـات نشـان داده گاوهـاى بالغ آبسـتن در نیمه آبسـتنى بیشـترین 

حساسـیت را به سـقط جنین متعاقـب واکسیناسـیون دارند.
بـه دلیـل معایـب مذکـور شـامل ایجـاد پاسـخهاى سـرولوژیک مداخلـه گـر و القـاى سـقط جنین، در دهـه 
نـود میـالدى سـویه واکسـن RB51 به عنوان واکسـن جدیـد بروسـلوز گاوى در ایـاالت متحده امریـکا به وجود 
آمـد کـه پـس از مطالعـات اولیـه در خصـوص ایمنى زایـى و تخفیف حـدت یافتگى آن، توانسـت در این کشـور 
 RB51 مجـوز مصـرف در گاوهـا را دریافـت کنـد. بروسـال آبورتـوس سـویه S19 به عنـوان جایگزیـن واکسـن
داراى فنوتیـپ خشـن (Rough) بـوده کـه مصرف آن موجـب تولید آنتى بادى هاى قابل شناسـایى در تسـتهاى 
سـرولوژیک تشـخیص بیمـارى نمى شـود. بنابرایـن اسـتفاده از آن در عملیـات واکسیناسـیون امـکان اجـراى 
برنامه هـاى تسـت و کشـتار را به منظـور نیـل بـه ریشـه کنى بیمـارى مهیـا میسـازد. همچنیـن از آنجـا که این 
سـویه واکسـن تخفیف حدت یافته تر از سـویه 19 اسـت، خطر القاى سـقط جنین و ترشـح سـویه واکسـن در 
شـیر متعاقـب مصـرف آن در دام هـاى آبسـتن و شـیرده نسـبت بـه آن کمتـر اسـت. هم اکنـون کاربرد واکسـن 
RB51 در دنیـا در حـال گسـترش بـوده و در بسـیارى از کشـورها ازجملـه برزیـل، مکزیـک، آرژانتیـن، ایتالیـا، 
اسـپانیا و پرتقـال جـاى واکسـن S19 را گرفتـه اسـت. واکسـن RB51 بـا دز کامـل 10-34 میلیـارد جـرم زنده 
بـراى گوسـاله هاى کمتـر از 12 مـاه و بـا دز کاهـش یافتـه بـه میـزان یـک دهـم دز کامـل آن در گاوهـاى بالغ 
بـاالى 12 مـاه مصـرف مى شـود. این واکسـن بـا تحریک ایمنى سـلولى موجـب ایجـاد محافظت علیـه بیمارى 

در گاوهـا مى شـود.
در ایـران نیـز مبـارزه بـا بروسـلوز گاوى بـراى دهه هـا بـا اسـتفاده از واکسـن S19 انجام شـده کـه از دهـه 
1370 بـه دنبـال معرفى واکسـن RB51، به تدریج جایگزین آن شـد. در حال حاضر واکسیناسـیون گوسـاله ها و 
گاوهـاى بالـغ با واکسـن RB51 صـورت گرفته و در کنار اجراى عملیات واکسیناسـیون، برنامه تسـت و کشـتار 

نیـز به ویـژه در گله هـاى صنعتـى و نیمـه صنعتـى صـورت مى پذیرد. (شـکل 21)

شکل 21 ـ واکسن بروسلوز گاوي
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تاریخچه محصول:
سـویه واکسـن S19 بـراى نخسـتین بـار در دهـه 20 میـالدى توسـط Buck و همـکاران گـزارش شـد. این 
سـویه به صـورت تصادفـى و در اثـر نگهـدارى از یـک سـویه حـاد جداشـده از شـیر گاو در دمـاى اتـاق به مدت 
یکسـال، بـه دسـت آمـد کـه مطالعـات بعـدى تخفیف حـدت یافتگـى و ایمنى زایـى آن را نشـان داد. بـه دنبال 
مطالعـات اولیـه و اثبـات کارآمـدى این واکسـن در پیشـگیرى از بروسـلوز در گاوهـا، به طور گسـترده در جهان 
مورداسـتفاده قـرار گرفتـه کـه همچنـان در بسـیارى از کشـور هاى دنیا مصرف مى شـود. هم اکنون این واکسـن 
توسـط OIE به عنـوان پرکاربردتریـن و اثربخـش ترین واکسـن جهت ایجـاد ایمنى محافظت کننـده در گاو علیه 
بروسـلوز توصیه مى شـود. البته واکسـن S19 داراى معایبى نیز اسـت که قبال" تشـریح شـده اسـت. جهت رفع 
مشـکالت و معایـب واکسـن S19 به ویـژه فنوتیـپ صاف آن که در تسـتهاى سـرولوژیک منجر به ایجـاد تداخل 
بـا تشـخیص دام هـاى آلـوده مى شـود، مطالعاتـى در نقـاط مختلـف دنیا صـورت گرفت کـه سـرانجام محققین 
دانشـگاه Virginia Tech در ایـاالت متحـده امریـکا موفـق بـه تولیـد و توسـعه یـک سـویه واکسـن بـا فنوتیپ 
خشـن شـدند. Schurig و همـکاران در سـال 1991 تولیـد ایـن سـویه واکسـن جدیـد را گزارش کردنـد که از 
طریـق پاسـاژ متوالـى و متنـاوب یک سـویه حاد بروسـال آبورتـوس بیووار 1 به نام سـویه 2308 بـر روى محیط 
 RB51 کشـت حـاوى آنتـى بیوتیک هـاى ریفامپیسـین و پنى سـیلین به دسـت آمده و بروسـال آبورتـوس سـویه
نـام گـذارى شـد. متعاقبـاً" مطالعات تجربـى و کارآزمایى هـاى میدانى به منظور بررسـى ایمنى زایى و اثربخشـى 
 S19 ایـن واکسـن در پیشـگیرى از بروسـلوز در گاو انجـام پذیرفـت که نتایج آن هـا منجر به جایگزینى واکسـن
بـا آن در کشـور امریـکا شـد. از آنجـا که این واکسـن موجب تولیـد آنتى بادى هاى قابل شناسـایى در آزمایشـات 
سـرمى نمى شـود، مصـرف آن اجـراى برنامه هـاى تسـت و کشـتار و درنتیجـه اقـدام براى ریشـه کنى بروسـلوز 
گاوى را عملـى میسـازد. کاربـرد ایـن واکسـن در حـال افزایش بـوده و تقریبا" در بسـیارى از کشـورهاى درگیر 
بـا بروسـلوز گاوى جاى واکسـن S19 را گرفته اسـت. این واکسـن مـورد تأیید OIE جهت مصرف در گاو اسـت.
در ایـران تولیـد محـدود واکسـن S19 به صـورت مایـع جهـت مصـرف در کشـور از سـال 1332 در بخـش 
میکربشناسـى شـروع شـده کـه از نخسـتین فرآورده هـاى بیولوژیـک تولیـدى مؤسسـه در ارتبـاط بـا بروسـلوز 
اسـت. پـس از انقـالب اسـالمى و بـه همت آقایان دکتـر ذوقى و عبادى دز کاهیده این واکسـن به تولید رسـیده 
و در گاوهـاى بالـغ مـورد ارزیابـى قـرار گرفت که تـا اویل دهه 1380 در کشـور به همراه دز کامـل آن به صورت 
لیوفیلیـزه تولیـد و عرضـه شـده و به صورت تزریق زیـر جلدى مصرف میشـد. در سـال هاى 76-1374 و پس از 
معرفى واکسـن RB51 در جهان، آقاى دکتر ذوقى توانسـتند سـویه واکسـن را از کاشـف آن (گرهارد شـوریگ) 
گرفته و به بخش بروسـلوز آورند. در این سـالها واکسـن جدید RB51 در موسسـه رازى تولیدشـده و مطالعات 
مختلفى توسـط این اسـاتید در خصوص بررسـى ایمنى زایى و محافظت ناشـى از آن در حیوانات آزمایشـگاهى، 
گوسـاله و گاو صـورت گرفـت کـه نتایـج آن ها در مقاالت متعددى به قلم دکتر ذوقى منتشـر شـد. این واکسـن 

از سـال 1386 بـه تولیـد انبـوه رسـیده و در کشـور با نـام تجارى ایریبـا عرضه و مصرف مى شـود.

اهمیت و ضرورت:
بروسـلوز از مهم تریـن بیمارى هـاى قابل انتقـال از حیوانـات بـه انسـان اسـت کـه در بسـیارى از کشـورهاى 
جهان شـیوع دارد. این بیمارى توسـط گونه هاى جنس بروسـال شـامل بروسـال آبورتوس، بروسـال ملیتنسـیس، 
بروسـال سـوئیس، بروسـال اوویس، بروسال کنیس، بروسـال نئوتومه، بروسـال میکروتى، بروسـال اینوپیناتا، بروسال 
سـتى، و بروسـال پینپدیالیـس بـه وجـود آمـده کـه داراى میزبانهـاى ترجیحـى در طبیعـت هسـتند. گونه هاى 
بروسـال آبورتـوس، بروسـال ملیتنسـیس و بروسـال سـوئیس داراى طبقه بنـدى زیر گونـه اى به عنوان بیـووار نیز 
بـوده کـه بـه ترتیـب داراى 7، 3 و 5 بیـووار هسـتند. ایـن طبقه بنـدى ازنظـر بررسـى هاى اپیدمیولوژیـک حائز 
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اهمیـت اسـت. میزبـا نهـاى ترجیحـى برخـى از ایـن گونه هـا عبارت انـد از: بروسـال آبورتـوس: گاو و گاومیـش، 
بروسـال ملیتنسـیس: گوسـفند و بـز، بروسـال سـوئیس (بیووارهـاى 1، 2 و 3): خـوك، بروسـال کنیـس: سـگ، 
بروسـال سـتى و بروسـال پینپدیالیـس: پسـتانداران دریایـى و بروسـال اوویـس: گوسـفند. عـالوه بـر گونه هـاى 
میزبانـى مذکـور سـایر دام هـا از قبیـل اسـب، شـتر و گوزن نیـز میتواننـد به عفونت هاى بروسـالیى مبتال شـده 

و به عنـوان منبـع عفونـت بـراى انسـان و سـایر دام ها عمـل کنند.
بروسـال ها باکترى هـاى کوکوباسـیل گـرم منفى بوده که جز آلفـا پروتئوباکتریها طبقه بندى میشـوند. این عوامل 
هـوازى و فاقد حرکت و کپسـول بوده و اسـپور تولید نمیکننـد. در بدن میزبان، انگلهاى درون سـلولى اختیارى بوده 
که با مخفى شـدن در درون سـلولهاى فاگوسـیت کننده و اپیتلیال بقا یافته و تکثیر میشـوند. توانایى آن ها در ایجاد 
عفونت هـاى مخفـى و ضایعـات مزمـن نتیجه این ویژگى اسـت. پس از ورود باکتـرى به بدن میزبـان از راه مخاطات، 
به وسـیله ماکروفاژهـا فاگوسـیت شـده و بـه غـدد لنفاوى مجـاور منتقل مى شـود. به دنبـال تکثیر در داخل سـلولها 
و آزادسـازى، بـه جریـان خـون راه یافتـه و از طریق آن بـه بافت هاى هدف میرونـد که در آنجا موضعى شـده و براى 
مـدت طوالنـى بقا مى یابند. بروسـالآبورتوس عامـل اصلى به وجود آورنده بیمارى باکتریایى بروسـلوز در گاو اسـت. 
بـه ایـن معنـى که میزبان ترجیحى و اصلى آن گاو اسـت ولى ممکن اسـت سـایر حیوانات حسـاس مثل گوسـفند، 
بز، شـتر، اسـب، سـگ و نشـخوارکنندگان وحشـى را نیز آلوده سـازد. در ایران این باکترى از گاو، بز، گوسـفند، اسب 
و گاومیش جداسـازى شـده اسـت. بروسـلوز در دام هاى ماده بالغ موجب سـقط جنین، تولد نوزادان ضعیف و نارس 
و مشـکالت تولید مثلى مى شـود. همچنین در دام هاى شـیرده با موضع گیرى عامل در عقده هاى لنفاوى پسـتانى، 
دفـع متنـاوب باکتـرى از شـیر رخ مى دهـد کـه منبع اصلـى انتقال عفونت به انسـان اسـت. دام هـاى نابالـغ آلوده تا 
زمـان بلـوغ عالئـم خاصى نشـان نداده واین دام ها پس از بلوغ و در آبسـتنى اول دچار سـقط جنین میشـوند. سـقط 
معمـوالً دراواخـر آبسـتنى رخ مى دهد. به دنبال سـقط جنین، میـزان قابل توجهـى باکترى از طریق ترشـحات واژنى 
و جنینـى دفـع شـده و جفـت، جنیـن و پرده هاى جنینى حـاوى مقادیر زیادى از باکترى هسـتند کـه منبع عفونت 
بـراى سـایر دام ها محسـوب مى شـود. بروسـال آبورتـوس در گاوهاى نـر مى تواند باعـث ایجاد اپیدیدیمیـت و ارکیت 
شـود. همچنیـن دام هـاى مبتالبـه عفونت هـاى مزمن دچـار لنگـش ناشـى از تـورم مفصـل (Hygroma) میگردند. 
بیمـارى بروسـلوز در گاوهـاى مـاده غیر آبسـتن معموالً بدون عالمت اسـت. عفونت با بروسـال آبورتـوس در گاوهاى 
بالـغ آبسـتن موجـب بروز Placentitis شـده کـه در نهایت منجر به سـقط جنین بین ماه هاى پنجم تا نهم آبسـتنى 
مى شـود کـه مهمتریـن عالمـت بیمـارى در گاوهـاى آلوده اسـت. علت این مسـئله مى توانـد تمایل باکتـرى به قند 
اریتریتـول و وجـود مقادیـر زیـاد آن در بافت هاى رحم و جفت گاوها باشـد. بروسـال آبورتوس از طریـق ادرار، جفت، 
جنین، ترشـحات مهبلى و شـیر گاوهاى آلوده دفع شـده و دام هاى سـالم در اثر تماس مسـقیم و غیرمستقیم با مواد 
ترشـحى آلوده دام هاى مبتال، به ویژه متعاقب سـقط یا زایمان، از راه مخاطات بینى، دهان، حلق و دسـتگاه تناسـلى 
بـه ایـن بیمـارى مبتـال مى شـوند. مهمتریـن راه انتقال بیمارى بیـن گاوها خوردن جنین و جفت سـقط شـده و نیز 
تمـاس بـا ترشـحات رحمى آلـوده به صورت دهانـى(Oral) اسـت. دام هاى نـر آلـوده باکتـرى را از Semen خود دفع 
کـرده کـه آن را از طریـق جفـت گیـرى به دام هـاى ماده منتقـل میکنند. چـرا در مراتـع آلوده به ترشـحات عفونى 
باعـث انتقـال بـه گله هـاى دیگر مى شـود. بروسـالها در ترشـحات جنینـى و مواد حاصـل از زایمـان تـا 56 روز و در 
خـاك 70 تـا 120 روز بقـا دارنـد ولـى در معـرض تابش مسـتقیم آفتاب ظرف چند سـاعت از بیـن میروند. موضعى 
شـدن باکتـرى در پسـتان و غـدد لنفـاوى آن موجب ترشـح متناوب باکترى از شـیر گاوها مى شـود. بیمـارى در هر 

دو جنـس در نهایـت ممکن اسـت باعث نابارورى و ضایعات اسـکلتى- عضالنى شـود.
بروسـال آبورتـوس پـس از بروسـال ملیتنسـیس مهم ترین گونه مسـبب بروسـلوز در انسـان محسـوب مى شـود. 
عفونـت بـا بروسـال آبورتوس بیشـتر به عنوان یک بیمارى شـغلى مطرح بـوده که در دامداران، دامپزشـکان، پرسـنل 
مراکز فرآورى محصوالت دامى و کارکنان آزمایشـگاهها دیده مى شـود. بیشـترین موارد انسـانى بروسـلوز اکتسـابى 
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در آزمایشـگاه ناشـى از ایـن گونـه اسـت. بروسـلوز در انسـان بـا نام هـاى دیگـرى از قبیل تـب مالت و تب مـواج نیز 
شـناخته شـده کـه بـه دو شـکل حـاد و مزمـن بروز مـى یابد. فرم حـاد بیمـارى معمـوالً" متعاقب مواجهـه با عامل 
رخ مى دهـد کـه به صـورت تـب، لـرز، دردهـاى عضالنى- مفصلـى به ویژه در سـتون فقـرات و گردن، ارکیـت، تعریق 
شـدید شـبانه، کاهـش اشـتها، ضعـف عمومى بـدن و گاهی بزرگ شـدگى کبـد و طحال بـروز پیدا میکنـد. اگرچه 
عالئم بیمارى در افراد مبتالبه بروسـال آبورتوس معموالً خفیف تر از بروسـال ملیتنسـیس اسـت ولى فرم کالسـیک 
بیمـارى در مبتالیـان بـه آن به وضوح مشـاهده مى شـود. در مردها اپیدیدیموارکیـت مى تواند منجر بـه نازایى گردد. 
در صـورت تشـخیص به موقـع بیمـارى و درمـان صحیـح بیمـارى برطـرف مى شـود ولـى در شـرایطى کـه بیمارى 
به موقـع تشـخیص داده نشـده و یـا درمان بشـکل مناسـب و در مـدت زمان مقتضى صـورت نپذیـرد مى تواند منجر 
بـه انتشـار باکتـرى در بـدن، موضع گیرى آن در اندامهـاى مختلف و ایجاد عوارض مزمن گـردد که احتمال درگیرى 
هـر ارگانـى وجـود دارد. ایـن عـوارض سـالها پـس از مواجهه بـا عامل خود را نشـان داده و شـامل عـوارض مفصلى- 
اسـتخوانى، گوارشـى، کبدى-صفراوى، تنفسـى، ادرارى تنفسى و قلبى و عصبى اسـت. درمان عوارض مزمن بیمارى 
مشـکل تـر بـوده و بـه دوره درمانى طوالنى ترى نیاز دارد. انسـانها عمدتـاً با مصرف مواد لبنى غیرپاسـتوریزه و آلوده 
به بیمارى دچار میشـوند. البته تماس مسـتقیم و غیرمسـتقیم با دام هاى آلوده و ترشـحات آن ها نیز در افرادى که 
بـه دلیـل شـغل خـود با دام هـا و محصوالت آن هـا در ارتباط هسـتند، نیز از اهمیت برخوردار اسـت. انسـان به عنوان 
میزبـان تصادفى عامل شـناخته شـده که در بیشـتر مـوارد از دام به انسـان منتقل مى شـود. در موارد نـادرى، انتقال 

از فـرد مبتالبه انسـان دیگر نیز گزارش شـده اسـت.
از آنجـا کـه واکسـنى براى ایمن سـازى و پیشـگیرى بروسـلوز جهت مصـرف در انسـان وجود نـدارد، جلوگیرى 
از بیمـارى در افـراد وابسـته بـه ممانعـت از انتقـال عامـل بیمـارى از دام ها به انسـانها و کنترل و ریشـه کنى بیمارى 
در میزبانهاى دامى اسـت. به همین دلیل نقش دامپزشـکى در پیشـگیرى از بروسـلوز در جمعیتهاى انسـانى توسـط 
بسـیارى از محققین و مراجع بهداشـتى مورد تأکید بوده و به عنوان یکى از وظایف اصلى مراجع خدمات دامپزشـکى 
شـناخته مى شـود. کنتـرل و ریشـه کنى بروسـلوز در جمعیـت گاوها وابسـته به اجـراى واکسیناسـیون جهت ایمن 
سـازى دام هـاى حسـاس و انجـام برنامه هاى تسـت و کشـتار به منظور حذف دام هـاى آلوده از جمعیت اسـت. جهت 
واکسیناسـیون از هـر دو واکسـن S19 و RB51 مى تـوان اسـتفاده نمـود. در صـورت اسـتفاده از واکسـن S19 بـراى 
مایه کوبـى گوسـاله هـا، مى تـوان در دام هـاى بالغ عملیات تسـت و کشـتار را به اجـرا درآورد، ولـى در صورت مصرف 
دز کاهیـده ایـن واکسـن در دام هـاى بالـغ کـه در شـرایط بـاال بـودن میزان شـیوع بیمـارى توصیه مى شـود، امکان 
اجراى تسـت و کشـتار به دلیل تداخل پاسـخهاى سـرمى ناشـى از واکسن، میسر نیست. مصرف واکسـن RB51 در 
برنامه واکسیناسـیون امکان انجام تسـت و کشـتار را به وجود مى آورد. اسـتفاده از دز کاهیده این واکسـن به صورت 
2 سـال یک بـار در دام هـاى بالـغ در کنار واکسیناسـیون کلیه گوسـاله ها بـا دز کامـل آن، مى تواند نقـش مؤثرى در 
کنترل و ریشـه کنى بیمارى داشـته باشـد. براى تسـت گاوها از |آزمایشـهاى سـرولوژى معمول استفاده شـده که در 
صـورت مثبـت بـودن دام مى بایسـت حذف و کشـتار شـود. به این ترتیب از جمعیـت دام هاى آلوده کـه منبع عفونت 

براى انسـانها و سـایر دام ها محسـوب میشـوند کاسـته شـده و نیل به ریشـه کنى قابل دسـتیابى مى شود.

آثار اقتصادى:
بروسـلوز عـالوه بـر اهمیـت بهداشـتى، ازنظـر اقتصـادى نیـز اهمیـت فراوانى داشـته و بـه ویـژه در صنعت 
دامپـرورى یـک خطر جدى محسـوب مى شـود. خسـارات اقتصادى ناشـى از این بیمـارى در گله هاى پرورشـى 
بـه دلیـل افزایـش بـروز سـقط جنین، کاهـش تولیـد شـیر در گله هـاى پرتولیـد، افزایش فاصلـه زمانـى بین دو 
زایمـان، کاهـش وزن، نابـارورى و مشـکالت تولیـد مثلـى و حذف دام هـاى پرارزش اسـت. 40٪ گاوهـاى آلوده 
سـقط میکننـد و 5٪ آن هـا عقیـم میماننـد. حداقـل 20٪ دام هاى سـقط کرده بـه علل مختلف حذف میشـوند. 
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10٪ گاوهـاى مبتال شیرشـان خشـک مى شـود. 10٪ وزن الشـه گاوهاى آلـوده کاهش مى یابد. برآوردها نشـان 
مى دهـد در صـورت توقـف اجـراى عملیـات واکسیناسـیون میـزان شـیوع بیمـارى در دام هـاى سـنگین ظـرف 
مـدت کوتاهـى بـه 3 درصـد افزایـش یافتـه که خسـارات ناشـى از کاهش تولیـد و سـقط جنین در اثـر بیمارى 
بـه چنـد ده هـزار میلیـارد ریـال خواهـد رسـید کـه اثرات بسـیار وخیمـى بر اقتصـاد ایـن صنعـت وارد خواهد 
کـرد. همچنیـن در صـورت عـدم تولیـد داخلـى واکسـن ایریبـاى داخلـى با توجـه به میزان نیاز سـاالنه کشـور 
و قیمـت واکسـن خارجـى (هـر دز واکسـن RB51 خارجـى برابـر 35000 ریال اسـت) هرسـاله حـدود چند ده 
میلیـون دالر بایـد صـرف واردات ایـن فرآورده شـود کـه ضمن تحمیـل هزینه هاى بیشـتر، میزان زیـادى ارز از 

کشـور خارج خواهد شـد.

آثار بهداشتى:
بروسـال آبورتـوس از عوامـل زئونوتیک مهم محسـوب شـده که موجب یـک بیمارى تحلیل برنـده و تضعیف 
کننـده در انسـان مى شـود. بـا توجـه به درون سـلولى بـودن بیمـارى، درمـان آن نیازمند مصـرف طوالنى مدت 
آنتـى بیوتیک هـا بـوده کـه براى بیماران دشـواریهاى بسـیارى بـه دنبـال دارد. از کار افتادگى بـراى چندین ماه 
از عـوارض بیمـارى اسـت کـه هزینه هاى چشـمگیرى جهت درمان بـه خانواده هـاى مبتالیان تحمیل میسـازد. 
بروسـلوز انسـانى در ایـران بومـى بـوده و تعداد مبتالیان انسـانى نسـبت به سـایر کشـورها قابل توجه اسـت. در 
سـال هاى اخیر طبق آمار رسـمى منتشـره توسـط وزارت بهداشـت سـاالنه در حدود پانزده تا بیسـت هزار مورد 
ابتـالى جدیـد در کشـور گـزارش مى شـود کـه مطابـق تخمین هـا فقـط ده درصد تعـداد واقعـى مـوارد ابتال را 
شـامل مى شـود. اگرچـه عمـده مـوارد ابتالى بیمـارى در افراد ناشـى از بروسـال ملیتنسـیس اسـت، بااین وجود 
بروسـال آبورتـوس در کسـانى کـه به دلیل شـغل با گاوهاى آلـوده در تماس بوده و یا در آزمایشـگاهها با کشـت 
خالـص ایـن باکتـرى کار میکننـد، حائز اهمیت فراوان اسـت. الزم به ذکر اسـت بـا توجه به عدم وجود واکسـن 
علیـه ایـن بیمـارى جهـت مصرف در انسـان، پیشـگیرى از آن در افراد مبتنى بـر جلوگیرى از انتقـال باکترى از 

دام هـاى آلـوده به انسـان و کنترل و ریشـه کنى بیمارى در دامهاسـت.
 ایــن باکتــرى مى توانــد از راه خوراکــى، تنفســى، پوســتى، چشــمى از دام هــاى آلــوده بــه انســانها و نیــز از 
طریــق انتقــال خــون، پیونــد مغــز اســتخوان، جفــت، تمــاس جنســى و شــیر مــادر از انســان بــه انســان منتقــل 
گــردد. بــا ایــن حــال متداولتریــن شــیوه انتقــال بیمــارى در کشــورهاى اندمیــک مثــل ایــران انتقــال از دام 
بــه انســان از طریــق مصــرف شــیر تــازه و ســایر فرآورده هــاى لبنــى آلــوده و غیــر پاســتوریزه اســت. حداقــل 
دوز عفونــى بروســال آبورتــوس بــراى ایجــاد بیمــارى در انســان از طریــق گوارشــى 106 و از طریــق تنفســى 
کمتــر از 100 باکتــرى زنــده اســت کــه در مقایســه بــا بروســال ملیتنســیس تعــداد باکتــرى الزم بــراى ایجــاد 
ــد  ــان مى ده ــئله نش ــن مس ــت. ای ــر اس ــه اى کمت ــل مالحظ ــور قاب ــى به ط ــق تنفس ــال از طری ــارى فع بیم
انتقــال باکتــرى از طریــق سیســتم تنفســى در افــرادى کــه بــه موجــب شــغل خــود بــا مــواد آلــوده ســر و کار 

دارنــد از اهمیــت خاصــى برخــوردار اســت.

آینده نگرى و چشم انداز:
ــون رأس را شــامل مى شــود، کــه  ــه جمعیــت گاو و گاومیــش کشــور کــه در حــدود 8 میلی ــا توجــه ب ب
بخــش قابل توجهــى از آن هــا به صــورت ســنتى در روســتاها نگهــدارى و پــرورش میشــوند، بــه نظــر میرســد 
اجــراى عملیــات واکسیناســیون علیــه بروســلوز در ایــن جمعیــت همچنــان به عنــوان عملــى تریــن راهــکار 
کنتــرل بیمــارى در آینــده قابــل تصــور، مــورد توجــه باشــد. بــه عــالوه مصــرف واکســن ایریبــاى مؤسســه 
رازى (RB51) در برنامــه واکسیناســیون راه را بــراى تســت و شناســایى دام هــاى آلــوده در کنــار واکسیناســیون 
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

همــوار ســاخته کــه تولیــد و تأمیــن نیــاز کشــور بــراى ایــن واکســن همچنــان وظیفــه اصلــى مؤسســه رازى 
باقــى خواهــد مانــد.

بااین وجـود بـا توجه به تولید این واکسـن به وسـیله روش هاى سـنتى کـه داراى معایبـى از قبیل محدودیت 
ظرفیـت تولیـد، هزینـه بـاالى اسـتهالك ظـروف آزمایشـگاهى، نیـاز بـه نیـروى انسـانى زیـاد و عـدم امـکان 
معتبرسـازى فرآیندهـا بـر اسـاس اصـول تولیـد بهینـه (GMP) اسـت، مهم ترین چالـش و اولویت نخسـت آتى 
بـراى تولیـد واکسـن ایریبـا، اسـتفاده از تکنولوژى هـاى نویـن در فرآینـد تولید اسـت. بکارگیـرى فرمانتورهاى 
صنعتـى جهـت تولیـد انبـوه ایـن واکسـن و طراحـى و راه انـدازى فرآیندهـاى مکانیـزه و اتوماتیـک بر اسـاس 
آن، مى توانـد جهـت دسـتیابى بـه ایـن مهم راه گشـا باشـد کـه امکان اصالح و برطرف سـازى سـایر مشـکالت 
موجـود در تولیـد را نیـز فراهـم میکنـد. بعـالوه الزم اسـت بـذر اولیـه این واکسـن از مراجـع معتبـر بین المللى 
بـا رعایـت قوانیـن حـق مالکیـت فکرى تهیه گـردد تا بتـوان تولید این واکسـن را تحت لیسـانس تولیـد کننده 

انحصـارى آن در دنیـا انجـام داده و ورود بـه بازارهـاى منطقـه ممکن شـود.
از دیگـر اهـداف قابـل پیگیـرى برطـرف سـازى مشـکالت طراحـى فضاهـاى تولیـد بـوده کـه مى بایسـت 
 GMP ضمـن تأمیـن بودجـه الزم اقدامـات مقتضـى جهت انجـام اصالحات ضـرورى بر طبـق اصول و مقـررات
صـورت پذیـرد تـا امـکان اسـتقرار مقـررات GMP و اخـذ گواهى هـاى بین المللـى فراهم گـردد. به ایـن صورت 
بـا توجـه بـه بـازار بسـیار حائـز اهمیتـى کـه بـراى واکسـن S19 و RB51 در خاورمیانـه و کشـورهاى همسـایه 
وجـود دارد، مى تـوان جهـت صـادرات این فـرآورده برنامه ریزى نمـود. صادرات این واکسـن ها مى توانـد مقادیر 

قابل توجهـى سـودآورى بـراى مؤسسـه رازى و کشـور بـه دنبال داشـته باشـد.

واکسن هاى ویروسى دام

واکسن تب برفکى

بیمارى تب برفکى
بـدون شـک در طـول تاریخ بـروز بیمارى هـاى دامى تب برفکـى یکى از شـاخص ترین و مهمتریـن بیمارى 
ویروسـى دامـى اسـت که تـوان بالقوه زیادى براى ایجاد خسـارات شـدید اقتصـادى در حیوانات زوج سـم دارد. 
بیمـارى تـب برفکـى یـک بیمارى ویروسـى حاد و کامًال مسـرى با درصد شـیوع بسـیار بـاال در میـان حیوانات 
زوج سـم اهلـى و وحشـى اسـت. از عالئـم بارز ایـن بیمارى تب و ضعـف عمومـى- تاولها و وزیکـول روى زبان- 
لثه هـا - محوطـه دهانـى- نـوك پسـتانها و نیـز زخم و تاول در تاج سـم و بین دو سـم اسـت. میـزان مرگ ومیر 
بجـز در حیوانـات جـوان بسـیار کـم اسـت ولى بـه دلیل سـرعت زیاد گسـترش و انتشـار بیمارى و نیـز کاهش 
تولیـدات دامـى ماننـد شـیر و گوشـت و تحریـم تجـارى کشـورهایى کـه این بیمـارى در آنجـا بـروز مى کند از 

مهم تریـن بیمارى هـاى دامـى در جهان اسـت.
به دلیل اهمیت این بیمارى سه نام به آن داده شده است (71).

بیماراى اقتصادى  Economical Disease
بیمارى ترسناك  Feared Disease
بیمارى سیاسى  Political Discease

عامل مولد بیمارى یک RNA ویروس از خانواده پیکورناویریده است.
ایـن خانـواده داراى 5 جنس آفتوویـروس، کاردیوویروس، آنتروویـروس، رینوویروس، و هپاتوویروس، اسـت. 
مولـد بیمـارى تـب برفکـى تنهـا عضـو جنـس آفتوویروس اسـت که ویروسـى کـروى با تقـارن بیسـت وجهى و 
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قطـر 30-25 نانومتـر، داراى اسـید نوکلئیـک RNA بـا پالریتـه مثبـت و تـک رشـته اى شـامل حـدود 8450 
بـاز، وزنـى درحـدود 106× 8 دالتـون اسـت. ایـن ویـروس فاقد پوشـش لیپوپروتئینـى اسـت (39،43) در میان 
نشـخوارکنندگان اهلى دردرجه اول گاو و سـپس گوسـفند و بز نسـبت به این بیمارى حسـاس هسـتند (13).

به طـور کلـى از خصوصیات RNA ویروسـها درصد موتاسـیون باالى آن اسـت که از هـر 104 تکثیر ویروس 
یکـى منجـر بـه جهش یا موتاسـیون مى شـود و یکى از مسـائل مهم بیمارى تـب برفکى چهـره ژنتیکى ویروس 
اسـت کـه مبـارزه بـا آن را مشـکل مى سـازد، بطوریکـه باوجـود مطالعـات گسـترده و دامنـه دارى کـه در طول 
سـالیان متمـادى در اکثـر کشـورهاى جهـان صـورت گرفتـه، اجـراى راه حلهـاى ارائه شـده هنوز هم نتوانسـته 
به طـور کامـل بیمـارى را مهـار کنـد و بـه همین علـت برنامـه کنترل، مبـارزه و ریشـه کنى بیمارى تـب برفکى 

هنـوز هـم در صدر سیاسـتهاى بهداشـتى اکثر کشـورهاى جهـان ازجمله ایران اسـت.

معرفى محصول
واکسـن تب برفکى ازجمله واکسـن هاى کشـته ویروسـى اسـت که از کشـت ویروس روى سـلول کلیه بچه 
هامسـتر بـا در نظـر گرفتـن شـرایط الزم تهیـه و در ژل هیدروکسـید آلومینیـوم به عنوان ادجوانت جذب شـده 

است.
ایـن واکسـن به صـورت مونـو واالن تـک ظرفیتـى (حـاوى یـک ویـروس) بـى واالن و پلـى واالن دو یا چند 
ظرفیتـى (حـاوى دو یـا چنـد ویـروس) حـاوى ویروس یـا ویروس هاى تـب برفکـى از تیپ هاى مختلـف مطابق 

بـا ویروس هـاى تب برفکـى شـایع در فیلد.

مشخصات داروئى
 واکسـن تـب برفکـى بایـد بـر طبـق نیـاز و هـدف موردنظـر ازنظـر طیـف آنتى ژنى و نـوع ویـروس موجود 
در واکسـن تولیـد گـردد. چراکـه بنابـر طبیعـت بیمـارى FMD و روش هـاى کنترل آن واکسـن تهیه مى شـود 
و نیـاز بـه تولیـد واکسـن اظطـرارى در وضعیت هـاى اپیدمـى و شـیوع بیمـارى ضـرورت بیشـترى میابـد که از 
آنتى ژن هـاى تسـت شـده و ذخیـره شـده اسـتفاده مى شـود. مقـدار آنتـى ژن بـه کار رفتـه در واکسـن بسـتگى 
بـه سـویه ویـروس دارد. آنتـى ژن در (نـام تجارى/ واکسـن تـب برفکـى سـاخت......) در محلول با فـر مخصوص 

واکسـن حـاوى هیدروکسـید آلومینیـوم و سـاپونین به عنـوان ادجوانـت عرضه مى شـود.
نوع حیوان هدف: گاو-گوساله -گوسفند – بز-- خوك و نشخوارکنندگان وحشى

 مـوارد مصرف واکسـن: این واکسـن براى ایمن سـازى فعـال اولیه علیه بیمـارى تب برفکـى و جلوگیرى 
از عمو مى شـدن بیمارى در دام تهیه شـده اسـت.

مشخصات ایمنى زایى: سیستم ایمنى هومورال دخیل است.
مقـدار و محـل تزریق: تزریـق زیر نظر دکتر دامپزشـک ودر شـرائط اسـتریل وبدون در نظر گرفتن سـن 
و وزن حیـوان مقـدار 1 سـانتى متر مکعـب براى گوسـفند و بـز و مقدار 5 سـانتى متر مکعب براى گاو و گوسـاله 
به صـورت زیـر جلـدى کـه درمحل گردن و نزدیک به شـانه و در گوسـفند و بـز در باالى گردن صـورت میگیرد.

خصوصیات ظرف: بطرى 250 میلى لیترى از جنس پلى پرو پیلن بى رنگ و شفاف است.
                                                                                                                                                             

شرح مختصر فرایند ساخت:
ویـال حـاوى سـلول BHK فریـز شـده ازت مایـع خـارج و پس از آب شـدن کامـل محتویـات در دماى 37 
درجـه سـانتى گراد بـا اضافـه کردن محیط مخصوص وارد فالسـک کشـت سـلول شـده و به صورت مونـو الیر یا 

تـک الیه در عرض 48 سـاعت کشـت داده مى شـود.
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 پـس از انجـام 5 پاسـاژ متوالـى بـه شـکل مونوالیـر وارد کشـت سوسپانسـیون مى شـوند. کـه ابتـدا در 
فرمانتورهـاى کوچـک 10 لیتـرى و سـپس طـى پاسـاژهاى بعـدى در فرمانتورهـاى 200 و 2000 لیتـرى بـا 
اسـتفاده از محیـط MEM به صـورت سوسپانسـیون کشـت داده مى شـود. بعد از تکثیرسـلول به تعداد مناسـب 
ویـروس بـذر از تیپ هـاى موردنظـر بـه مقـدار معین بـه آن اضافه مى شـود. پس از گذشـت 16 الى 24 سـاعت 
(بسـته بـه نـوع و تیـپ ویـروس) آمـاده براى مرحلـه غیرفعال سـازى اسـت. مرحله غیرفعال سـازى با اسـتفاده 
از مشـتقات آزیریدین هـا ماننـد اتیلـن آمیـن صـورت میگیـرد. 48 سـاعت پـس از اضافه کـردن اتیلـن آمین به 
محلـول ویروسـى در دو مرحلـه، ویـروس غیرفعال شـده به دسـت مى آید. پس شـفاف سـازى ویـروس غیرفعال 

در مخـازن 200 لیتـرى تـا زمـان فرموالسـیون واکسـن درسـردخانه 4 درجـه سـانتى گراد ذخیره مى شـود.
تعـداد و نـوع ویـروس واکسـن بر اسـاس سـفارش سـازمان دامبزشـکى و ویـروس رایج کشـور و بـا افزودن 

ادجوانـت (یـاور ایمنـى) و بافرهـا و امـالح مخصـوص فرمولـه و بسـته بندى خواهد شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در کلیـه مراحـل تولیـد کنترل هـاى حیـن تولیـد انجـام خواهـد گرفـت، و در انتها 
پـس از تولیـد محصـول نهایـى جهـت کنتـرل نهایى به بخـش کنترل کیفـى فرسـتلده خواهد شـد و درصورت 

گذرانـدن آزمایشـات الزم و جـواب مناسـب آمـاده مصـرف در بازار خواهد شـد.

 تاریخچه
تاریخچه در جهان

اولیـن توصیـف بیمـارى توسـط یک کشـیش ایتالیایـى بنام هیرونیمـوس فراکاسـتوریوس بود کـه آن را در 
گاوهـاى ناحیـه ورونـادر سـال 1514 میـالدى شناسـایى کـرده بـود، سـپس در سـال 1686 میالدى از کشـور 
آلمـان به طـور مسـتند گـزارش شـد، عفونـى بود ن بیمارى درسـال 1764 توسـط میشـل سـاگارثابت شـد. در 
آن زمـان بیمـارى را مربـوط بـه عوامـل جـوى و شـرایط نامسـاعد زندگى حیوانـات و نیـز تأثیر غذاهاى فاسـد 
مى دانسـتند. در سـال 1800 توگژیـا نـام تـب برفکـى را بـر ایـن بیمارى نهـاد و در همین سـالها بود کـه برنامه 
کنتـرل و پیشـگیرى در اروپـا بـه اجـرا درآمـد. پالـش پذیـر بـودن ویـروس بیمـارى توسـط دو نفـراز محققین 

آلمانـى بنامهـاى لوفلـر و فـروش در سـال 1897 میـالدى به اثبات رسـید.
در سـال 1921 میـالدى والـه تیپ هـاى مختلف ویـروس را تا آنزمـان (O,A) توصیف کرد. علـت نامگذارى 
تیـپ O جداسـازى ایـن ویروس بـراى اولین بار از ناحیه Oise فرانسـه بـود وعلت نامگذارى تیپ A جداسـازى 
آن بـراى نخسـتین بـار از منطقـه Allemagen در خـاك فرانسـه ودر مـرز آلمـان اسـت. تیپ C بـه دلیل آنکه 

سـومین تیـپ بود که شناسـایى شـد، بـه این نام معرفى شـد.
3 تیـپ SAT3, SAT2, SAT1 برگرفتـه از South African Territories اسـت کـه در بیـن سـال هاى 
1958- 1952 توسـط محققیـن انیسـتیتو پربرایـت انگلسـتان در جنـوب آفریقـا شناسـایى و نامگـذارى شـد. 

سـرانجام تیـپ Asia1 در سـال 1957 میـالدى توسـط بروکسـبى در آسـیا و خـاور دور شناسـایى شـد.

تاریخچه تب برفکى در ایران
 O اولیـن بـار بیمـارى تب برفکى در ایران در سـال 1330 شمسـى گزارش شـده و در سـال 1334 تیـپ ویروس
از مـوارد بیمـارى شناسـایى و جـدا شـد. از آن پـس همه سـاله واگیرى هـاى متعـدد در اثـر این تیپ بـروز مى کند و 
هم اکنـون نیـز از ویروسـهاى مهم در گردش محسـوب مى شـود. درسـال 1339 تیـپ A بنام تیپ A قدیم شـیراز و 
در سـال 1341 شمسـى تیپ SAT1 شناسـاِیى و جدا شـد که SAT1 فقط تا یک سال درکشـوروجود داشت و از آن 
سـال بـه بعـد گزارشـى از جداسـازى این تیپ وجود نـدارد و به نظر مى رسـد این تیپ از کشـورهاى عربى بخصوص 

عـراق و عربسـتان سـعودى وارد ایران شـده بود. و اولین بار در منطقه کرمانشـاه ظهـور پیدا کرد.
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در سـال 1343 الـى 1346 تحـت تیـپ دیگـرى از A در تبریـز جـدا شـد که هم زمـان با آن در روسـیه نیز 
مشـابه ایـن تحـت تیپ شناسـایى شـد کـه آن هـا نـام آن را A550 نهادند و سـپس توسـط آزمایشـگاه رفرانس 

جهانـى (WRL ) بنـام A22 نامگذارى شـد.
در سـال 1366 تحـت تیـپ جدیـدى از واگیـرى تـب برفکـى از تیـپ A بنـام A87IR یـا A مردآبـاد از 

نمونه هـاى ارسـالى بـه موسسـه رازى جـدا شـد
در سـال 1375 تحـت تیـپ جدیـد دیگـرى از A بنام A96 جدا شـدکه باعث یک همه گیرى نسـبتاً شـدید 

بخصـوص در جمعیـت بره و گوسـفندان در اسـتانهاى آذربایجان غربى و شـرقى شـده بود.
تیپ Asia1 اولین بار در سال 1342 گزارش شد.
آخرین بار در سال 1393 تیپ Asia1 بروز کرد.

تیپهاى SAT3, SAT2, C هیچگاه در ایران شناسایى نشد.

تاریخچه واکسن تب برفکى در جهان:
در اولیـن تالش هـا بـراى تولیـد واکسـن تـب برفکى ابتـدا اپیتلیـوم دام هاى آلوده بـه بیمارى تـب برفکى را 
بداشـت کـرده و پـس سـالیه کردن محتویـات را جهت غیرفعـال کردن با فرمالیـن غیرفعال کـرده و به دام هاى 

سـالم تزریق میکردند.
در سـال هاى بعـد پـس از شناسـایى و جداسـازى ویـروس و مشـخص شـدن تایـپ آن هـا اقـدام بـه کشـت 
ویـروس بـا اسـتفاده از اپیتلیـوم زبان گاو شـد، که از کشـتارگاه ها زبان گوسـاله جمـع آورى و پـس از انتقال به 
آزمایشـگاه بـا وسـایل و دسـتگاه هاى مخصـوص اپیتلیـوم آن هـا جداشـده و جهت کشـت در مخـازن مخصوص 
ریخته شـده و به آن ویروس اضافه مى شـود و با اسـتفاده از محیط مناسـب و اکسـیژن دهى کشـت انجام شـده 
و ویروس هـا در دو برداشـت جمـع آورى و به وسـیله فرمالین غیرفعال شـده و به تناسـب تایپ ویـروس موردنیاز 

در واکسـن فرمولـه میشـوند. ایـن روش تولید بـه روش فرانکل معروف اسـت.
با توجه به مشـکالت تولید واکسـن تب برفکى به روش فرانکل که بایدکشـتار گاه مناسـب در نزدیکى آزمایشگاه 
باشـد و امـکان انتقـال بعضـى از بیماریها با تزریق واکسـن تهیه شـده بـا اپیتلیوم به دام هاى سـالم وجـود دارد و نیز 
جداسـازى اپیتلیـوم از ماهیچه زبان نیاز به اسـتفاده از افراد ماهر و دسـتگاه هاى مخصـوص دارد و همچنین احتمال 

آلـوده شـدن کشـت ها زیاد اسـت بنابر ایـن تولید کنندگان واکسـن تب برفکى بـه دنبال روش هـاى دیگر بودند.
اسـتفاده از سـلول پرایمرى کلیه گاو به شـکل مونوالیر از روش هاى دیگر تولید واکسـن محسـوب مى شـود. 
و امـروزه از روش کشـت سوسپانسـیون سـلول BHK (Baby Hamster Kidney) در فرمانتورهـاى بـزرگ بـا 

حجم هـاى متفـاوت بسـته به مقدار موردنیاز واکسـن اسـتفاده مى شـود.
اولین کشورى که اقدام به تولید و استفاده از واکسن تب برفکى در حجم انبوه کرد هلند بود.

کشـور هاى اروپایـى بـا همـکارى یکدیگـر ودر قالـب تشـکلى بـه نـام Eu FMD (European FMD) از 
سـال 1952 اقـدام واکسیناسـیون گسـترده در کل کشـور هاى اروپایـى کردنـد و پـس از 40 سـال برنامه ریزى 
و سیاسـت واکسیناسـیون، قرنطینـه و حـذف دام هـاى مبتالبـه بیمارى تب برفکـى و کاهش میـزان بیمارى در 
طـول دوره مبـارزه، در سـال 1992 اعـالم کردنـد کـه از بیمـارى پـاك هسـتند و به عنـوان کشـورهاى عارى از 

بیمـارى تـب بـر فکـى (FMD free countries) در لیسـت OIE قـرار گرفته اند.

تاریخچه واکسن تب برفکى در ایران:
اولیـن تولیـد واکسـن تـب برفکـى در ایران در سـال 1338 در موسسـه رازى با اسـتفاده از کشـت پرایمرى 

مونوالیـر کلیه گوسـفند صـورت گرفت.
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در سـال 1342 تولیـد واکسـن بـا اسـتفاده از کشـت فرانـکل و کشـت مونوالیـر سـلول BHK ادامـه یافت 
و پـس از پیـروزى انقـالب اسـالمى در سـال 1361 از روش کشـت سـلول BHK بـه روش سوسپانسـیون در 

فرمانتورهـاى 200 و 1500 لیتـرى اسـتفاده شـد.
تاسـال 1366 از 2 روش فرانکل و کشـت سـلول BHK به روش سوسپانسـیون جهت تولید واکسـن استفاده 
مى شـد. کـه پـس از رفتـن فرانسـویها از ایران در سـال 1368 کشـت فرانکل متوقف و تاکنون از کشـت سـلول 

BHK به روش سوسپانسـیون اسـتفاده شد.
موسسـه رازى در تولیـد واکسـن تـب برفکـى عـالوه بر ارقـاء روش تولید نسـبت بـه افزایش میـزان تولید با 
توجـه بـه نیاز کشـور و مطابق بـا بر نامه هاى مبارزه سـازمان دامپزشـکى کل کشـور پیشـرفت هاى قابل توجهى 
داشـته اسـت بـه گونـه اى کـه از تولیـد 000 000 7 دز واکسـن سـه تایـى 2,5 میلیتـرى در سـال 1372 بـه 
تولیـد 000 000 40 دز در سـال 1393 رسـیده اسـت و ایـن در حالـى اسـت کـه طـى سـال ها ى مختلـف 
بسـته وضعیـت بیمـارى موسسـه رازى موفق به شناسـایى و جداسـازى تیپ هاى مختلف ویروسـى شـده اسـت 
کـه بـا توجـه بـه قرابـت آن هـا با ویـروس واکسـن نیاز بـه اضافه شـدن ویـروس جدید به واکسـن یـا جایگزین 
نمـودن آن بـا ویـروس دیگر در واکسـن شـده اسـت کـه این نشـانگر توانایـى بخش تـب برفکى موسسـه رازى 
در شناسـایى و جداسـازى ویـروس تـب برفکـى و تولید واکسـن مطابـق ویروس هـاى بیماریزاى فیلد اسـت که 

ایـن موضـوع یکـى از تواناییهاى بسـیار مهم و اسـتراتژیک موسسـه رازى اسـت.
ایـن افزایـش کمیـت در حالـى اسـت که ازنظر کیفیـت با ارائـه طرح هاى تحقیقاتـى درزمینهٴ تولید واکسـن 
و نیـز دز زمینـه تشـخیص و ارائـه روش هـاى تشـخیصى دقیـق و سـریع گام هـاى موثـرى در ایـن زمینه ها نیز 

برداشـته است.

اهمیت محصول:
بـر اسـاس مختصـات جغرافیایـى و شـرایط اقتصـادى- اجتماعـى و نیـز بـر اسـاس نـوع حضور بیمـارى در 
منطقـه، اسـتراتژى کنتـرل بیمـارى تغییـر مى  کنـد. بـر اسـاس فاکتورهـاى نامبرده کشـورهاى جهان بـه چهار 

مى شـوند. تقسـیم  گروه 
ناحیه پاك بدون واکسیناسیون

هـدف اصلـى در ایـن کشـورها متوقف کـردن واکسیناسـیون اسـت. در حال حاضر کشـورهاى جامعـه اروپا 
آمریـکاى شـمالى و اسـترالیا در این دسـته قـرار دارند.

در مناطقـى کـه برنامـه واکسیناسـیون به طـور کامـل و دقیـق اجـرا مى شـود در صورتیکـه حداقـل براى 2 
سـال مـوردى از بیمـارى گـزارش نشـود ناحیـه موردنظـر پـاك محسـوب مى شـود. در صـورت وقـوع بیمـارى 

سیاسـت مبـارزه، فقـط کشـتارو قرنطینـه اسـت و واکسیناسـیون انجـام نمى شـود
ناحیه پاك با واکسیناسیون

ایـن دسـته مناطـق پاکـى هسـتند که برنامـه واکسیانسـیون به طـور دقیـق و کامل اجـرا مى شـود. مقررات 
ورود حیوانـات و فرآورده هـاى دامـى و غذایـى مشـابه کشـورهاى مناطق پاك اسـت.

مناطق پاکى که واکسیانسیون را فقط درموارد همه گیرى انجام مى دهند
ایـن گـروه در حـد فاصـل دو گـروه قبلـى قـرار دارند در صـورت بروز بیمـارى، حـذف دام و واکسیناسـیون 

حلقـه اى اطـراف کانـون بیمـارى و اقدامـات بهداشـتى انجام مى شـود.
ناحیه انزوئوتیک

در ایـن مناطـق بیمـارى بـه شـکل انزوئوتیـک وجـود دارد و برنامـه واکسیناسـیون منظـم انجام مى شـود و 
فقـط بـا ایـن برنامه میزان خسـارت ناشـى از بیمـارى را کاهش مى دهند. سیاسـت کشـتار و حـذف دام در این 
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مناطـق انجـام نمى شـود. نقل وانتقـاالت دام بـدون قانون و قاعـده در این کشـورها مانع از آن مى شـود که بتوان 
اقدامـات کنترلى موثـرى را انجام داد.

نواحى آفریقا، آسیاو جنوب آمریکا ازجمله این مناطق هستند.
ایـران جـزو مناطـق انزوئـو تیک اسـت بنا برایـن راه عمـده مبارزه با خسـارت ناشـى لز بیمارى تـب برفکى 
در ایـران واکسیناسـیون اسـت کـه در اینجـا نقـش واکسـن و مراکـز تولیـد واکسـن ماننـد موسسـه رازى حائز 
اهمیـت فـراوان اسـت. ایـن مراکـز به عنـوان مراکز اسـتراتژیک و بسـیار مهم در هر کشـور محسـوب مى شـود.

موسسـه رازى در طـول حیـات ارزشـمند و پـر ثمـر خـود بار هـا توانسـته بـا اسـتفاده از دانـش محققـان و 
تجربـه تولیـد واکسـن تـب برفکـى کشـور را از بحران هـاى بیمـارى نجات دهـد، و وابسـتگى به خارج از کشـور 

را مرتفع سـازد.

آثار اقتصادى:
هـر دز واکسـن وارداتـى 3000 تومـان هزینـه دارد. بـا توجه بـه نیاز 000 000 30 دزى کشـور به واکسـن 
تـب برفکـى، ازخـروج میـزان ده میلیـون دالر ارز جلوگیـرى میکنـد. عالوه براین با دسـترس بودن این واکسـن 

و اسـتفاده از آن در کشـور بـه مقـدار میلیاردها ریال از خسـارت ناشـى از بیمارى کاسـته خواهد شـد.
از نـکات مهـم دیگـر حفـظ سـرمایه هاى دامـى اسـت کـه بـا تولیـد واکسـن و واکسیناسـیون طبـق برنامه 
برعلیـه بیمـارى تـب برفکـى از تلـف شـدن دام هـا و همچنین کاهش شـیر وگوشـت آن هـا در اثر ایـن بیمارى 
جلوگیـرى خواهـد شـد ومنجـر بـه حفظ بیشـتر ارزش اقتصادى سـرمایه هاى دامى کشـور و افزایـش بهره ورى 

خواهد شـد.

آثار بهداشتى:
 ایـران جـزو مناطـق انزوئـو تیک اسـت بنـا برایـن راه عمده مبارزه با خسـارت ناشـى لز بیمـارى تب برفکى 
در ایـران واکسیناسـیون اسـت کـه در اینجـا نقـش واکسـن و مراکـز تولیـد واکسـن ماننـد موسسـه رازى حائز 
اهمیـت فـراوان اسـت. ایـن مراکـز به عنـوان مراکز اسـتراتژیک و بسـیار مهم در هر کشـور محسـوب مى شـود.

موسسـه رازى در طـول حیـات ارزشـمند و پـر ثمـر خـود بار هـا توانسـته بـا اسـتفاده از دانـش محققـان و 
تجربـه تولیـد واکسـن تـب برفکـى کشـور را از بحران هـاى بیمـارى نجات دهـد، و وابسـتگى به خارج از کشـور 

را مرتفع سـازد.

جایگاه بین المللى:
تولیـد واکسـن تـب برفکـى در موسسـه رازى به عنـوان تنها مرکـز تولیدکننده ایـن واکسـن در خاورمیانه و 

به عنـوان یکـى از 12 کشـور تولیدکننـده واکسـن تـب برفکى در جهان محسـوب مى شـود.
بخـش تـب برفکـى موسسـه رازى ازقدیـم ارتباطـات نیـن المللـى نسـبتاً خوبـى بـا دیگـر مراکز مشـابه در 

جهـان داشـته اسـت، ازجملـه بـا مریو فرانسـه.
در سـال هاى اخیر در مجامع و سـمینارهاى متعددى شـرکت داشـته و وبه ارائه سـخنرانى و دسـتاوردهاى 

خود پرداخته اسـت.
طـى 14 سـال گذشـته کشـورهاى زیادى خواهـان انتقـال و دریافت تکنولوژى تولید واکسـن تـب برفکى از 
موسسـه رازى بـوده انـد. ازجمله این کشـورها سـوریه، سـودان، مراکـش، زیمبابـوه، مالزیو عمان بوده اسـت که 

مذاکراتـى با آن ها انجام شـده اسـت.
ارتبـاط علمـى و دوره هـاى آموزشـى بیـن المللـى نیز درزمینهٴ واکسـن تـب برفکى و روش هاى تشـخیص با 
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حضـور محققین انجام شـده اسـت ازجمله
دوره آموزشـى نهـوه ارزیـا بـى کارایـى (Potency) واکسـن تـب برفکـى در مرکـز رفرانس جهانـى پربرایت 

ن نگلستا ا
دوره آموزشى روش (Vaccine matching) و تعیین قرابت ویروس هاى فیلد با ویروس واکسن

همکارى علمى با (Affssa innrra) مرکز تحقیقاتى و رفرانس تب برفکى فرانسه
همکارى علمى درزمینهٴ تولید واکسن تب برفکى با انیسستیتو شاپ ترکیه

برگـزارى کارگاه آموزشـى روش هاى تشـخیص، جداسـازى و تایپینـگ ویروس تب برفکى در موسسـه رازى 
با شـرکت کشـور هاى آلمـان، ترکیه، چین، عـراق، آذربایجان، افغانسـتان و پاکسـتان.

شـرکت در برنامـه ریشـه کنـى بیمارى تب برفکى به همراه 15 کشـور آسـیایى بـا همکارى سـازمان خوارو 
بار جهانى (FAO) و سـازمان دامپزشـکى کل کشـور.

افـراد شـاخص در بخـش تـب برفکى موسسـه رازى از سـال 1334: جنـاب آقاى دکتـر رامیار، جنـاب آقاى 
دکتـر آمغـى، جنـاب آقاى دکتر مسـتان، جنـاب آقاى دکترفیـروزى، جنـاب آقاى دکتـر مهروانى.

واکسن آبله گوسفندى

زنـده  ویروسـى  واکسـن  یـک   (Sheeppox Vaccine) گوسـفندى  آبلـه  واکسـن 
تخفیـف حـدت یافتـه لئوفلیـزه اسـت.

ایـن واکسـن روى کشـت سـلولى ثانویه کلیه بـره و مطابق اسـتانداردهاى واکسـن 
سـازى OIE در بخـش واکسـن هاى ویروسـى دام موسسـه رازى تولیـد مى شـود.

 واکسـن SPV به منظـور ایجـاد ایمنـى در آبلـه گوسـفندى در گوسـفند از سـن 
3 ماهگـى بـه روش تزریـق زیـر جلـدى تجویـز مى شـود و در صـورت مصـرف صحیح 
حداقـل بـراى مـدت یـک سـال ایمنـى پایـدار ایجـاد مى کنـد. ایمنـى حاصـل در دام 
واکسـینه از نـوع ایمنـى سـلولى و هومورال اسـت. براى افزایش پوشـش سـطح ایمنى 

در گلـه، واکسـن یادآورسـالیانه توصیـه مى شـود.
هـر ویـال واکسـن حـاوى 200 دزواکسـن لئوفلیزه و هردز واکسـن حـاوى حداقل 
 100 ml اسـت. کـه براى تجویز مى بایسـت در RM/65 ویـروس سـویه CCID50 102.5

سـرم فیزیولـوژى سـرد همراه حل گردد وبه میزان 0.5 سـى سـى بـه روش زیر جلدى 
تزریق شـود.

واکسـن در ویال هاى 8 میلى لیترى شیشـه اى تیپ I قهوه اى رنگ با آلوکپ سـبز رنگ در بسـته بندى هاى 
10 ویالـى و در کارتن هاى 240 ویالى عرضه مى شـود.

ترکیبات واکسن:
- ماده فعال: ویروس تخفیف حدت یافته آبله گوسفندى

enriched Y.L.H ماده زمینه: محیط .-
(w/v 2.5%) و سوکروز (w/v 1.25%) پایدارکننده: الکتال بومین -

ترکیبات تزریق شونده به دام
مـاده فعـال، ویـروس SPV بـا تیتـر بیـش از CCID50 /dose 102.5 در محیـط enriched Y.L.H و مـاده 

پایدارکننـده محلـول در سـرم فیزیولـوژى.

شکل 21 ـ واکسن آبله 
گوسفندي
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مختصرى در خصوص ابعاد فنى تولید واکسن
 واکسـن هاى آبلـه گوسـفندى کـه در بـازار موجـود هسـتند از سـویه هاى عـادت یافتـه ویـروس به کشـت 
سـلولى مناسـب نظیـر lamb testis (LT) یـا kidney (LK) lamb و Vero cell line تهیـه مى شـوند. ایـن 
 5 TCID50 واکسـن ها به صـورت زنـده لیوفیلـزه بـه بازار عرضـه مى گردنـد. هر دز واکسـن بایـد داراى حداقـل

/2 10 ویـروس باشـد.

این واکسـن ها الزاما نظیر سـایر واکسـن هاى ویروسـى زنده باید بر اسـاس مقررات GMP و دستورالعمل هاى 
اسـتاندارد OIE تولیدگردد. این مقررات شـامل کنترل هاى زیر است.

- کنترل مواد اولیه
 کنترل سلول: آزمایشات استریلیتى (قارچ، باکترى و مایکوپالسما) و عوامل نا خواسته

 کنترل بذر ویروس: آزمایشات تعیین هویت، عیار سنجى، استریلیتى و عوامل ناخواسته
 کنترل محیط کشت: آزمایشات استریلیتى و عوامل ناخواسته

 کنترل سرم: آزمایشات استریلیتى و عوامل ناخواسته
- کنترل حین تولید:

(Efficacy) اثربخشى ،(Safety) عیار سنجى واکسن، آزمایشات استریلیتى و عوامل ناخواسته، بى ضررى
- کنترل محصول نهایى:

تعییـن هویـت (Identity)، بـى خطرى (Innocuity)، بى ضـررى (safety)، توانمنـدى (Potency) ماندگارى 
(Stability)، فیزیکوشـیمیایى، آزمایشـات اسـتریلیتى و عوامل ناخواسته

 تاریخچه
 بیمـارى آبلـه گوسـفندى همجـون بیمارى ابله انسـانى از سـابقه کهنى برخوردار اسـت. وجـود این بیمارى 
بـه قـرن دوم میـالدى بر مى شـود ایـن بیمارى ابتدا در اسـیاى مرکـزى ظهور کرد و سـبس از آنجا به بسـیارى 
از کشـورهاى غربـى انتشـار یافـت. عامـل این بیمـارى براى اولین بار در سـال 1868 توصیف شـد و در اواسـط 
قرن بیسـتم میالدى بیمارى آبله گوسـفندى از آفریقا؛ اسـیا؛ و کشـورهاى اروبایى گزارش شـد. بسـیارى از رخ 
دادهـاى ایـن بیمـارى دربریتانیـا در فاصلـه سـال هاى 1847 تـا 1866 میـالدى به وقوع پیوسـت کـه درنهایت 
در سـال 1866 بیمـارى در انگلسـتان ریشـه کن شـد. امـا ریشـه کنى ایـن بیمـارى در دیگـر قسـمتهاى اروبا به 

دلیـل نقل وانتقـاالت گسـترده دام در بین کشـورها به سـختى صـورت گرفت.
 واکسیناسـیون علیـه بیمـارى آبلـه گوسـفندى در ایـران از سـال 1310 بـا اسـتفاده از واکسـن هاى کـه 
توسـط موسسـه رازى تهیـه شـده اسـت به طـور سیسـتمیک صـورت گرفتـه اسـت. در سـال 1326 با اسـتفاده 
از سـویه Roumanian کـه از الجزایـر بـه ایـران اورده شـده بود، توسـط دکتر دلبـى و دکتر میرشمسـى و دکتر 
رفیعـى واکسـن دى واالن شـاربن و آبلـه تهیـه و مورداسـتفاده قـرار گرفـت. این واکسـن در نـژاد مازندرانى که 
یـک نـژاد حسـاس بـود گاهـا ایجـاد بیمـارى مـى نمـود. در سـال 1327 دکتر میـر شمسـى و دکتـر رفیعى با 
اسـتفاده از همیـن سـویه بـه روش بـورل (Borrel) ویـروس را روى بـدن دام تکثیـر دادند و سـپس با اسـتفاده 
از تیومرسـال و ژل الومینیـوم واکسـن کشـته تهیـه کردنـد. از آن زمان تا سـال 1344 واکسـن آبله گوسـفندى 
بـا ایـن روش تولیـد مى شـد. دکتـر رامیـار در سـال 1345 واکسـن آبلـه را با روش کشـت ویروس روى کشـت 

سـلول وبه صـورت فرمالینـه تولیـد نمود.
 دکتـر رامیـار پـس از جداسـازى و تخفیـف حـدت سـویه یوگسـالوى آبلـه گوسـفندى درمونیـخ، در سـال 
1346 سـویه بیضـررى بـا نـام RM/65 به دنیا معرفـى نمود. از آن موقـع دکتر رامیار با همکارى دکتر حسـامى 
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تولیـد صنعتـى واکسـن آبلـه گوسـفندى تخفیـف حـدت یافتـه کشـت سـلولى رادرموسسـه رازى آغـاز کردند. 
واکسـن ابلـه گوسـفندى تـا سـال 1380 روى کشـت سـلولى اولیـه کلیه بـره در موسسـه رازى تولیدمیشـد  اما 
ازسـال 1380 بـا اصالحاتـى کـه دکتر ورشـوى وهمـکاران درمحیط کشـت و پاساژسـلول اولیه کلیه بـره انجام 
دادنـد، تولیـد ایـن واکسـن روى کشـت سـلول ثانویـه کلیه بـره صورت مى گیـرد. سـویه RM/65 کامـًال بى آزار 
اسـت و در دام هـاى فوق العـاده حسـاس نیـز جز یـک ندول در محـل تزریق جراحـات دیگرى ایجـاد نمى کند و 
نزدیـک بـه دو سـال گوسـفندان را بـر ضـد بیمارى مصـون و مقـاوم مى کند. الزم به ذکراسـت اغلب مؤسسـات 
تولیدکننـده واکسـن دامـى در دنیـا از ایـن سـویه بـراى تهیه واکسـن علیـه آبله گوسـفندى اسـتفاده مى کنند 
درحـال حاضـر سـویه هاى واکسـینال آبلـه گوسـفندى رایـج دنیـا کـه توسـط سـازمان بهداشـت جهانـى دام 

شـناخته شـده اسـت، سـویه هاى RM/65 و Romanian اسـت.

 بیمارى اهمیت
 آبلـه گوسـفندى (SPV) از مهمتریـن بیمارى هـاى مسـرى پاکـس در دام هـاى اهلـى محسـوب مى شـوند. 
بـه نقـل از متـون کهـن دامپزشـکى آبله گوسـفندى ظاهـرا از اوایل قـرن دوم میـالدى در اروپا وجود داشـته و 
ماهیـت عفونـى آن در قـرن هجدهـم میالدى شـناخته شـده اسـت. ایـن بیمارى بـا عالیمى مثل تـب، پاپول یا 
ندول هـاى گسـترده، ندرتـا وزیکـول، زخم هـاى داخلـى به ویـژه در ریه ها و در نهایت مرگ مشـخص مى شـوند. 
ایـن بیمـارى به عنـوان یـک بیمـارى فرا مـرزى درگـروه بیمارى هـاى اخطار شـونده سـازمان بهداشـت جهانى 

قراردارند.  OIE دام 
 آبلـه گوسـفندى در شـمال و مرکـز آفریقـا، جنـوب غـرب و مرکـز آسـیا باالخـص خاورمیانـه و شـبه قـاره 
هنـد نظیـر کشـورهایى همجون مصـر، ایـران، افغانسـتان، ترکیه، عـراق، هندوسـتان، قسـمتهایى از چین نپال 
و بنـگالدش یـک بیمـارى اندمیک محسـوب مى شـود. البتـه در سـال هاى اخیررخ دادهایـى از ایـن بیمارى در 

جنـوب شـرقى اروپـا نیز گزارش شـده اسـت.
جنـس  بـه  متعلـق  مى شـود،  نامیـده   SPV (heep pox virus) کـه  گوسـفندى  آبلـه  مولـد  ویـروس   
Capripoxvirus از خانـواده Poxviridae هسـتند. اسـاس ایـن نامگـذارى بر پایه گونه حیوانى اسـت که ویروس 

نخسـتین بـار از آن جداشـده اسـت.
 در شـرایط طبیعـى ویروس ابله گوسـفندى بسـیار بـه میزبان خاص خـود اختصاصیت دارد امـا این ویژگى 
از یـک جدایـه تـا جدایـه دیگـر متفـاوت اسـت. سـویه هاى کنیـا، یمـن و عمان بـه میـزان برابر و یکسـان براى 
گوسـفند و بـز بیمارى زا هسـتند امـا جدایه هاى خاورمیانه و هندوسـتان بسـیار به میزبان خـود اختصاص یافته 
انـد. آبلـه گوسـفندى همـه نژادهـا را در هرسـنى و هر جنسـى آلـوده مى نمایند اما شـدت بیمـارى در دام هاى 
جوان و دام هاى ماده شـیرده بیشـتر اسـت. ویروس در مایعات وزیکول و دلمه هاى ناشـى از بیمارى و در شـیر 

دام بیمـار وجـود دارد. ویـروس ممکـن اسـت بـراى ماه ها در آغل هـاى آلوده زنـده بماند.
 محتمـل تریـن راه ورود آبلـه بـه یـک منطقـه جدیـد، ورود دام هـاى آلـوده بـه آن منطقـه اسـت.. انتشـار 
بیمـارى در گلـه بـه دنبـال تماس مسـتقیم یا نزدیـک با دام هاى آلـوده معمـوالً از طریق مجراى تنفسـى، بعضا 
از طریـق خراش هـاى پوسـتى و یـا انتقـال مکانیکى به وسـیله گـزش حشـرات نظیـر Stomoxys Calcitrans و 

مگـس tsetse صـورت مى گیرد.
 میـزان ابتـال و مرگ ومیـر بسـته بـه نـژاد دام و سـویه ویـروس متفـاوت اسـت. میـزان واگیرى بیمـارى در 
دام هـاى حسـاس مایه کوبـى نشـده بسـیار بـاال بـوده و گاهـى بـه بیـش از 75 در صـد نیـز مى رسـد. میـزان 
مرگ ومیـر در دام هـاى جـوان بیـن 5 تـا 50 در صد متغیر بوده و خسـارات اقتصادى ناشـى از بیمـارى خصوصاً 
در بره هـا قابـل توجـه اسـت (تلفـات در بره هـاى زیـر 4 مـاه تـا 100 درصـد نیـز مى رسـد). در نژادهـاى بومى 
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عفونـت خفیـف متداول اسـت، ولـى عالئم بیمـارى دربره ها، دام هـاى تحت اسـترس، دام هایى کـه عفونت هاى 
هم زمـان دارنـد و دام هایـى نواحى که در آن ها آبله وجود نداشـته اسـت شـدیدتر اسـت. در دامهـاى  بالغ  میزان  

مرگ ومیـر ناشـى  از بـروز بیمـارى  در حـد پائینى  قـرار دارد.
 در نواحـى اندمیـک واکسیناسـیون وسـیله موثـرى در پیشـگیرى از بیمـارى آبلـه گوسـفندى محسـوب 
مى شـود. واکسـن هاى کشـته در شـرایط فیلـد مناسـب نیسـتند زیـرا ایـن واکسـن ها ایمنـى دراز مـدت دردام 
ایجـاد نمى کننـد امـا واکسـن هاى زنـده تخفیـف حـدت یافته اى کـه در دنیـا متداول اسـت حداقل بـراى یک 

سـال ایمنـى مؤثـر ایجـاد مى کنند.

ارتباط تولید واکسن با برنامه هاى ملى مبارزه با بیمارى
از آنجایى که آبله گوسـفند در ایران یک بیمارى اندمیک اسـت، انجام واکسیناسـیون به عنوان موثرترین 
روش کنتـرل و پیشـگیرى در کنـار سـایر روش هـاى مراقبـت و کنترل بیمـارى الزامى اسـت. بنابراین تولید 
و مصـرف واکسـن در مقیاسـى کـه بتوانـد کل جمعیـت گوسـفند کشـور را بـا سـطح ایمنیت 80٪ پوشـش 
دهـد در اولویـت برنامه هـا مبـارزه با بیمارى هاى واگیر سـازمان دامپزشـکى کشـور قـرار دارد. در این راسـتا 
موسسـه رازى در طـى سـال هاى متمـادى همـواره تمامـى نیاز کشـور را بـه واکسـن ابله گوسـفندى تامین 

کـرده اسـت. شـکل 22 آمـار توزیع واکسـن آبله گوسـفندي طی سـال هاي 80 تا 93 اسـت.

شکل 22 ـ آمار توزیع واکسن ابله گوسفندى درطى سال هاى گذشته از 1393- 1380 بر حسب دز

آبله گوسفندىسال
138060،300،000
138163،100،000
138260،000،000
138362،200،000
138463،000،000
138553،504،000
138663178000
138761257000
138852087400
138947082000
139061444000
139149526000
139246340000
1393*82685000

صادرات واکسن
 واکسـن آبلـه گوسـفندى در فاصلـه سـال هاى 1389 تـا 1393 بـه کشـورهاى تاجیکسـتان، افغانسـتان و 

ترکمنسـتان صادر شـده اسـت.
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میزان صادرات برحسب دز در جدول زیر آمده است.
13891390139113921393نوع واکسن

150000050000125000048000آبله گوسفندى

آثار اقتصادى, اجتماعى ناشى از بیمارى
 بیمـارى ابلـه گوسـفندى به عنـوان یـک بیمـارى فرامـرزى و یکـى از عوامـل بیوتروریسـم دامـى محسـوب 

مى شـود چـرا کـه ایـن بیمارى هـا:
ازلحاظ ابیدمیولوژى داراى درصد واگیرى و مرگ ومیر باال است.- 1
از پتانسیل باالیى براى انتشار سریع برخوردار است.- 2
باعث خسارات جدى اجتماعى اقتصادى مى شود.- 3
یکى از عوامل مهم در محدود نمودن تجارت بین المللى دام و محصوالت دامى است.- 4

 بایـد اشـاره کـرد کـه ویـروس عامـل این بیمـارى به عنـوان یکـى از عوامـل مهم آژانس بازرسـى بهداشـت 
دام وگیـاه (USDA) بـوده کـه مـى توانـد به عنوان یـک عامل بیولوژیـک جنگى اسـتفاده شـود. همین طور این 
بیمـارى در گـروه 2 عوامـل ویروسـى مرکـز کنتـرل وپیشـگیرى از بیمارى ها (C.D.C) طبقه بندى شـده اسـت. 

بـه همیـن دالیـل رعایت مسـایل بیوسـکیوریتى ایـن بیمارى بسـیار با اهمیت اسـت.
 آبلـه گوسـفند از طریـق مرگ ومیـر؛ کاهـش تولیـد گوشـت، شـیر و پشـم؛ ایجـاد ممانعت هـاى بازرگانى و 
صـادرات بنـا به مقتضیـات قرنطینه اى؛ ایجـاد محدودیت درپرورش متراکـم دام و هزینه برنامه هاى پیشـگیرى 
از بیمـارى، خسـارت زیـادى بـه اقتصاد دامپـررى وارد مى آورد. بعالوه خسـارات  اقتصادى  ناشـى  از سـقط جنین  
و ضایعـات  پوسـتى  ناشـى از بیمـارى نیـز قابـل  توجـه  اسـت. یکـى از عمده تریـن صـادرات غیر نفتى کشـورما 
صـادرات پوسـت گوسـفند و بز به صورت سـاالمبور و کراسـت اسـت. یکـى از مهم تریـن معیارهـا ى درجه بندى 
کیفیـت پوسـت در بازارهـاى داخلـى و بین المللـى وجـود یـا عـدم وجـود دانه هـاى آبله بر روى پوسـت اسـت، 
بطوریکـه حتـى وجـود یـک یا دو دانه آبله بر روى پوسـت آن را از گروه ممتاز خارج سـاخته و سـبب افت ارزش 
ریالـى آن مى شـود. سـالیانه حـدود 24 میلیـون جلـد پوسـت بـه بازارهـاى داخلـى و خارجـى عرضه مى شـود، 
چنانچـه بیمـارى آبلـه سـبب خسـارات و ضایعـات حداقـل درده درصد پوسـت هاى تولیـدى گردد و آن هـا را از 
درجـات ممتـاز بـه درجـات پائیـن تر کاهـش دهد، عالوه بـر امـکان از دسـت دادن بازارهاى بین المللى پوسـت 
و سـاالمبور موجـب وارد آمـدن خسـارات اقتصـادى فراوانـى بـه صنعت پوسـت کشـور شـده و در نهایت سـبب 
کاهـش درآمـد ارزى حاصـل از صـادرات پوسـت و سـاالمبور مى شـود. چنانچـه به خسـارات ناشـى از افت وزن 
الشـه دام هـاى مبتـال، کاهـش تولید شـیر و پشـم، سـقط جنین و مرگ ومیر دام هاى جـوان خسـارات مربوط به 

ضایعـات پوسـت اضافـه شـود خواهیـم دیـد که ایـن زیان رقـم قابل توجهـى را به خـود اختصـاص خواهد داد.

برنامه تحقیق و توسعه
 تعیین هویت مولکولى سویه واکسینال آبله گوسفندى
 به کارگیرى روش هاى جدید تولید به منظور افزایش کمیت وکیفیت تولید واکسن
 سوسپانسیون ویروسى Clarifying روش مناسب
 تولید واکسن آبله گوسفندى با استفاده از سلول الین مناسب
 مطالعه و بررسى مولکولى جهت تولید واکسن نوترکیب آبله گوسفندى
 آبله گوسفندى freeze-drying به کارگیرى پایدار کننده مناسب و سیکل مناسب
 کلونینگ سویه هاى واکسینال به منظور افزایش تکثیر و ایمنى زایى واکسن هاى آبله گوسفندى
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  جداسـازى و شناسـایى یک سـویه بومى واحد در ایمن سـازى هر دو گونه گوسـفند و بز علیه بیمارى
پاکس کاپرى 

 زمان برداشت واکسن به منظور دستیابى به حداکثر تیتر ویروس (کردن Optimize) بهینه سازى
 بهبود روش هاى برداشت و جمع آورى واکسن
  آبلـه واکسـن  تولیـدى  سـرى هاى   Identification دقیـق)  و  (سـریع  مناسـب  روش  کارگیـرى  بـه 

گوسـفندى
 به کارگیرى روش هاى استاندارد تخلیص فراورده از عوامل ناخواسته

واکسن آبله بزى

واکسـن آبله بزى (goat pox Vaccine) یک واکسـن ویروسـى زنـده تخفیف حدت 
یافته لئوفلیزه اسـت.

ایـن واکسـن روى کشـت سـلولى ثانویه کلیه بـره و مطابق اسـتانداردهاى واکسـن 
سـازى OIE سـاخته در بخش واکسـن هاى ویروسـى دام موسسـه رازى تولید مى شود.

 واکسـن GPV به منظـور ایجـاد ایمنـى در آبلـه بـزى در بـز از سـن 3 ماهگـى بـه 
روش زیـر جلـدى تجویـز مى شـود که در صورت مصـرف صحیح آن حداقـل براى مدت 
یـک سـال ایمنـى پایـدارى در دام ایجاد مى کنـد. ایمنى حاصل در دام واکسـینه از نوع 
ایمنـى سـلولى و هومـورال اسـت. براى افزایش پوشـش سـطح ایمنى در گله، واکسـن 

یادآورسـالیانه توصیه مى شـود.
هـر ویـال واکسـن حـاوى 200 دزواکسـن لئوفلیزه و هر دز واکسـن حـاوى حداقل 
 100 ml ویـروس سـویه گـرگان اسـت. که بـراى تجویز مى بایسـت در CCID50 102.5

سـرم فیزیولـوژى سـرد همراه حل گردد وبه میزان 0.5 سـى سـى بـه روش زیر جلدى 
تزریق شـود.

واکسـن در ویال هاى 8 میلى لیترى شیشـه اى تیپ I قهوه اى رنگ با آلوکپ قرمز رنگ در بسـته بندى هاى 
10 ویالى و در کارتن هاى 240 ویالى عرضه مى شـود.

ترکیبات واکسن:
- ماده فعال: ویروس تخفیف حدت یافته آبله بزى

Enriched Y.L.H ماده زمینه: محیط .-
(w/v 2.5%) و سوکروز (w/v 1.25%) پایدارکننده: الکتال بومین -

ترکیبات تزریق شونده به دام
مـاده فعـال، ویـروس GPV بـا تیتـر بیـش از CCID50 /dose 102.5 در محیـط enriched Y.L.H و مـاده 

پایدارکننـده محلـول در سـرم فیزیولـوژى
 مختصرى در خصوص ابعاد فنى تولید واکسن

 واکسـن هاى آبلـه بـزى کـه در بـازار موجـود هسـتند از سـویه هاى عـادت یافتـه ویروس به کشـت سـلولى 
مناسـب نظیـر LT (lamb testis) یـا kidney (LK) lamb و Vero cell line تهیـه مى شـوند. ایـن واکسـن ها 
به صـورت زنـده لیوفیلـزه بـه بازار عرضـه مى گردند. هر دز واکسـن بایـد داراى حداقـل TCID50  ۵ /۲ 10 ویروس 

باشد.

شکل 23 ـ واکسن آبله 
بزي
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و   GMP مقـررات  اسـاس  بـر  بایـد  زنـده  ویروسـى  واکسـن هاى  سـایر  نظیـر  الزامـا  فـوق  واکسـن هاى 
اسـت: زیـر  کنترل هـاى  شـامل  مقـررات  ایـن  گـرددد.  تولیـد   OIE اسـتاندارد  دسـتورالعمل هاى 

- کنترل مواد اولیه
 کنترل سلول: آزمایشات استریلیتى (قارچ، باکترى و مایکوپالسما) و عوامل نا خواسته

 کنترل بذر ویروس: آزمایشات تعیین هویت، عیار سنجى، استریلیتى و عوامل ناخواسته
 کنترل محیط کشت: آزمایشات استریلیتى و عوامل ناخواسته

 کنترل سرم: آزمایشات استریلیتى و عوامل ناخواسته
- کنترل حین تولید:

(Efficacy) اثربخشى ،(Safety) عیار سنجى واکسن، آزمایشات استریلیتى و عوامل ناخواسته، بى ضررى 
- کنترل محصول نهایى:

تعیین هویت (Identity)، بى خطرى (Innocuity)، بى ضررى (safety)، توانمندى (Potency) ماندگارى
(Stability)، فیزیکوشیمیایى، آزمایشات استریلیتى و عوامل ناخواسته

تاریخچه
 بیمـارى آبلـه بـزى بـراى اولیـن بار توسـط آقاى هنسـن در سـال 1879 از نروژ گزارش شـد. ایـن بیمارى 
عمدتـا در آسـیا افریقـا و خاورمیانـه حضـور دارد البتـه ایـن بیمـارى از سـایر نقـاط جهـان نیـز گزارش شـده 
به عنـوان مثـال در سـال 1920 از افریقـاى غربـى، سـال 1923 از فرانسـه، سـال 1936 از مالزى، سـال 1938 
از مراکش، سـال 1955 از تاجیکسـتان، سـال 1957 از سـوئد، سـال 1982 از سـودان ودر سـال 1983 از عراق 

گزارش شـده اسـت.
 اولیـن تجربـه تهیـه واکسـن آبلـه بزى در ایران به سـال 1337 بر مى شـود کـه دکتر رفیعى و دکتـر رامیار 
بـا اسـتفاده از ویـروس جداشـده از همه گیـرى سـال 1335 درشـمال ایـران (گرگان)، واکسـن آبله بزى کشـته 

را بـه روش تگثیـر روى بـدن دام (Borrel type) تولید. کردند.
 درسـال 1352 رامیـار، حسـامى و قابوسـى از پاسـاژ 56 ویروس آبلـه بـزى سـویه گـرگان تخفیـف حـدت 
داده شـده روى کشـت سـلولى کلیـه بـره، بـراى تولیـد واکسـن اسـتفاده کردنـد. تـا سـال 1380 بـراى تولیـد 
واکسـن زنـده تخفیـف حـدت یافته در موسسـه رازى ازکشـت سـلولى اولیه کلیه بره اسـتفاده مى شـد. ازسـال 
1380 بـا اصالحاتـى کـه دکتر ورشـوى وهمـکاران درمحیط کشـت و پاساژسـلول اولیـه کلیه بره انجـام دادند، 

تولیـد واکسـن ابلـه بـزى روى کشـت سـلولى ثانویـه کلیه بـره صـورت مى گیرد.
 درحـال حاضـر سـویه هاى آبلـه بـزى رایـج دنیـا کـه توسـط سـازمان بهداشـت جهانى دام شـناخته شـده 

اسـت، سـویه هاى Gorgan و Mysore اسـت.

 اهمیت بیمارى
 Hansen آبلـه بـزى از مهمتریـن بیمارى هاى مسـرى پاکس در دام هاى اهلى محسـوب مى شـود. اولیـن بار 
سـال 1879 آبلـه بـزى را از نـروژ گـزارش کـرد. بعده هـا ایـن بیمـارى در طـى جنـگ جهانـى اول در مقدونیه 
مشـاهده و در سـال 1926 در ایـن کشـور enzootic شـد. ایـن بیمـارى کـه ازنظـر کلینیکـى شـبیه بـه آبلـه 
 morbidity گوسـفندى اسـت و موجـب سـیکل هایى از بیمـارى اپیدمیک و سـپس دوره هایـى از بقا اندمیک بـا
پائیـن در مناطـق پـرورش بـز مى شـود. ایـن بیمارى بـا عالیمى مثـل تب، پاپـول یا ندول هـاى گسـترده، ندرتا 
وزیکـول، زخم هـاى داخلـى بـه ویـژه در ریه هـا و در نهایت مرگ مشـخص مى شـود. ایـن بیمـارى به عنوان یک 

بیمـارى فرامـرزى درگـروه بیمارى هـاى اخطار شـونده سـازمان بهداشـت جهانى دام OIE قـراردارد.
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 آبلـه بـزى در شـمال و مرکـز آفریقـا، جنوب غـرب و مرکز آسـیا باالخص خاورمیانه و شـبه قـاره هند نظیر 
مصـر، ایـران، افغانسـتان، ترکیه، عراق، هندوسـتان، قسـمتهایى از چین نپـال و بنگالدش یک بیمـارى اندمیک 

مى شود. محسـوب 
 Capripoxvirus نامیده مى شـود متعلق به جنـس (GPV) Goat pox virus ویـروس مولـد آبلـه بـزى کـه 
از خانـواده Poxviridae اسـت. اسـاس ایـن نام گـذارى بـر پایـه گونه حیوانى اسـت کـه ویروس نخسـتین بار از 

آن جداشـده است.
 در شـرایط طبیعـى ویـروس ابله بزى بسـیار بـه میزبان خاص خـود اختصاصیت دارد اما ایـن ویژگى از یک 
جدایـه تـا جدایـه دیگـر متفاوت اسـت. سـویه هاى کنیا، یمن و عمـان به میزان برابر و یکسـان براى گوسـفند و 
بـز بیمـارى زا هسـتند امـا جدایه هـاى خاورمیانه و هندوسـتان بسـیار بـه میزبان خـود اختصاص یافته انـد. آبله 
بـزى همـه نژادهـا را در هرسـنى و هر جنسـى آلـوده مى نمایند اما شـدت بیمـارى در دام هاى جـوان و دام هاى 
مـاده شـیرده بیشـتر اسـت. ویـروس در مایعـات وزیکول و دلمه هاى ناشـى از بیمارى و در شـیر بـز بیمار وجود 

دارد. ویـروس ممکـن اسـت بـراى ماه هـا در آغل هاى آلوده زنـده بماند.
 محتمـل تریـن راه ورود آبلـه بـه یـک منطقـه جدیـد، ورود دام هـاى آلـوده بـه آن منطقـه اسـت.. انتشـار 
بیمـارى در گلـه بـه دنبـال تماس مسـتقیم یا نزدیـک با دام هاى آلـوده معمـوالً از طریق مجراى تنفسـى، بعضا 
از طریـق خراش هـاى پوسـتى و یـا انتقـال مکانیکى به وسـیله گـزش حشـرات نظیـر Stomoxys Calcitrans و 

مگـس tsetse صـورت مى گیرد
 میـزان ابتـال و مرگ ومیـر بسـته بـه نـژاد دام و سـویه ویـروس متفـاوت اسـت. میـزان واگیرى بیمـارى در 
دام هـاى حسـاس مایه کوبـى نشـده بسـیار بـاال بـوده و گاهـى بـه بیـش از 75 در صـد نیـز مى رسـد. میـزان 
مرگ ومیـر در دام هـاى جـوان بیـن 5 تـا 50 در صد متغیر بوده و خسـارات اقتصادى ناشـى از بیمـارى خصوصاً 
در بزغاله هـا قابـل توجـه اسـت (تلفـات در بزغاله هـاى زیـر 4 مـاه تـا 100 درصـد نیـز مى رسـد). در نژادهـاى 
بومـى عفونـت خفیـف متـداول اسـت، ولى عالئـم بیمـارى دربزعالـه ها، دام هـاى تحـت اسـترس، دام هایى که 
عفونت هـاى هم زمـان دارنـد و دام هایـى نواحـى کـه در آن هـا آبلـه وجـود نداشـته اسـت شـدیدتر اسـت. در 

دامهـاى  بالـغ  میـزان  مرگ ومیـر ناشـى  از بـروز بیمـارى  در حـد پائینى  قـرار دارد
در نواحـى اندمیـک واکسیناسـیون وسـیله موثـرى در پیشـگیرى از بیمـارى آبلـه بـزى محسـوب مى شـود. 
واکسـن هاى کشـته در شـرایط فیلـد مناسـب نیسـتند، زیـرا ایـن واکسـن ها ایمنـى دراز مـدت دردام ایجـاد 
نمى کنـد امـا واکسـن هاى زنـده تخفیـف حـدت یافتـه رایـج دردنیـا حداقل بـراى یک سـال ایمنى مؤثـر ایجاد 

مى کنـد.

ارتباط تولید واکسن با برنامه هاى ملى مبارزه با بیمارى
از آنجایـى کـه آبلـه بـز در ایران یک بیمـارى اندمیک اسـت، انجام واکسیناسـیون به عنـوان موثرترین روش 
کنتـرل و پیشـگیرى در کنـار سـایر روش هـاى مراقبت و کنتـرل بیمارى الزامى اسـت. بنابرایـن تولید و مصرف 
واکسـن در مقیاسـى کـه بتوانـد کل جمعیـت بـز کشـور را بـا سـطح ایمنیـت 80٪ پوشـش دهـد در اولویـت 
برنامه هـا مبـارزه بـا بیمارى هـاى واگیـر سـازمان دامپزشـکى کشـور قـرار دارد. در این راسـتا موسسـه رازى در 

طـى سـال هاى متمـادى همـواره تمامـى نیـاز کشـور را بـه واکسـن ابله بـزى تامین کرده اسـت. (شـکل 26)
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شکل 24 ـ آمار توزیع واکسن ابله بزى درطى سال هاى گذشته از 1380- 1393 بر حسب دز در

آبله بزىسال

138023،790،100
138127،499،400
138227،000،000
138327،050،000
138427،030،000
138521،618،000
138627230000
138726004000
138823656000
138923042000
139026842000
139121006000
139224262000
1393*31289000

حدود 10 میلیون دز از واکسـن تولیدى سـال 1393 در واکسیناسـیون علیه بیمـارى LSD بکار 
است رفته 

صادرات واکسن
 واکسـن هاى آبلـه بـزى در فاصلـه سـال هاى 1389 تـا 1393 بـه کشـورهاى تاجیکسـتان، افغانسـتان و 

ترکمنسـتان نیـز صـادر شـده اسـت. میـزان صـادرات در جـدول زیـر آمـده اسـت
13891390139113921393نوع واکسن

3300000150000449000192000آبله بزى

آثار اقتصادى, اجتماعى ناشى از بیمارى
 بیمـارى ابلـه بـزى به عنـوان یـک بیمـارى فرامـرزى و یکى از عوامل بیوتروریسـم دامى محسـوب مى شـود 

چـرا کـه ایـن بیمارى ها:
 ازلحاظ ابیدمیولوژى داراى درصد واگیرى و مرگ ومیر باال است.

 از پتانسیل باالیى براى انتشار سریع برخوردار است.
 باعث خسارات جدى اجتماعى اقتصادى مى شود.

 یکى از عوامل مهم در محدود نمودن تجارت بین المللى دام و محصوالت دامى است.
 بایـد اشـاره کـرد کـه ویـروس عامـل این بیمـارى به عنـوان یکـى از عوامـل مهم آژانس بازرسـى بهداشـت 
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دام وگیـاه (USDA) بـوده کـه مـى توانـد به عنـوان یـک عامل بیولوژیـک جنگى اسـتفاده شـود. همین طور 
ایـن بیمـارى در گـروه 2 عوامل ویروسـى مرکز کنتـرل وپیشـگیرى از بیمارى ها (C.D.C) طبقه بندى شـده 

اسـت. بـه همیـن دالیل رعایت مسـایل بیوسـکیوریتى ایـن بیمارى بسـیار با اهمیت اسـت.
ــر؛ کاهــش تولیــد گوشــت، شــیر؛ ایجــاد ممانعت هــاى بازرگانــى  ــزى از طریــق مرگ ومی ــه ب بیمــارى آبل
و صــادرات بنــا بــه مقتضیــات قرنطینــه اى؛ ایجــاد محدودیــت درپــرورش متراکــم دام و هزینــه برنامه هــاى 
ــارات  اقتصــادى   ــالوه خس ــى آورد. بع ــررى وارد م ــاد دامپ ــه اقتص ــادى ب ــارت زی ــارى، خس پیشــگیرى از بیم
ناشــى  از ســقط جنین  و ضایعــات  پوســتى  ناشــى از بیمــارى نیــز قابــل  توجــه  اســت. یکــى از عمــده تریــن 
صــادرات غیــر نفتــى کشــورما صــادرات پوســت گوســفند و بــز به صــورت ســاالمبور و کراســت اســت. یکــى 
ــدم  ــا ع ــود ی ــى وج ــى و بین الملل ــاى داخل ــت پوســت در بازاره ــدى کیفی ــا ى درجه بن ــن معیاره از مهم تری
وجــود دانه هــاى آبلــه بــر روى پوســت اســت، بطوریکــه حتــى وجــود یــک یــا دو دانــه آبلــه بــر روى پوســت 
آن را از گــروه ممتــاز خــارج ســاخته و ســبب افــت ارزش ریالــى آن مى شــود. ســالیانه حــدود 24 میلیــون 
ــه ســبب خســارات و  ــه بازارهــاى داخلــى و خارجــى عرضــه مى شــود، چنانچــه بیمــارى آبل ــد پوســت ب جل
ضایعــات حداقــل درده درصــد پوســت هاى تولیــدى گــردد و آن هــا را از درجــات ممتــاز بــه درجــات پائیــن 
ــر امــکان از دســت دادن بازارهــاى بین المللــى پوســت و ســاالمبور موجــب وارد  ــر کاهــش دهــد، عــالوه ب ت
آمــدن خســارات اقتصــادى فراوانــى بــه صنعــت پوســت کشــور شــده و در نهایــت ســبب کاهــش درآمــد ارزى 
حاصــل از صــادرات پوســت و ســاالمبور مى شــود. چنانچــه بــه خســارات ناشــى از افــت وزن الشــه دام هــاى 
ــات  ــه ضایع ــوط ب ــارات مرب ــوان خس ــاى ج ــر دام ه ــقط جنین و مرگ ومی ــیر، س ــد ش ــش تولی ــال، کاه مبت

پوســت اضافــه شــود خواهیــم دیــد کــه ایــن زیــان رقــم قابل توجهــى را بــه خــود اختصــاص خواهــد داد.

برنامه تحقیق و توسعه
 تعیین هویت مولکولى سویه واکسینال آبله بزى
 به کارگیرى روش هاى جدید تولید به منظور افزایش کمیت وکیفیت تولید واکسن
 سوسپانسیون ویروسى clarifying روش مناسب
 تولید واکسن آبله بزى با استفاده از سلول الین مناسب
 مطالعه و بررسى مولکولى جهت تولید واکسن نوترکیب آبله بزى
 آبله بزى Freeze-drying به کارگیرى پایدار کننده مناسب و سیکل مناسب
 کلونینگ سویه هاى واکسینال به منظور افزایش تکثیر و ایمنى زایى واکسن هاى آبله بزى
  جداسـازى و شناسـایى یک سـویه بومى واحد در ایمن سـازى هر دو گونه گوسـفند و بز علیه بیمارى

پاکس کاپرى 
 زمان برداشت واکسن به منظور دستیابى به حداکثر تیتر ویروس (کردن Optimize) بهینه سازى
 بهبود روش هاى برداشت و جمع آورى واکسن
 سرى هاى تولیدى واکسن آبله بزى Identification (سریع و دقیق) به کارگیرى روش مناسب
 به کارگیرى روش هاى استاندارد تخلیص فراورده از عوامل ناخواسته

 واکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک

 واکسـن طاعون نشـخوارکنندگان کوچک (Peste des Petits Ruminants Vaccine) یک واکسـن ویروسـى 
زنـده تخفیف حـدت یافته لئوفلیزه اسـت..
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ایـن واکسـن روى کشـت سـلولى الیـن Vero و مطابـق اسـتانداردهاى واکسـن 
سـازى OIE سـاخته در بخش واکسـن هاى ویروسى دام موسسـه رازى تولید مى شود.
 واکسـن PPR به منظـور ایجـاد ایمنـى در برابر طاعـون نشـخوارکنندگان کوچک 
در گوسـفند و بـز از سـن 3 ماهگـى بـه روش تزریـق زیـر جلـدى تجویـز مى شـود 
و در صـورت مصـرف صحیـح حداقـل بـراى مـدت یـک سـال ایمنـى پایـدار ایجـاد 
مى کنـد. ایمنـى حاصـل در دام واکسـینه از نوع ایمنـى هومورال و تا حـدودى ایمنى 
سـلولى اسـت. در گله هـاى کـه ایمنى مـادرى وجود داشـته باشـد تزریـق دوم بعد از 
شـش ماهگـى ضـرورى اسـت. بـراى افزایش پوشـش سـطح ایمنـى در گله، واکسـن 

یادآورسـالیانه توصیـه مى شـود.
 هـر ویال واکسـن حـاوى 100 دزواکسـن لئوفلیزه و هردزواکسـن حـاوى حداقل 
CCID50 102.5 ویـروس سـویه Nigeria75/1 اسـت. کـه براى تجویز مى بایسـت در 

ml 100 سـرم فیزیولـوژى سـرد همـراه حل گرددوبه میزان 1 سـى سـى به روش زیر 
جلدى تزریق شـود.

در  رنـگ  بنفـش  آلوکـپ  بـا  رنـگ  اى  قهـوه   I تیـپ  اى  شیشـه  میلى لیتـرى  ویال هـاى 8  در  واکسـن   
(25 (شـکل  مى شـود.  عرضـه  ویالـى   240 کارتن هـاى  در  و  ویالـى   10 بسـته بندى هاى 

ترکیبات واکسن:
- ماده فعال: ویروس تخفیف حدت یافته طاعون نشخوارکنندگان کوچک

DMEM ماده زمینه: محیط .-
(w/v 0.5%) و گلوتامین (w/v 2.5%) و سوکروز (w/v 1.25%) پایدارکننده: الکتال بومین -

ترکیبات تزریق شونده به دام
مـاده فعـال، ویروس PPR بـا تیتر بیش از CCID 50 /dose 102.5 در محیـط DMEM و ماده پایدارکننده 

محلول در سـرم فیزیولوژى.

مختصرى در خصوص ابعاد فنى تولید واکسن
 Nigeria75/1 واکسـن هاى طاعـون نشـخوارکنندگان کوچـک کـه در بازار موجود هسـتند عمدتـا از سـویه
عـادت یافتـه ویـروس بـه کشـت تیـره سـلولى Vero تهیه مى شـوند. این واکسـن ها به صـورت زنـده لیوفیلزه به 

بـازار عرضـه مى گردنـد. هر دز واکسـن بایـد داراى حداقـل TCID50 5 /2 10 ویروس باشـد.
الزامـا نظیـر سـایر واکسـن هاى ویروسـى زنـده تولیـد واکسـن هاى فـوق بایـد بـر اسـاس مقـررات GMP و 

دسـتورالعمل هاى اسـتاندارد OIE صـورت گیـرد. ایـن مقـررات شـامل کنترل هـاى زیـر اسـت.

- کنترل مواد اولیه
 کنترل سلول: آزمایشات استریلیتى (قارچ، باکترى و مایکوپالسما) و عوامل نا خواسته

 کنترل بذر ویروس: آزمایشات تعیین هویت، عیار سنجى، استریلیتى و عوامل ناخواسته
 کنترل محیط کشت: آزمایشات استریلیتى و عوامل ناخواسته

 کنترل سرم: آزمایشات استریلیتى و عوامل ناخواسته

شکل 25 ـ واکسن 
طاعون نشخوارکنندگان
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- کنترل حین تولید:
Efficacy) اثربخشى ،(Safety) عیار سنجى واکسن، آزمایشات استریلیتى و عوامل ناخواسته، بى ضررى

- کنترل محصول نهایى:
تعییـن هویـت (Identity)، بـى خطرى (Innocuity)، بى ضـررى (safety)، توانمنـدى (Potency) ماندگارى 

(Stability)، فیزیکوشـیمیایى، اسـتریلیتى و عوامل ناخواسته

تاریخچه:
بـروز بیمـارى در ایـران اولیـن بـار در سـال 1373 از ایالم گزارش شـد و سـپس در سـال 1374 بیمارى در 
اسـتانهاى فـارس، سـمنان، مرکـزى، آذربایجـان غربـى وشـرقى و در سـال هاى بعـد کانونهایى از سراسـر ایران 

گزارش شـد.
 درحالى کـه حاضرایـن بییمـارى به صـورت اندمیـک وگسـترده در اسـتان هاى مختلـف کشـور قـراردارد و با 
توجـه بـه واگیـرى و تلفـات بـاالى آن یکـى از بیمارى هـاى مهلـک گوسـفند و بز در ایران محسـوب مى شـود.

 از همـان سـال هاى ابتدایـى بـروز بیمـارى در کشـور، واکسیناسـیون بـر علیـه بیمـارى به عنوان یـک اقدام 
کنتـرل کننـده مناسـب در کانون هـا ى بیمـارى بـراى دام هـاى بـاالى سـه مـاه انجـام گرفتـه اسـت. در ابتـدا 
ازواکسـن هترلـوگ طاعـون گاوى اسـتفاده مى شـد ولى بعداز سـال 1382 کـه به علت اجراى طرح ریشـه کنى 
طاعـون گاوى ممنوعیـت مصرف این واکسـن اعمال شـد، اسـتفاده، از واکسـن همولوگ PPR ضـرورت یافت. از 

سـال 1382 تـا سـال 1391 واکسـن همولـوگ PPR وارداتـى تنها منبع تامین واکسـن کشـور بود.
اکثریـت واکسـن هاى تولیـدى PPR در دنیـا از سـویه نیجریـه 75/1 مـى بـا شـد کـه توسـط Diallo و 
همـکاران در سـال 1989 روى سـلول Vero تخفیـف حـدت یافته اسـت. در ایران طرح تولید واکسـن همولوگ 
PPR با اسـتفاده از سـویه تخفیف حدت یافته نیجریه 75/1 در کشـت سـلول توسـط دکتر ورشـوى وهمکاران 
 PPR در سـال 87 در موسسـه رازى بـا موفقیـت بـه پایان رسـید. سـپس طـرح کالن ملـى تولید انبوه واکسـن
توسـط دکتـر ورشـوى وهمـکاران درطـى سـال هاى (89-91) بـا حمایـت مالى سـتاد زیسـت فناورى ریاسـت 
جمهورى در موسسـه رازى اجرا ومنجر تولید دانش فنى شـد و از سـال 1392 واکسـن PPR سـاخت موسسـه 

رازى بـا موفقیـت جایگزین واکسـن خارجى شـده اسـت.

اهمیت بیمارى:
بیمـارى طاعـون نشـخوارکننده کوچـک PPR یک بیمارى حاد ویروسـى فرامرزى در نشـخوارکننده کوچک 
اسـت کـه بـا عالئمى مشـابه طاعـون گاوى بروز مى کنـد و با واگیـرى 100٪ وتلفات 80 تـا 90٪ در مناطق غیر 
بومـى و تلفـات کمتـر از 50٪ در مناطـق بومـى همراه اسـت. اولیـن بار بیمارى در سـال 1942 در سـاحل عاج 

شـناخته شـد. عامـل بیمارى، ویروسـى از جنس موربیلـى ویروس متعلق به خانواده پارامیکسـوویریده اسـت.
نشـخوار کننـده کوچـک اهلـى و وحشـى بالخـص بـز میزبـان اصلـى ویـروس هسـتند. گزارش هایـى نیز از 
مـوارد بیمـارى در گاو میـش و شـتر وجـود دارد. بیمـار ى بیشـتر از راه تمـاس مسـتقیم بـا دام بیمـار انتقـال 
مى یابد. ذرات حاصل از سـرفه و عطسـه دام بیمار ونیز تمام ترشـحات دام بیمار شـامل ادرار، اشـک، ترشـحات 
بینـى و شـیر تـا یـک یـا دو روز قبـل از مشـاهده عالئم کلینیکـى و 8 تا 9 روز بعـد از تب حاوى ویروس اسـت. 
ویـروس به طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم توسـط دام آلوده یا لبـاس کارگران درتمـاس با دام آلوده ووسـائل ویا 

ازطریـق کـود و آب پخش مى شـود.
 طاعـون نشـخوارکنندگان کوچـک ) PPR) تاکنون جمعیت گوسـفند وبـز بیش ازهفتاد کشـورجهان، دردو 
قـاره آسـیا وآفریقـا ازجملـه ایران را به مخاطره انداخته اسـت و سـاالنه میلیاردها دالر خسـارت به این کشـورها 



75 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

وارد مـى سـازد. بـر اسـاس اطالعات منشـر شـده توسـط FAO از دومیلیـارد دام سـبک در جهان یـک میلیارد 
وششـصد میلیـون رأس در آفریقـا، خاورمیانـه وآسـیا در معـرض ایـن بیمـارى مهلـک قـرار دارند که بر اسـاس 

آمـار تقریبـى این جمعیـت دامى در ایـران 60 میلیون رأس اسـت.
 اولیـن بـار بـروز بیمـارى در ایـران در سـال 1373 از ایـالم با واگیرى 10 تـا 30 و مرگ ومیـر 30 درصدى 
گـزارش شـد. سـپس در سـال 1374 بیمـارى در اسـتانهاى فارس، سـمنان، مرکـزى، آذربایجان غربى وشـرقى 

گزارش شـد. از آن سـال تاکنون بیمارى از اکثریت اسـتانهاى کشـور گزارش شـده اسـت 
 به منظـور کنتـرل وریشـه کنى ایـن بیمـارى، کمپیـن جهانـى علیـه PPR بـا رهبـرى وهدایـت FAO و بـا 
همـکارى OIE و حمایـت IAEA، بـه همـراه دولت ها، مراکز سیاسـى منطقه اى، مؤسسـات تحقیقاتى، شـرکاء 
مالـى و صاحبـان صنعـت دامپـرورى، باهدف نهایى ریشـه کنى بیمارى تا سـال 2030 با تکیه بر واکسیناسـیون 
گسـترده تشـکیل شـده اسـت. در ایـن راسـتا درفاز هـاى 2 و 3 برنامـه، تامیـن و مصـرف سـالیانه حـدود 1/3 
میلیـارد دز واکسـن بـا کیفیـت مطلـوب و سـهل الوصـول دردزاژهاى مناسـب، اولویـت اول این کمپین اسـت.

 به همین منظور، نشسـت تولید کنندگان واکسـن توسـط FAO و OIE در دسـامبر 2014 در نپال باهدف 
اعـالم میـزان واکسـن PPR موردنیـاز برنامـه ریشـه کنى جهانى وکسـب آگاهى از تـوان تولیدکننـدگان ازجنبه 
کمـى وکیفـى در تامیـن ایـن واکسـن وبررسـى چالش هـاى پیشـرواین برنامـه برگـزار شـد. در ایـن نشسـت 
موسسـه رازى نیزبـه نمایندگـى از طـرف ایـران بـراى توسـعه کمى وکیفـى تولید واکسـن اعـالم آمادگى نمود

 در 31 مـارس سـال 2015 در کنفرانـس بین المللـى کنتـرل وریشـه کنى PPR در کشـور سـاحل عـاج بـا 
حضـور دبیـرکل FAO، دبیـرکل OIE، ده هـا وزیراز کشـور هاى درگیر بیمـارى، نمایندگان مراکـز جهانى ذیربط 

و نهاد هـاى مالـى بین المللـى، آغـاز برنامـه ریشـه کنى جهانى PPR رسـما" اعالم شـد.

نقش واکسن در کنترل بیمارى:
 طبـق مـدارك سـازمان دامپزشـکى در سـال هاى 1380 تـا 1386 بـه ترتیـب 137، 189، 241، 237، 
168،258 و 126 کانـون در سـطح کشـور گزارش شـده اسـت و در سـال هاى اخیـر کانون هاى بیمـارى به بیش 

از 3000 کانون در 28 اسـتان کشـور رسـیده اسـت.
 واکسیناسـیون بـر علیـه بیمـارى به عنـوان یـک اقـدام کنترل کننـده مناسـب همـواره در رأس اولویت هاى 
برنامه کنترل وپیشـگیرى ازطاعون نشـخوارکنندگان کوچک سـازمان دامپزشـکى کشـورقرار داشـته اسـت. در 
همـان سـال هاى ابتدایـى بـروز بیمـارى در کانون هـا ى بیمـارى ازواکسـن هترولـوگ طاعـون گاوى اسـتفاده 
مـى شـد. اماپـس از سـال 1382 بـه علـت ممنوعیـت مصـرف واکسـن طاعـون گاوى، واکسـن PPR وارداتـى 
مورداسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت بطوریکـه در سـال هاى 1384 و 1385 بـه ترتیـب 281169 و 1338157 دز 
واکسـن PPR وارداتـى مصـرف شـد و در سـال 1386 حدود 2 میلیون دز و درسـال 1391 حـدود 5 میلیون دز 

واکسـن PPR وارد کشـور شد.
 در سـال هاى گذشـته با افزایش روز افزون بروز موارد بیمارى در سـطح کشـور نیاز کشـور به واکسیناسـیون 
در حـال افزایـش بـوده اسـت. متأسـفانه در دسـترس نبـودن به موقـع و در حدکفایت واکسـن وارداتـى، اجراى 

برنامـه مبـارزه بـا بیمارى را با دشـوارى هاى بسـیارى زیادى مواجه سـاخته اسـت.
 بـر همیـن اسـاس از همـان ابتـداى واردات واکسـن، سـازمان دامپزشـکى مکـررا" خواسـتار تولید واکسـن 
توسـط موسسـه رازى بـوده اسـت. لـذا از سـال 1385 موسسـه رازى تمامـى اهتمـام خویـش را در امـر تولیـد 
واکسـن PPR در داخل کشـور بکار گرفت و سـرانجام در سـال 1392 واکسـن PPR داخلى با مقدار 3467000 
دز را روانـه بـازار نمـود. ایـن مقـدار درسـال 1393 بـه 11741000 دز رسـیددرحال حاضربا برنامـه ریزى هاى 

بـه عمـل آمـده، میـزان تولیدایـن واکسـن در موسسـه رازى در حال افزایش اسـت.
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 بـا آغـاز برنامـه ریشـه کنى جهانـى PPR از مـارس 2015 برابـر بافروردین 1394، بـراى اجراى ایـن برنامه 
در کشـور سـالیانه بـه بیـش از 40 میلیون دز واکسـن نیاز اسـت.

آثار اقتصادى
 بیمـارى طاعـون نشـخوارکنندگان بـه دلیـل مـرگ ومیـر دام سـبک وضررهـاى اقتصـادى ناشـى از آن 
وهمچنیـن ممنوعیـت واردات و صـادرات دام ومحصـوالت دامـى کشـور هاى درگیـر همیشـه یـک بیمـارى بـا 

اسـت بوده  اهمیـت 
جنبه هـاى مختلـف بیمـارى کـه باعـث ضررهـاى اقتصادى بـه دامدار مى شـود مى تـوان در غالب مـوارد زیر 

دسـته بندى کرد.
 واگیرى باال و درگیر شدن 70 تا 90 در صد گله

 مرگ ومیر که در موارد فوق حاد به 95٪ هم مى رسد
 اسهال والغرى دام که باعث کاهش شدید گوشت در سطح گله مى شود

 سقط جنین که در مواردى از بیمارى مشاهده شده است.
 کشتار وحذف گله آلوده

 هرچنـد کـه انتقـال بیمـارى تنهـا توسـط دام زنده امـکان پذیر اسـت و ویـروس خیلـى زود در محیط و یا 
گوشـت ومحصـوالت دامـى غیرفعـال مى شـود امـا مشـکوك بودن کشـورى به بیمـارى عـالوه بر صـادرات دام 
زنـده بـر صادرات سـایرمحصوالت دامى آن کشـورهم تأثیر گذار اسـت. طبـق دسـتورالعمل OIE ورود دام زنده 
اعـم از وحشـى و اهلـى، اسـپرم، جنین، گوشـت تازه، محصوالت گوشـتى ویا هـر محصولى که از نشـخوارکننده 
کوچـک تهیـه مى شـود از کشـور هاى آلوده به کشـور هاى عـارى از بیمـارى ممنوع اسـت. لذا سیاسـت گذاریها 

در جهـت کنتـرل و ریشـه کنـى بیمـارى در افول ویـا پویایى صنعـت دامپرورى نقش اساسـى دارد.
 هرچنـد بـرآورد دقیقـى از خسـارات حاصـل از بیمـارى در سـال هاى حضـور آن در کشـوراز سـال 1373 
تاکنـون در اختیـار نیسـت ولـى بـه دلیل مـرگ ومیـر و واگیرى باال بنظر مى رسـد خسـارات حاصـل از بیمارى 
بسـیار بـا اهمیـت باشـد. وقـوع بیمـارى ودر تنگنـا قـرار گرفتن کشـور در جهـت صـادرات محصـوالت دامى و 
تحریم هـاى بین المللـى درنتیجـه عـدم خریـدارى به موقـع و درحـد نیاز واکسـن از مسـائلى اسـت کـه برخورد 

جـدى بـا بیمـارى را ایجـاب مى کند.

برنامه تحقیق و توسعه
 توسعه کمى وکیفى واکسن تولیدى رایج به منظور تامین کامل نیاز کشور و صادرات
 تولید واکسن مقاوم به گرما طاعون نشخوارکنندگان کوچک
 واکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک DIVA تولید

واکسن طاعون گاوى

 واکسـن طاعـون گاوى (Rinder pest Vaccine) زنـده تخفیف حدت یافته لئوفلیزه یکى از اولین وبرجسـته 
تریـن واکسـن هاى دامـى موسسـه رازى اسـت کـه بـراى کنتـرل وریشـه کنى طاعـون گاوى در طـى سـال هاى 

1345 - 1385 توسـط بخش واکسـن هاى ویروسـى دام تولید شـده اسـت.
 ایـن واکسـن بـا اسـتفاده از سـویه Plowright روى کشـت سـلولى الیـن Vero و مطابـق اسـتانداردهاى 
واکسـن سـازى OIE سـاخته و کنتـرل مى شـد که هردزواکسـن حـاوى حداقـل CCID50 102.5 ویـروس بود.
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 واکسـن RPV به منظـور ایجـاد ایمنـى در برابـر طاعـون گاوى در گاو وگاومیـش از سـن 6 ماهگى به روش 
تزریـق زیـر جلـدى تجویـز و حداقـل براى مدت یک سـال ایمنـى پایـداردردام ایجـاد مى کرد.

 ایـن واکسـن به صـورت 100 دزى لئوفلیـزه در ویال هـاى 8 میلى لیتـرى بـه همـراه حـالل بـه بازارعرضـه 
شـد.. مى 

تاریخچه بیمارى و واکسن طاعون گاوى در ایران:
طاعـون گاوى بـا نامهـاى وبـاى گاوان و گاو میرى نیز شـناخته مى شـود. این بیمارى در ایران سـابقه بسـیار 
کهنـى دارد چنانچـه حتـى از بـروز آن در سـده هاى ششـم و هفتـم هجـرى در نواحـى شـرقى ایران سـخن به 

اسـت. آمده  میان 
در سـده معاصـر در جریـان جنـگ بین الملل در سـال 1295 شمسـى، طاعـون گاوى به ایران سـرایت کرد 
و مخصوصـا نواحـى شـمالى و مرکـزى را فـرا گرفـت و خسـارتهاى فراوانى به پیکـر اقتصاددامپـرورى وارد کرد. 

بـه نظـر مـى رسـد این همه گیـرى از نواحـى قفقـاز و مرز ترکیـه به ایران سـرایت کرده باشـد.
 اساسا"تاسـیس موسسـه سـرم سـازى رازى (دفـع آفات حیوانـى) باهدف کنتـرل بیمارى طاعـون گاوى در 
ایـران پایـه ریـزى شـد. تولید سـرم ضـد طاعون گاوى توسـط موسسـه رازى در سـال 1304 اولیـن اقدامى بود 

کـه در جهـت مبـارزه با ایـن بیمارى ویروسـى صـورت گرفت.
 طاعـون گاوى در اواخـر 1302 و اوایـل 1303 ابتـدا در اردبیـل و پـس از آن در همـدان بـروز کـرد و بـه 
علـت نبـود وسـایل فنـى و عـدم تشـخیص وکنتـرل به موقـع، ایـن بیمـارى بـه نقـاط دیگر کشـور هم سـرایت 
کـرد و شـمال ایـران و تهـران را هـم در بر گرفت و در جریان سـال 1306 به واسـطه سـرو انفاکسـیون با سـرم 
ضـد طاعـون گاوى تهیه شـده توسـط موسسـه رازى به تدریـج از شـدت بـروز طاعون گاوى کاسـته شـد وتلفات 
در دام هـاى حسـاس خامـوش شـد. در سـال 1311 بیمـارى طاعـون گاوى باردیگـر در آذربایجـان، مازنداران و 
گـرگان شـیوع یافـت و در سـال 1313 بـه اوج خـود رسـید. همـه گیـرى بعدى طاعـون گاوى در سـال 1328 

شمسـى بـود که در اسـتان خراسـان بـروز کرد.
 در سـال 1313 دلپـى پولـپ طحـا ل فرمل دار گاوهـاى آلوده به طاعون در اوج تب را خشـک کرده و آن را 
بـا موفقیـت بـراى مبـارزه با طاعـون گاوى در ایـران بـه کار برد. این مایه تا یکسـال قـدرت ایمنى زایى داشـت. 
از همیـن مایـه در شـعبه مشـهد موسسـه رازى نیـز تهیـه شـد و توسـط آن همه گیـرى طاعون گاوى در سـال 
1328 نیزخامـوش شـد. بنـا بـر گزارش دلپى در طـى 1319 تـا 1328 در بنگاه حصارك 392600 دز واکسـن 

کشـته طاعون گاوى تهیه شـد.
 پـس از همـه گیـرى سـال 1328 قریب 20 سـال در ایـران بیمارى طاعـون گاوى بروز نکـرد و در طى این 
سـالها واکسـن کشـته فرملـه طاعـون گاوى در موسسـه رازى تهیه شـده و در نـوار مـرزى ایران و افغانسـتان به 
کار گرفتـه مـى شـد. در حوالـى تیـر مـاه 1348 بیمـارى وحشـتناکى بـا فراگیرى و مـرگ ومیر بسـیار زیاد در 
اطـراف تهـران و مشـهد ظاهـر شـد. زمانـى نگذشـت کـه به واسـطه حمل ونقـل حیوانـات بیمـار به سـایر نقاط 
کشـور، طاعـون گاوى در زابـل، اصفهان، شـیراز، زنجـان، همدان، آذربایجان شـرقى و غربى و گیالن ظاهر شـد.

 در سـال 1345 واکسـن زنـده طاعـون گاوى کشـت سـلولى سـویه پلورایـت در موسسـه رازى به کوشـش 
دکتـر رامیـار و حسـامى تهیـه شـد. در جریآن همـه گیرى 1348 واکسـن زنـده موسسـه رازى به ثمر رسـید و 

بـا یـارى جسـتن از آن بیمارى سـرکوب شـد.
 با تولید واکسـن کشـت سـلولى طاعون گاوى سـویه پلورایت از سـال 1345 توسط موسسـه رازى وتالش ها 
وهمکاریهـاى موثربیـن موسسـه با سـازمان دامپزشـکى شـیوع این بیمـارى در مقاطع مختلف بـه خوبى کنترل 

شـد و ایـران توانایى اقـدام براى ورود به طرح ریشـه کنى را دارا گشـت.
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 آخریـن مـوارد تائیـد شـده طاعـون گاوى در ایـران مربوط بـه سـال 1373 (1994) در اشـنویه آذربایجان 
غربـى، مریـوان، قـم، اراك و تهـران بـوده اسـت و بعد از آن مـوردى از بیمارى طاعـون گاوى در ایران مشـاهده 
نشـد، از ایـن سـال برنامـه ملى کنتـرل وریشـه کنى طاعـون گاوى در ایران آغازشـدوازخط مشـى تعیین شـده 
OIE کـه به طـور مشـخص فـاز بنـدى و تدویـن شـده بـود پیـروى شـد. از سـال 1382 و بعـد از پایـان دوره 
واکسیناسـیون فراگیـر و اعـالم عـارى بـودن ایـران از بیمـارى طبـق دسـتورالعمل OIE مصـرف واکسـن نیـز 

شـد. متوقف 

اهمیت بیمارى:
 طاعـون گاوى (Rinderpest) RP یـک بیمـارى ویروسـى واگیـردار اسـت کـه درگاو و گاو میـش اهلـى 
وبعضـى حیوانـات وحشـى بـروز مى کنـد. ایـن بیمـارى بـا تـب، زخمهـاى دهانى، اسـهال، نکـروز غـدد لنفاوى 
وبـا ابتـال 100٪ و مـرگ ومیـر 90 تـا 100 در صـد ظاهـر مى شـودو در گذشـته نه چنـدان دور عامل بسـیارى 
از تلفـات عمـده در دام هـاى اهلـى ووحشـى بـوده وشـیوع آن به صـورت پاندمـى (واگیـرى جهانى) عامـل بروز 
قحطـى و گرسـنگى در نقـاط مختلـف جهـان بخصـوص آفریقا و آسـیا محسـوب مى شـد. رخـداد ایـن بیمارى 
در کشـور همیشـه بـا انتقـال دام هـاى آلـوده از کشـورهاى همسـایه همراه بـوده اسـت. واگیرى سـال 1303 از 
مرزهـاى غربـى، واگیـرى سـال 1311 از مرزهاى شـمالى و سـال هاى 1328،1339 و 1360 از مرزهاى شـرقى 
و 1366، 1369 و 1371 از کشـور عـراق و ترکیـه بـا انتقـال دام هـاى آلـوده رخ داده و خسـارات هنگفتـى بـه 
دامپـروران وارد کـرده اسـت. ایـران بـا پیوسـتن به طـرح جهانى ریشـه کنـى طاعون گاوى بـروز بیمـارى را به 
خوبـى کنتـرل کردبطوریکـه از سـال 1373 هیـچ گـزارش تائید شـده اى از بروز بیمـارى درایران وجـود ندارد. 
با اقدامات مجدانه سـازمان دامپزشـکى (آموزش، قرنطینه، واکسیناسـیون و...) و همکارى موسسـه سـرم سـازى 
رازى (تشـخیص بیمـارى و تولیـد واکسـن) کشـور بـه مرحله عـارى بـودن ازبیمارى واردشـد و از سـال 1382 

واکسیناسـیون قطع شـد.

نقش واکسن در کنترل بیمارى
هـدف اصلى در ابتداى تاسـیس موسسـه سـرم سـازى رازى کنتـرل و مبارزه بـا بیمارى طاعـون گاوى بوده 
و واگیرى هـاى سـال هاى 1303 و 1311 محرکهـاى اصلـى در راه انـدازى ایـن موسسـه بـوده اسـت. در تمـام 
سـال هاى مبـارزه بـا بیمـارى موسسـه رازى به عنوان یک مرکـز تشـخیصى و تولیدکننده واکسـن در امر مبارزه 
بـا بیمـارى از جایـگاه مهمـى برخـوردار بوده و همیشـه همـراه و یاور مراکـز اجرایـى درزمینهٴ کنتـرل و مبارزه 

اسـت. بوده  بیمارى 
تهیـه سـرم ضـد طاعـون و انجـام سروانفکسـیون، تولید واکسـن کشـته و کنتـرل همه گیرى هاى سـال هاى 
1311 و 1328، تولیـد واکسـن کشـت سـلولى سـویه پلورایـت در سـال 1345 و کنتـرل واگیـرى 1348 و 
واگیریهـاى بعـد از آن و نیـز تولیـد به موقـع و موردنیـاز واکسـن در زمان جنـگ وتحریم هاى اقتصـادى و بعد از 
آن در جهـت یـارى دادن بـه سـازمان دامپزشـکى در جهت ایجاد توانایـى الزم براى ورود به طرح جهانى ریشـه 

کنـى طاعـون گاوى از خدمـات مؤثـر موسسـه رازى از بدو تاسـیس تاکنون اسـت (شـکل 26).
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مقدار تولید به دزسال
137812000000
13798000000
13806000000
13814600000
13822000000
13831500000
13841500000
13851000000
1386600000
1387500000
1388500000

واکسن طاعون اسبى

 واکسـن طاعـون اسـبى یکى ازمحصوالت برجسـته موسسـه رازى اسـت که بیـن سـال هاى 1339 -1349 
در بخـش واکسـن هاى ویروسـى دام تولیـد مـى شـد. در آن سـالها بـا اسـتفاده از این واکسـن، بیمـارى مهلک 

طاعـون اسـبى در ایران ریشـه کن شـد.
 بنـا بـر سـفارش سـازمان FAO بـراى مبـارزه بـا بیمـارى در کشـور هاى درگیر، این واکسـن به کشـورهاى 

پاکسـتان، افغانسـتان، عـراق، هندوسـتان، ترکیه، اردن، لبنان و سـوریه صادرشـد.
تاریخچه بیمارى درجهان و ایران

بیمـارى طاعـون اسـبى از آفریقـا منشـاء گرفتـه اسـت و نخسـتین اشـاره بـه وجـود ایـن بیمـارى از آفریقا 
بـه سـال 1569 بـر مى شـود و اولیـن تشـخیص بیمـارى در آفریقـا به سـال 1870 مربوط مى شـود وبعـد از آن 
بیمـارى بـه شـرق آفریقـا سـرایت کـرده و در سـال هاى 1930 در یمـن، 1944 در فلسـطین، 1958 در مصـر 
گـزارش شـد. اولیـن گـزارش رسـمى بـروز بیمارى مربـوط به خـرداد 1338 در جیرفت از اسـتان کرمان اسـت 
سـپس گزارشـهایى از بـم و کرمـان در ارتبـاط بـا تلفـات اسـب ها دیـده مى شـود در ابتدا تشـخیص بیمـارى به 
علـت عـدم سـابقه آن در کشـور و آشـنا نبـودن دامپزشـکان با نشـانه هاى بیمـارى با اشـکال مواجه مى شـود و 
بیمـارى را شـاربن، شـاربن عالمتـى و باالخره مشمشـه تشـخیص مى دهند ولى همـه گیریهاى شـهریور ماه در 
سـیرجان وبـم تردیدهایـى را در امرتشـخیص و برنامـه مبارزه توصیه شـده به وجـود مى آورد که دکتر سـهراب، 
دکتـر الـوى و دکتر سـیادت جهت بررسـى و تشـخیص بیمـارى به محل اعزام شـدند و اولین گـزارش در رابطه 
بـا ایـن بیمـارى در این زمان داده شـد و ویروس طاعون اسـبى از نمونه هاى ارسـالى به انسـتیتوى اندرسـپورت 

آفریقـاى جنوبـى در همین سـال جدا شـد.
انواع واکسن هاى طاعون اسبى موسسه رازى

الف - واکسن فرمله: واکسن غیرفعال از سوسپانسیون 20 درصدى طحال اسبهاى مبتال
ب- واکسن مغز موشى: واکسن زنده از سوش عادت یافته به مغز موش

MKS ج: واکسن کشت سلولى: واکسن زنده از سوشهاى مغز موشى عادت یافته روى کشت سلولى

شکل 26 ـ آمار تولید واکسن طاعون گاوي طی سال هاي 78-88
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 این واکسـن ضمن ایجاد ایمنى الزم، واکنشـها و مشـکالت واکسـن فرمله و واکسـن مغز موشـى را نداشـت، 
لذا خیلى زودجایگزین واکسـن هاى قبلى شـد و در سـطح کشـور مورداسـتفاده قرار گرفت

اهمیت بیمارى
طاعـون اسـبى یـا African horse sicknes بیمـارى ویروسـى واگیـر دار حیوانات تک سـمى اسـت که 
به صـورت حـاد یـا تحـت حـاد بـروز مى نمایـد و تلفـات سـنگینى را در آن هـا بـه بـار مـى آورد. عامـل بیمارى، 

ویروسـى اسـت از جنـس اربوویـوس کـه در خانـواده رئویروس ها قـرار دارد.
بیمـارى توسـط پشـه هاى ریـز از جنـس کولیکوایـدس انتقـال مى یابـد. انتقال عفونـت از حیوانـات مبتالبه 
ویرمـى به صـورت مکانیکـى و یـا بیولوژیکـى توسـط ناقلین صـورت مى گیرد، لـدا امکان انتشـار وسـیع بیمارى 
در دنیـا وجـود دارد و ایـن امـر بـا تجـارت دام هاى اهلـى و نقل وانتقـال آن ها از نقطـه اى به نقطه دیگر وسـعت 

بیشـترى مـى یابـد. باد نیزدرانتشـار بیمارى سـهم قابل مالحضـه اى دارد.
 ایـن بیمـارى دربیـن تک سـمیها به شـدت کشـنده اسـت و مرگ ومیـر ناشـى از آن در بیـن مبتالیان بین 
50 تـا 95 درصـد اسـت البتـه در مناطـق بومـى میـزان مرگ ومیر کم اسـت و در همـه گیریهاى شـدید ممکن 

اسـت به 10 درصد برسـد.
 ایـن ببمـارى بـر اسـاس عالیـم بالینـى مـى توانـد بـه 4 فـرم، ریـوى، قلبـى، مختلط و تـب طاعون اسـبى 

شـود. دیده 
1) فـرم ریـوى کـه فـرم معمـول بیمـارى اسـت، بـس از یـک کمـون 3 تـا 5 روزه با تـب 40 تـا 41 درجه، 
سـرفه و تنگـى نفـس و ترشـحات سـروزى زرد رنـگ کف آلـود ریوى حـادث مى شـود و نهایتاً" منجـر به زمین 

گیر شـدن دام مى شـود.
 2) فـرم قلبـى کـه در حیوانـات مقـاوم همچـون قاطـر و حیواناتـى کـه کمـى ایمنـى دارنـد با تـورم باالى 
چشـم بلکهـا و لبهـا دیـده مى شـود که این تورم تا ناحیه سـینه ممکن اسـت کشـیده شـود. بریکاردیـت و درد 
ناحیـه شـکمى و بـى قـرارى کـه ناشـى از ورم ریـوى اسـت نیز دیده مى شـود ولـى بهبـودى دراین فـرم از فرم 

ریوى بیشـتر اسـت.
3) فـرم مختلـط بیمـارى کـه در اثـر ابتالى به چند سـوش ویـروس بیش مى آیـد و معموالً مـرگ به دنبال 

تنگـى نفـس و یا نارسـایى قلبى حادث مى شـود.
4) فـرم تـب طاعـون اسـبى فـرم خفیف بیمارى اسـت کـه دوره کمـون آن از 3 تـا 30 روز متغیر اسـت که 
در 3 روز اول دمـاى بـدن بـه 39/9 مى رسـد و سـبس کاهش یافته و نشـانه هاى آن شـامل ورم خفیف ملتحمه 

و نبض سـریع و اشـکال در تنفس اسـت
بیشگیرى، کنترل و مبارزه با بیمارى:

اتخـاد روش مناسـب بـراى کنتـرل بیمـارى طاعـون اسـبى، ارتباط مسـتقیم با وضعیـت بیمارى در کشـور 
دارد. در کشـورهاى عـارى از بیمـارى بیشـگیرى بـا اسـتفاده از قرنطینـه، معدوم نمـودن موارد بالینى، اسـبرى 
اصطبلهـا بـا اسـتفاده از حشـره کشـها و واکسیناسـیون همراه اسـت در مناطقى کـه اامکانات الزم وجـود ندارد 
حیواناتـى کـه از مناطـق انزیوتیک وارد مى شـوند حداقـل 30 روزقبل از ورود باید در اصطبلهاى عارى از حشـره 

قرنطینه شـوند
 تولیدات واکسن طاعون اسبى موسسه رازى:

الـف – واکسـن فرملـه: از ایـن واکسـن جمعـا بـه مقـدار 74408 دز در اسـتان هاى خوزسـتان، فـارس و 
کرمانشـاه تهیـه و در دام هـاى همـان منطقـه اسـتفاده شـد

ب- واکسـن مغـز موشـى: از این واکسـن جمعـا 1022000 دز براى ایـران 750 و 404 دز براى کشـورهاى 
پاکسـتان، افغانسـتان، عراق، هندوسـتان، ترکیه، اردن، لبنان و سـوریه تولید شـد.
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

ج: واکسـن کشـت سـلولى: در سـال 1340 جمعـا 840000 دز واکسـن پلـى واالن بـا 6 سـروتیپ تخفیـف 
حـدت یافتـه ویـروس طاعـون اسـبى کـه ازنظـر آنتى ژنـى متفـاوت بودنـد در موسسـه رازى تولید شـد. از این 
مقـدار 265000 دز در اختیـار اداره کل داپزشـکى و 15000 دز در اختیـار ارتـش و 294000 دز تحویل خارج 

از کشـور شـد و 186000 دز باقیمانـده به صـورت ذخیـره در موسسـه رازى حفظ شـد.

واکسن هاى انگلى دام

واکسن تیلریوز گاوى

معرفى فرآورده
S15 واکسن زنده تخفیف حدت یافته تیلریوز گاوى سویه

 واکسـن تیلریـوز گاوى از سـلول هاى حـاوى شـیزونت تخفیـف حـدت یافتـه 
تیلریـا آنوالتـا تشـکیل شـده کـه براى ایجـاد ایمنـى فعال بـر علیه تیلریـوز گاوى 
(گرمسـیرى) اسـتفاده مى شـود. ایـن واکسـن حـاوى سـویه تخفیـف حـدت یافته 
شـیزونت تیلریـا اسـت که قـادر به ایجـاد ایمنـى محافظت کننـده در برابـر تمامى 
سـویه هاى فصلـى تیلریـا آنوالتـا در ایـران اسـت. هـر دز (1 میلى لیتـر) از ایـن 
واکسـن شـامل: 106 ×2/5 سـلول معلـق در محلـول متعـادل نمکى به عنـوان ماده 
موثـره، بعـالوه 10 درصـد گلیسـرول و 5 درصد سـرم نرمال گاو یا اسـب غیرفعال 
تیمـار شـده بـا PEG، وتاثیـر داده شـده به وسـیله اشـعه گامـا بـراى تزریق اسـت. 
واکسـن تیلریوز حاوى سوسپانسـیون سـلولى جهـت تزریق زیر جلـدى و به منظور 
ایجـاد ایمنـى در گاوهـاى اصیـل و دو رگ اسـت. این فـرآورده در حیوانـات داراى 
تـب شـدید ناشـى از عفونت هـاى حـاد و گوسـاله هاى کمتـر از سـه مـاه نبایـد 

مصـرف شـود و از تزریـق داخـل وریـدى نیـز خوددارى شـود (شـکل 27).
و  واکسیناسـیون  ارتبـاط  البتـه  نمى شـود  توصیـه  سـنگین  آبسـتنى  دوران  در  تیلریـوز  واکسـن  مصـرف 
سـقط جنین بـه راحتـى قابـل تائیـد یـا رد نیسـت و اگـر احتمال ابتـال به تیلریـوز باال باشـد واکسـن در مراحل 
پایانـى آبسـتنى نیـز بایـد تجویـز گردد ولـى به طور کلـى واکسیناسـیون در طـول دوره شـیروارى تأثیـر منفى 
در نـوزاد نـدارد بـا اینحـال در ماه هـاى پایانـى بـه دلیل اسـترس و شـوك تزریق بهتر اسـت از هر گونـه تزریق 
بـه حیـوان آبسـتن پرهیـز شـود. واکسـن تیلریـوز گاوى معمـوالً بـه خوبـى توسـط حیـوان تحمل مى شـود اما 
تـورم غـدد لنفـاوى و واکنش هـاى موضعـى در محـل تزریـق ممکـن اسـت بـروز نمایـد. تـورم غدد لمفـاوى و 
واکنشـهاى موضعـى محـل تزریـق ممکـن اسـت به علـت وجود سـرم و یـا آلوژنیک بودن رده سـلولى واکسـن 
باشـد. عالئـم عمومـى (تـب، ضعـف) بنـدرت دیـده مى شـوند هرچنـد ایـن عالئـم خفیـف بـوده و به تدریـج در 
عـرض چنـد روز ناپدیـد میگردنـد. همانند سـایر واکسـن ها و فرآورده هـاى تزریقـى، در هنگام اسـتفاده محلول 
1 در 1000 آدرنالیـن، آنتـى هیسـتامین و کورتیکوسـتروئید بایـد در دسـترس باشـد تـا در موارد غیـر منتظره 
و بـروز واکنش هـاى آنافیالکتیـک مورداسـتفاده قـرار گیـرد. انجـام واکسیناسـیون تنهـا در دام هـاى در معرض 
آلودگـى و قبـل از فصـل فعالیـت کنه هـا توصیه مى شـود. چنانچـه واکسیناسـیون در طول دوره کمـون بیمارى 

انجـام گیـرد مؤثر نخواهـد بود.
سـویه S15 رده سـلولى حـاوى شـیزونت تخفیـف حدت یافتـه تیلریا آنوالتـا در محیط نگهدارنـده به صورت 
معلـق وجـود دارد پـس از تزریـق زیر جلـدى به وسـیله ماکروفاژهاى میزبان فاگوسـیته مى شـوند. انـگل پس از 

شکل 27 ـ واکسن تیلریوز 
گاوى
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واکسیناسـیون بـه شـکل ماکروشـیزونت در بافت هـاى سیسـتم رتیکولوآتدوتلیال باقـى مانـده و موجب عفونت 
خفیـف شـده که سیسـتم ایمنـى سـلولى (CMI) را تحریـک مى کند.

واکسـن تیلریـوز مـى بایسـت در برودت 70- درجه سـانتى گراد و یا پاییـن تر از آن ماننـد ازت مایع (196- 
درجـه سـانتى گراد) نگهـدارى شـود و نبایـد در معرض تابش نور مسـتقیم و شـدید قـرار گیرد ضمنـاً از ذوب و 
انجمـاد مکـرر فـرآورده خـوددارى گـردد. نحـوه مصـرف بدین نحو اسـت که ابتـدا ویال حـاوى واکسـن را ازت 
مایـع خـارج کـرده و در یـک جعبـه سـاده قـرار دهیـد تـا ازت مایـع کامًال تبخیر شـود ویـال را قبـل از مصرف 
بـه آرامـى تـکان دهیـد. یـک میلى لیتـر از آن را به طـور زیـر جلدى بهر حیـوان در ناحیـه نزدیک بـه غده پیش 

نمایید. تزریـق  کتفى 
واکسـن تیلریـوز گاوى در بخـش تولیـد واکسـن هاى انگلى موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازى رازى 

واقـع در حصـارك کـرج سـاخته و عرضه مى شـود.
تیلریـوز گرمسـیرى (Tropical Theileriosis) بیمـارى انگلـى ناشـى از آلودگـى گلبول هاى سـفید و قرمز 
خـون گاو بـه تـک یاختـه تیلریا آنوالتا اسـت که به وسـیله کنه هائـى از جنس هیالومـا منتقل مى شـود. تیلریوز 
گاوى را مـى تـوان لکـوز انگلـى حاد و گاه کشـنده اى در نظر داشـت. این بیمـارى در نواحى وسـیعى از مناطق 
حـاره و نیمـه حـاره نیمکره شـمالى گزارش شـده که شـامل بخش هایـى از جنوب اروپا، شـمال افریقا، آسـیاى 
مرکـزى، خاورمیانـه، هنـد تـا شـرق دور (چین) اسـت. تخمین زده مى شـود حـدود 250 میلیـون گاو در جهان 

در خطـر ابتال به تیلریوز باشـند (شـکل 28).

شکل 28 ـ توزیع جغرافیایى گونه هاى مهم بیماریزاى تیلریا در گاو

نشـانه هاى بیمـارى شـامل تب، تورم غـدد لنفاوى، خونریزى مخاطات، زردى، کم خونى، اسـهال و یبوسـت، 
کاهـش اشـتهاء، کاهش نشـخوار و توقـف حرکات گوارشـى، خون در مدفوع، کاهش شـیر، سـقط جنین، الغرى 
و کاهـش وزن، ضعـف و بیحالـى، عـدم تمایـل بـه حرکـت و نهایتاً مـرگ در یک تـا دو هفته ممکن اسـت روى 
دهـد در غیـر اینصـورت دام هـاى بهبودیافتـه بسـختى بـه وضعیـت طبیعـى بـر مـى گردنـد. با تهیه گسـترش 
خونـى و مشـاهده اجـرام داخـل گلبـول قرمـز خـون (فـرم اریتروسـیتى) تشـخیص اولیـه صـورت مى گیـرد. 
چنانچـه درمـان موثـرى صـورت نگیـرد تلفـات در گاوهـاى وارداتـى تـا 90 درصـد بسـته به سـویه تـک یاخته 
و حساسـیت حیـوان روى خواهـد داد. دو گونـه تیلریـا آنوالتـا و پـاروا در گاو از اهمیـت بیشـترى برخوردارنـد 
کـه بیشـترین خطـر و آسـیب را بـه گلبول هـاى سـفید وارد مـى کننـد و در مقابـل گونه هـاى کم خطـر تیلریا 

اورینتالیـس در گاو و تیلریـا اکوئـى در اسـب بیشـتر بـه گلبول هـاى قرمـز خون تمایـل دارند.
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کنتـرل و پیشـگیرى از تیلریـوز: کنتـرل بیمـارى از راه هـاى مختلف درمان هـاى دارویى، مبـارزه با کنه هاى 
ناقـل و پیشـگیرى از طریـق واکسـن تیلریـوز صـورت مى گیـرد. ولـى امـروزه تنهـا واکسـن موجود در بـازار که 
تائید شـده سـازمان OIE اسـت و براى اسـتفاده تجارى و ایمن سـازى در دنیا مصرف مى شـود واکسـن کشـت 
سـلولى تخفیـف حـدت یافتـه اسـت کـه در ایـران و چندیـن کشـور دیگر (روسـیه، هنـد، چین، ترکیـه، تونس 
و فلسـطین) سـاخته و مصـرف مى شـود. بـه گفتـه OIE واکسـن تیلریـوز گاوى داراى ایمنـى متقاطـع در میان 

سـویه هاى مختلف اسـت (شـکل 29).
 

شکل 29 ـ مرحله شیزونت داخل سلول هاى منوسیت خونى (راست) کنه ناقل تیلریا (چپ)

واکسـن تیلریـوز گاوى بـا اسـتفاده از کشـت هاى مکـرر رده سـلولى حـاوى شـیزونت تیلریـا آنوالتـا در 
محیط هـاى آزمایشـگاهى به منظـور کاهـش حـدت آن تهیه شـده اسـت. تولیـد واکسـن تیلریـوز گاوى و بهینـه 
کـردن آن بـا تهیـه کشـت نسـجى معلـق از سـلول هاى منوسـیت/ماکروفاژ حـاوى شـیزونت تیلریا آنوالتـا براى 

اولیـن بـار در سـطح بین المللـى در موسسـه رازى صـورت گرفـت.
واکسـن تیلریـوز گاوى؛ امـروزه یکى از واکسـن هاى اسـتراتژیک موسسـه رازى محسـوب مى شـود بطوریکه 
دامـداران بـا اشـتیاق فـراوان متقاضـى واکسیناسـیون سـاالنه دام هاى خود هسـتند؛  زیرا بـه کارایـى آن اعتقاد 

داشـته و تأثیـر آن را بـه وضـوح مشـاهده کرده اند (شـکل 30).

شکل 30ـ  گاو بومى نژاد Bos indicus، مقاوم به تیلریوز (راست). گاو اصیل Bos taurus حساس به بیمارى (چپ).

روش تولیـد واکسـن. اطمینـان از بـذر مورداسـتفاده کـه بـراى تولیـد واکسـن بکار مـى رود در چهـار چوب 
Seed Lot System که عبارتسـت از تهیه Master Seed و Working Seed ونهایتا" Production Seed اسـت. 
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کشـت سـلول هاى حـاوى شـیزونت تیلریـا آنوالتـا پس از جمـع آورى و محاسـبه تعداد سـلول هاى تکثیرشـده؛ 
سـلول ها بـا مـواد محافظ سـرما نظیر گلیسـرول مخلـوط و در ویال هـاى مقاوم به برودت تقسـیم مى شـوند، در 
زمـان اسـتفاده از مـواد محافـظ سـرما الزم اسـت مرحلـه تقسـیم و انتقال بـه فریزر طـى 40-30 دقیقـه انجام 
پذیـرد. تعـداد سـلول مشـخصى بـراى ایجاد ایمنى به وسـیله سـلول هاى حـاوى شـیزونت تخفیف حـدت یافته 
درگاو وجـود نـدارد و ایـن مقـدار از 105 تـا دوزهـاى باالتـر بیـن 107 106- سـلول درمتـون مختلف اشـاره شـده 

است.
روش انجمـاد بـا اسـتفاده از فریزرهـاى 70- درجـه وانتقـال ویال هـاى حـاوى واکسـن به ازت مایـع پس از 
24 سـاعت اسـت که براى جلوگیرى از ایجاد شـوك سـرمائى بهتر اسـت ابتدا 3 سـاعت در بخار ازت قرارداده، 
سـپس بـه درون فـاز مایـع ازت وارد شـوند. جهت اسـتفاده واکسـن توصیه مى شـود کـه طى 60 دقیقـه پس از 

ذوب واکسـن تلقیح صـورت گیرد.
 Sterility, Potency, تسـت هاى  کلیـه  اسـت  الزم   OIE توصیـه  اسـاس  بـر  کیفـى.  کنتـرل  آزمایشـات 
Efficacy,Safety براى واکسـن تولیدشـده با Master Seed انجام گیرد و سـپس واکسـن هاى دیگر تولیدشـده 
از همـان بـذر فقـط نیـاز بـه آزمـون Sterility, Potency دارنـد. این توصیه بر اسـاس عدم برگشـت حدت پس 

از تخفیـف حـدت یافتن Master Seed اسـت.
تحقیقـات انجام شـده روى واکسیناسـیون دردام هـاى آبسـتن نشـان داد کـه واکسـن تیلریوزهیـچ تاثیـرى 
روى آبسـتنى نـدارد. ایمنـى بـا تلقیـح واکسـن بایـد درچنـد مـاه اول زندگـى ایجـاد و درمراحل بعد بـا چالش 
طبیعـى کـه به وسـیله کنه هـاى آلـوده حاصل مى شـود ایمنـى تقویت مى شـود، هرچند تفـاوت آنتى ژنـى میان 
سـویه هاى مختلـف تیلریا آنوالتا مشـاهده مى شـود ولـى عموما" میزان ایمنـى متقاطع میان سـویه هاى مختلف 

تـک یاختـه وجـود دارد کـه ایمنـى محافظت کننـده خـوب وکافى برعلیـه چالـش طبیعى ایجـاد مى کنند.

تاریخچه محصول
سـابقه تحقیقـات مربـوط بـه بیمارى هـاى انگلـى و کنه هـاى ناقـل در موسسـه رازى و بخش انگل شناسـى 
بـه سـال 1938 و تاسـیس بخـش انگل شناسـى موسسـه رازى بـاز مى شـود. در آن دوران پروفسـور لوئى دلپى 
تحقیقـات اولیـه اى درزمینـهٴ شناسـایى کنه هـاى ناقـل عوامـل بیمارى هـا انجـام داد. مدتـى بعـد اسـاتیدى 
همچون دکتر رضا هاشـمى فشـارکى و دکتر پرویز هوشـمندراد تحقیقات باارزشـى روى شناسـایى و بیماریزائى 
گونه هـاى تیلریـا انجـام دادنـد. همچنیـن ارزیابـى داروهـاى ضدتـک یاختـهء تیلریـا و ارزیابـى سـموم ضد کنه 
وارداتـى و تولیدشـده در ایـران و ارائـه برنامـه منظـم جهت کنتـرل کنه ها و تالش براى کشـت تـک یاخته هاى 

خونـى نسـجى در جهـت دسـتیابى بـه فـن آورى تولیـد واکسـن و ارتقاى کمـى و کیفى آن صـورت گرفت.
از آنجائیکـه یافته هـاى صحرائـى نشـان مـى داد حیوانـات بهبـود یافتـه از فرم هـاى بالینى بیمـارى در برابر 
آلودگى هـاى بعـدى مقـاوم هسـتند تـالش هائـى به منظور ایمن سـازى حیوانـات علیـه تیلریوز صـورت گرفت. 
نخسـتین بـار پژوهشـگرى بنـام   در سـال 1911 نشـان داد کـه بـا انتقـال سـلول هاى آلوده بـه تیلریا با منشـا 
دام بهبـود یافتـه از تیلریـوز بـه گاوهـاى حسـاس مـى توان آن هـا را در مقابـل چالش با انـگل حاد تیلریـا پاروا 

مقـاوم و ایمـن نمود.
بررسـى هاى انجام شـده بـر روى بیماریزائـى تـک یاختـه تیلریـا نشـان داد کـه سـویه هاى مختلـف تیلریـا 
آنوالتـا به طـور معمـول حـدت زیـادى ندارنـد و تلقیـح مقـدارى از بافت هاى آلـوده تهیه شـده از دام هـاى بهبود 
یافتـه معمـوالً عـوارض شـدیدى در دام حسـاس ایجـاد نمـى کند. بـر این اسـاس، بـراى ایجاد عفونـت و ایمن 
سـازى، نخسـتین بـار در سـال 1950 از خـون آلـوده بـه سـویه خفیـف (mild) تیلریـا آنوالتـا با منشـا الجزایر 
اسـتفاده شـد. ولـى از آنجائیکـه سـویه مذکـور بـه میـزان کافى تخفیـف حدت پیـدا نکرده بـود در تعـدادى از 
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حیوانـات تلقیـح شـده عالئـم بیمـارى ظاهـر و تلفاتى ایجـاد کرد. با توسـعه روش هاى کشـت سـلول هاى آلوده 
بـه انـگل و همچنیـن روش هـاى انجمـاد سـلولى (هـر دو مرحله اسـپوروزوایت و سـلول آلـوده به شـیزونت) در 
سـال هاى 1960 و 1970 امـکان بررسـى و مطالعـه روى توسـعه واکسـن هاى زنـده فراهـم شـد بطوریکه بعدها 
مشـخص شـد کـه کشـت طوالنى مـدت سـلول هاى آلـوده به تیلریـا منجر بـه کاهش حـدت تک یاخته شـده و 

حیوانـات تلقیـح شـده بـا چنیـن سـلول هائـى در برابـر چالش بعدى با سـویه حـاد مقاوم هسـتند.
تاریخچـه تولیـد واکسـن زنـده کشـت نسـجى تیلریـوز بـه سـال 1965 بـر مى شـود ولـى اسـتفاده آن 
به طـور تجـارى و گسـترده در ایـران از سـال 1974 اسـت. سـابقه تولیـد واکسـن بـا تحقیقـات انجام شـده بـر 
روى ایزوله هـاى به دسـت آمده از حیوانـات بیمـار و تهیـه رده هـاى سـلولى محلـى و انجـام آزمایشـات جهـت 
بررسـى هاى بیولوژیکـى و پاتولوژیکـى همچنیـن ایمونولـوژى حیوانـات تحـت آزمایش صورت گرفـت که منجر 
به تلقیح وسـیع و ملى واکسـن در سـطح گسـترده اى شـد که امروز از سراسـر کشـور و از تمامى اسـتان هاى 

کشـور جهـت واکسیناسـیون دام هـاى اصیـل و دو رگ تقاضـاى واکسـن وجـود دارد.
تولیـد واکسـن تیلریـوز گاوى و بهینـه کـردن آن در چنـد مرحلـه شـامل تهیـه کشـت نسـجى معلـق یـا 
سوسپانسـیون از سـلول هاى منوسـیت/ماکروفاژ حـاوى شـیزونت تیلریـا آنوالتـا بـراى اولیـن بـار در سـطح 

گرفـت. صـورت  رازى  موسسـه  در  بین المللـى 
امـروزه بـا گذشـت بیـش از یـک قـرن از کشـف تـک یاختـه تیلریـا، تحقیقـات گسـترده اى در اسـتفاده از 
روش هـاى مختلـف ایمن سـازى علیـه تیلریـوز گاوى به منظور کنترل و پیشـگیرى از تیلریوز انجام شـده اسـت. 
بـا اینحـال تیلریـوز هنـوز هـم از مشـکالت و آسـیب هاى مهم موجـود در پـرورش دام بـوده که با شـروع فصل 
گرمـا ضـرورت اسـتفاده از روش هـاى مختلـف کنتـرل و مقابلـه با کنـه ناقل و عامـل بیمـارى از اهمیت خاصى 
برخـوردار مى شـود. در گذشـته، روش هـاى تلقیـح خـون آلـوده بـه تیلریـا و سـپس روش هـاى آلـوده سـازى و 
درمآن همزمـان تـا تولیـد واکسـن هاى کشـت سـلولى همگـى از تالش هـاى محققیـن در کنتـرل بیمـارى در 
مناطـق آندمیـک بـوده کـه تاکنـون روش بهـره گیرى از واکسـن هاى زنـده تخفیف حـدت یافتـه بهترین روش 
توصیه شـده از سـوى OIE اسـت. عالوه براین، سـایر روش ها مانند اسـتفاده از واکسـن هاى نوترکیب ضد کنه، 
آنتـى ژن هـاى گرفته شـده از مراحـل اسـپوروزوایت، مروزوایت و اخیراً آنتـى ژن هاى ماکروشـیزونت تک یاخته 

در مراحـل اولیـه تحقیقاتـى و بررسـى هاى صحرائى اسـت.

اهمیت و ضرورت استفاده از واکسن تیلریوز گاوى
اهمیـت اقتصـادى بیمـارى. تیلریـوز بـا خطـر آلودگـى 250 میلیـون گاو در مناطـق حـاره و نیمـه حـاره 
خسـاراتى را از طریـق کاهـش تولیـد، تلفـات و هزینه هـاى درمانـى را در نژادهـاى حسـاس پرتولیـد وارداتـى و 
دورگ بـه صنعـت دامپـرورى وارد مـى سـازد. تیلریوز موجـب محدود کـردن جابجائى دام ها از مناطـق آلوده به 
مناطـق پـاك مى شـود. بیمـارى در مناطقـى که کنه ناقل وجود داشـته باشـد در فصـل فعالیت کنه هـا براحتى 
شـایع شـده کـه ایـن امر مهـار بیمـارى را دشـوار مى سـازد. دام هاى حسـاس در برابـر تیلریـا آنوالتـا عبارت اند 
از گاو، گاومیـش، Yak و دیگـر نشـخوارکنندگان وحشـى هسـتند. تیلریوز گرمسـیرى در شـمال آفریقا، جنوب 
اروپـا، شـبه قـاره هنـد، چیـن و خاورمیانـه گسـترش دارد. بـراى رفع عـوارض مربوط بـه بیمـارى و درمان هاى 
دارویـى خـاص و همچنیـن درمان هـاى نگهدارنـده و عالمتـى رقمـى حـدود 75 یـورو هزینـه درمـان هـر دام 
محاسـبه و گزارش شـده اسـت در حالیکـه اسـتفاده از واکسـن تنهـا رقمـى حـدود 3 یـورو را در بـر مى گیـرد 

بنابرایـن هزینه هـاى مربـوط بـه درمـان 25 برابـر هزینـه الزم بـراى ایمن سـازى حیوانات حسـاس اسـت.
اهمیـت بیمـارى: تأثیـر گونـه تیلریـا آنوالتـا بـر صنعـت دامپـرورى و تولیـدات دامـى قابـل توجه اسـت. 
 (Anemia) آلودگـى گلبول هـاى قرمـز خون به فرم اریتروسـیتى تیلریا نهایتـاً در دام میزبان موجب کـم خونى
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مى شـود. پـس از 4-3 هفتـه از شـروع عفونـت تلفـات ممکـن اسـت روى دهـد کـه البتـه در نژادهاى حسـاس 
وارداتـى یـا اصیـل احتمـال ایـن پدیـده نسـبت بـه حیوانـات بومـى و دو رگ بیشـتر اسـت. شـدت پارازیتمـى 
(درصـد آلودگـى گلبول هـاى قرمـز خـون) به طـور معمـول در گاوهـاى اصیـل بیـش از 90 درصـد، درگاوهـاى 
دورگ 45 درصـد و در گاوهـاى بومـى بـه 25 درصـد مـى رسـد. معمـوالً گاوهـاى بومـى (Indigenous) یـا 
نژادهـاى Bos indicus کمتـر بـه عوارض شـدید بیمـارى دچار مى شـوند. در مقابل نژادهاى اروپائـى پر تولید 
Bos taurus بسـیار حسـاس بـوده و بیمـارى با خسـارات و تلفـات بیشـترى در آن ها ظاهر مى شـود. گاوهاى 
شـیرى نژادهـاى اروپائـى بـه دلیل ظرفیـت تولیدى باالئـى که دارند علیرغم آسـیب پذیرى شـدید بـه تیلریوز، 
جهـت توسـعه صنعـت دامپـرورى بـه مناطـق آندمیـک وارد شـده انـد کـه در اینصـورت الزم اسـت برنامه هاى 
کنترلـى مناسـبى جهـت نگهـدارى آن هـا اتخـاذ گـردد. هرچنـد در آلودگى هـاى شـدید گاوهـاى بومـى نیز از 
خسـارات و تلفـات بیمـارى در امـان نیسـتند. در هر حـال گاوهایى کـه از بیمـارى نجات پیدا مـى کنند حامل 
تعـدادى تـک یاختـه بـه اشـکال شـیزونت و فرم هـاى اریتروسـیتى هسـتند کـه مى تواننـد مدت هـاى طوالنى 
حتـى تـا سـال ها در بـدن حیـوان باقـى بماننـد. ایـن آلودگى خفیـف که بـدون نشـانه هاى بیمارى اسـت فقط 
موجـب تبدیـل حیـوان آلـوده به شـکل حامـل مى شـود. در این مـوارد تشـخیص میکروسـکپى آلودگى بسـیار 
مشـکل و گاه غیرممکـن بـوده ولـى روش هـاى جدید تشـخیصى نظیر آزمایش هـاى ملکولـى (PCR) مى تواند 
بـه تشـخیص آلودگـى در ایـن حیوانـات کمک کنند در هر صـورت این حیوانـات مى توانند منبـع آلودگى براى 

کنه هـاى ناقـل واقـع شـوند و بدیـن ترتیـب چرخـه زندگـى انگل ادامـه پیدا مـى کند.
اهمیـت ایمنـى اکتسـابى در تیلریـوز گاوى. بـا مشـاهده حیوانـات بهبـود یافتـه از تیلریـوز و مقاومت آن ها 
در آلودگـى مجـدد ایـن موضـوع مـورد توجـه قـرار گرفـت کـه ایمنـى مـى توانـد به طـور اکتسـابى بـه وجـود 
آمـده و امـکان ایجـاد ایمنـى فعـال میسـر اسـت. اصـوالً هر دو سیسـتم ایمنـى هومـورال و سـلولى در مواجهه 
بـا عامـل تیلریـوز فعـال شـده بطوریکـه ایمنـى هومـورال بـا تولیـد آنتـى بـادى علیـه تمامـى مراحـل مختلف 
تـک یاختـه فعالیـت کـرده هرچند تنهـا آنتـى بادى هاى تولیدشـده علیه فـرم اسـپوروزوایت تک یاختـه داراى 
نقـش محافظتـى بـوده و موجـب خنثـى کردن ایـن مرحلـه از تیلریا مى شـود در حالیکه سـایر آنتـى بادى هاى 

تولیدشـده مشـخص شـده که نقـش موثـرى ندارند.

نقش و اهمیت واکسن
بـا توجـه بـه حضـور تیلریـا و کنـه ناقـل بیمـارى در ایـران و از طرفـى وجـود آلودگـى در حیوانـات اهلى و 
وحشـى حامـل تـک یاختـه که موجـب بومى کـردن بیمارى شـده اند تـالش هایى به منظـور تولید واکسـن در 
بسـیارى از کشـورها منجملـه ایـران صـورت گرفتـه اسـت. واکسـن هاى نوترکیـب متنوعـى علیه آنتـى ژن هاى 
مربـوط بـه مراحـل مروزوایت و اسـپوروزوایت به صورت آزمایشـى تهیه شـده اسـت کـه در بررسـى هاى صحرائى 
موفقیـت هائـى محـدود و نسـبى بـه همراه داشـته اند ولى نتایج آن ها براى اسـتفاده در شـکل واکسـن مطلوب 
ناسـت. در حـال حاضـر واکسـن زنـده تخفیـف حـدت یافتـه تیلریـا آنوالتا بـا فناورى کشـت سـلول هاى حاوى 
شـیزونت، قـدرت محافظـت کنندگـى و پاسـخ CTL قـوى کـه دارد بر اسـاس تجربیـات نزدیک به چهـار دهه 
واکسیناسـیون ملـى در ایـران و همچنیـن توصیـه مراکـز بین المللـى نظیـر OIE و FAO جهـت ایمـن سـازى 

فعـال گاوهـاى نـژاد حسـاس و دو رگ بهترین گزینه اسـت.
بر اسـاس تجربیات موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازى رازى و مصرف گسترده واکسـن در استان هاى 
مختلـف ایـران و صـادرات آن بـه کشـور تاجیکسـتان، هیچ گونه عوارض جـدى و نامطلوبى از آن گزارش نشـده، 
ضمـن اینکـه اشـتیاق باالئـى از سـوى مصرف کننـدگان داخلى و خارجـى با توجه به اثـرات کنترلـى و مؤثر آن 
در تـداوم ایمـن سـازى و کنتـرل بیمـارى بـا این واکسـن وجـود دارد. دلیل این موفقیت شـاید بعلت تشـابهات 
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

ملکولـى موجـود در سـاختار آنتـى ژنى ایزوله ها و سـویه هاى مختلـف تیلریا آنوالتا باشـد بطوریکه بررسـى هاى 
ملکولـى و فیلوژنـى بعمـل آمـده بـا اسـتفاده از ژن rRNA در مـورد تعـدادى از ایزوله هـا و سـویه هاى واکسـن 

ایـران و حتـى ایزوله هـاى کشـور عراق قرابت بسـیار باالئى را نشـان داده اسـت.

روش هاى کنترل، مبارزه و پیشگیرى از تیلریوز
اسـتفاده از سـموم ضـد کنـه. روش مبـارزه با آلودگى تیلریوز در بیشـتر کشـورها با کنتـرل ناقلین بخصوص 
کنه هـا صـورت مى پذیـرد، امـا کنتـرل کنه ها نسـبت به روش هاى دیگـر از اهمیـت کمترى برخوردار اسـت زیرا 
اوالً هزینـه اسـتفاده از سـموم (Acaricide) گـران بـوده و ثانیاً در اثر مصرف سـموم مقاومت ایجاد مى شـود. در 
ضمـن، روش هـاى حمل ونقـل و قرنطینـه دام به طـور جـدى قابل اجرا  نمى باشـند. عـالوه بر اینکه اسـتفاده از 

سـموم شـیمیایى موجب آلودگى محیط زیسـت نیز مى شـود.
اسـتفاده از واکسـن هاى ضـد کنـه. ایـن روش نسـبتاً جدیـد بوده و در دو کشـور کوبا و اسـترالیا ابداع شـده 
و بـا تولیـد آنتـى بـادى علیـه آنتـى ژن هـاى روده کنـه بشـکل واکسـن هاى نوترکیب اسـت. در ایـن روش گاو 
قبـًال بـا واکسـن ضـد کنـه ایمن شـده و در هنـگام مواجهـه با کنـه و خونخـوارى کنه، آنتـى بادى ها بـه همراه 
خـون بلـع شـده وارد روده کنـه شـده و بـا تماس با سـلول هاى روده کنـه موجب واکنـش آنتـى ژن آنتى بادى 

و مـرگ کنه مى شـود.
 درمـان داروئـى. درمـان داروئى معمـوالً بـا Parvaquone, Buparvaquone, Halofuginone,   براى هر 
دو گونـه T. lestoquardi و T. annulata   مؤثـر اسـت. امـا درمان هـا موجـب از بیـن بـردن کامـل عفونت 
در دام مبتـال نمى شـود. درمان هـاى داروئـى اختصاصى با اسـتفاده از ترکیبات فسـفات پریماکوئیـن و داروهاى 
تقویتـى خـون سـاز و ویتامین هـا و امـالح همگـى تأثیـر چنـدان مناسـبى در روند خونسـازى نداشـته و انتقال 

خـون نیـز بسـیار گران و مشـکل اسـت کـه تنهـا در حیوانات پـرارزش توصیه مى شـود.
اسـتفاده از واکسـن. از دیگـر روش هـاى کنتـرل بیمـارى اسـتفاده از واکسیناسـیون اسـت. بدیـن منظور از 
 Schizont-infected cell lines واکسـن زنـده تخفیـف حدت یافتـه و بعبارتى از تیره سـلولى حـاوى شـیزونت
اسـتفاده مى شـود. ایـن واکسـن کـه حاوى سـلول هاى شـیزونتى تک یاخته اسـت باید تـا کمى قبـل از مصرف 

در دمـاى انجماد نگهدارى شـود.

روش هاى انتقال
انتقـال تیلریـوز به وسـیله کنه هـا انجام شـده و چرخـه زندگـى تیلریـا به وسـیله کنه هـا تکمیـل مى شـود. 
کنه هـا در طـول زندگـى خـود در هـر سـه مرحلـه الرو، نمـف و بالغ مـى تواننـد بـه میزبان هاى جدیـد متصل 
شـده، تغذیـه و خونخـوارى کننـد ولـى کنـه هیالومـا به عنـوان ناقـل دو میزبانـه فقـط در مراحـل الرو و نمـف 
مى توانـد باعـث انتقال بیمارى شـود. در چرخـه زندگى تیلریا، برخى از شـیزونت ها در لکوسـیت ها به مروزوایت 
تمایـز پیـدا مـى کننـد که پـس از رها شـدن از سـلول میزبان به اریتروسـیت ها حمله ور شـده و اشـکال داخل 

گلبـول قرمـز انـگل شـکل مى گیـرد کـه این مرحلـه براى کنـه عفونت زا اسـت.

آثار اقتصادى و چشم انداز
بیمارى هـاى منتقلـه به وسـیله کنـه خسـارات بسـیارى بـه صنعـت دام وارد مى سـازند بـرآورد سـالیانه در 
سـطح جهـان رقـم 7 تا 14 میلیارد دالر بیان شـده اسـت. تیلریـوز گاوى تعداد 250 میلیـون گاو را مورد تهدید 
خـود قـرار داده کـه از جنـوب اروپا، شـمال افریقـا، نواحـى مدیترانه اى، آسـیاى میانه، خاور میانـه، هند و چین 
را در بـر مى گیـرد. بیمـارى در گاوهـاى حسـاس وارداتـى پرتولیـد با تلفات بـاال و گاه به 90 درصد میرسـد ولى 
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در نژادهـاى دورگ کمتـر بـوده و تلفـات 45 درصـد بـوده و در نژادهـاى بومـى ایـن رقـم بـه 15 تـا 20 درصد 
یابد. مـى  کاهش 

تیلریـا انـگل سـلول هاى منوسـیت ماکروفاژ حیوانات نشـخوار کننده اهلى و وحشـى بـوده و ضمن آلودگى و 
خطریکـه بـراى دامپرورى هـا دارد بـراى حیات وحش نیـز مخاطره آمیز بوده و حیوانات وحشـى نشـخوارکننده 
مـى تواننـد بـراى ایـن تـک یاختـه میزبـان مناسـبى محسـوب شـوند کـه از شـدت و میزان ابتـال این گـروه از 
حیوانـات اطالعاتـى در دسـت نیسـت. ولى از آنجائیکه شـرائط اقیمى کشـور براى رشـد و پرورش کنـه ناقل در 

کشـور فراهـم اسـت نمـى تـوان خطر حضور ایـن آلودگـى را در این دسـته حیوانات نادیـده گرفت.
تیلریـوز گاوى بیشـترین خطـر را بـراى دامپرورى هـاى شـیرى دارد زیـرا دام هـاى اصیـل وارداتـى که براى 
تولید بیشـتر شـیر از کشـورهاى اروپائى و شـمال امریکا به کشـور وارد شـده اند بیشـترین حساسـیت را نسبت 
بـه ایـن تـک یاخته دارا هسـتند بنابراین الزم اسـت بیشـترین توجـه به روش هـاى کنترل و پیشـگیرى در این 
دسـته از دام ها معطوف شـود. ابتال این دسـته از گاوهاى حسـاس هرچند با تلفاتى همراه نباشـد ولى کمترین 
خسـارات آن تـب و بى اشـتهایى و کاهـش تولیـدات شـیر و سـقط جنین همـراه اسـت کـه هزینه هـاى درمانـى 

نیـز بـه آن اضافه خواهد شـد.
آمار و اطالعات گزارش شـده از چین نشـان مى دهد که میزان پیشـگیرى حاصل از تأثیر واکسـن در این کشـور 
در دو میلیـون گاو واکسـینه شـده بیـش از 99 درصـد بـوده و مـدت ایمنـى نیز بش از یک سـال بیان شـده اسـت. 
مضافاً اینکه واکسـن اسـتفاه شـده کامًال بیضرر و مؤثر بوده اسـت. فاقد عوارض نامطلوب بوده و موجب کاهش شـیر 
و سـقط نشـده و تنهـا در تعـدادى معدود از حیوانات واکسـینه مختصر عـوارض خفیف و زودگـذرى ایجاد مى کند. 
واکسـن تیلریـوز گاوى باوجـود اینکه واکسـن زنده اسـت ولى به دلیل عدم تولید شـکل مروزوایتـى تک یاخته نمى 
توانـد کنه هـاى ناقـل را آلـوده کنـد بنابراین اسـتفاده آن خطـرى ازنظر ایجاد چرخـه زندگى تک یاختـه در طبیعت 
نمى شـود. ایـن واکسـن تأثیـر مقاومـت بخش خـود را بـا آزمایش چالش به وسـیله تلقیـح 50 کنه آلوده نشـان داده 
بنابرایـن کامـًال مؤثـر اسـت. میـزان مصـرف آن یـک میلى لیتر به هـر حیوان بـوده و سـالى یک بار توصیه مى شـود. 
مـدت ایمنـى یـک سـال و در مناطـق آلوده با تلقیح سـویه هاى وحشـى کـه به عنوان واکسـن یادآور عمـل مى کند 

حتـى موجـب بهبود و تقویت سیسـتم ایمنى حیوانات واکسـینه نیز مى شـود.
در ایـران میـزان تلفـات و خسـارات بیمـارى در دام هاى حسـاس و وارداتـى 90 درصد، گاوهـاى دورگ 45 
درصـد و گاوهـاى بومـى 15 تا 20 درصد اعالم شـده اسـت کـه البته تمامى این ارقام وابسـته به شـدت آلودگى 
و حـدت تـک یاخته هسـتند. میـزان تأثیـر داروهاى استفاده شـده در ایران بـراى پارواکـون 60/7 درصد و براى 

داروى بوپارواکـون 88/7 درصد برآورد شـده اسـت.
واکسـن تیلریـوز گاوى حـدود چهـار دهـه در بخـش تولیـد واکسـن هاى انگلـى (تـک یاختـه شناسـى) 
موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازى رازى با منشـا سـویه داخلـى تولید و عرضه مى شـود. نتایـج مطلوب 
به دسـت آمده در سـطح دامدارى هـاى سراسـر کشـور بـه همـراه آزمایش هـاى کنترلـى معمـول و تحقیقـات 
توسـعه اى انجام شـده روى این واکسـن همگى نشـان از کیفیت مطلوب آن را دارد. نظر به اسـتقبال همه سـاله 
نمایندگان سـازمان دامپزشـکى کشـور از واکسـن تیلریوز گاوى و افزایش درخواسـت آن و رشـد دامدارى ها در 
سـطح کشـور الزم اسـت تحقیقـات مربـوط بـه افزایـش تولید این واکسـن بـا در نظر داشـتن کیفیـت آن انجام 
پذیـرد. بدیـن منظـور تـالش شـد تـا رشـد سـلول هاى الیـن واکسـن از روش تولیـد در فالسـک به کشـت در 
سیسـتم بیوراکتـور به طـور آزمایشـى انجـام شـود و نتایـج اولیـه به دسـت آمده از ایـن بررسـى در سیسـتم هاى 
بزرگتر نیز به اجرا گذاشـته شـد که با برسـى هاى بعدى انجام شـده در شـرائط آزمایشـگاهى و صحرائى نشـان 
دهنـده کیفیـت مطلـوب و مؤثـر آن بـود کـه در صـورت نیـاز بـه تولیـد بیشـتر و صـادرات مى تـوان بـا تغییـر 

سیسـتم تولیـد بـه روش بیوراکتـور حجـم تولیـد را بـه حـد قابل توجهى افزایـش داد.
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آثار بهداشتى
 از آنجائیکـه تیلریـوز گاوى بیمـارى خـاص نشـخوارکنندگان بـوده و خطـرى براى انسـان ندارد اسـتفاده از 
واکسـن تیلریـوز گاوى بـراى کنتـرل و مهـار بیمارى بـوده و از زیان هـاى آن جلوگیرى کرده و جلوى پیشـرفت 
آن را مى گیـرد. اثـرات بهداشـتى خاصـى بـراى آن نمـى توان متصور شـد مگر اینکـه با مهار بیمـارى و عوارض 
آن از ورود گوشـت هاى مشـکوك تـب دار و احتمـاالً دچـار زردى بـه بـازار مصـرف جلوگیـرى مى شـود. هرچند 
در صـورت کنترل هـاى معمـول کشـتارگاهى نباید شـاهد چنین مواردى بود. در هر صورت اسـتفاده از واکسـن 
تیلریـوز گاوى کمـک بـه کنتـرل و مهـار بیمـارى کـرده و از خسـارات و زیان هاى بیمـارى که بیشـتر اقتصادى 

اسـت جلوگیـرى کـرده و موجـب تولیـد با کیفیـت و محصـوالت دامى و لبنى مى شـود.
بـا توجـه بـه مخاطراتى که اسـتفاده از سـموم شـیمیایى براى مبـارزه با کنه هـاى ناقل دارند نظیـر مقاومت 
بـه وجـود آمـده در برابـر سـموم و آلودگـى محیـط زیسـت و خطـرات بهداشـتى کـه بـراى جمعیت سـاکن در 
مناطـق استفاده شـده دارد ایـن روش چنـدان توصیـه نمى شـود ضمـن اینکه اسـتفاده از سـموم شـیمیایى ضد 
کنـه نیـاز بـه هماهنگـى و سـازمان دهـى جامـع و منسـجمى دارد کـه معموالً دسـتیابى بـه آن سـاده نبوده و 

بسـادگى میسـر و اجرائى نیسـت.

آینده نگرى و چشم انداز
بـا توجـه بـه آمـار و تعـداد دام اصیـل و دورگ موجـود در کشـور و میزان واکسـن درخواسـتى که هرسـاله 
بـراى اسـتفاده بـه سـطح دامدارى ها انتقال مى یابد بنظر مى رسـد پوشـش واکسیناسـیون معـادل 6/1 در صد 
کشـور باشـد. بـا توجـه بـه وضعیت نامشـخص تیلریـوز در کشـور الزم اسـت ابتدا وضعیـت این بیمـارى مهم و 
خطرنـاك ازنظـر بهداشـت دامـى تعیین شـود و سـپس با توجه بـه خطرات مربوط به گسـترش و ابتـال دام هاى 
حسـاس و زیان هـاى احتمالـى، تدبیـر الزم درزمینـهٴ ایمن سـازى و سـایر روش هاى پیشـگیرى نظیـر مبارزه با 

کنه هـاى ناقـل اتخـاذ گردد.
مـواد  حـاوى  ترکیبـى  در  تولیـد  از  پـس  گاوى  تیلریـوز  واکسـن  سـلول هاى  انجمـاد  و  نگهـدارى  نحـوه 
محافظت کننـده از سـرما (Cryoprotective agent) شـامل گلیسـرول در محیطـى ایزوتونیـک ذخیـره و در 
بـرودت عمیـق (70- درجـه سـانتیگراد) و بیشـتر مانند ازت مایع (196- درجه سـانتیگراد) اسـت و پس از طى 
مراحـل کنتـرل کیفـى به صـورت منجمـد بـراى مصـرف به سـطح دامدارى هـا منتقـل مى شـود و بالفاصله قبل 
از مصـرف ذوب و تلقیـح مى شـود. بنابرایـن تـا زمـان مصـرف فرآورده ضـرورى اسـت زنجیره سـرد حفظ گردد 
کـه ایـن موضـوع از مشـکالت و محدودیت هاى مسـیر تولیـد و انتقال این واکسـن به ویژه در مناطـق دور افتاده 
و فقیـر محسـوب مى شـود. ایـن محدودیـت یکـى از زمینه هاى تحقیقاتى اسـت کـه در جهت بهبـود روش هاى 

انجمـاد و تسـهیل آن در مسـیر حـذف روش هـاى دشـوار نگهـدارى و انجماد آسـان را فراهم مى سـازد.
ویژگـى دیگـر رده سـلولى واکسـن تخفیـف حـدت یافته این اسـت کـه متعاقب پاسـاژهاى مکـرر و طوالنى 
قـدرت تمایـز بـه شـکل داخـل گلبـول قرمـز (مروزوایـت) را ازدسـت داده و بنابرایـن شـیزونت تخفیـف حـدت 
یافتـه موجـود در سـلول واکسـن تـوان عفونـت زایـى و تولید اجرام داخـل گلبول قرمز بـراى کنه ناقـل را ندارد 
بطوریکـه بـا مصـرف واکسـن زنـده و خونخـوارى کنـه روى حیوان واکسـینه امـکان تداوم سـیکل انگل میسـر 
نخواهـد شـد. ایـن موضـوع علیرغم اینکه در متون علمى بسـیارى آمده اسـت ولـى برخى از محققیـن نیز علیه 
آن نظراتـى بیـان داشـته انـد کـه بـراى اثبـات علمـى آن الزم اسـت نمونـه گیـرى و تحقیقات دقیـق و جامعى 

صـورت گیرد.
مـدت تـداوم ایمنـى متعاقـب واکسیناسـیون در منابـع منتشـره و موجـود متغیـر بـوده ولـى آنچـه همگى 
توافـق دارنـد ایـن اسـت کـه ایمنـى حاصله مـادام العمر نبـوده و مدت تـداوم ایمنـى در گاوهاى واکسـینه بین 
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شـش مـاه تـا سـه و نیم سـال عنـوان شـده بطوریکه علـت این تفاوت شـاید به سـویه واکسـن مورداسـتفاده و 
 (Boost) امـکان چالـش طبیعـى بـا کنه آلـوده در صحـرا مرتبط باشـد که این پدیـده منجر بـه تجدید ایمنـى
به طـور طبیعـى مى شـود. ایـن زمـان و بـرآورد آن نیـاز بـه تحقیقـات گسـترده و برنامـه ریزى شـده بـا بودجه 

کافـى دارد تـا بـه تعییـن زمـان ایمنـى به دسـت آمده به طـور دقیـق نائل گشـت.

دیدگاه هاى توسعه اى واکسن
واکسـن هاى زنـده در حـال حاضـر بهتریـن گزینـه بـراى کنتـرل تیلریـوز گاوى هسـتند. علیرغـم اسـتفاده 
موفـق از واکسـن تولیدشـده در ایـران و تأثیـر مطلـوب آن در مناطـق آلوده هنوز مشـکالتى در تولیـد و انتقال 
آن وجـود دارد وموجـب نگرانى هایـى بـا واردکـردن تـک یاختـه به مناطـق آلوده به کنه مى شـود. ایـن موضوع 
مى توانـد بـا تولیـد واکسـن توسـط کشـورهائى که بیمـارى در آن هـا حضـور دارد نظیر کشـورهاى افغانسـتان، 

عـراق و پاکسـتان برطرف شـود.
در ایـن میـان بیشـتر واکسـن هاى تولیدشـده فاقـد اطالعـات الزم درزمینـهٴ انـگل بکاررفتـه و خصوصیـات 
آنتى ژنیکـى آن هـا ازنظـر همـوژن یـا هتروژن بودن سـویه بـکار رفته در آن ها اسـت و آیـا متعاقب پاسـاژها چه 
تغییراتـى پیداکـرده انـد اسـت. براى پیشـگیرى از تغییرات احتمالى اسـتفاده از الین واکسـن شـناخته شـده و 
 Working و اسـتفاده از Master Seed و کشـت هاى بعدى Master Seed تثبیت شـده و اسـتفاده از سیسـتم

مى شـود. توصیه   Seed
اسـتراتژى فعلـى اسـتفاده از رده سـلولى تیلریـا آنوالتـا بـا کشـت هاى طوالنـى اسـت که شـامل پاسـاژهاى 
متمـادى و بررسـى آن روى حیـوان حسـاس اسـت کـه الزم اسـت در هـر کشـور ایـن موضـوع به انجام برسـد.

تولیـد تـک یاخته هایـى بـا قابلیـت نقـص در انتقال به کنـه مى تواند بـر این محدودیـت غالب شـود و اجازه 
گسـترش واکسـن را بـه تمـام مناطق آلـوده بدهد. دسـتکارى ژنتیکى تک یاختـه مى تواند مطمئـن ترین روش 

در تولیـد سـویه هاى بـا قابلیـت نقـص در انتقـال به کنه باشـد کـه در آینده بایـد در این مبحث کارشـود.
کلون هایـى از الیـن سـلولى آلـوده بـه تیلریـا آنوالتا جداشـده که در بررسـى آزمایشـگاهى و در برابر شـوك 
گرمائـى فاقـد تمایـز بـه فـرم مروزایت تک یاخته اسـت ولـى این موضـوع در in vivo به اثبات نرسـیده اسـت.
از آنجائیکـه اسـتفاده از واکسـن در تعـداد محدودى از کشـورهاى حـاره اى و درگیر با بیمـارى بوده و تولید 
آن در فالسـک انجـام مى گیـرد تحقیقـات مربـوط بـه تولیـد واکسـن بسـیار ناچیـز بوده و بـه جرات مـى توان 
تحقیـق حاضـر را به عنـوان اولیـن بررسـى مفصـل بـا نتایـج علمى و توسـعه اى بـا یافته هـاى کافى بـراى اثبات 
تأثیـر ایمونولوژیکـى واکسـن تولیدشـده مطـرح نمـود. با توجـه به نتایج به دسـت آمده بـا توجه به مزایـاى بهره 
گیـرى از سیسـتم بیوراکتـور و قـدرت تحمـل مطلوب سـلول به شـرائط کشـت در بیوراکتورهاى استفاده شـده، 
تولیـد بـاال و محصـول به دسـت آمده بـا حداقـل دسـتکارى هاى حین تولیـد و از همه مهـم تر نتایـج مطلوب در 
بررسـى هاى ایمنـى حاصلـه در شـرائط in vitro و in vivo کـه نتایـج مـورد اطمینانـى را از حیث القاء پاسـخ 
ایمنـى سـلولى داشـته و هیچ گونـه عوارضـى در دام هاى حسـاس در پى تلقیح واکسـن و حتـى در فصل فعالیت 
کنه هـا نداشـته مـى تـوان تولید در سیسـتم بیوراکتـور را جایگزینى مناسـب و مطلوب از جهـات کمى و کیفى 

در تولیـد واکسـن تیلریوز گاوى پیشـنهاد نمود.
با توجه به نتایج به دسـت آمده که تائید کننده کشـت در سیسـتم جدید و قدرت سـلول الین مورداسـتفاده 
در تحمـل شـرائط بـکار رفته اسـت و از طرفى نتایـج نهائى و بیولوژیکى روى حیوان حسـاس نیـز کامًال رضایت 
بخـش اسـت الزم اسـت بـا توجـه بـه اثـرات و نتایجـى کـه اجـرا این طـرح در عمـل خواهد داشـت به بررسـى 

تولیـد در بیوراکتـور جـدى تر توجه شـده و به طراحى و سـفارش سـاخت اقـدام نمود.
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واکسن آزمایشى سالک (لیشمانیوز)

معرفى فرآورده
تاکنون چندین فرم از واکسـن کشـته لیشـمانیا در موسسـه تحقیقات واکسن 
و سـرم سـازى رازى تولیـد و تحـت بررسـى هاى کارآزمایـى بالینـى قـرار گرفتـه 
اسـت کـه آخریـن آن هـا مربـوط بـه واکسـن کشـته لیشـمانیا مـاژور بـه همـراه 
اجوانـت آلـوم با اسـتفاده از سـویه MRHO/IR/75/ER اسـت. ایـن فرآورده ها 
در ایـران، هنـد، پاکسـتان و سـودان مورد بررسـى و آزمایـش قرار گرفتـه اند که 
نتایـج بیضـررى و ایمنى زایـى آن و نیـز کارایـى آن در ضایعـات جلـدى متعاقـب 
کاالآزار یـا PKDL بـه همـراه Bacille Calmette-Gu´erin (BCG) مـورد 
 PKDL مطالعـه قـرار گرفته اسـت. فـرآورده اخیـر در بیمـاران مبتالبه ضایعـات

بـه شـکل ایمونوتراپـى مصرف و بسـیار مؤثر نشـان داده شـد (شـکل 31).
 بیمـارى سـالک یـا لیشـمانیوز پوسـتى از مهـم تریـن بیمارى هاى مشـترك 
بیـن انسـان و حیـوان اسـت کـه از طریـق نیش پشـه خاکى آلـوده به انـگل و به 
هنـگام تغذیـه و خونخوارى به انسـان سـالم منتقل مى شـود. لیشـمانیا انگل تک 
یاختـه درون سـلولى اسـت کـه به وسـیله گونه هـاى مختلف پشـه خاکـى جنس 

فلبوتومـوس و لوتزومیـا وارد بـدن میزبـان پسـتاندار مى شـود. لیشـمانیوز یکـى از بیمارى هـاى انگلـى بومى در 
ایـران اسـت. بیمـارى خـاص مناطـق گرمسـیرى و نیمـه گرمسـیرى اسـت و درسـطح جهـان با شـیوع نسـبتاً 
باالیـى در بعضـى مناطق اسـت. لیشـمانیوز در 88 کشـور گسـترش داشـته و قریـب 350 میلیون نفـر در خطر 
ابتـالى بـه بیمـارى هسـتند. بنظر مى رسـد 12 میلیون نفر به لیشـمانیوز مبتال باشـند که بیـن 2-1/5 میلیون 
نفـر مـوارد نیـز سـاالنه بـه ایـن تعداد افـزوده مى شـوند کـه 90٪ آن بیمـاران مبتالبه شـکل جلدى لیشـمانیوز 

هسـتند که در کشـورهاى افغانسـتان، ایران، برزیل، عربسـتان سـعودى و سـوریه هسـتند (شـکل 32).

شکل 32 ـ پراکندگى جهانى لیشمانیوز به شکل هاى جلدى، احشایى و جلدى مخاطى در مناطق آندمیک

کنترل و پیشگیرى
از آنجائیکـه عامـل لیشـمانیوز تک یاخته لیشـمانیا و به وسـیله پشـه خاکى منتقل مى شـود یکـى از راه هاى 
کنتـرل مبـارزه بـا پشـه ناقـل و جلوگیرى از تماس با پشـه اسـت. راه دیگـر مبـارزه دارویى با عامـل بیمارى در 

شکل 31 ـ واکسن سالک
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افـراد مبتـال بـوده کـه در مناطـق آندمیـک که شـکل زئونوز لیشـمانیوز وجـود دارد پزشـکان مجبور بـه درمان 
پرهزینـه و تزریقـى ترکیبـات آنتـى مونیـال بـوده کـه بـا برخـى عـوارض سـمى دارو همـراه اسـت. درمان هاى 
دیگـر شـامل برداشـت جراحـى ضایعـات و کرایوتراپى اسـت. هنگامى کـه مخازن بیمارى انسـان باشـند کنترل 
بیمـارى بـا تشـخیص سـریع و درمان به موقع ممکن اسـت ولـى در هنگامیکه مخـازن بیمارى حیوانات وحشـى 
باشـند کنتـرل بیمـارى قابل انجام نیسـت. برگشـت بیمـارى در پى رها کـردن روش هاى کنترل نشـان مى دهد 
کـه نیـاز بـه روش هـاى بهتـر و پایدارتـر پیشـگیرى اسـت. در حـال حاضـر روش مؤثـرى بـراى ایمن سـازى 
برعلیـه لیشـمانیوز وجـود نـدارد تـا بـه حـال تنهـا روش ایمن سـازى محـدود بـه گونه هـاى تروپیکا و مـاژور با 
اسـتفاده از روش آلـوده سـازى به وسـیله تزریـق انـگل زنـده عفونـى زا بوده اسـت. لیشمانیزاسـیون با اسـتفاده 
از تلقیـح لیشـمانیاى زنـده حـاد بـراى ایجـاد ضایعـه به منظـور پیشـگیرى از عفونـت طبیعـى ایجـاد مى شـود. 
معمـوالً بهبـودى از فـرم جلـدى بیمـارى بـه مقاومـت بر علیـه عفونت هـاى بعدى منجر مى شـود. واکسـن هاى 
نسـل اول شـامل انگل هـاى کشـته لیشـمانیا با مقـدار ناچیـز از اجوانـت BCG هسـتند. فرآورده هـاى مختلفى 
بـا اسـتفاده از پروماسـتیگوت هاى سـونیکه شـده و اتـوکالو شـده نیـز بـراى ایمن سـازى برعلیـه عامـل جلدى 
لیشـمانیا در انسـان و فـرم احشـائى در انسـان و سـگ استفاده شـده اسـت. واکسـن هاى نسـل دوم کـه اکنـون 
در مرحلـه بررسـى هسـتند شـامل لیشـمانیا هاى تغییـر یافتـه ازنظـر ژنتیکى بـوده که بیمـارى ایجـاد نکرده و 
همچنیـن میکروارگانیسـم هایى کـه داراى ژن هـاى مربـوط به لیشـمانیا بـوده و آنتى ژن هایى ایمونـوژن را بیان 
مى کننـد. واکسـن ها بـر اسـاس صرفـه اقتصـادى و تأثیـر از درمـان بـا داروهـاى آنتـى مونیـال بهتـر بـوده زیرا 
داروهـا توکسـیک، گـران قیمـت و بـراى تأثیر کافـى نیاز به تزریقـات مکرر دارنـد بهمین دلیل TDR یا شـاخه 

بیمارى هـاى گرمسـیرى سـازمان بهداشـت جهانـى روى هـر دو روش واکسـن و دارو تاکیـد دارد (شـکل 33).

شـکل 33ـ  اشـکال پروماسـتیگوت بـا زندگـى آزاد و خـارج سـلولى که براى اسـتفاده در تهیه واکسـن هاى 
نسـل اول مورداسـتفاده قـرار مى گیرنـد (راسـت) اشـکال فاقد تاژك درون سـلول ماکروفـاژ (چپ).

روش تولیـد واکسـن: تولیـد واکسـن لیشـمانیوز در ایـران بـا اسـتفاده از کشـت انبـوه پروماسـتیگوت هاى 
لیشـمانیا مـاژور سـویه واکسـن MHRO/IR/75/ER انجـام مى گیـرد. بـذر واکسـن در بانـک سـلولى بخـش 
تولیـد واکسـن هاى انگلـى موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازى رازى نگهـدارى مى شـود و پـس از تهیـه 
بذرهـاى کارى و افزایـش حجـم کشـت در محیط هاى کشـت سـلولى RPMI-1640 به همراه 15 درصد سـرم 
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

جنیـن گاوى بـا منشـا مناسـب (ازنظر عدم حضور عوامـل BSE) به حجم مناسـب 20 تا 30 لیتـر افزایش داده 
مى شـود. کشـت پروماسـتیگوت در انتهـاى مرحلـه ثابت رشـد جمع آورى یا هاروسـت مى شـود که با اسـتفاده 
از سـانتریفوژهاى یخچالـدار 6 لیتـرى در شـرائط RPM 3000 و مـدت 30 دقیقـه و در بـرودت 8-4 درجـه 
سـانتیگراد و در فضـاى اسـتریل (کالس 100) صـورت مى گیـرد. پروماسـتیگوت هاى جمـع آورى شـده تحـت 
شـرائط دمـاى 121 درجـه سـانتیگراد، 20 دقیقـه و تحـت فشـار 15psi غیرفعـال شـده و به همـراه اجوانت یا 
بـدون اجوانـت در ویال هـاى مناسـب تقسـیم و پـس از برچسـب زنـى در برودت نگهدارى شـده تا پـس از طى 
مراحـل کنتـرل کیفـى روانـه مصـرف شـوند. رقیق کننـده مورداسـتفاده محلول PBS اسـت که پـس از تهیه با 
آب مقطـر دیونایـز و فیلترشـدن بـا صافى هـاى غشـائى در ویال هـاى مناسـب تقسـیم مى شـود. فـرآورده نهایى 
ازنظـر تسـت هاى میکروبیولـوژى، تـب زایـى، میزان پروتئیـن موجود و یـون آلومینیم (مربوط بـه اجوانت اضافه 
شـده) بررسـى و پـس از گذرانـدن تسـت هاى کنتـرل کیفى اجـازه ترخیـص مى گیـرد. ضمن اینکه تسـت هاى 
بیضـررى روى مـدل حیوانـى نیـز باید صـورت گیـرد. اجوانت هـاى مورداسـتفاده BCG به میـزان 1/10 میزان 
معمـول در هنـگام تزریـق بـا آنتـى ژن مخلـوط و تزریق مى شـود ولى اجوانـت آلوم در هنـگام تولیـد از ابتدا با 

آنتـى ژن همراه اسـت (شـکل 34).

شکل 34 ـ پشه خاکى ناقل لیشمانیا در هنگام خونخوارى (راست) زخم جلدى سالک در ناحیه گونه بیمار 
مبتالبه فرم جلدى (چپ)

واکسن لیشمانیوز

تاریخچه محصول
تاریخچـه تولیـد واکسـن آزمایشـى لیشـمانیا. اولیـن تحقیقـات مربـوط بـه تولیـد واکسـن لیشـمانیوز در 
موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازى رازى کـه زیر نظـر سـازمان جهانى بهداشـت صورت گرفت به سـال 
1368 بـر مى شـود و در ایـن بیـن انـواع فرآورده هـاى کشـته و زنـده تولیـد و بـراى بررسـى هاى تجربـى روى 
حیوانـات مـدل و پریماتهـا در ایـران و خـارج از کشـور تهیـه شـده اسـت و مـوارد تهیه شـده براى اسـتفاده در 
انسـان نیـز بـه انـواع مختلـف زنده و کشـته تهیه و در بررسـى هاى مختلـف و در فازهاى مختلف موردبررسـى و 
آزمایـش قـرار گرفتـه اسـت. آخریـن مـورد تولید نیز مربوط به سـال 1387 اسـت که با تهیه سـفارش سـازمان 
بهداشـت جهانـى صـورت گرفـت. در حـال حاضر سـه پروژه بـا همکارى مراکـز علمـى تحقیقاتى دانشـگاه هاى 
تهـران، اصفهـان و مشـهد زیـر نظـر کمیته کشـورى تحقیقـات لیشـمانیوز در جهـت تحقیقات تولید واکسـن و 

ایمونوتراپـى در دسـت اجرا اسـت.
 تحقیقـات مربـوط بـه تولیـد و ارزیابـى واکسـن هاى نسـل اول که منحصـر به اسـتفاده از انگل لیشـمانیاى 
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 GMP بـود در دنیـاى جدیـد و در دنیـاى قدیـم تحـت شـرایط BCG کشـته شـده بـه تنهایـى یـا همـراه بـا
تولیـد و در انسـان و سـگ مـورد ارزیابـى قـرار گرفـت. در دنیـاى قدیم واکسـن از انگل لیشـمانیا ماژور توسـط 
موسسـه تحقیقات واکسـن و سـرم سـازى رازى به تولید انبوه رسـید. ابتدا واکسـن تجربى شـامل لیشـمانیاى 
کشـته به وسـیله حـرارت (ALM) مخلـوط با مقدار کمـى (0/1 دوز معمولى) از واکسـن سـل BCG در ایران و 
پاکسـتان و سـودان مـورد ارزیابـى بالینـى قرار گرفـت. نتایج ارزیابى این واکسـن نشـان داد که اگرچه واکسـن 

بـى خطـر اسـت، امـا در برابـر ابتالى بـه لیشـمانیوز (سـالک) مصونیت کافـى ایجاد نمـى نماید.
 فازهـاى اسـتفاده از واکسـن کشـته سـالک بر روى مدل هـاى حیوانى قبـًال در NIH آمریکا علیه سـالک جلدى 
(پوسـتى) و در هند علیه سـالک احشـایى (کاالآزار) بر روى میمون صورت گرفت. فاز اول اسـتفاده در انسـان نیز در 
سـودان با همکارى محققان علوم پزشـکى ایران و سـودانى انجام شـد، در این فاز بى خطر و بى ضرر بودن واکسـن 
مـورد بررسـى قـرار گرفـت. همچنین در فـاز دوم که به طور هم زمـان در ایران و سـودان انجام شـد، دوزهاى مختلف 
و و اکنش هـاى ایمنـى را بـر علیـه واکسـن تحقیق و بررسـى شـد، زیـرا کارآزمایى هاى انسـانى باید طبـق ضوابط و 
قوانیـن GCP صـورت گیـرد. فـاز سـوم طـرح نیـز در اصفهـان آغاز شـد کـه در ایـن فاز میزان اثر بخشـى واکسـن 
بررسـى مى شـود کـه بـرروى 170 نفـر بیمـار صـورت گرفـت. به طور کلى در سـه فـاز قبلـى کارهاى آزمایشـگاهى 
ایمونولـوژى بـر روى مـدل انسـانى و حیوانـى بـا موفقیت انجام شـد و با اینکه در فاز سـوم انسـانى واکسـن سـالک 
میـزان مقاومـت انسـان در برابـر انـواع نیش پشـه ارزیابى مى شـود، نهایتـاً انجام فاز چهـارم به لحاظ مسـائل اخالق 
پزشـکى بسـیار با اهمیت اسـت زیـرا از بیماران باید اجـازه انجام آزمایش هاى این واکسـن برروى آن ها گرفته شـود. 
سـاخت و تکمیل واکسـن سـالک اهمیت جهانى و بین المللى دارد، واکسـن سـالک باید هر دو نوع سـالک شـامل 
سـالک پوسـتى و کاالآزار را پوشـش دهد و به علت اینکه کاالآزار باعث مرگ بیماران مى شـود، اهمیت سـاخت این 

واکسـن دو چندان است.
gp63، (PSA- واکسـن هاى نوترکیـب متعـددى بـا اسـتفاده از آنتـى ژن هـاى مختلـف لیشـمانیا نظیـر

 2) gp46/M2، (LeIF) protein eukaryotic ribosomal Leishmania، Leishmania activating C
kinase proteinase(CPa), (CPb) Cysteine, (LAcK) به عنـوان کاندیـداى واکسـن هسـتند ولـى تنهـا 
TrifusionTSA-LmSTI1 - LeIF کـه یـک واکسـن سـه تایـى Trifusion اسـت در مـدل موشـى نتایـج 
درخشـانى نشـان داد. هرچنـد نتایـج ایـن بررسـى ها در مدل سـگ که در کشـور ایتالیا انجام شـد با پاسـخ هاى 
رضایـت بخشـى همـراه نبـود ولـى تنها واکسـن نوترکیبى اسـت که بـه مرحله یـک ارزیابـى انسـانى در آمریکا 

است. رسـیده 
امروزه واکسـن هاى متنوعى علیه لیشـمانیوز طراحى شـده اند ولى موثرترین روش پیشـگیرى از سـالک استفاده 
از واکسـن زنده یعنى لیشمانیزاسـیون اسـت، واکسـن هاى زنده ضعیف شـده تاکنون کارآیى الزم را نشـان نداده اند 
ولـى درآینـده نزدیـک شـاهد مراحـل تولید و ارزیابى نسـل جدید واکسـن هاى زنده ضعیف شـده با دسـتکارى هاى 

ژنتیکـى خواهیـم بود. هنوز هیچ واکسـنى علیه هیچ یک از انواع لیشـمانیوز انسـانى وجـود ندارد.

اهمیت و ضرورت استفاده از واکسن
 اهمیـت روش هـاى پیشـگیرى در بیمـارى هایى که براحتى قابل کنتـرل و درمان نیسـتند و از طرفى دیده 
شـده کـه افـراد پـس از ابتـال و بهبـودى در برابر آن مقاومت کسـب مـى کنند امـرى بدیهى و تـالش در جهت 
رسـیدن بـه آن امـرى بسـیار منطقـى و اصولـى اسـت. نکتـه مهـم در مـورد لیشـمانیا و بیمارى هـاى مرتبط با 
آن نبـود یـک واکسـن مؤثـر و بیضرر اسـت کـه علیرغم سـال ها تـالش و مطالعه و بررسـى هاى بالینـى تاکنون 
بـه واکسـن موثـرى ختم نشـده اسـت که قابـل اسـتفاده در جمعیت هاى آندمیک باشـد. لیشـمانیوز در اشـکال 
احشـایى و جلـدى مخاطـى بسـیار مخاطـره آمیـز و گاه بـه مـرگ منجـر مى شـود البتـه فـرم جلـدى نیـز در 
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افـراد بـا نقـص سیسـتم ایمنـى گاه بـه زخم هاى بـزرگ و منتشـر و عفونت هـاى ثانویـه و به دنبـال آن خطرات 
جـدى را مـى توانـد در پـى داشـته باشـد ولـى بهـر حال فـرم جلـدى خوش خیـم محسـوب مى شـود. هرچند 
بدشـکلى ها و بـروز زخم هـاى التیـام ناپذیـر نیـز از معضـالت و گرفتاریهـاى فـرم جلدى اسـت کـه گاه بیماران 

دچـار آن مى شـوند.

اهمیـت بیمـارى: تعـداد 20 گونـه لیشـمانیا به عنـوان پاتـوژن بـراى انسـان گزارش شـده و همچنین 30 
گونـه پشـه خاکـى نیـز ناقـل عفونـت هسـتند. لیشـمانیوز جلـدى یـا سـالک در دنیـاى قدیـم معمـوالً در اثـر 
گونه هـاى L.major, L. tropica, L.aethiopica ایجـاد مى شـود. Zoonotic CL (ZCL) یـا لیشـمانیوز 
روسـتایى (شـکل مرطـوب لیشـمانیوز) به وسـیله L.major ایجـاد مى شـود و عمـده بیمـاران بـه شـکل حـاد 
بیمـارى بـا دوره کمـون 3-2 مـاه بـه زخمـى دچار مى شـوند که خـود به خـود در طول 4 تـا 6 ماه التیـام پیدا 

مى کنـد. در مـوارد عـادى درمانـى علیـه ایـن بیمـارى توصیه نمى شـود.
Anthroponotic CL (ACL) یا لیشـمانیوز شـهرى به وسـیله L.tropica ایجاد مى شـود و بیمارى مزمن 
بـوده و بـا دوره کمـون 10-8 مـاه طـى 2-1 سـال بـه بهبـودى منجـر مى شـود. در ایـن شـکل انسـان مخـزن 

بیمـارى بـوده و ضـرورت دارد درمـان انجـام گرفته تـا از انتقـال بیمارى جلوگیرى شـود.
L.infantum عامـل شـکل احشـائى اسـت در بالغیـن گاهـى شـکل جلـدى گذرایـى ایجـاد مى کنـد کـه 

درمقایسـه بـا ضایعـات حاصـل از دیگـر گونه هـا خفیـف تـر اسـت و خـود بـه خـود التیـام مى پذیـرد.
شـیوع و توزیع جغرافیائى لیشـمانیوز:   اسـتانهاى بوشـهر، گلسـتان، هرمزگان، خوزسـتان، اصفهان، کرمان، 
قم، ایالم،  کرمانشـاه، سـمنان،  یزد، خراسـان و فارس از مناطق آلوده کشـور محسـوب مى شـوند. بیمارى سـالک 
دراسـتان کرمـان نیز در طى چندسـال گذشـته رو بـه افزایش بوده و انتقال آن در بخشـهایى از شهرسـتان هاى 
بـم، شـهربابک، جیرفـت، بافـت، کرمـان و سـیرجان مشـاهده مى شـود. سـالک به دو صورت شـهرى (خشـک- 
انسـانى) و نـوع روسـتایى (مرطـوب- حیوانى) مشـاهده مى شـود و شـهر کرمان و بـم از کانون هـاى قدیمى نوع 
شـهرى سـالک اسـت. بیمارى سـالک در ایران به دلیل افزایش نسـبى درجه حرارت و توسـعه و مکانیزه شـدن 
کشـاورزى و افزایـش سـطح زیرکشـت، مهاجـرت افـراد غیرمصـون بـه مناطق آلوده، کاهش گسـترش سـریع و 
بـدون برنامـه شـهرها، تغییـرات محیط زیسـت و غیـره روبـه افزایـش بوده و سـالیانه بالغ بـر 20 تا 30 هـزار نفر 

بـه ایـن بیمارى مبتال مى شـوند (شـکل 35).

شکل 35 ـ پراکندگی لیشمانیوز جلدي در کشور
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اهمیـت ایمنى شناسـى و واکسـن در لیشـمانیوز. دالیـل متعددى محققیـن را براى پژوهـش درزمینهٴ تولید 
واکسـن ترغیـب مـى کنـد ازجمله ایجـاد مصونیت دائمى بعـد از بهبودى از زخم سـالک، امکان مطالعه واکسـن 
در مدل هـاى حیوانـى، امـکان کشـت پـرو ماسـتیگوت گونه هاى لیشـمانیا به صورت خالـص و نیز اینکـه معموالً 
افـراد بومـى کـه در مناطـق آندمیـک بیمارى زندگـى مى کنند بیـش از یک بار به لیشـمانیوز مبتال نمى شـوند 
و بیمـارى در ایـن افـراد خفیـف تـر اسـت. ولـى باوجودایـن و تالش هاى نسـبى جهـان و اینکه تولیـد و ارزیابى 

واکسـن لیشـمانیوز جـزو اولویت هاى سـازمان بهداشـت جهانـى در دهه اخیر بوده اسـت.
از قرنهـا قبـل مـى دانسـتند کـه وقتـى شـخصى از یک بیمـارى عفونى مثـل طاعـون بهبودى مـى یابد، در 
مراحـل بعـد نسـبت بـه بیمـارى مصـون مى شـود و یـا حتـى از ضایعـات آبلـه اى و ترشـحات ضایعات سـالک 
 LST) بـه شـخص سـالم انتقـال مـى دادنـد تا فـرد بعداًبـه آن بیمـارى مبتال نشـود. آزمون پوسـتى لیشـمانین
Leishmanin Skin Test) یا Montenegro که شـبیه تسـت مانتو اسـت و ازدیاد حساسـیت با واسـطه سـلولى 
را نشـان مى دهـد. ایـن آزمـون در درصـد باالیـى (٪90) از افـراد بهبـود یافتـه مثبت اسـت و در طـول بیمارى 
سـالک از منفـى بـه مثبـت تغییر مى کند و در شـکل DCL بیمـارى و کاالآزار معموالً منفى اسـت. الزم به ذکر 

اسـت کـه هنوز آزمون پوسـتى لیشـمانین مناسـب تریـن آزمون بررسـى وضعیـت ایمنى افراد اسـت.

روش هاى کنترل و پیشگیرى و مبارزه.
انـواع پشـه خاکى هـاى مـاده بالـغ جنـس فلبوتومـوس و لوتزومیـا لیشـمانیوز جلـدى را منتقـل مى کننـد 
موش هـاى صحرائـى و دیگـر جونـدگان مهمتریـن مخـازن انـگل هسـتند. عفونـت در جمعیت مخـزن با گزش 
پشـه خاکـى کـه در النه هاى جونـدگان وجود دارد باقـى مى ماند. کنتـرل جوندگان در بعضى مناطـق موثرترین 
راه در کاهـش انتقـال محسـوب مى شـود. همچنیـن معدوم کردن سـگ هاى سـرم مثبت، روش هاى پیشـگیرى 
دیگـر شـامل اسـتفاده از اسـپرى منـازل باحشـره کش هـا و اسـتفاده از مـواد دافـع حشـرات در سـطح پوسـت 
اسـت. اسـپرى در مناطـق شـهرى روش مؤثـر در پیشـگیرى از لیشـمانیوز جلدى محسـوب مى شـود ولى براى 
لیشـمانیوز روسـتائى روش غیـر کارآ بشـمار مى آیـد اسـتفاده از تورى هـاى بـا منافـذ بسـیار ریـز در مناطـق 
آلـوده مؤثـر اسـت هرچنـد ایـن کار با جلوگیـرى از جریـان هوا همچون اسـتفاده از مواد دافع حشـرات روشـى 
مشـکل اسـت. کنتـرل مخازن بیمارى در مناطـق آندمیک روش موفقى نبوده اسـت. در مـورد L.tropica افراد 
مبتـال بایـد آگاه بـه خطـر عفونـت بـوده و موضع را ازگـزش مجدد حشـرات با پوشـاندن ناحیـه محافظت کننده 
بیمـاران بایـد آمـوزش دیـده تـا از هرگونـه آلودگى و انتشـار زخم به وسـیله خود یـا دیگران به وسـیله خارش یا 

روش هـاى دیگر پرهیـز کنند.

واکسن هاى نسل اول:
ایمونوتراپـى: در بررسـى انجام شـده درکشـور ونزوئـال توسـط Convit et al. در سـال 1987 کـه بـا تزریـق 
داخـل پوسـتى BCG زنـده بـه همـراه پروماسـتیگوت هاى حـرارت دیـده به منظـور ایمونوتراپـى مؤثر بـر علیه 
لیشـمانیوز جلـدى صـورت گرفـت. سـه دوز واکسـن در طى 32 هفتـه منجر به درمان 94 درصد مشـابه با سـه 
تزریـق بـا فواصـل 20 روز (meglumin antimonate) شـد. مزیت اصلى و مهم ایمونوتراپى عبارتسـت از کاهش 
عـوارض جانبـى و هزینـه تولیـد و تزریـق واکسـن به وسـیله اولین پرسـنل خدمات بهداشـتى قابل انجام اسـت.
لیشمانیزاسـیون Leishmanization. در مناطقى که لیشـمانیوز آندمیک اسـت ایمن سازى یا واکسیناسیون 
بـا تلقیـح اکسـوداى سـروزى حاصـل از ضایعـات طبیعـى بـه یکـى از مناطق مخفـى در زیـر لباس افـراد انجام 
مى گیـرد. فرآینـد ایمن سـازى عفونـت طبیعـى را ازنظـر شـدت و مـدت بیمـارى کاهـش مى دهـد. فـرد ایمـن 
شـده به عنـوان حامـل و مخـزن عفونـت بـوده تـا زمانیکـه ضایعـه به طـور کامـل التیـام پذیـرد. هنگامى کـه 
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روش هـاى کشـت پروماسـتیگوت تسـهیل شـد روش فوق اسـتاندارد شـد اما تنوع انـدازه و مدت زمـان مختلف 
التیـام زخم هـا کـه در اثـر تزریـق سـویه هاى حـاد ایجـاد شـده بـود باعث شـد ایـن روش کنار گذاشـته شـود. 
علیرغـم تأثیـر مثبـت آن بعلـت عـوارض جانبـى، ایـن روش نیـز کارگشـاى نهایـى مورد قبـول واقع نشـد زیرا 
بعضـى افـراد بـه شـکل مزمـن بیمـارى مبتال شـده و بهبـودى حاصـل نمى کردنـد بنابرایـن واکسـنى بیضرر و 
مؤثـر بایـد تهیـه شـود کـه در شـرایط مختلـف و در افـراد بـا خصوصیـات ایمونولوژیـک مختلـف قابل مصـرف 
باشـد. ایـن شـکل ایمن سـازى منجـر بـه مقاومـت فـرد در طـول زندگـى بـه گونه هـاى هومولوگ مى شـود. در 
حـدود 2 درصـد افـراد واکسـینه در ایـن روش بـه جراحـات بـزرگ یـا دائم مبتال مى شـوند کـه نیاز بـه درمان 
دارنـد. شـیوع مجـدد بیمارى هاى عفونـى مضعف سیسـتم ایمنى نظیـر AIDS و همچنین اسـتفاده از داروهاى 
تضعیـف کننـده سیسـتم ایمنـى در پیونـد اعضـاء چشـم انداز دیگـرى نشـان داد کـه اسـتفاده از واکسـن زنده 

کارایـى مطلوبـى نخواهد داشـت.
واکسـن هاى کشـته. در برزیـل کوکتلـى متشـکل از پنـج سـویه مختلـف از پروماسـتیگوت هاى لیشـمانیا 
بـراز یلینسـیس کـه بـا مرتیوالت کشـته شـده بـود بفواصـل تزریـق 2-3 هفتـه برعلیـه CL تأثیـر مطلوبى در 
پیشـگیرى داشـت ایـن تأثیـر مثبـت در افراد واکسـینه با تغییر واکنش تسـت جلدى لیشـمانین مشـخص شـد 
بطوریکـه در سـال اول بیـن 85 – 67 درصـد و در سـال دوم 78/4 – 54 درصـد و سـال سـوم 31 درصـد افراد 

ایـن فاکتـور را دارا بودند.
در ایـران تولیـد واکسـن کشـته انـگل لیشـمانیا در مؤسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازى رازى تحـت 
شـرایط GMP انجـام شـد و شـکل اتوکالو شـده آن بـه همراه اجوانـت BCG تولیـد و به طور آزمایشـى مصرف 
شـد. واکسـن هاى نسـل اول لیشـمانیا شـامل پرماسـتیگوت هاى اتوکالو شـده با یا بدون BCG به عنوان اجوانت 
هسـتند. ایـن واکسـن در آزمایـش فـاز سـه بالینـى بـر علیه فـرم جلـدى لیشـمانیوز و فرم احشـائى بـکار برده 
شـده اسـت. در بررسـى تصادفـى بـا کنترل هـاى بعمـل آمـده بـا BCG  در مطالعـه اى دو سـو کور در سـودان 
توسـط خلیـل و همـکاران بر علیه فرم احشـائى نشـان داده شـد که دو تزریق واکسـن (لیشـمانیا مـاژور اتوکالو 
شـده بـا BCG) منجـر بـه محافظـت قابل توجهـى در برابـر فرم احشـائى در مقایسـه بـا BCG  به تنهائى نشـد.

واکسن هاى نسل دوم:
طبـق شـواهد موجود سـلولهاى T مولـد IFN-(که از افراد در حال بهبودى از لیشـمانیوز گرفته شـده تعداد 
بسـیار زیـادى از آنتى ژن هـاى لیشـمانیا را تشـخیص مى دهـد بنابرایـن شـاید بهتر باشـد بجاى یـک آنتى ژن از 
مجموعـه اى از آنتى ژن هـاى محافظت کننـده اصلـى بـراى واکسیناسـیون بـر علیـه بیمـارى بهـره گرفته شـود. 
در هـر حـال پلیمرفیسـم ملکول هـاى MHC I, II در جمعیت هـاى مختلـف ژنتیکـى انسـان موجب مى شـود تا 
محققیـن بیشـتر متوجـه واکسـن هائى بیـش از یک آنتى ژن شـوند چراکـه ملکول هاى MHC بعضـى افراد براى 
اتصـال بـه آنتـى ژن انگلـى و ارائـه آن بـه سـلولهاى T با شکسـت مواجه مى شـوند. واکسـن نوترکیـب مرکب از 
اپـى توپ هـاى سـلولهاى T از یـک مجموعـه آنتى ژن هـاى پروتئینـى بنظـر مناسـب تـر مى رسـد. در این روش 
طراحـى، اشـکال این اسـت کـه آنتـى ژن پروتئینى متصل بـه ملکول MHC در یـک فرد موجب تحریک پاسـخ 
 T در فرد دیگر پاسـخ MHC و محافظـت فـرد شـود. در حالیکـه در ترکیـب نـوع دیگـرى از آلل هـاى T سـلول
محـرك بیمـارى ممکـن اسـت غالـب باشـد. اسـتفاده از اینترلوکیـن 12 به همـراه آنتـى ژن لیشـمانیا به عنوان 
اجوانـت مؤثـر بـراى القـاء ایمنـى سـلولى نیـز انجـام مى گیـرد. اسـتفاده از آنتى ژن هـاى کامل سـلولى موفقیت 
محـدودى داشـته اسـت ولـى عموماً واکسـن هاى تهیه شـده بر علیه تمامى شـکل هاى لیشـمانیا تاکنـون کامًال 

اسـت. نبوده  مؤثر 
بررسـى لیشـمانیوز در مدل هـاى تجربـى و انسـان نشـان مى دهـد کـه مى تـوان در آینـده بـه واکسـنى 
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مولکولـى بـر علیـه ایـن بیمارى دسـت یافـت. درواقـع موفقیت هایـى به طور نسـبى بـا اسـتفاده از پروتئین هاى 
تخلیـص شـده اى نظیـر gp 63 و فراکسـیون هاى پروتئینـى و همچنیـن در CL تجربـى گزارش شـده اسـت. 
به طـور اجمـال خصوصیـات واکسـن موفـق بـر علیه لیشـمانیوز این چنیـن معرفـى مى شـود: داراى مجموعه اى 
از اپـى توپ هایـى کـه قابـل ارائـه بـه سـلولهاى T در مجموعـۀ ژنتیکى متنـوع ملکولهـاى MHC I, II باشـد. با 
یـک اجوانـت مناسـب ویـا دریـک حامـل که موجـب افزایـش فعالیـت سـلول هاى +T CD4 و +CD8 مى شـود 

گیرد. قـرار 

واکسن هاى نسل سوم:
از طرفـى واکسـن هاى نوترکیـب و حتـى DNA vaccinne  نیـز تـا بـه امـروز نتیجـه مؤثـرى از خود نشـان 
نداده و الزم اسـت از روش هاى بهره گیرى از واکسـن هاى زنده و کشـته پیکره اى اسـتفاده شـود هرچند نتایج 

در ایـن مـورد نیـز در حـد پژوهش و مطالعه اسـت.

آثار اقتصادى و چشم انداز
از آنجائیکــه ایــن محصــول هنــوز در مرحلــه آزمایشــى و بررســى هاى تحقیقاتــى اســت لــذا قیمــت تجــارى 
ــى اســت  ــراى پژوهش هــاى علمــى و بررســى هاى تحقیقات ــا ب ــوان متصــور شــد و هزینه ه ــراى آن نمــى ت ب
کــه در آینــده بتوانــد بــه نتیجــه برســد. ولــى اهمیــت پژوهش هــاى واکســن لیشــمانیا بیشــتر ازنظــر اعتبــار 
ــى  ــاى بین الملل ــى در همکارى ه ــم تحقیقات ــز مه ــى از مراک ــوان یک ــران را به عن ــه ای ــت ک ــى اس بین الملل

قــرار داده اســت.

آثار بهداشتى
برخى از نکات مهم در پیشگیرى و کنترل لیشمانیوز شامل موارد ذیل هستند:

اجتناب از رفتن به مکان هاى آلوده و در صورت ضرورت ترك این مکان ها قبل از غروب آفتاب- 
مبارزه با پشه ناقل با استفاده از سم پاشى محل هاى آلوده- 
پوشاندن زخم هاى باز بیماران و رعایت بهداشت- 
تشخیص و درمان به موقع بیماران- 
مبارزه با مخازن حیوانى شامل سگ هاى ولگرد و جوندگان- 
دفع صحیح و مناسب زباله ها- 
بهسازى محیط هاى اطراف جوامع روستائى و حاشیه شهرها به ویژه مناطق در حال ساخت و ساز- 
استفاده از پشه بند هاى ریز بافت و آغشته به سم در سفرها و خصوصاً اماکن آلوده- 
آموزش عموم مردم به ویژه دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلى.- 

 بــا توجــه بــه عوامــل فــوق مشــخص مى شــود کــه چــه میــزان کشــور مــا زمینــه رشــد و گســترش بــه 
ایــن عامــل عفونــى و ناقــل آن را دارد و مناطقــى به عنــوان آندمیــک به طــور روزافــزون بــه مناطــق آلــوده و 
ــوز اســت کــه در دســته  ــه بیمارى هــاى زئون ــه مى شــود. لیشــمانیوز احشــائى (کاالآزار) ازجمل درخطــر اضاف
ــاز  ــان بــى مهــره نی ــه یــک میزب ــرار مى گیــرد. ایــن بیمــارى در ســیر تکاملــى اش حداقــل ب متازئونوزهــا ق
ــد.  ــى بیمــارى شــناخته شــده ان ــوان مخــزن اصل ــى (Canis familiaris) به عن ــران ســگهاى اهل دارد. در ای
ایــن بیمــارى سیســتمیک عفونــى اغلــب در کــودکان کمتــر از 10 ســال شــایع اســت. در کرمــان مطالعــه اى 
به صــورت توصیفــى و تحلیلــى بــا جمــع آورى داده هــا طــى 10 ســال (1376 تــا 1385) از پرونــده 58 بیمــار 
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

بســترى در مرکــز پرشــکى کــودکان کرمــان کــه بــا تشــخیص کاالآزار بســترى شــده بودنــد، صــورت گرفــت 
ــاه  ــا 54/2 م ــنى نمونه ه ــن س ــر (65/5٪) و میانگی ــان پس ــت مبتالی ــه اکثری ــان داد ک ــش نش ــج پژوه نتای
(±48/1) بــود کــه حداقــل 6 مــاه و حداکثــر 168 مــاه بــود. شــغل پــدر 46 نفــر (79/3٪) از کــودکان کشــاورز 
و دامــدار بودنــد. شــایعترین عالئــم بالینــى بــه ترتیــب شــامل تــب، بزرگــى طحــال و بزرگــى کبــد گــزارش 
شــد. فراوانــى مراجعــه کننــدگان بــه ایــن مرکــز درمانــى از ســطح اســتان نشــان دهنــده وجــود آلودگــى در 
ایــن اســتان و به خصــوص در شهرســتان بافــت اســت بنابرایــن الزم اســت جهــت از بیــن بــردن کانــون بیمــارى 
و کنتــرل و ریشــه کنى ایــن بیمــارى تــالش شــود و مطالعــه اکولوژیــک مخــازن و ناقلیــن ایــن بیمــارى در 

ســطح اســتان به خصــوص در شهرســتان بافــت اجــرا شــود.

آینده نگرى و چشم انداز هاى توسعه اى
ــت  ــل عفون ــه حاص ــمانیوز ک ــود لیش ــه وج ــر ب ــارى. نظ ــرل بیم ــى و کنت ــا آلودگ ــه ب ــاى مقابل  روش ه
گونه هــاى تــک یاختــه لیشــمانیا در انســان و برخــى حیوانــات اســت و به عنــوان یکــى از مشــکالت 
ــب از  ــى موج ــاى داروئ ــت و درمان ه ــرح اس ــران مط ــه ای ــان منجمل ــف جه ــاط مختل ــتى در نق مهم بهداش
ــن  ــرل ناقلی ــور کنت ــا به منظ ــره کش ه ــتفاده از حش ــى اس ــوند. از طرف ــى ش ــت نم ــل عفون ــردن کام ــن ب بی
پشــه نســبت بــه روش هــاى دیگــر از اهمیــت کمتــرى برخــوردار اســت زیــرا اوالً هزینــه اســتفاده از ســموم 
گــران بــوده و ثانیــاً در اثــر مصــرف ســموم مقاومــت ایجــاد مى شــود. در ضمــن، روش هــاى بهداشــتى به طــور 
ــیون  ــتفاده از واکسیناس ــه اس ــارى ک ــرل بیم ــاى کنت ــر روش ه ــند. الزم از دیگ ــى باش ــل اجرا نم ــدى قاب ج

اســت توجــه بیشــتر شــود.
اســتفاده از واکســن هاى کشــته نســل اول. واکســن کشــته تهیــه شــده از پیکــره کامــل تــک یاختــه حــاد 
لیشــمانیا در ایــران و چندیــن کشــور دیگــر تولیــد و به طــور آزمایشــى مصــرف شــده اســت. اســاس تولیــد 
ــر مبنــاى کشــت آزمایشــگاهى پروماســتیگوت هاى لیشــمانیا در محیط هــاى کشــت غنــى از ســرم جنیــن  ب

گاوى و انجــام پاســاژهاى ســلولى اســت کــه منجــر بــه افزایــش حجــم کشــت تــک یاختــه مى شــود.
اســتفاده از واکســن هاى زنــده نســل اول. راه دیگــر بهره گیــرى از واکســن هاى زنــده اســت کــه ایــن نــوع 
واکســن نتیجــه مثبتــى در افزایــش ایمنــى در افــراد تحــت مطالعــه داشــته اســت ولــى مهــم ایــن اســت کــه 
ــه  ــر در کشــور بایــد بجــاى اســتفاده صــرف از داروهــاى تجارتــى باشــد کــه ب بهره گیــرى از روش هــاى مؤث

همــراه ایمونوژن هــا نتایــج مطلوبــى در درمــان و پیشــگیرى داشــته اســت.
اســتفاده از روش هــاى آمــوزش و بهداشــت. روش دیگــر کنتــرل و پیشــگیرى آمــوزش افــراد و باالبــردن 
ســطح آگاهــى عمــوم جامعــه و عوامــل بهداشــتى و افــرادى اســت کــه در مناطــق آندمیــک زندگــى مى کننــد 
و الزم اســت اطالعاتــى در مــورد بیمــارى لیشــمانیوز و میزبــان آن و عالئــم بیمــارى و درمان هــا و روش هــاى 
پیشــگیرى از آن داشــته باشــند و و از بــروز بیمــارى حــاد جلوگیــرى شــود. ایــن امــر بــا برقــرارى دوره هــاى 
ــژه  ــى به وی ــورد بیمارى هــاى انگل ــه روز در م ــوزى کارشناســان بهداشــتى در جهــت آگاهــى بیشــتر و ب بازآم
تــک یاختــه اى و روش هــاى مبــارزه بــا آن هــا، روش هــاى تشــخیص و شناســایى، کنتــرل و پیشــگیرى اســت. 
روش هــاى دیگــر اطالع رســانى شــامل کتــاب، بروشــور و ســایت هاى تخصصــى در ایــن مــورد اســت. وزارت 
مســکن،  شــهردارى هــا،  محیط زیســت، وزرات کشــور،  ســازمان دامپزشــکى،  وزارت بهداشــت،  وزارت آمــوزش 
و پــرورش و دانشــکده هاى پزشــکى از مهمتریــن وزرات خانه هــا و مراکــز علمــى و اجرائــى در اعمــال 

روش هــاى کنتــرل و پیشــگیرى و نهایتــاً درمــان لیشــمانیوز هســتند.
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آنتى ژن هاى تشخیصى دام

توبرکولین گاوى

معرفى محصول
 توبرکولیـن گاوى: (BOVINE TUBERCULIN) توبرکولیـن گاوى محصولـى اسـتریل و رقیـق شـده 
ازآنتـى ژن حاصـل از سـویه AN5، مایکوباکتریـوم بویس اسـت که پـس از طى مراحل پیچیده و حسـاس تولید 
شـامل کشـت درمحیطهاى اختصاصى، پس از ترسـیب با تکنیک ترى کلرو اسـتیک اسـید، فیلتراسـیون شـده 
و متناسـب بـا پروتئیـن بالـک بـا اسـتفاده از تامپون فسـفاته بـه میـزان 3250IU رقیق سـازى شـده و نهایتا" 

فیلینـگ، بسـته بندى شـده و جهـت مصـرف عرضـه به سـازمان دامپزشـکى تحویل مى شـود.
کلیـه مراحـل، تولید مطابق با دسـتورالعمل OIE و آنتـى ژن حاصله ازنظر خواص بیوشـیمیایى و بیولوژیکى 

منطبق بر پروتکل هاى توصیه شـده و دسـتورالعمل آزمایشـگاههاى مرکزى ویبریج انگلسـتان تولید مى شـود.
 ایـن محصول جهت انجام تسـت حساسـیت بـه توبرکولین گاوى به منظور تشـخیص سـل گاوى و همچنین 
ازنظر سیاسـت کنترل و ریشـه کنى بیمارى سـل گاوى (تسـت و کشـتار) کاربرد دارد. اسـاس این تسـت تزریق 
0.1mL از PPD گاوى به صـورت داخـل جلـدى یـک نوبتـى (درگـردن یـا چیـن خلفـى گاو که به عنـوان روش 
اصلـى در اکثـر دنیـا بـکار گرفته مى شـود) و یا تزریـق داخل جلـدى یک نوبتى مقایسـه اى (در قسـمت میانى 
گـردن گاو) اسـت. آزمـون مقایسـه اى کـه بـا فاصلـه اى انـدك از محـل تزریـق توبرکولیـن گاوى و همـراه بـا 
توبرکولیـن مرغـى هم زمـان به منظـور روشـن سـاختن و حـذف حساسـیتهاى غیـر اختصاصـى ازجملـه یـون و 

احتمـاال" سـایر مایکوباکتریومهـاى محیطى مورداسـتفاده قـرار مى گیرد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه روش تسـت دوم در کشـورهایى رایج اسـت کـه برنامه ریشـه کنى سـل را مورداجرا 

مى دهند. قـرار 
تسـت در گلـه: اسـاس تسـت توبرکولیـن تزریـق داخـل جلـدى 0/1 میلى لیتـر از توبرکولیـن با اسـتفاده از 

سـرنگ وسـوزن اسـتریل اسـت. چگونگـى انجـام تسـت به شـرح ذیل اسـت:
محل توصیه شده جهت تزریق یک سوم میانى گردن است.-1
موضـع موردنظـر را تراشـیده و سـپس بـا یک ماده مناسـب ضدعفونـى نمائیـد. چند لحظـه صبرکنید تا -2

محل تزریق خشـک شـود.
درپـوش پالسـتیکى ویال هـاى مربـوط بـه توبرکولیـن مرغـى و گاوى را باماده مناسـب ضدعفونـى کنید. -3

تاخشـک شـدن درپـوش چند لحظـه منتظـر بمانید.
پـس از طـى زمـان فوق با اسـتفاده از دو سـرنگ مخصـوص تزریق توبرکولین به طور جداگانه سـر سـوزن -4

هـر یـک از آن هـا را بـه آرامى درداخل درپوش پالسـتیکى ویالهـاى توبرکولین مرغـى و گاوى وارد نمائید و 0/1 
میلى لیتـر از PPD را به داخل سـرنگ ها بکشـید.

دو تزریـق را هم زمـان بنحـوى کـه فاصلـه دو محل حدود 15-12 سـانتى متر باشـد انجـام دهید بنحوى -5
کـه سرسـوزن بـا زاویـه مناسـب بیـن جلـد وارد شـود. در صورتى که سـر سـوزن در محل مناسـب خود باشـد، 

محـل تزریـق بـه انـدازه یـک نخودمتورم مى شـود که پـس از چنـد دقیقه محو مى شـود.
توجـه: در صورتیکـه تزریـق بـا موفقیـت توأم نباشـد باید مراحل فـوق مجـددا" در طرف دیگر انجـام گیرد. 
هیچگونـه پوشـش خاصـى جهـت انجـام ایـن آزمایـش موردنیاز نیسـت. درهـر حال حجـم تزریق نبایـد از 0,2 

میلى لیتر بیشـتر باشـد.
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

قرائت آزمایش:
تسـت پس از گذشـت 72 سـاعت قرائت مى شـود. قرائت بر اسـاس مشـاهده و اندازه گیرى میزان ضخامت 
پوسـت در محل تزریق اسـت و باید توسـط همان فردى که تزریق را انجام داده اسـت قرائت شـود. حساسـیت 
تنهـا بـا تـورم قابـل قبول اسـت. ضخامـت پوسـت در موضـع موردنظر و حتى مشـخصات تـورم قابـل لمس در 

محـل، قبـل و بعـد از تزریـق بایـد به وسـیله کولیس انـدازه گیرى وبر حسـب میلى متر ثبت شـود.
 قرائت تست بر مبناى نتایج ذیل حاصل مى شود.

تفاوت ضخامت پوست دردو ناحیه تزریق شده (mm (نتیجه
> 4mm +

4mm-2 مشکوك
-  ≤ 2mm

 تداخل دارویى:
واکنـش بـه آزمایـش تـا 6 هفتـه پـس از مصـرف داروهـاى کورتیکواسـتروئیدى یا سـایر داروهـاى تضعیف 

کننـده ایمنـى کاهـش مى یابد.
عوارض جانبى:

ایـن محصـول ازنظـر ناقـص الخلقـه زایـى یـا اختـالل در بـارورى موردبررسـى قـرار نگرفتـه اسـت. تجارب 
آزمایشـگاهى در انسـان و حیوانـات در خصـوص تزریـق تصادفـى توبرکولیـن گاوى جزءواکنش هـاى موضعـى 
چیـزى را نشـان نمى دهـد. حتى در افراد بسـیار حسـاس هم بندرت راکسـیون شـدید و عمومى اتفـاق مى افتد. 
امـا تجربـه نشـان داده اسـت کـه در اپراتورهـاى بسـیار حسـاس، تزریـق تصادفـى توبرکولیـن داراى واکنـش 

عمومـى اسـت کـه ایـن افراد بایـد از انجـام دادن تسـت معاف شـوند.
در حـال حاضـر تنهـا روش شناسـایى گاو هاى آلـوده در ایـران و اکثر نقاط جهـان آزمون توبرکولین اسـت. از 
حـدود سـه دهـه قبل در کشـور ایـران از توبرکولین پسـتانداران و توبرکولیـن مرغى به صورت آزمـون بین جلدى 
_مقایسـه اى جهـت تشـخیص دام هـاى مسـلول اسـتفاده مـى شـده اسـت و معمـوالً گاوهایى کـه آلوده بـه انواع 

مایکوباکتریوم هاى بیمارى زا هسـتند شناسـایى و کشـتار مى شـوند.
تجربیــات محققیــن در کشــورهایى مثــل انگلســتان و اســترالیا نشــان مى دهــد کــه بــا گذشــت زمــان و در 
صــورت اجــراى صحیــح آزمــون ســل گاوى بــه مــرور از تعــداد گاوهــاى توبرکولیــن مثبت بــا ضایعه قابل مشــاهده 
کاســته شــده و گاوهــاى آلــوده بــدون ضایعــه مشــهود، بیشــتر شناســایى مى شــوند. درنتیجــه احتمــال کشــتار 
ــد. چنانچــه آزمــون توبرکولیــن درســت  ــه مایکوباکتریوم هــاى غیــر بیمــارى زا افزایــش مى یاب ــوده ب گاوهــاى آل
بــه کار رود و نتایــج حاصلــه درســت تفســیر گــردد وســیلۀ باارزشــى در شناســایى بیمــارى ســل اســت ولــى بایــد 
در نظــر داشــت کــه در گاو ایــن واکنــش عــارى از خطــا نیســت و مخصوصــاً هیچــگاه تناســب مســتقیمى بیــن 
ــدارد، به طوریکــه گاهــى در ســل هاى  ــزان و وســعت جراحــات ســلى وجــود ن ــا و می شــدت و ضعــف واکنش ه
ــا  ــد واکنــش توبرکولیــن ضعیــف، مشــکوك ی ــواردى کــه دام مراحــل آخــر بیمــارى را مى گذران پیشــرفته و م
ــا پروتئیــن باکتــرى ســل اشــباع شــده اند کــه دیگــر حساســیتى در  ــه قــدرى ب ــرا بافت هــا ب منفــى اســت. زی
برابــر آن ندارنــد (پدیــده آنــرژى). از طــرف دیگــر مشــاهده شــده اســت کــه بعضــى از دام هائیکــه واکنش شــدیدا" 
مثبــت توبرکولیــن را نشــان داده و بــه کشــتارگاه اعــزام شــده اند کامــًال فاقــد جراحــت ســلى هســتند. ایــن امــر 
ــا  ــارزه ب ــده مى شــود. به تدریــج کــه برنامــۀ مب ــان برنامــۀ ریشــه کنى ســل گاوى در اغلــب کشــورها دی در جری
بیمــارى پیشــرفت مى کنــد و از تعــداد مبتالیــان کاســته مى شــود نســبت ایــن گونــه دام هــا کــه داراى واکنــش، 
ولــى فاقــد جراحــت یــا ضایعــه مشــهود بوده انــد افزایــش پیــدا مى کنــد کــه ایــن گونــه مــوارد را گاوهــاى آلــوده 
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بــدون ضایعــه (NVL) گوینــد. ایــن گاوهــا بنــام راکتورهــاى غیــر اختصاصــى خوانــده مى شــوند کــه علــت ایــن 
امــر به طــور دقیــق روشــن نیســت. ممکــن اســت بعضــى از ایــن گونــه دام هــا در اوایــل دوران بیمــارى بــوده و 
جراحــات ســلى در آن هــا آنقــدر بــزرگ نشــده کــه بــا چشــم غیــر مســلح دیده شــود و یــا ممکن اســت آثار ســلى 

در اندامهایــى باشــند کــه معمــوالً در کشــتارگاه مــورد معاینــه قــرار نمى گیــرد.

 تاریخچه محصول
 اولیـن بـار توبرکولیـن توسـط پزشـک آلمانـى بنـام روبـرت کـخ از کشـت مایکوباکتریـوم سـل در محیـط 
گلیسـیرین دار تهیـه و بعـدا" در اثـر حـرارت و تبخیر تغلیظ شـد و به یک دهم حجم اولیه رسـید و سـپس وى 
آن را از فیلترهـاى مخصـوص گذرانـد. مایـع به دسـت آمده قهـوه اى رنگ بود این فرآورده مشـتمل بـر ترکیبات 
جـدارى، سیتوپالسـمى و اتولیتیکـى متنوعـى از باسـیل هاى سـل و نیـز ترکیبـات محیـط کشـت بـود و چون 
اقـدام خاصـى بـراى جداسـازى و تخلیـص مـاده یا مـواد مؤثر ایـن فـرآورده انجام نمى شـد، ماده به دسـت آمده 
درواقـع مخلوطـى از انـواع ترکیبـات حاصـل از رشـد میکـروب سـل همراه بـا ترکیبات محیط کشـت بـود. کخ 
بعـداً بـا ایـن اعتقـاد کـه جزء فعـال توبرکولیـن، پروتئین و یا دسـت کم از ترکیبات وابسـته به آن اسـت، تالش 
کـرد تـا بـا افـزودن مواد رسـوب دهنده مختلف مثـل الکل آن را جدا سـازد، اما بنا بـه دالیلى ایـن کار را دنبال 
نکـرد. طبـق تعریف سـازمان بهداشـت جهانـى، توبرکولین قدیمى یـک پالوده تغلیظ شـده حـاوى فرآورده هاى 
محلـول ناشـى از رشـد و انهـدام باسـیل سـل رشـد کـرده در محیـط مایع اسـت. یـک میلى لیتـر از توبرکولین 
معـادل 100/000 واحـد توبرکولیـن اسـت. تولیـد توبرکولیـن قدیمـى آسـان تـر اسـت ولـى بـا معایـب زیادى 

همـراه اسـت کـه به همیـن دلیل امـروزه کاربـرد این نوع توبرکولین منسـوخ شـده اسـت.
 طبـق گزارش هـاى سـالیانه، از سـال 1328 ه.ش تالشـهائى جهـت تولید توبرکولین در موسسـه انجام شـده 
امـا هنـوز آزمایشـگاه خاصـى بـراى ایـن کار در نظـر گرفتـه نشـده بـود. بـا عنایت بـه اینکـه تولیـد توبرکولین 
باعـث ایجـاد حساسـیت ناراحـت کننـده اى در کارکنان آزمایشـگاه مى شـددر سـال 1333 تصمیم گرفته شـد 
تـا سـاختمان خاصـى بـراى تولیـد این محصـول در نظر گرفته شـود و تا سـال 1334 تولیـد توبرکولین قدیمى 

بـه روش کـخ جهت مصرف پزشـکى و دامپزشـکى اسـتفاده شـد.
ا ز سـال 1335 تالش هایـى جهـت تولیـد توبرکولیـن جدیـد بـا اسـتفاده از روش هـاى اسـتاندارد و منطبـق بر 
پروتکل انسـتیتو ویبریج انگلسـتان صورت گرفت. در سـال 1336 تولید توبرکولین پسـتانداران و مرغى آغاز شـد.

 در سـال 1377-1382 طرحهـاى منسـجمى انجـام پذیرفـت تـا در صـورت بـاال بـودن ویژگـى توبرکولین 
گاوى در تشـخیص سـل گاوى، جایگزیـن توبرکولیـن پسـتانداران گـردد کـه پـس از انجام طرحهـاى موفق در 
سـال 1383 به طـور آزمایشـى در اسـتان تهـران و قزویـن از توبرکولین گاوى اسـتفاده شـد و از سـال 1384 به 

بعـد به طـور کامـل توبرکولیـن گاوى جایگزیـن توبرکولین پسـتانداران شـد.

اهمیت و ضرورت
 بیمـارى سـل تقریبـاً در تمـام کشـورهاى جهـان وجـود دارد ولى میزان شـیوع ایـن بیمارى چه در انسـان 
و چـه در دام متفـاوت اسـت. بیـن میـزان شـیوع بیمـارى در کشـورهاى صنعتـى و کشـورهاى درحال توسـعه 
اختـالف زیـادى وجـود دارد. در کشـورهاى صنعتـى مبـارزه بـا سـل گاوى پیشـرفت زیـادى کـرده و مى تـوان 
گفـت در حـال ریشـه کنى اسـت درصورتى کـه در کشـورهاى در حـال رشـد نه تنهـا پیشـرفتى نداشـته بلکه در 
برخـى مـوارد حالت عکس آن هم مشـاهده شـده اسـت. اطالعـات موجود از 155 کشـور جهان میزان بروز سـل 
دامى را در 21 کشـور کم و اسـتثنایى، در 68 کشـور کم و انفرادى، در 21 کشـور متوسـط و در 45 کشـور باال 

و زیـاد نشـان مى دهد.
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

 از قدیم االیام کنترل سل گاوى در اروپا به وسیله انجام تست توبرکولین در گاوها و کشتار حیوانات بیمار و 
پاستوریزه نمودن صنعتى شیر صورت مى گرفت. در فرانسه قبل از پاستوریزاسیون شیر، مایکوباکتریوم بویس 
مسئول 10٪ موارد سل انسانى بود. در سال 1937 مایکوباکتریوم بویس از 6/9٪ موارد سل انسانى مجزا شد، در 
حالیکه بین سال هاى 1951 و 1965 این درصد تا 4/3٪ کاهش یافت. در انگلستان و ویلز تخمین زده شد که 
مایکوباکتریوم بویس تنها 1٪ کل موارد جداشده از مایکوباکتریوم هاى بیماران انسانى را تشکیل مى دهد. براى به 
دست آوردن گله هاى رسمى عارى از سل، کمیته اروپائى در سال 1975 آئین نامه سختى را براى تجارت گاوها 
تنظیم نمود. همه حیوانات مى بایستى هیچ گونه عالئم بالینى سل را نداشته و در تست توبرکولینى که به وسیله 
بویده  خانواده  در  گاوى  سل  کانادا  در  باشند.  منفى  مى پذیرفت  انجام  یک بار  ماه  شش  هر  رسمى  دامپزشکان 
به عنوان یک مشکل بالقوه در دهه 1990 تشخیص داده شد. در آمریکا ریشه کنى سل گاوى تا اواسط دهه 1990 
کامل نشد و شیوع سل گاوى در گله هاى عفونى 0/003٪ تخمین زده شد و سل گاوى تا سال 1994 حداقل در 
هشت ایالت آمریکا و پورتوریکو باقى بود. بیشتر گله هاى عفونى و در معرض، در طى بررسى هاى اپیدمیولوژیک 
با انجام تستهاى مرتب مورد شناسایى قرار گرفتند. به سبب اهمیت اقتصادى صادرات در گاوهاى صنعتى استرالیا 
و نیوزلند، برنامه تست سل سریعا آغاز و برنامه ریشه کنى در گاوهاى شیرى به طور دقیق در مراحل اولیه برنامه 
فوق به کار گرفته شد. برنامه هاى ریشه کنى براى گاوها در دهه 1970 توسعه یافت و نتیجه آن کاهش شیوع 
عفونت گاوهاى سلى در استرالیا بود. مدارك اپیدمیولوژیک داللت بر این دارد که صاریغ (اپوسوم) دم برسى 
استرالیائى (یک نوع کیسه دار) گونه اى که در نیوزلند هم معرفى شده است و به دنبال آن آهوهاى مزرعه اى، 
کنترل صاریغ ها (اپوسوم) توسط تقسیم بندى مناطق مختلف کشور و  ناقلین اصلى سل گاوى هستند. متعاقباً 
کنترل و محدود نمودن حرکت گاوها (مشابه قرنطینه) براى حل مشکل فوق، تحت برنامه مراقبت سل معرفى 
شد. در ناحیه اى در آمریکاى التین و کارائیب (یازده کشور) که داراى تقریباً 75٪ جمعیت کلى گاوها بودند، 

شیوع باالى سل گاوى به صورت رسمى تائید و نیاز به اصالح برنامه هاى کنترلى در نظر گرفته شد.
مایکوباکتریـوم بویـس از 9,5 تـا 15 درصـد بیمـاران جدیـدا" شناسـایى شـده جـدا شـد و مولفیـن نتیجـه 
گرفتنـد کـه در مراکـز دامپـرورى، سـل یـک بیمـارى شـغلى اسـت. دیگـر بررسـى هاى انجام شـده در سـوئد و 
آلمـان نشـان داده اسـت کـه عفونت سـل در افـراد نواحى مختلف یه میزان شـیوع عفونت سـل در گاو وابسـته 

اسـت مخاطـره عفونـت در انسـان به میـزان شـیوع عفونت سـل در گاو ارتبـاط دارد.
 در مـورد مخـزن احتمالـى مایکوباکتریـوم بویـس، گورکـن اروپائـى به عنوان یـک میزبان مسـتعد احتمالى 
مهـم در بریتانیـاى کبیـر شـناخته شـده اسـت، در حالیکـه در نیوزلنـد اپوسـوم (یک نوع کیسـه دار دم برسـى 
اسـترالیایى) منبـع اصلـى عفونت گاوها در موارد جدید سـل گاوى محسـوب مى شـود. در اسـترالیا، مارسـوپیال 
(یـک نـوع جانـور کیسـه دار) به عنـوان میزبـان مسـتعد مـورد شناسـایى قـرار گرفتـه اسـت. در سـوئد احتماال 
گله هـاى آهـو در معـرض عفونـت مایکوباکتریوم بویس بوده اند و برنامه هاى کنترلى برایشـان مقرر شـده اسـت.

آثار اقتصادى
اگرچـه کـه بیمـارى سـل گاوى در تمام دنیا مورد شناسـایى قـرار گرفت ولى بـا برنامه کنترل و ریشـه کنى 
بیمـارى در بسـیارى از کشـورها حـذف و یـا نزدیـک به حذف شـد. کشـورهایى که اخیـراً آن ها را تحـت عنوان 
کشـورهاى عـارى از سـل طبقه بنـدى مى نماینـد شـامل اسـترالیا، ایسـلند، دانمـارك، سـوئد، نـروژ، فنالنـد، 
اتریـش، سـویس، لوکزامبـورگ، التیو، اسـلواکى، لیتوانـى، اسـتونى، جمهورى چک، کانـادا، سـنگاپور، جامایکا، 
باربـادو و اسـرائیل اسـت. همچنیـن برنامـه ریشـه کنى بیمـارى در دیگـر کشـورهاى اروپایـى و ژاپـن، نیوزلند، 
ایـاالت متحـده، مکزیـک و برخـى از کشـورهاى جنـوب و مرکـز آمریـکا در حـال اجـرا اسـت. بااین وجـود کـه 
بیمـارى سـل گاوى در اکثـر ایالت هـاى آمریـکا ریشـه کن شـده ولى گاهـا گزارش هایـى از چند گله آلـوده اخذ 
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مى شـود و تعـداد معـدودى از ایالت هـا نیـز به صـورت متنـاوب وضعیت عارى از سـل خود را از دسـت مى دهند. 
بخصـوص در میشـیگان بـه دلیـل کانون هـاى آلودگـى در قوچ هاى دم سـفید وحشـى این حالت دیده مى شـود.

ازنقطه نظـر ضـرر اقتصـادى در ایـران هنـوز آمـار مشـخصى برآورد نشـده اسـت ولـى یکى از خسـارت هاى 
قابل محاسـبه اینسـتکه سـالیانه تنهـا حـدود 3000 رأس گاو در ایـران بـه دلیـل این بیمارى کشـتار مى شـود.
ــى  ــکا به تنهای ــت میشــیگان آمری ــر صنعــت توریســم در ایال ــار ســوء اقتصــادى بیمــارى ســل گاوى ب آث
ســالیانه 25 میلیــون دالر بــرآورد شــده اســت و ادامــه رونــد ضــرر اقتصــادى اضافــه بــر مبلــغ فــوق را ســالیانه 
ــن  ــارت ای ــزان خس ــن می ــد (رف)، همچنی ــر نموده ان ــون دالر ذک ــر 40 میلی ــون و حداکث ــل 20 میلی حداق
ــه صنعــت دامپــرورى میشــیگان طــى پنــج ســال بیــش از 22-74 میلیــون دالر و در تگــزاس  بیمــارى را ب
بیــش از 260 میلیــون تــا 1/1 بیلیــون تخمیــن زده انــد. بیشــتر منابــع نیــز ضررهــاى اقتصــادى ناشــى از ایــن 

ــد. ــان کرده ان بیمــارى را بســیار عمــده بی

آثار بهداشتى
بیمـارى سـل کـه به عنـوان طاعـون سـفید شـناخته مى  شـد سـبب مـرگ بسـیارى در اروپـا و امریـکا در 
قـرن 19 بـود، چنانچـه تخمیـن میـزان مرگ ومیـر ناشـى از ایـن بیمـارى در سـال 1830 بسـیار بـاال بـود (از 
هـر 100/000 نفـر 400 نفـر). باوجـود ایـن کـه مرگ ومیـر ناشـى از سـل تـا سـال 1900 بـه 200 نفـر در هر 
100000 نفـر کاهـش پیـدا کـرد، تنهـا روش درمانـى موجـود در آن زمان جراحى بود. شـیمى درمانـى مؤثر و 
برنامه هـاى واکسیناسـیون ب.ث.ژ در کنـار بهبـود شـرایط زندگـى کاهـش معنـادارى را در ابتالى افـراد به این 
بیمـارى نشـان داد چنانکـه در کشـورهاى صنعتـى این میـزان از 200 نفـر در 100000 نفر در سـال 1900 به 
کمتـر از 10 در 100000 در سـال 1980 کاهـش پیـدا نمـود. علیرغـم ایـن تالش هـا بـا پیدایش بیمـارى ایدز 
آمـار سـل رو بـه افزایـش گذاشـته و در بیشـتر مناطـق گزارش شـده ایـن آمار تـا 3 برابر افزایش داشـته اسـت. 
در سـال هاى اخیـر گزارش شـده اسـت. از سـال 1985 تاکنـون ایـن باکتـرى از بسـیارى مبتالیـان جداشـده 
کـه نسـبت بـه درمـان دارویـى رایـج مقـاوم بوده انـد در ایـن رابطـه عواملى ازجملـه عـدم رعایت طـول درمان 
و عفونـت بـا ویـروس HIV در رونـد بیمـارى دخیـل بوده انـد. البتـه ذکـر ایـن نکتـه الزامیسـت کـه ایـن نـوع 
بیمـارى در کشـورهاى درحال توسـعه ازجملـه آفریقـا، جنوب شـرق آسـیا، آمریکاى التیـن و حـوزه کارائیب از 

بزرگ تریـن معضـالت بهداشـتى محسـوب مى شـود.
در طول قرن بیسـتم میزان بروز بیمارى سـل در کشـورهاى صنعتى پیشـرفته در حال کاهش بود که متأسـفانه 
ایـن رونـد رو بـه کاهـش در کشـورهاى درحال توسـعه دیده نمى شـد. شـیوع مجـدد بیمـارى در قرون قبل تا سـال 
1999 میـالدى حکایـت از درگیـر بـودن تمام کشـورها با مایکوباکتریوم ها دارد. با جهانى شـدن بیمـارى مهلک ایدز 
و مسـئله حائـز اهمیـت مقاومـت چند داروئى در امر مبارزه با بیمارى سـل، سـازمان بهداشـت جهانـى (WHO) در 
سـال 1993 سـل را یـک بیمـارى با اولویت نخسـت عنـوان نمود. در حـال حاضر با توجـه به داده هاى آمارى شـاید 
بتـوان گفـت که بیمارى سـل مهم ترین بیمارى عفونى انسـان و دام اسـت. نزدیک به یک سـوم از مـردم جهان دچار 

عفونت سـل هسـتند و درصد قابل توجهى از دام ها آلوده به باسـیل سـل هسـتند.
در حـال حاضـر بیمـارى سـل در کشـورهاى درحال توسـعه به عنـوان یکـى از معضالت بهداشـتى و مسـائل 
اقتصـادى اسـت کـه سـاالنه حـدود 8 میلیون مورد جدیـد از این بیمارى گزارش شـده و از این میـان 3 میلیون 
قربانـى مى گیـرد. عـالوه بـر ایـن سـایر عفونت هـاى هم زمـان نظیـر HIV نیـز تلفـات ایـن بیمـارى را به طـور 

قابل توجهـى افزایش داده اسـت.
امـروزه نیـز بیمـارى سـل به عنـوان یک بیمـارى مهـم و خطرناك تلقى مى شـود و زندگـى روزمـره بیمار را 

بشـدت تحـت تأثیر قـرار مى دهد.
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آینده نگرى و چشم انداز
 شناسایى پروتئین هاى مایکوباکتریایى، تهیه و تخلیص آن جهت تشخیص آلودگى مایکوباکتریوم و سل

 تولید پروتئین هاى نوترکیب جهت تشخیص آلودگى با مایکوباکتریوم و سل
 تولید کیت تشخیص سل با استفاده از ترشح گاما انترفرون در مواجهه با پروتئین هاى مایکوباکتریایى

 تولید کیت تشـخیص سـل انسـانى با اسـتفاده از ردیابى ترشـح گامـا انترفرون در مواجهه بـا پروتئین هاى 
CFP-10 و ESAT6 تخلیص شـده مایکوباکتریوم هـاى بیمارى زاى کمپلکس توبرکلوزیس با اسـتفاده از

 مطالعه واکسن تحت واحد کاندید سل گاوى با استفاده پروتئین هاى نوترکیب

توبرکولین مرغى

معرفى محصول
 توبرکولیـن مرغـى محصولـى اسـتریل و رقیـق شـده ازآنتى ژن حاصـل از سـویه D4، مایکوباکتریـوم آویوم 
تحـت گونـه آویوم اسـت که پس از طى مراحل پیچیده و حسـاس تولید شـامل کشـت درمحیطهاى اختصاصى 
و پـس از تصفیـه و ترسـیب بـا اسـتفاده از تـرى کلـرو اسـتیک اسـید، به میـزان IU 2500 رقیق سـازى شـده 
و نهایتـا" پـس از فیلینـگ و بسـته بندى جهـت مصـرف عرضـه مى شـود. به منظـور اجتنـاب از بـروز اشـتباه در 
تفکیـک توبرکولیـن آمـاده مصـرف مرغى از توبرکولیـن گاوى یا پسـتانداران مقدار معینى رنـگ قرمز بیولوژیک 

بـه نمونه مرغـى افزوده مى شـود.
ــه ازنظــر خــواص بیوشــیمیایى و  ــا دســتورالعمل OIE و آنتــى ژن حاصل ــق ب کلیــه مراحــل، تولیــد مطاب
بیولوژیکــى منطبــق بــر پروتکل هــاى توصیه شــده و دســتورالعمل آزمایشــگاه هاى مرکــزى ویبریــج انگلســتان 

ــود. ــد مى ش تولی
ــه  ــى ودرنتیج ــور تشــخیص ســل گاوى از مرغ ــام تســت مقایســه اى، به منظ ــت انج ــن محصــول جه ای
ازنظــر کنتــرل و ریشــه کنى بیمــارى ســل گاوى و همچنیــن بیمــارى یــون کاربــرد دارد. اســاس ایــن تســت 
ــون مقایســه اى کــه  ــدى یــک نوبتــى مقایســه اى اســت. آزم ــق 0.1mL از PPD به صــورت داخــل جل تزری
ــن  ــور روش ــود به منظ ــام مى ش ــان انج ــن گاوى و هم زم ــق توبرکولی ــل تزری ــدك از مح ــه اى ان ــا فاصل ب
ســاختن و حــذف حساســیتهاى غیــر اختصاصــى ازجملــه یــون و احتمــاال" ســایر مایکوباکتریومهــاى محیطــى 
ــه  ــج اســت ک ــورهایى رای ــه روش تســت دوم در کش ــر اســت ک ــه ذک ــرد. الزم ب ــرار مى گی ــتفاده ق مورداس
برنامــه ریشــه کنى ســل را مورداجــرا قــرار مى دهنــد. از ایــن فــرآورده به طــور گســترده در ماکیــان اهلــى و 
به عنــوان یــک آزمایــش تشــخیصى مفیــد نیــز مــى تــوان اســتفاده کــرد ولــى مهم تریــن کابــرد ایــن فــراورده 

ــن اســت. ــاى گاو در تســت مقایســه اى توبرکولی در گله ه
تسـت در ماکیـان: ایـن روش شـامل تزریـق داخل جلـدى 0,3 تا 0,5 میلى لیتـر از عصـاره توبرکولین مرغى 
(حـاوى 2500 واحـد بین المللـى) در ریـش پرنـده اسـت. ایـن آزمایـش بـراى سـایر گونه هـاى پرنـدگان کمتر 
مفیـد بـوده، زیـرا بیشـتر گونه هـاى پرندگان فاقد ریـش یا تاج بـدون پر بوده، گرچـه مى تـوان از نواحى مخرج، 
پـرده بالـى، پلک هـا، پوسـت دوره مفصـل زانـو، بالشـتک کـف پایـى و در شـترمرغ ها از پوسـت ناحیـه پشـتى 
حفـره شـنوایى اسـتفاده نمـود. ایـن آزمایـش را مى بایسـت پـس از 48 سـاعت قرائت نمـود. هر گونه تـورم در 
ناحیـه تزریـق از یـک نـدول سـفت کوچک بـه قطر حـدود 5 میلى متر تـا یک ادم و تورم شـدید نشـان دهنده 
مثبـت بـودن آزمایـش اسـت. در ابتـداى عفونـت و انتهـاى آن موارد منفـى کاذب ایجاد مى شـود. ایـن آزمایش 

در مقایسـه با الیـزا اختصاصیت بیشـترى دارد.
تسـت در گاو: اسـاس تسـت توبرکولیـن تزریـق داخـل جلـدى 0/1 میلى لیتـر از توبرکولیـن بـا اسـتفاده از 
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سـرنگ وسـوزن اسـتریل اسـت. چگونگـى انجـام تسـت به شـرح ذیل اسـت:
محل توصیه شده جهت تزریق یک سوم میانى گردن است.

موضـع موردنظـر را تراشـیده و سـپس بـا یـک مـاده مناسـب ضدعفونـى نمائیـد. چنـد لحظـه صبرکنید تا 
محـل تزریق خشـک شـود.

درپـوش پالسـتیکى ویال هـاى مربـوط بـه توبرکولیـن مرغـى و گاوى را بامـاده مناسـب ضدعفونـى کنیـد. 
تاخشـک شـدن درپـوش چنـد لحظـه منتظـر بمانید.

پـس از طـى زمـان فـوق با اسـتفاده از دو سـرنگ مخصـوص تزریـق توبرکولین به طور جداگانه سـر سـوزن 
هـر یـک از آن هـا را بـه آرامـى د رداخل درپـوش پالسـتیکى ویالهـاى توبرکولیـن مرغـى و گاوى وارد نمائید و 

0/1 میلى لیتـر از PPD را بـه داخـل سـرنگ ها بکشـید.
دو تزریـق را هم زمـان بنحـوى کـه فاصلـه دو محل حدود 15-12 سـانتى متر باشـد انجام دهیـد بنحوى که 
سرسـوزن با زاویه مناسـب بین جلد وارد شـود. در صورتى که سـر سـوزن در محل مناسـب خود باشـد، محل 

تزریـق بـه انـدازه یک نخودمتورم مى شـود کـه پس از چنـد دقیقه محو مى شـود.
توجـه: در صورتیکـه تزریـق بـا موفقیـت توأم نباشـد باید مراحل فـوق مجـددا" در طرف دیگر انجـام گیرد. 
هیچگونـه پوشـش خاصـى جهـت انجـام ایـن آزمایـش موردنیاز نیسـت. درهـر حال حجـم تزریق نبایـد از 0,2 

میلى لیتر بیشـتر باشـد.
قرائت آزمایش:

تسـت پس از گذشـت 72 سـاعت قرائت مى شـود. قرائت بر اسـاس مشـاهده و اندازه گیرى میزان ضخامت 
پوسـت در محل تزریق اسـت و باید توسـط همان فردى که تزریق را انجام داده اسـت قرائت شـود. حساسـیت 
تنهـا بـا تـورم قابـل قبول اسـت. ضخامـت پوسـت در موضـع موردنظر و حتى مشـخصات تـورم قابـل لمس در 

محـل، قبـل و بعـد از تزریـق بایـد به وسـیله کولیس انـدازه گیرى وبر حسـب میلى متر ثبت شـود.
 قرائت تست بر مبناى نتایج ذیل حاصل مى شود.

تفاوت ضخامت پوست دردو ناحیه تزریق شده (mm (نتیجه
> 4mm   +

4mm-2 مشکوك
-  ≤ 2mm

تداخل دارویى:
واکنـش بـه آزمایـش تـا 6 هفتـه پـس از مصـرف داروهـاى کورتیکواسـتروئیدى یا سـایر داروهـاى تضعیف 

کننـده ایمنـى کاهـش مى یابد.

عوارض جانبى:
ایـن محصـول ازنظـر ناقـص الخلقـه زایـى یـا اختـالل در بـارورى موردبررسـى قـرار نگرفتـه اسـت. تجارب 
آزمایشـگاهى در انسـان و حیوانـات در خصـوص تزریـق تصادفـى توبرکولیـن گاوى جزءواکنش هـاى موضعـى 
چیـزى را نشـان نمى دهـد. حتى در افراد بسـیار حسـاس هم بندرت راکسـیون شـدید و عمومى اتفـاق مى افتد. 
امـا تجربـه نشـان داده اسـت کـه در اپراتورهـاى بسـیار حسـاس، تزریـق تصادفـى توبرکولیـن داراى واکنـش 

عمومـى اسـت کـه ایـن افراد بایـد از انجـام دادن تسـت معاف شـوند.
در حـال حاضـر تنهـا روش شناسـایى گاو هاى آلـوده در ایـران و اکثر نقاط جهـان آزمون توبرکولین اسـت. از 
حـدود سـه دهـه قبل در کشـور ایـران از توبرکولین پسـتانداران و توبرکولیـن مرغى به صورت آزمـون بین جلدى 
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– مقایسـه اى جهـت تشـخیص دام هـاى مسـلول اسـتفاده میشـده اسـت و معمـوالً گاوهایـى کـه آلوده بـه انواع 
مایکوباکتریوم هـاى بیمارى زا هسـتند شناسـایى و کشـتار مى شـوند.

 تاریخچه محصول
 اولیـن بـار توبرکولیـن توسـط پزشـک آلمانـى بنـام روبـرت کـخ از کشـت مایکوباکتریـوم سـل در محیـط 
گلیسـیرین دار تهیـه و بعـدا" در اثـر حـرارت و تبخیر تغلیظ شـد و به یک دهم حجم اولیه رسـید و سـپس وى 
آن را از فیلترهـاى مخصـوص گذرانـد. مایـع به دسـت آمده قهـوه اى رنگ بود این فرآورده مشـتمل بـر ترکیبات 
جـدارى، سیتوپالسـمى و اتولیتیکـى متنوعـى از باسـیل هاى سـل و نیـز ترکیبـات محیـط کشـت بـود و چون 
اقـدام خاصـى بـراى جداسـازى و تخلیـص مـاده یا مـواد مؤثر ایـن فـرآورده انجام نمى شـد، ماده به دسـت آمده 
درواقـع مخلوطـى از انـواع ترکیبـات حاصـل از رشـد میکـروب سـل همراه بـا ترکیبات محیط کشـت بـود. کخ 
بعـداً بـا ایـن اعتقـاد کـه جزء فعـال توبرکولیـن، پروتئین و یا دسـت کم از ترکیبات وابسـته به آن اسـت، تالش 
کـرد تـا بـا افـزودن مواد رسـوب دهنده مختلف مثـل الکل آن را جدا سـازد، اما بنا بـه دالیلى ایـن کار را دنبال 
نکـرد. طبـق تعریف سـازمان بهداشـت جهانـى، توبرکولین قدیمى یـک پالوده تغلیظ شـده حـاوى فرآورده هاى 
محلول ناشـى از رشـد و انهدام باسـیل سـل رشـد کرده در محیط مایع اسـت. یک میلى لیتر از این توبرکولین 
معـادل 100/000 واحـد توبرکولیـن اسـت. تولیـد ایـن ماده آسـان اسـت ولى با معایـب زیادى همراه اسـت که 

بـه همیـن دلیـل امـروزه کاربرد این نوع توبرکولین منسـوخ شـده اسـت.
طبق گزارش هاى سـالیانه، از سـال 1328 ه.ش تالشـهائى جهت تولید توبرکولین در موسسـه تهیه مى شـد 
امـا هنـوز آزمایشـگاه خاصـى بـراى ایـن کار در نظـر گرفتـه نشـده بـود. بـا عنایت بـه اینکـه تولیـد توبرکولین 
باعـث ایجـاد حساسـیت ناراحـت کننـده اى در کارکنان آزمایشـگاه مى شـددر سـال 1333 تصمیم گرفته شـد 
تـا سـاختمان خاصـى بـراى تولیـد این محصـول در نظر گرفته شـود و تا سـال 1334 تولیـد توبرکولین قدیمى 

بـه روش کخ جهت مصرف پزشـکى و دامپزشـکى اسـتفاده شـد.
از سـال 1335 تالش هایـى جهـت تولیـد توبرکولیـن جدیـد بـا اسـتفاده از روش هـاى اسـتاندارد و منطبـق بر 
پروتکل انسـتیتو ویبریج انگلسـتان صورت گرفت. در سـال 1336 تولید توبرکولین پسـتانداران و مرغى آغاز شـد.

اهمیت و ضرورت
 نخسـتین بـار سـل در ماکیـان در سـال 1884 به عنوان یـک بیمارى مجزا تشـخیص داده شـد. از آن زمان 
شناسـایى بیمـارى به سـرعت در بسـیارى از کشـورها آغاز شـد. ایـن بیمارى قابل انتقـال به پرنـدگان و برخى از 

پسـتانداران به ویژه خوك اسـت
در ایـران از سـال 1342 برنامـه ریشـه کنى سـل گاوى در جریـان اسـت، و نشـان داده شـده مایکوباکتریـوم 
اویـوم قـادر اسـت گاو را بـه آزمایـش توبرکولیـن و یونین حسـاس کنـد. عالوه بر ایـن گونه مرغى بیمارى سـل 
یکـى از شـایع ترین علـل مرگ ومیـر در افـراد دچـار نقـص سیسـتم ایمنـى اسـت و از عوامـل اصلـى مرگ ومیر 
در بیمـاران ایـدزى عفونـت بـا مایکوباکتریـوم اویـوم تحت گونه اویوم اسـت. سـازمان بهداشـت جهانى در سـال 
1993 سـل را یـک بیمـارى بـا اولویـت نخسـت عنـوان نمـود. در حـال حاضـر با توجـه بـه داده هاى آمارى شـاید 
بتـوان گفـت کـه بیمـارى سـل از مهم تریـن بیمارى هـاى عفونـى انسـان و دام اسـت. نزدیک بـه یک سـوم از مردم 
جهـان دچـار عفونـت سـل بـوده و درصد قابل توجهى از دام ها نیز آلوده به باسـیل سـل هسـتند. همچنیـن نظر به 
اهمیـت تداخـل در امـر ریشـه کنى سـل گاوى و دشـوار بـودن کنتـرل و حذف بیمـارى در هنگام بـروز واگیرى 
در باغ وحش هـا و خطـر از دسـت رفتـن گونه هاى نـادر پرنـدگان و اهمیت زئونوتیـک بودن بیمارى، جداسـازى 
و شناسـایى مولکولـى ایـن باکتـرى از اهمیـت ویـژه اى برخـوردار اسـت. شناسـایى منابـع عفونـت، مسـیرهاى 
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انتقـال و پیـدا نمـودن مخـازن یکـى از مهم تریـن چالش هـاى اصلـى در برنامـه ریشـه کنى بیمارى هـا اسـت. 
جهـت نیـل بـه ایـن هـدف تمایـز سـویه هاى مختلـف مایکوباکتریـوم اویـوم تحـت گونـه اویـوم الزامى بـه نظر 
مى رسـد. مایکوباکتریـوم اویـوم کمپلکـس، 28 سـروتیپ دارد. امـروزه اسـتفاده از روش هـاى سـرولوژیک براى 
بررسـى اپیدمیولـوژى جدایه هـاى مایکوباکتریـوم اویـوم تحت گونه اویـوم در پرندگان به علت اینکـه تنها داراى 
3 سـروتیپ هسـت و وجـود یکسـرى جدایه هایـى کـه خاصیـت اتوآگلوتیناسـیون دارنـد محدودیـت دارد و بـا 
اسـتفاده از تکنیـک RFLP مى تـوان مطالعـات اپیدمیولـوژى را باقدرت تمایز بیشـتر و مناسـب تر انجـام داد. به 
دسـت آوردن الگـوى آنتى بیوگـرام ایـن باکتـرى ازلحـاظ جنبه بهداشـت عمومى و کمک بیشـتر به افـراد دچار 

نقصـان ایمنـى و درگیـر با ایـن بیمـارى حائز اهمیت اسـت.
محیـط آلـوده به ویـژه خـاك و بسـتر آلـوده مهم تریـن منابـع انتقـال عفونـت بـه حیوانات غیـر آلـوده بوده. 
مهم تریـن راه انتقـال عفونـت در پرنـدگان ناشـى از خـوردن غذا و آب آلوده اسـت (انتقـال دهانـى، روده اى). بعد از 
بلع، میکروارگانیسـم در تمام بدن پرنده پخش مى شـود و بعد از تکثیر توسـط مدفوع دفع و منتشـر مى شـود. اگر 
باکترى استنشـاق شـود ممکن اسـت جراحات ریوى توسـعه یابند، تهاجم پوسـتى نیز ممکن اسـت رخ دهد اگرچه 
انتشـار از طریـق تخم مرغ هـاى آلـوده نیـز ایجاد مى شـود ولـى از روش هاى معمول انتشـار نیسـت و در جوجه هاى 
هـچ شـده از ایـن تخم مرغ هـا پیشـرفت و گسـترش سـل پرنـدگان دیده نشـده. همچنین ایـن بیمـارى مى تواند از 
طریـق الشـه هاى آلـوده کـه جهـت تولید پودر گوشـت اسـتفاده مى گردنـد، باعث آلودگـى ماکیان صنعتـى گردد. 

کانى بالیسـم هـم ممکن اسـت در انتقال بیمارى نقش داشـته باشـد.
سـل پرنـدگان، یـک بیمارى فراگیـر و جهانى در پرندگان آزاد و اهلى اسـت اما اغلب در مناطق شـمالى سـرد ایجاد 
و وقـوع پیـدا مى کنـد. اگرچـه به دلیل اینکـه این بیمارى یک بیمارى مزمن اسـت و ممکن اسـت مـدت طوالنى پرنده 
بـه عفونـت مایکوباکتریـوم اویـوم آلـوده باشـد، درنتیجه در تمـام طول سـال امکان بروز سـل هم در پرندگان وحشـى و 
هـم در پرنـدگان در قفـس وجـود دارد. باالترین درجه عفونت در ماکیان و توسـط سـرووارهاى 1، 2، و 3 ایجاد مى شـود. 
بـر طبـق ایـن مطالعـات، از عواملـى کـه در بروز فصلى سـل پرنـدگان مهاجـر تأثیـر دارند مى تـوان به تغییـر در مکان 
زندگـى طبیعـى کـه بـه آن عـادت دارنـد، پایه غذایـى در طول سـال و ارتبـاط بین گونه اى اشـاره کرد. به نظر مى رسـد 
فاضالب هـاى آلـوده و آب هـاى دفعى حاوى باسـیل سـل، که نزدیک شـکارگاه ها وجود دارنـد و آماده پذیـرش پرندگان 
آبـى هسـتند به عنـوان یکـى از منابع محسـوب مى شـوند، از سـوى دیگـر گونه هاى شـکارچى و آشـغال جمع کن مثل 
پرنـدگان شـکارچى و کالغ هـا در طـول دوره هـاى مختلف سـال، اغلـب غذاهـاى آلـوده را مى خورند و بدیـن ترتیب در 
معـرض آلودگـى قـرار مى گیرنـد. ارتباط بین پرندگان وحشـى، ماکیـان و دام هاى اهلـى اغلب به فصول خاصى از سـال 
کـه مربـوط به فعالیت هاى کشـاورزى اسـت مربوط مى شـود. پرندگان وحشـى ممکن اسـت در زمان کود دهـى (بهار)، 
که معموالً زمین هاى کشـاورزى شـخم زده مى شـوند از طریق خاك در معرض مایکوباکتریوم اویوم قرار گیرند، بنابراین 
شـرایط محلى مى تواند به میزان زیادى روى حساسـیت پرندگان به بیمارى سـل و شـیوع آن در پرندگان در قفس تأثیر 
بگذارد. بر اسـاس گزارش هاى مختلف حساسـیت پرندگان اسـیر به بیمارى سـل، در شرایط تغذیه ناکافى، جمعیت باال، 

رطوبت، سـرما، تهویـه ضعیف و مکان هاى نگهـدارى غیربهداشـتى، افزایش مى یابد.
هیـچ واکسـن تجـارى بـراى اسـتفاده در پرنـدگان وجود ندارد. واکسـن هاى تجربـى زنده و کشـته متعددى 
جهـت محافظـت ماکیـان در مقابل این بیمارى ارزیابى شـده. بیشـترین محافظـت در مورد ماکیان واکسـینه، با 
واکسـن زنده مایکوباکتریوم اینتراسـلوالر سـرووار 6 بعد از اسـتفاده دهانى با 70٪ محافظت بعد از مواجه عضالنى 
بـا مایکوباکتریـوم اویـوم به دسـت آمده. همچنیـن واکسـن هاى نوترکیـب و تحـت واحـد هـم به صـورت تجربـى 
آزمایش شـده اند. واکسیناسـیون تعـداد جراحـات و باسـیل را در هـر گرم کاهـش داده اما مانع عفونت نمى شـود

بیمـارى سـل تقریبـاً در تمـام کشـورهاى جهـان وجـود دارد، ولى میزان شـیوع ایـن بیمارى چه در انسـان 
و چـه در دام متفـاوت اسـت. بیـن میـزان شـیوع بیمـارى در کشـورهاى صنعتـى و کشـورهاى درحال توسـعه 
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

اختـالف زیـادى وجـود دارد. در کشـورهاى صنعتـى مبـارزه بـا سـل گاوى پیشـرفت زیـادى کـرده و مى تـوان 
گفـت در حـال ریشـه کنى اسـت درصورتى کـه در کشـورهاى در حـال رشـد نه تنهـا پیشـرفتى نداشـته بلکه در 
برخـى مـوارد حالت عکس آن هم مشـاهده شـده اسـت. اطالعـات موجود از 155 کشـور جهان میزان بروز سـل 
دامى را در 21 کشـور کم و اسـتثنایى، در 68 کشـور کم و انفرادى، در 21 کشـور متوسـط و در 45 کشـور باال 

و زیـاد نشـان مى دهد.
از قدیم االیـام کنتـرل سـل گاوى در اروپـا به وسـیله انجام تسـت توبرکولین در گاوها و کشـتار حیوانـات بیمار و 
پاسـتوریزه کـردن صنعتـى شـیر صـورت مى گرفت. در فرانسـه قبـل از پاستوریزاسـیون شـیر، مایکوباکتریوم بویس 
مسـئول 10٪ موارد سـل انسـانى بود. در سـال 1937 مایکوباکتریوم بویس از 6/9٪ موارد سـل انسـانى مجزا شـد، 
درحالى کـه بیـن سـال هاى 1951 و 1965 ایـن درصـد تـا 4/3٪ کاهش یافت. در انگلسـتان و ویلز تخمین زده شـد 
که مایکوباکتریوم بویس تنها 1٪ کل موارد جداشـده از مایکوباکتریوم هاى بیماران انسـانى را تشـکیل مى دهد. براى 
بـه دسـت آوردن گله هـاى رسـمى عـارى از سـل، کمیتـه اروپائى در سـال 1975 آئین نامه سـختى را بـراى تجارت 
گاوهـا تنظیـم نمـود. همـه حیوانات مى بایسـتى هیچ گونـه عالئم بالینى سـل را نداشـته و در تسـت توبرکولینى که 
به وسـیله دامپزشـکان رسـمى هر شـش ماه یک بار انجام مى پذیرفت منفى باشـند. در کانادا سـل گاوى در خانواده 
بویـده به عنـوان یـک مشـکل بالقـوه در دهه 1990 تشـخیص داده شـد. در آمریکا ریشـه کنى سـل گاوى تا اواسـط 
دهه 1990 کامل نشـد و شـیوع سـل گاوى در گله هاى عفونى 0/003٪ تخمین زده شـد و سـل گاوى تا سال 1994 
حداقـل در هشـت ایالـت آمریـکا و پورتوریکـو باقـى بود. بیشـتر گله هـاى عفونى و در معـرض، در طى بررسـى هاى 
اپیدمیولوژیـک با انجام تسـتهاى مرتب مورد شناسـایى قرار گرفتند. به سـبب اهمیت اقتصادى صـادرات در گاوهاى 
صنعتـى اسـترالیا و نیوزلنـد، برنامـه تسـت سـل سـریعاً آغـاز و برنامـه ریشـه کنى در گاوهاى شـیرى به طـور دقیق 
در مراحـل اولیـه برنامـه فـوق بـه کار گرفته شـد. برنامه هاى ریشـه کنى بـراى گاوهـا در دهه 1970 توسـعه یافت و 
نتیجه آن کاهش شـیوع عفونت گاوهاى سـلى در اسـترالیا بـود. مدارك اپیدمیولوژیک داللت بر ایـن دارد که صاریغ 
(اپوسـوم) دم برسـى اسـترالیائى (یـک نـوع کیسـه دار) گونه اى که در نیوزلند هم معرفى شـده اسـت و بـه دنبال آن 
آهوهاى مزرعه اى، ناقلین اصلى سـل گاوى هسـتند. متعاقباً کنترل صاریغ ها (اپوسـوم) توسـط تقسـیم بندى مناطق 
مختلـف کشـور و کنتـرل و محـدود نمـودن حرکـت گاوها (مشـابه قرنطینـه) براى حل مشـکل فوق، تحـت برنامه 
مراقبـت سـل معرفى شـد. در ناحیـه اى در آمریکاى التیـن و کارائیب (یازده کشـور) که داراى تقریبـاً 75٪ جمعیت 
کلـى گاوهـا بودنـد، شـیوع بـاالى سـل گاوى به صـورت رسـمى تائید و نیـاز به اصـالح برنامه هـاى کنترلـى در نظر 

شد. گرفته 
دیگـر بررسـى هاى انجام شـده در سـوئد و آلمان نشـان داده اسـت کـه عفونت سـل در افراد نواحـى مختلف 
به میزان شـیوع عفونت سـل در گاو وابسـته اسـت مخاطره عفونت در انسـان به میزان شـیوع عفونت سـل در 

گاو ارتباط دارد.
در مـورد مخـزن احتمالـى مایکوباکتریـوم بویـس، گورکـن اروپائـى به عنوان یـک میزبان مسـتعد احتمالى مهم 
در بریتانیاى کبیر شـناخته شـده اسـت، درحالى که در نیوزلند اپوسـوم (یک نوع کیسـه دار دم برسـى اسـترالیایى) 
منبـع اصلـى عفونت گاوها در موارد جدید سـل گاوى محسـوب مى شـود. در اسـترالیا، مارسـوپیال (یک نـوع جانور 
کیسـه دار) به عنـوان میزبـان مسـتعد مـورد شناسـایى قرار گرفته اسـت. در سـوئد احتمـاالً گله هاى آهـو در معرض 

عفونـت مایکوباکتریـوم بویـس بوده اند و برنامه هاى کنترلى برایشـان مقرر شـده اسـت.

آثار اقتصادى
اگرچــه کــه ایــن بیمــارى در تمــام دنیــا مــورد شناســایى قــرار گرفــت ولــى بــا برنامــه کنتــرل و ریشــه کنى 
ــا را  ــراً آن ه ــه اخی ــورهایى ک ــد. کش ــذف ش ــه ح ــک ب ــا نزدی ــذف و ی ــورها ح ــیارى از کش ــارى در بس بیم
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تحــت عنــوان کشــورهاى عــارى از ســل طبقه بنــدى مى نماینــد شــامل اســترالیا، ایســلند، دانمــارك، ســوئد، 
نــروژ، فنالنــد، اتریــش، ســویس، لوکزامبــورگ، التویــا، اســلواکى، لیتوانــى، اســتونى، جمهــورى چــک، کانــادا، 
ــه ریشــه کنى بیمــارى در دیگــر کشــورهاى  ــادو و اســرائیل اســت. همچنیــن برنام ــکا، بارب ســنگاپور، جامائی
اروپایــى و ژاپــن، نیوزلنــد، ایاالت متحــده، مکزیــک و برخــى از کشــورهاى جنــوب و مرکــز آمریــکا در حــال 
ــکا ریشــه کن شــده ولــى گاهــى  اجــرا اســت. بااین وجــود کــه بیمــارى ســل گاوى در اکثــر ایالت هــاى آمری
ــاوب  ــورت متن ــز به ص ــا نی ــدودى از ایالت ه ــداد مع ــود و تع ــذ مى ش ــوده اخ ــه آل ــد گل ــى از چن گزارش های
وضعیــت عــارى از ســل خــود را از دســت مى دهنــد. بخصــوص در میشــیگان بــه دلیــل کانون هــاى آلودگــى 

ــده مى شــود. ــت دی ــن حال ــاى دم ســفید وحشــى ای در قوچ ه
ازنقطه نظـر ضـرر اقتصـادى در ایـران هنـوز آمـار مشـخصى برآورد نشـده اسـت ولـى یکى از خسـارت هاى 
قابل محاسـبه ایـن اسـت کـه سـالیانه تنهـا حـدود 3000 رأس گاو در ایـران بـه دلیـل ایـن بیمـارى کشـتار 

مى شـود.
 آثـار سـوء اقتصـادى بیمـارى سـل بـر صنعـت توریسـم در ایالـت میشـیگان آمریـکا به تنهایى سـالیانه 25 
میلیـون دالر بـرآورد شـده اسـت و ادامه روند ضـرر اقتصادى اضافه بر مبلغ فوق را سـالیانه حداقـل 20 میلیون 
و حداکثـر 40 میلیـون دالر ذکـر نموده انـد همچنیـن میـزان خسـارت ایـن بیمـارى را بـه صنعـت دامپـرورى 
میشـیگان طـى پنـج سـال بیـش از 22-74 میلیـون دالر و در تگـزاس بیـش از 260 میلیـون تـا 1/1 بیلیـون 

تخمیـن زده انـد. بیشـتر منابـع نیـز ضررهـاى اقتصادى ناشـى از ایـن بیمارى را بسـیار عمـده بیـان کرده اند.

آثار بهداشتى
 اولین گزارش تأییدشـده سـل پرندگان در انسـان در 1930 به چاپ رسید. درنتیجه پاندمى ایدز، مایکوباکتریوم 
اویـوم یـا گونـه مرغـى بیمارى سـل یکى از شـایع ترین علـل مرگ ومیـر در افراد دچار نقص سیسـتم ایمنى اسـت. 
پیـش از پیدایـش ایدز، بیشـترین تظاهر عفونت با مایکوباکتریوم اویوم بیمارى تنفسـى بود، که نشـانه هاى مختلف 
 cells/mm³100 4 بـه کمتـر ازCD تنفسـى داشـت. عفونـت منتشـر زمانى اتفـاق مى افتد که تعداد لنفوسـیت هاى
برسـد. عفونت هـاى کانونـى و موضعى معمـوالً ریه ها، دسـتگاه گوارش و گاهـى ندولهاى لنفاوى محیطـى را درگیر 

مى کند.
وجـود چربـى کـه داراى موم هـاى حقیقـى همـراه گلیکولیپیدها اسـت، باعث پدیدار شـدن خواص ویـژه اى در 
ایـن ارگانیسـم ها از قبیـل هیدروفـوب بـودن در محیط هـاى کشـت مایـع، تشـکیل پـر گنه هاى خشـن و مقاومت 
در برابـر بسـیارى از ضدعفونى کننده هـا شـده اسـت. مایکوباکتریـوم اویوم مى تواند تا 4 سـال در خـاك زنده بماند، 

گرچه به نور خورشـید و اشـعه ماوراءبنفش حسـاس هسـتند
 بیمـارى سـل کـه به عنـوان طاعـون سـفید شـناخته مى  شـد سـبب مـرگ بسـیارى در اروپـا و امریـکا در 
قـرن 19 بـود، چنانچـه تخمیـن میـزان مرگ ومیـر ناشـى از ایـن بیمـارى در سـال 1830 بسـیار بـاال بـود (از 
هـر 100/000 نفـر 400 نفـر). باوجودایـن کـه مرگ ومیـر ناشـى از سـل تـا سـال 1900 بـه 200 نفـر در هـر 
100000 نفـر کاهـش پیـدا کـرد، تنهـا روش درمانـى موجـود در آن زمـان جراحى بـود. شـیمى درمانى مؤثر و 
برنامه هـاى واکسیناسـیون ب.ث.ژ در کنـار بهبـود شـرایط زندگـى کاهـش معنـادارى را در ابتالى افـراد به این 
بیمـارى نشـان داد چنانکـه در کشـورهاى صنعتـى این میـزان از 200 نفـر در 100000 نفر در سـال 1900 به 
کمتـر از 10 در 100000 در سـال 1980 کاهـش پیـدا نمـود. علیرغـم ایـن تالش هـا حضـور باکتـرى نـو پدید 
سـل در سـال هاى اخیر گزارش شـده اسـت. از سـال 1985 تاکنون بسـیارى از مبتالیان این باکترى جداشـده 
کـه نسـبت بـه درمـان دارویـى رایـج مقـاوم بوده انـد در ایـن رابطـه عواملى ازجملـه عـدم رعایت طـول درمان 
و عفونـت بـا ویـروس HIV در رونـد بیمـارى دخیـل بوده انـد. البتـه ذکـر ایـن نکتـه الزامى اسـت کـه این نوع 
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بیمـارى در کشـورهاى درحال توسـعه ازجملـه آفریقـا، جنوب شـرق آسـیا، آمریکاى التیـن و حـوزه کارائیب از 
بزرگ تریـن معضـالت بهداشـتى محسـوب مى شـود.

 در طـول قـرن بیسـتم میـزان بـروز بیمارى سـل در کشـورهاى صنعتـى پیشـرفته در حال کاهـش بود که 
متأسـفانه ایـن رونـد رو بـه کاهش در کشـورهاى درحال توسـعه دیده نمى شـد. شـیوع مجدد بیمـارى در قرون 
قبـل تـا سـال 1999 میـالدى حکایـت از درگیر بـودن تمام کشـورها بـا مایکوباکتریوم هـا دارد. با جهانى شـدن 
بیمـارى مهلـک ایـدز و مسـئله حائـز اهمیـت مقاومـت چنـد داروئـى در امـر مبـارزه با بیمارى سـل، سـازمان 
بهداشـت جهانـى (WHO) در سـال 1993 سـل را یـک بیمارى بـا اولویت نخسـت عنوان کـرد. در حال حاضر 
بـا توجـه بـه داده هـاى آمارى شـاید بتـوان گفت که بیمارى سـل مهم تریـن بیمارى عفونى انسـان و دام اسـت. 
نزدیـک بـه یک سـوم از مـردم جهان دچار عفونت سـل هسـتند و درصـد قابل توجهـى از دام ها آلوده به باسـیل 

سـل هستند.
 در حـال حاضـر بیمـارى سـل در کشـورهاى درحال توسـعه به عنـوان یکى از معضالت بهداشـتى و مسـائل 
اقتصـادى اسـت کـه سـاالنه حـدود 8 میلیون مورد جدیـد از این بیمارى گزارش شـده و از این میـان 3 میلیون 
قربانـى مى گیـرد. عـالوه بـر ایـن سـایر عفونت هـاى هم زمـان نظیـر HIV نیـز تلفـات ایـن بیمـارى را به طـور 

قابل توجهـى افزایش داده اسـت.
 امـروزه نیـز بیمـارى سـل به عنـوان یـک بیمارى مهـم و خطرناك تلقـى مى شـود و زندگى روزمـره بیمار را 

بشـدت تحـت تأثیر قـرار مى دهد.

آینده نگرى و چشم انداز
 شناسایى پروتئین هاى مایکوباکتریایى، تهیه و تخلیص آن جهت تشخیص آلودگى مایکوباکتریوم و سل

 تولید پروتئین هاى نوترکیب جهت تشخیص آلودگى با مایکوباکتریوم و سل
 تولید کیت تشخیص سل با استفاده از ترشح گاما انترفرون در مواجهه با پروتئین هاى مایکوباکتریایى

 تولیـد کیـت تشـخیص سـل انسـانى بـا اسـتفاده از ردیابى ترشـح گامـا انترفـرون در مواجهه بـا پروتئین هاى 
CFP-10 و ESAT6 تخلیـص شـده مایکوباکتریوم هـاى بیمـارى زاى کمپلکس توبرکلوزیـس بـا اسـتفاده از

محلول مالئین

معرفى محصول
 Burkholderia مالئیـن خـام (بـروت): عبارتسـت از پادگنـى کـه از باکترى کشـته شـده عامـل مشمشـه
mallei) (بـه دسـت مى آیـد کـه پس از خارج شـدن از حالـت لیوفیلیـزه در محیطهاى اختصاصى شـامل ژلوز 
گلسـیرینه و بویـون گلسـیرینه کشـت داده شـده و در مرحلـه بعـد به منظور افزایش حـدت و آنتى ژنیسـیتى در 
خوکچـه هنـدى پاسـاژ داده مى شـود. در صـورت واکنش اشـتروس از بیضـه حیـوان در محیط ژلوز گلسـیرینه 
کشـت داده شـده و در صـورت حصـول کلونـى خالـص به عنوان بـذر نهایى در بویون گلسـیرینه 4٪ کشـت داده 
مى شـود. پـس از سـپرى کـردن زمان الزم، در اتوکالو کشـته شـده وپـس از سـانتریفوژ و عبور از فیلتر سـایتز، 
حجـم آن بـه 0,1 حجـم اولیـه کاهـش مى یابـد و در مرحلـه آخربـا آب فنیکـه 5/1000 جهـت رقیـق شـده و 

جهـت مصـرف ارائه مى شـود.
شـایان ذکـر اسـت کـه در کلیـه مراحـل، حتـى االمـکان شـرایط GLP&GMP رعایـت شـده و آنتـى ژن 
حاصلـه ازنظـر خـواص بیوشـیمیایى و بیولوژیکـى منطبـق بـر پروتکل هـاى توصیه شـده OIE اسـت. اسـاس 
ایـن تسـت تزریـق 0,1 میلى لیتـر از مالئیـن بـه شـکل داخل جلـدى- پلکى درتک سـمى ها اسـت. این تسـت 
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به منظـور تشـخیص بیمـارى مشمشـه و درنهایـت ریشـه کنى آن کاربـرد دارد.
تزریـق در حیوانـات سـالم واکنشـى به همراه نداشـته ولـى در حیوانات آلوده (راکتور) سـبب نشـانه هایى از 

قبیـل تورم، پرخونى و ترشـح چرك از گوشـه چشـم مى شـود.
- مقـدار مصـرف آن 0/1 میلى لیتـر از محلـول رقیـق شـده آن بـا آب فنیکـه پنج در هزار اسـت کـه در این 

حالـت بنـام مالئیـن فنیکه نامیده مى شـود.
مالئینهـاى در دسـترس دامپزشـکى آمـاده تزریـق بـوده و شـرایط نگهـدارى آن در محیـط 2 تـا 8 درجـه 

سـانتى گراد اسـت.
توجه:

دامپزشـکان تسـت کننده بایسـتى از آموزش الزم برخوردار بوده و با نحوه استفاده از سرنگ توبرکولیناسیون 
 (Intradermo Palpebral) آشـنائى الزم را داشـته و براحتـى قادر به انجام تسـت بین جلـدى در پلک پائیـن

مالئین در تک سـمى ها باشـند
- تفسیر تست آلرژیک بین جلدى پلکى مالئین

- چنانچـه هیچگونـه واکنـش و یـا تورمـى بعـداز 48 سـاعت از زمـان تزریـق در پلـک مورد عمل مشـاهده 
نشـود، نتیجـه تسـت منفـى اسـت، در ایـن رابطه چشـم دیگـر به عنوان شـاهد بایـد مورداسـتفاده قـرار گیرد.

چنانچـه درپلـک چشـم مـورد عمـل تورم بـدون پرخونـى دیده شـود، تک سـمى به عنوان مشـکوك ضعیف 
و چنانچـه در چشـم تزریق شـده تـورم و پرخونـى بـدون ترشـحات مشـاهده شـد، نتیجه تسـت مشـکوك قوى 

شـد. خواهد  اعالم 
- چنانچـه در چشـم تزریق شـده تـورم پلـک – پرخونـى ملتحمه چشـم و ترشـح موکوپرواالن چشـم همراه 
بـا یـا بـدون ریـزش بینى مشـاهده شـود، مثبت تلقى خواهد شـد و برابـر این دسـتورالعمل معدوم خواهد شـد.

جدول تفسیر نتایج مالئیناسیون بین جلدى درون پلکى بر اساس عالئم مشاهده شده در چشم مور عمل

تفسیرترشحات بینىترشحات موکوپروالن چشمپرخونى ملتحمهتورم پلک
منفى----
مشکوك ضعیف---+
مشکوك قوى--++
مثبت+ / -+++

درصـورت تشـخیص دام مشـکوك و یـا مثبـت، مراتـب بامشـخصات کامـل اسـب و اقدامـات انجام شـده به 
سـازمان دامپزشـکى اعـالم گردد.

تذکر 1: درصورت بروز هرگونه اشـکال در ارتباط با مالئیناسـیون از مرحله تسـت تا قرائت مراتب را سـریعاً 
از طریـق ادارات کل دامپزشـکى به سـازمان دامپزشـکى اعالم تا اقـدام مقتضى بعمل آید.

تذکر 2: تسـت و قرائت مالئیناسـیون صرفاً  توسـط دامپزشـکان سـازمان دامپزشـکى انجام خواهد گرفت به 
جـزء مـوارد آموزشـى که با هماهنگى قبلى سـازمان دامپزشـکى صورت گرفتـه و اطالعات مربوطه نیز بایسـتى 

به سـازمان دامپزشـکى منعکس گردد.
تذکر 3: در صورت تشـخیص اسـب مشـکوك، مراتب توسـط ادرات کل دامپزشـکى به اطالع دفتر بررسـى، 
مبـارزه و مراقبت بیمارى هاى دامى رسـانده شـده و مرحله دوم مالئیناسـیون اسـب مشـکوك بـا نظارت اعضاى 
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کمیتـه فنـى مشمشـه صـورت پذیـرد و چنانچه نتیجه نوبت دوم تسـت اسـب همچنان مشـکوك تفسـیر گردد 
از روش زیر جلدى مالئیناسـیون براى بررسـى وضعیت سـالمتى اسـب اسـتفاده گردد.

روش زیر جلدى مالئیناسیون انحصارا توسط و یا با نظارت کارشناسان کمیته فنى انجام خواهد گرفت.

تاریخچه محصول
 ایـن بیمـارى در کشـورهاى دیگـر و نیـز درکشـور ما از قدیـم بین دواب ارتشـى و غیر نظامى وجود داشـته 
وبـه علـت عـدم مراقبت هـاى الزم، جایگاه بد و غیر بهداشـتى، علیق نامناسـب، خدمات سـنگین و طاقت فرسـا 
و عـدم امـکان کنتـرل دواب غیـر نظامى موجب انتقال بیمارى شـده اسـت. در ایـران قدیم بیمارى بـا نام خنام 

خوانـده شـده و در ادبیـات آن زمان به عنوان بیمارى کشـنده و مهلک کاربرد داشـته اسـت.
مشمشـه کـه توسـط بقـراط شـرح داده شـده، مـدت زمـان زیـادى اسـت کـه به عنـوان خطـر شـغلى بـراى 
مربیان اسـب، دامپزشـکان، قصا بان و کارکنان آزمایشـگاه مطرح اسـت. مشمشـه همراه شـاربن به عنوان اولین 
سـالح میکروبـى به صـورت پیشـرفته در جریـان جنـگ جهانـى اول (سـال هاى 1918-1915 میالدى) توسـط 

آلمان هـا علیـه اسـب هاى ایالـت متحـده آمریـکا، رومانـى، اسـپانیا، نـروژ، و آرژانتین بـه کار گرفته شـد(12).
مشمشـه یکى از قدیمى ترین بیمارى هایى بوده که انسـان شـناخته اسـت. یونانیان باسـتان در نوشـته هاى 
خـود طـى سـال هاى 450-425 قبـل از میـالد بـه ایـن بیمـارى اشـاره کـرده اند. یـک قـرن بعد، ارسـطو این 
بیمـارى را ملیـس (Melis) یـا مالئـوس (Malleus) بـه معنـى چکش-کـه کلمـه اى التیـن به مفهـوم بیمارى 
بدخیـم اسـت نامیـد. وى از مشمشـه حـاد همـراه بـا ریـزش چرك خـون آلـود بینى که بـه اختالل هـاى ریوى 
و مـرگ مـى ا نجامـد، یـاد مـى کنـد. مشمشـه، به عنـوان یـک بیمـارى مسـرى در بین تک سـمى ها به وسـیله 
آپسـیرتوس (Apsyrtus) در سـال 400 بعـد از میـالد و وژتیـوس (Vegetius) در سـال 500 بعـد از میـالد 
شـناخته شـد. ایـن افـراد پزشـکان یونانـى بودندکـه دربـاره بیمارى هاى دامـى و به ویـژه بیمارى هاى شـایع در 
 (Hippiatrica) بیـن اسـب هاى ارتـش، مطالبى نوشـته ا ند. بیمـارى در خالل قرن دهـم در کتاب هیپیا تریـکا
و در قـرن شـا نزدهـم در کتاب طـب دامپزشـکى (Veterinaria Medicina) به وسـیله روتل، رئیس دانشـکده 

دامپزشـکى دانشـگاه پاریس توصیف شـد.
سـولى سـل (Solleysel)، سرپرسـت اصطبـل لوئـى چهاردهـم فرانسـه در بیـن سـال هاى 1667-1682 
میالدى بیان داشـت که مشمشـه از طریق هوا قابل انتقال اسـت. در سـال 1734 میالدى، کاسـپار دو سـوئینه 
سـرایت بیمـارى را از طریـق تماس مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم و درنتیجه آلودگى زیـن و یراق، آبشـخور یا آخور 
مـورد توجـه قرار داد. اولین مدرسـه دامپزشـکى در فرانسـه به دسـتور لوئـى پانزدهم براى مطالعـه روى طاعون 
گاوى و مشمشـه اسـب (بـه سـبب مشـکالت جـدى در اسـب هاى سـواره نظـام ارتش) در شـهر لیون تأسـیس 
 ،(Viborg) شـد و بسـیارى از محققـان در ایـن مدرسـه عالـى به دلیل ابتال به مشمشـه جـان باختند. ویبـورگ
دامپزشـک دا نمارکـى در سـال 1797 میـالدى شـرحى از مشمشـه انتشـار داد کـه در آن قاطعانـه بـه مـاده 
 ،(Glanders) عفونـى موجـود در ترشـحات بینـى، تاول هـا و جراحـات جلـدى اشـاره کـرد. نامبـرده، مشمشـه
سـراجه و فارسـى را نام هـاى گوناگـون یـک بیمارى در نظر گرفت که توسـط تماس مسـتقیم و غیرمسـتقیم از 
طریـق یـراق، آخـور و آبشـخور انتقال مـى یابد. در سـال 1836 یکى از دانشـجویان دانشـکده دامپزشـکى آلفر 
پاریـس بـه علـت مشمشـه فـوت کـرد. در سـال 1842 میـالدى، وایـت تریتیـز (White treatise) در بررسـى 
مشمشـه بالینـى نتیجه گرفت که بیمارى مسـرى اسـت. در سـال 1868 میالدى گـرالخ (Gerlach) و بولینگر 
(Bolinger) نشـان دادنـد کـه مشمشـه تنهـا درنتیجه تماس مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بـا حیوانات آلـوده ایجاد 
مى شـود. ایجـاد آلودگـى تجربـى توسـط رایـر (Rayer) (سـال 1837) و لبالنـک (Leblanc) (1838) به طـور 
قاطعانـه ماهیـت مسـرى بیمـارى را بـه اثبـات رسـانید. عامـل بیمـارى از زمـان جداسـازى آن در سـال 1882 
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میـالدى (به وسـیله لوفلـر و شـولتز در آلمـان) از کبـد و طحـال اسـب تلف شـده از مشمشـه حـاد، بـه اسـامى 
مختلفـى نامیـده شـده اسـت. باکتـرى بر روى محیط سـرم خون جدا شـد و کشـت حاصل به خوکچـه هندى، 
خرگـوش و مـوش صحرایـى تزریـق شـد کـه جراحت هاى قابل مقایسـه با اسـب را ایجـاد نمود. از ایـن جراحت 
 ،(Bouchard) ها، ارگانیسـم به صورت خالص جدا شـد. در خالل همان سـال، پژوهشـگران فرانسـوى (بوچارد
چارین (Charrin) و کاپیتان (Capitan) باکترى مشـابهى را در کشـت مخلوطى از اسـب جدا کردند. همانند 
تمامـى باکترى هـاى کشـف شـده در اواخـر قـرن نوزدهـم، ارگانیسـم بـه افتخـار اسـم کاشـفان آن یـا کسـانى 
 Loefflerella) کـه بـا آن کار مـى کردنـد نامیـده شـد و از ایـن رو عامل مشمشـه به اسـامس لوفلـرال مالئـى
mallei)، فیفـر ال مالئـى (Pfeifferella mallei)، مالئومیسـس مالئـى (Malleomyces mallei)، اکتینو 
 (Pseudomonas mallei) و سـپس سـودوموناس مالئـى (Ac nobacillus mallei) باسـیلوس مالئـى
نامیـده شـد. اسـامى متـرادف کورینـه باکتریـوم مالئـى (Corynebacterium mallei)، مایکـو بـا کتریـوم 
مالئـى (Mycobacerium mallei) و اغلـب باسـیلوس مالئـى (Baccilus mallei) نیـز بـه کار گرفته مى 
شـد. کشـف تسـت تشـخیص بیمارى، یکـى از اولین پیشـرفت ها در کنترل بیمـارى در حیوانات بوده اسـت. در 
سـال 1890 میـالدى، هلمـان (Helman) در سـن پطرزبـورگ، کالنینگ (Kalning) در دورپـات (Dorpat) و 
لئوناردیپرسـون (Leonard pearson) در دانشـگاه پنسـیلوانیا، همگى مسـتقل از یکدیگر، مالئین را از کشـت 
خالـص تهیـه کردنـد. مالئیـن در تزریق داخـل پلکى حیوانـات مبتالبه بیمارى، واکنش التهابى و ترشـح اشـکى 
چشـم را موجـب مى شـود. تسـت مالئیـن بالفاصلـه جهت اسـب هاى ارتـش و حیوانات مناطق خشـک شـهرى 
و بعد هـا در برنامـه مهـار رسـمى مـورد مصـرف واقع شـد. ایالت متحـده وکانـادا، چنیـن برنامه هایى را از سـال 
1905 میـالدى و در اوایـل دهـه 1920 میـالدى بـه کار گرفتنـد کـه تـا حـد وسـیعى به ریشـه کنى مشمشـه 
منجر شـد. آخرین اسـب راکتور (Reactor) در سـال 1936 میالدى تشـخیص داده شـد و بعد از سـال 1937 

میـالدى، بـروز مشمشـه در ایالـت متحده و کانادا دیده نشـده اسـت.
اولیـن نسـخه ائیـن نامـه مصـوب هیئـت وزراء در اینخصـوص مربـوط بـه سـال 1319 اسـت کـه به منظور 
مبـارزه و ریشـه کـن نمـودن بیمـارى تصویـب و درآن مشـروحا" طـرز عمـل و اقدام در مبـارزه، طریقـه معاینه 
و تشـخیص، توزیـع گواهینامـه و مقـررات مربـوط بـه آن و تعییـن تکلیف اسـب هاى بیمار و مشـکوك درنتیجه 
معاینـه و تشـخیص ذکـر شـده اسـت.. اگرچـه شـواهدى دال بـر تولیـد مالئیـن در کشـور در ایـن زمـان وجود 
دارد لیکـن اولیـن مـدرك موجـود در ایـن زمینه که در آرشـیو موسسـه رازى موجود اسـت به سـال 1334 باز 
مى شـود. شـایان ذکر اسـت مدارك موجود در آرشـیو ذکر شـده نشـاندهنده تحقیقات، و پیشـرفت هایى در آن 
زمـان بـوده کـه بعضـا منجـر بـه مناظره هـاى علمـى بیـن کارشناسـان FAO و مسـئولین موسسـه شـده که با 
تائیـد تشـخیص دانشـگاههاى معتبـر آمریـکا بـه نفـع محققین ایرانـى خاتمـه یافته اسـت. ازجمله مـوارد قابل 
مالحظـه صـادرات مالئیـن تولیـد موسسـه به کشـورهائى نظیر پاکسـتان، عربسـتان و حتى اسـترالیا اسـت که 

داللـت بـر کیفیـت و مقبولیت جهانـى تولیدات موسسـه در آن زمـان دارد.

اهمیت و ضرورت
مشمشـه ازجملـه بیمارى هـاى مشـترك بیـن انسـان و حیـوان بـوده کـه در صـورت ابتـالى انسـان و عدم 
تشـخیص به موقـع و درمـان مؤثـر منجـر بـه مـرگ مبتـال خواهـد شـد. ایـن بیمـارى از دسـته بیمارى هـاى 
باکتریائـى واگیـردار و خطرنـاك تـک سـمى ها بـوده کـه به عنـوان یـک بیمـارى شـغلى و قابل انتقـال از حیوان 
بـه انسـآن همواره خطـرات جـدى را از سـوى حیوانـات بیمـار براى افـراد در تماس بـا آن ها و گروههاى شـغلى 
مرتبـط ایجـاد کـرده اسـت. ویژگیهـاى جـرم و حدت آن منجر گشـته تا همـواره به عنـوان یکـى از باکترى هاى 
موردنظـر در جنگهـاى میکروبـى مطـرح شـود (جنگهـاى جهانـى اول و دوم، درگیریهـاى هنـد و پاکسـتان، در 
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

سـال 1992 جـرم مربوطـه بـر علیـه مجاهدین افغانى توسـط نیروهاى شـوروى سـابق بکار گرفته شـده اسـت)
و  سـانان  گربـه  سـمیان،  تـک  بـر  (عـالوه  حسـاس  دام هـاى  بیـن  دور  گذشـته هاى  در  بیمـارى  ایـن   
نشـخوارکنندگانى نظیـر گوسـفند و بـز نیـز بـه بیمارى حسـاس بـوده و شـواهدى دال بـر ابتالى و تلف شـدن 
گوشـتخواران بـاغ وحش هـا به واسـطه خوردن گوشـت تکسـمیان مبتـالء وجـود دارد) همواره یکـى از معضالت 

بهداشـتى بـراى اسـب ها و انسـانهاى در تمـاس بـوده اسـت.
ایـن بیمـارى واکسـن و روش پیشـگیرى از طریق ایمن سـازى نـدارد و روش هاى کنترل بیمارى بر تسـت و 
امحـاء دام هـاى آلـوده (راکتـور)، رعایت اصـول بهداشـت (ضدعفونى محیط و جایـگاه) و قرنطینه نمـودن دام ها 
قـرار دارد. عامـل بیمـارى معموالً نسـبت به گندزداها و شـرایط محیطى بسـیار حسـاس اسـت. دوام باکترى در 
طبیعـت معمـوالً کـم بـوده و ضدعفونى بـا ترکیبات فرمل و فنل و سـایر مـواد ضدعفونى در دسـترس در جهت 

اقدامـات بهداشـتى و ضدعفونـى مى تواند بکار گرفته شـود.
 عامـل بیمـارى باکتـرى گـرم منفـى غیرمتحـرك (تنهـا عضـو غیـر متحـرك خانـواده پزودوموناسـها) فاقد 
 Pseudomonas سـابقا بـا نـام) Burkholderia mallei کپسـول و غیرهـاگ زا بنـام بورخولدریـا مالئـى
mallei خوانـده مى شـده اسـت) بـوده که از ترشـحات بینـى، جراحات پوسـتى و عقده لنفـاوى درگیر دام هاى 
مبتـال قابـل جداسـازى اسـت. ایـن بیمـارى سـبب ابتـالى قسـمت باالئـى و پائینى سیسـتم تنفسـى شـده که 
اصطالحـًا ابتـالى قسـمت باالئـى دسـتگاه تنفـس را بنـام فـرم نـازال Nasal و قسـمت پائینى دسـتگاه تنفس 
را بنـام فـرم ریـوى مى نامنـد، پوسـت و سیسـتم لنفـاوى در ایـن بیمـارى مبتال مى شـود کـه فرم پوسـتى بنام 

فارسـى Farcy یـا سـراجه گفته مى شـود.
بیمارى به سه فرم حاد، مزمن و مخفى مشاهده مى شود.

فرم حاد (Acute form): با عالئم شدید تنفسى، تورم عقده هاى لنفاوى و طناب لنفى همراه است.
فرم مزمن (Chronic): باعالئم جلدى و شکل نازال همراه است.

فـرم مخفـى (latent): عفونـت مى توانـد بـدون بـروز شـکل بالینـى سـالها ادامـه پیـدا نمایـد. در ایـن فـرم 
معمـوالً  فقـط ریه هـا درگیـر اسـت.

ایـن بیمـارى سـبب تلفـات باال در اسـب هاى مبتال شـده و درصـورت بروز بیمارى در انسـان و عـدم کنترل 
و درمانهـاى الزم، عواقـب خطرناکى در بر خواهد داشـت.

. ایـن بیمـارى واکسـن و روش پیشـگیرى از طریـق ایمن سـازى نـدارد و روش هاى کنترل بیمارى بر تسـت 
و امحـاء دام هـاى آلـوده (راکتور)، رعایت اصول بهداشـت (ضدعفونـى محیط و جایگاه) و قرنطینـه نمودن دام ها 
قـرار دارد. عامـل بیمـارى معمـوالً نسـبت بـه گندزداهـا و شـرایط محیطى بسـیار حسـاس اسـت. دوام باکترى 
در طبیعـت معمـوالً کـم بـوده و ضدعفونـى بـا ترکیبـات فرمـل و فنل و سـایر مـواد ضدعفونى در دسـترس در 
جهـت اقدامـات بهداشـتى و ضدعفونـى مى توانـد بـکار گرفتـه شـود. تدریجـاً کـه نقـش اسـب و تـک سـمى ها 
به عنـوان نیـروى محرکـه در حمل ونقـل و جنگ هـا کاهش یافتـه و پـرورش و نگهـدارى اسـب به صـورت ایلى از 
بیـن رفتـه و یـا به واسـطه همه گیرى هـاى سـایر بیمارى هاى کشـنده تـک سـمیان و کاهش شـدید تراکم آن ها 
و همچنیـن کاهـش فشـارهاى کارى و اسـترس هاى ناشـى از آن، از شـدت شـیوع بیمـارى نیز کاسـته شـده یا 
خامـوش شـده اسـت. از ایـن مرحلـه به بعد بیمـارى و مبـارزه با آن، به واسـطه عوامـل فوق الذکر کمرنگ شـده 

و به دسـت فراموشـى سـپرده شد.
 امـا بـروز شـکل بالینى مواردى از بیمارى مشمشـه در بین اسـب هاى تهـران و همدان در سـال هاى 1371 
تـا 1373 (اسـب هاى وارداتـى از عـراق کـه بعضـا واجد داغهاى مشـخص آن کشـور نیـز بودند) و بـه دنبال آن 
انجام 12358 نوبت تسـت مالئین در تعدادى از اسـب هاى کشـور در سـال 1374 و تشـخیص 23 مورد رآکتور 
و ادامـه وضعیـت در سـال هاى بعـدى و توسـعه عملیـات مبـارزه با بیمـارى در باشـگاههاى سـوارکارى و مراکز 
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نگهـدارى و پـرورش اسـب، بیانگـر ضـرورت اتخـاذ تدابیـر مناسـبى جهت مبـارزه و پیشـگیرى این بیمـارى از 
یک سـو و از سـوى دیگر:

 با توجه به سابقه تاریخى پرورش و استفاده از اسب در ایران
  بـا در نظـر گرفتـن پیشـرفتهاى تکنیکـى درزمینهٴ پرورش اسـب هاى اصیـل و ارزشـمند و اهمیت امر

صادرات و توسـعه آن
وجـود و توسـعه باشـگاه هاى سـوارکارى و تمایـل روز افـزون عالقمنـدان بـه ورزش سـوارکارى و تمـاس بـا 

حیوان ایـن 
وجـود بیـش از 7 هـزار رأس اسـب در مجتمع هـاى پـرورش و نگهدارى و یا باشـگاه هاى سـوارکارى در کنار 

نامشخص جمعیت 
 سایر تک سمیان در کشور
  آندمیـک بـودن بیمارى در کشـور هم جـوار غربى (عراق) و شـمال غربـى (ترکیه) وعـدم اطالع دقیق

از وضعیـت سـالمت تـک سـمیان سـایر کشـورهاى همسـایه (در سـال 2003 در کشـور ترکیه بیـش از 2800 
رأس تک سـمى رآکتور شناسـایى و گزارش شـده اسـت)،

 تردد و نقل وانتقال غیرمجاز اسب ها 
 عدم وجود واکسن مناسب براى ایمن سازى اسب ها
 احتمال قابلیت انتقال بیمارى در دیگر حیوانات

و باالخره تماس جمعیت حسـاس تک سـمى ها در طى مسـابقات مختلف برگزارشـده در کشـور در معرض 
خطـر ابتـالى بـه بیمارى مشمشـه بوده و الزم بود برنامه مبارزه اى مؤثرى از سـوى سـازمان دامپزشـکى کشـور 

به مورداجرا گذاشـته شـود.

آثار اقتصادى
زئونـوز بـودن بیمـارى: بر اسـاس اطالعـات موجود آخرین مـورد بروز انسـانى بیمارى گزارش شـده در - 

جهـان ابتـالى پزشـک بیمارسـتان ارتش در سـال 2001 در ایالـت مریلند آمریکا بوده اسـت.
در ایـران آخریـن گـزارش مربـوط به سـال 1352 در منطقه دزلى اسـتان کردسـتان بـوده که طى آن - 

تعـداد 5 نفر انسـان و 200 رأس اسـب مبتـالء مى گردند.

آثار بهداشتى
از قدیـم االیـام مشمشـه به عنـوان بیمـارى مهـم مشـترك بیـن انسـان و دام در دام پزشـکان و تیمارگـران 
اسـب سـانان دیـده مى شـد. امـا در سـال هاى اخیـر بـا اجـراى برنامه هاى کنتـرل و ریشـه کنى این بیمـارى در 
حیوانـات توسـط دام پزشـکى کشـورها، میـزان شـیوع جهانـى آن در حیوانـات بـه مقـدار زیـادى کاهش یافته و 
مـوارد نـادرى از بیمـارى در انسـان ها گزارش شـده اسـت. مشمشـه یکـى از قدیمى تریـن بیمارى هـاى عفونـى 
واگیـردار و قابل انتقـال بیـن حیـوان و انسـان اسـت. بیشـتر تـک سـمیان (اسـب، االغ و قاطـر) به ایـن بیمارى 

حسـاس بـوده و مى توانـد منجـر به مـرگ آن ها شـود.
انسـان نیـز در زمـره جانـداران حسـاس به این عامـل عفونى اسـت که ممکن اسـت بیمارى منجـر به مرگ 
شـود. حیوانـات آلـوده و یـا حاملیـن کـه در ظاهـر سـالم بـوده و از بیمارى جان سـالم بـدر برده انـد عمده ترین 

منابـع عفونت بشـمار مى آیند.
سـپتى سـمى از مشمشـه و راه هـاى تشـخیص و درمـان آن نظیـر ملیوئیدوزیـس و لذا تکـرار آن خود دارى 
شـده بـه یـادآورى نکتـه بسـنده مى شـود کـه مخـزن اصلـى مشمشـه را اسـب سـانان تشـکیل مى دهـد و لـذا 
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کنتـرل آن در انسـان نیـز در گـروه کنتـرل بیمـارى در ایـن گـروه از حیوانات اسـت.
انسـان به عنـوان میزبـان اتفاقـى مشمشـه بـوده و انتقـال آن بـه انسـان حتـى در صـورت نزدیـک و مکرر با 
حیوانـات آلـوده به نـدرت اتفاق مى افتد. انسـان به مشمشـه حسـاس اسـت و اغلب مـوارد درمان نشـده بیمارى 
منجـر بـه مـرگ افراد مى شـود. بـا اینکه امـروزه مشمشـه در انسـان ها به ندرت رخ مى دهـد، ولى امـکان ابتالى 
افـرادى کـه در تمـاس نزدیـک بـا حیوانات آلـوده هسـتند و یا در محیط آزمایشـگاه وجـود دارد. ابتالى انسـان 
بـه مشمشـه بیشـتر یک رخداد شـغلى اسـت و اغلـب انتقـال باکتـرى بورخولدریا مالئـى از طریق خراشـیدگى 
یـا پارگى هـاى پوسـتى رخ مى دهـد. انتقال مشمشـه از طریق مسـتقیم باکتـرى از راه بینى، دهان و غشـاء هاى 

مخاطـى ملتحمـه چشـم نیز صـورت مى گیرد.
انتقـال انسـان بـه انسـان گزارش شـده اسـت اما بنظر مى رسـد بنـدرت رخ مى دهـد. مـواردى از بیمارى در 
اعضـاى خانـواده فـرد بیمـار که وظیفـه مراقبـت از او را به عهده داشـته اند و همچیـن دو مورد انتقـال بیمارى 

از طریق تماس جنسـى گزارش شـده اسـت.
انتقـال مشمشـه از انسـان بـه انسـان به نـدرت اتفـاق مى افتد. ابتالى انسـان به مشمشـه از طریـق بلع آب و 

غـذاى آلوده به عنـوان راه مهم آلودگى انسـان ناسـت..

آنتى ژن هاى تشخیصى بروسلوز

معرفى محصول:
بروسـلوز یکـى از عفونت هـاى شـایع در دام هـا و قابل انتقـال بـه انسـان بشـمار مى رود که سـاالنه خسـارات 
اقتصـادى و بهداشـتى فراوانـى بـه جامعـه وارد کـرده و از طرفـى موجـب طیف وسـیعى از اختالالت جسـمى و 
روحـى – روانـى در افـراد بیمـار و خانواده هـاى آن هـا شـده و هزینه هـاى هنگفتـى بـر دوش متولیان بهداشـت 
جامعـه باقـى مى گـذارد. در اثـر سـقط بّره هـا و گوسـاله هایى کـه مـادران آن هـا بـه بروسـلوز مبتال هسـتند، از 
جمعیـت ایـن حیوانـات کاسـته مى شـود و نهایتـاً این امـر موجب کاهش تولید شـیر و گوشـت موردنیاز کشـور 
مى شـود و از سـوى دیگـر گوسـاله ها و بّره هـاى نارسـى کـه زنـده متولـد مى شـوند در آینـده حیوانـات ضعیفى 
شـده کـه عملکـرد تولیـدى آن هـا ازنظر تولید شـیر و گوشـت کاهـش خواهد یافت. بدیهى اسـت هرچه شـیوع 
بیمـارى در بیـن دام هـا بیشـتر باشـد، انسـان هاى بیشـترى آلوده شـده و از طریق تحمیـل مخارج درمـان، و از 
کار انداختـن نیـرو و تـوان دامـداران و کشـاورزان، زیان هـاى فراوانـى به بار مى آید. خوشـبختانه در کشـور ما با 
برنامه ریـزى و زمانبنـدى دقیـق واکسیناسـیون دام هـا، ایـن بیمـارى تحت کنتـرل درآمده اگرچه تا ریشـه کنى 
کامـل، راه زیـادى در پیـش اسـت. از ابزارهـاى مهم و کارگشـا بـراى مهار بیمارى، تشـخیص سـریع و به هنگام 
بیمـارى در دام و انسـان اسـت تـا از شـیوع بیمـارى و اپیدمـى در گله هـا جلوگیرى شـده و با درمان انسـانهاى 

مبتالبـه تـب مالـت، درد و رنـج آن ها کاهش یافته و شـاخص سـالمتى ارتقـاء یابد.
 به طور کلى براى تشـخیص عفونت هاى ناشـى از بروسـال آبورتوس، بروسـال ملیتنسـیس و بروسـال سـوئیس 
از آنتى ژن تولیدشـده به وسـیله بروسـال آبورتوس S99 (Weybridge) و یا سـویه 1119-3 (USDA) که هردو 
smooth هسـتند، اسـتفاده مى شـود. ایـن سـویه ها بـراى رشـد نیـازى بـه دى اکسـید کربـن (CO2) ندارنـد. 
بـذر لیوفیلیـزه شـده S99 کـه در حـال حاضـر در بخـش تولیـدى و تحقیقاتى واکسـن و آنتى ژن هاى بروسـلوز 
به منظـور تهیـه آنتى ژن هـاى تشـخیصى بـه کار مى رود به صـورت آمپـول لیوفیلیـزه در دماى C°4 یـا پایین تر 

نگهـدارى شـده که تـا چندین سـال قابل اسـتفاده خواهـد بود.
آنتى ژن هـاى تشـخیصى بروسـلوز شـامل آنتـى ژن رایـت، آنتـى ژن رزبنـگال و آنتـى ژن رینگ تسـت اسـت. 
آنتـى ژن رایـت به صـورت crude و بـر اسـاس روشـى اسـتاندارد تهیـه مى شـود. آنتى ژن رزبنـگال با اسـتفاده از 
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رنـگ اختصاصـى رزبنـگال و آنتـى ژن رینگ با اسـتفاده از رنگ اختصاصى هماتوکسـیلین تهیه مى شـود. تمامى 
ایـن آنتى ژنهـا پـس از تولیـد نیـاز منـد اسـتاندارد سـازى و تیتـراژ بـر اسـاس پروتـکل اختصاصى خـود مطابق 

اسـتانداردهاى تعریف شـده توسـط OIE و WHO هسـتند.
آنتـى ژن رزبنـگال بـراى انجام تسـت غربالگرى رزبنگال به کار مى رود که یک آزمون سـاده، سـریع و بسـیار 
مقـرون بـه صرفه اسـت. تسـت رزبنگال داراى حساسـیت باال بـوده و موارد منفـى کاذب کمـى دارد. بااین وجود 
دام هایـى کـه تسـت رزبنـگال آن هـا مثبت شـود ازنظر آزمـون رایت و 2ME بررسـى شـده تا بیمـارى در آن ها 
تأییدشـده و بـر اسـاس تیتـر آنتـى بـادى و کالس آن کـه IgG و IgM هسـتند فـرم حـاد یـا مزمـن بیمـارى 
در آن هـا مشـخص شـود. اگرچـه تسـت رایـت و 2ME توسـط سـازمان جهانـى بهداشـت حیوانـات به عنـوان 
آزمایشـهاى قابـل توصیـه جهـت تجـارت جهانـى دام ها شـناخته نمى شـود، تجربه سـالها کاربرد این تسـتها در 
کشـورهاى مختلـف نتایـج موفقیـت آمیزى در ریشـه کنى بیمارى داشـته اسـت و به عنـوان تسـتهایى که داراى 
ویژگـى بیشـترى نسـبت بـه رزبنگال هسـتند، جهت تأییـد موارد مثبـت در ایـن آزمایش، کاربردى گسـترده و 
جهانـى دارنـد. رینـگ تسـت یـا آزمایـش حلقـه اى شـیر (MRT) روى نمونه هـاى شـیر گاوها انجام مى شـود و 
درواقـع یـک تسـت غربالگـرى خوب براى بررسـى احتمال آلودگـى بروسـالیى در گله هاى گاو به شـمار مى رود 
و پـس از تهیـه نمونه هـاى شـیر گلـه و مخلوط سـازى آن ها و ارسـال یک نمونه به آزمایشـگاه، آلودگى بررسـى 
و گـزارش مى شـود. در ضمـن تسـت هاى رایـت، رزبنـگال و 2ME در انسـان از کارایـى و حساسـیت خوبـى 
برخـوردار بـوده کـه در ایران به ویژه از تسـت هاى رایت و 2ME جهت تشـخیص بروسـلوز انسـانى به طور وسـیع 

اسـتفاده مى شود (شـکل 36).

تاریخچه محصول:
مبـارزه بـا یـک بیمـارى عفونـى حـاد ماننـد بروسـلوز کـه زئونـوز هم اسـت چـه از بعـد اقتصـادى و چه از 
بعـد سیاسـى جغرافیایـى منطقـه و نیز شـاخص هاى بهداشـتى، همـواره از اولویت هـاى گرداننـدگان و متولیان 
امـور بهداشـتى کشـور بـه شـمار مى آیـد. اولیـن گام در مبـارزه با چنیـن بیمارى، تشـخیص سـریع و قاطع آن 
در جمعیت هـاى انسـانى و دامـى اسـت تـا ضمـن درمـان افـراد آلـوده و جداسـازى و کشـتار دام هـاى مبتالبـه 
بیمـارى، از سـرایت بیمـارى بـه سـایر دام هـاى حسـاس جلوگیـرى شـود. بـا چنیـن رویکـردى بـود کـه تولید 
آنتـى ژن رایـت در سـال 1332 در بخـش میکروب شناسـى موسسـه رازى و تولیـد آنتـى ژن رینـگ تسـت در 
همیـن بخـش در سـال 1337 بـه همـت دکتر عبدالعزیـز اردالن آغاز شـد. تولید آنتـى ژن رزبنگال در موسسـه 
رازى بـه سـال 1350 برمى شـود کـه در آن دوران دکتـر اردالن یکـى از اعضـاى کمیتـه تخصصـى بروسـلوز 

شکل 36 ـ آنتی ژن هاي تشخیص بروسلوز
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سـازمان بهداشـت جهانى بودند. از آن زمان تاکنون نیاز سـازمان دامپزشـکى کشـور به آنتى ژن هاى تشـخیصى 
بروسـلوز به تمامـى توسـط مؤسسـه رازى تولیـد و تأمین مى شـود. بعـالوه آنتى ژن هاى رایت و رزبنگال مؤسسـه 

رازى مـورد مصـرف آزمایشـگاه هاى تشـخیص طبـى جهـت تشـخیص مـوارد ابتالى انسـانى نیز هسـتند.

اهمیت و ضرورت:
بیمـارى  تـب  مالـت  یـا بروسـلوز کـه  در حیوانات  به  نـام  سـقط جنین  واگیر موسـوم  اسـت ، یکـى  از بیمارى هاى  
عفونـى قابل انتقـال  بین  انسـان  و حیوانات  اسـت و در انسـان با نام هاى  دیگـرى  نظیر تب مواج  و تـب مدیترانه اى نیز 
نامیـده  مى شـود. ایـن  بیمـارى  در تمـام  فصول  سـال  وجـود دارد، اما در بهـار و پاییز یعنـى  زمان  زایش  و شـیردهى  
دام هـا بیشـتر دیـده  مى شـود. بروسـلوز به عنـوان یکـى از مهم تریـن بیمارى هـاى مشـترك انسـان و دام محسـوب 
مى شـود. عوامـل شـناخته شـده بیمـارى، طیـف وسـیعى از پسـتانداران اهلـى و وحشـى را مبتـال مى سـازند. این 
بیمـارى بـه علـت ایجاد سـقط جنین در دام، کاهش تولید شـیر، عقیمـى و نازایى و از دسـت رفتـن ارزش اقتصادى 
دام هـاى مبتـال و همچنیـن بـه علـت ابتالى انسـان بـه بیمارى تـب مالت، همـواره از دو بعـد اقتصادى و بهداشـتى 
مـورد توجـه قـرار مى گیـرد. دام هاى مبتالبه بروسـلوز، معموالً در اولین دوره آبسـتنى خود، سـقط جنین کـرده و در 
هنـگام سـقط و تـا مدتـى پس از آن، با دفع ترشـحات شـدیدا" آلـوده رحمى، باعـث آلودگى محیط، مـزارع و مراتع 
شـده کـه خـود زمینـه آلودگى را براى سـایر حیوانات گله و نیز انسـان فراهم مى سـازد. دفـع دوره اى باکترى عامل 
بیمـارى از طریـق شـیر حیوانـات مبتـال و نیز دفع باکترى از طریق ترشـحات رحمـى در دام هاى فاقـد عالئم بالینى 
و سـقط جنین نیـز مخاطـرات فراوانـى را براى سـایر دام هـا و همچنین انسـان در بـر دارد. باوجود اینکه از شـناخت 
بیمـارى تاکنـون بیـش از یـک قـرن سـپرى گشـته، بروسـلوز هنـوز هـم در بسـیارى از کشـورهاى جهـان، به ویژه 
کشـورهاى مدیترانـه اى و خاورمیانـه، همچنـان به عنـوان یکـى از مهم ترین بیمارى هاى مشـترك انسـان و دام و از 
مهم تریـن معضـالت بهداشـتى در جامعـه، مطرح اسـت وتنها تعداد محـدودى از کشـورهاى جهان، ایـن بیمارى را 

ریشـه کن کـرده و یـا در آسـتانه ریشـه کنى آن قـرار دارند.
مبـارزه بـا ایـن بیمـارى وکنتـرل و ریشـه کنى آن بـه دلیل کثـرت گونـه اى عوامل بیمـارى زا و کثـرت گونه اى 
حیوانـات میزبـان، دوام نسـبتاً قابـل توجه باکترى عامل بیمـارى در محیط، عـدم کفایت برنامه هاى واکسیناسـیون 
بـراى ریشـه کنى بیمـارى و لزوم شناسـایى و حـذف دام هاى عامل انتشـار بیمارى و لزوم صرف هزینه هاى سـنگین، 

همواره در بسـیارى از کشـورهاى جهان، با دشـواریها و مشـکالت عدیده اى مواجه بوده اسـت.
انتقال بیمارى به انسان از دام ها به صورت ذیل رخ مى دهد:

به صـورت  تمـاس  مسـتقیم  بـا بافت هـاى  دام هـاى  آلـوده  نظیـر خـون ، ترشـحات  رحمـى  و ترشـحات  - 
جنین  سـقط شـده .

 – به صـورت  غیرمسـتقیم  از طریـق الـف)  مصرف  شـیر خـام  و فرآورده هـاى لبنى  آلـوده  خصوصاً پنیـر تازه ، 
خامـه ، سرشـیر و کـره  ب) انتقـال  تنفسـى  از طریـق ذرات حـاوى بروسـال  کـه در هـواى  آغل  واصطبـل  آلوده  یا 

آزمایشـگاه  وجـود دارنـد ج) فـرو رفتن  سـر سـوزن  سـرنگ  حاوى  واکسـن هاى  حیوانى  به  دسـت  انسـان
انتقـال بیمـارى از فـردى به فرد دیگر در انسـان بسـیار نادر اسـت اما موارد بسـیار محدودى ناشـى از انتقال 

از راه تماس جنسـى نزدیک، گزارش شـده اند.
روش هاى انتقال بیمارى در بین دام ها به طور عمده به صورت ذکرشده در زیر ایجاد مى شود:

 انتقال   مستقیم :
دام هـاى مبتالبـه بروسـلوز پـس از سـقط جنین و در زمـان سـقط و حتـی پـس از آن، بـا دفـع ترشـحات 
رحمـى کـه بشـدت آلـوده هسـتند، آغل و مـزارع را آلـوده کرده و سـایر حیوانات را بیمـار مى سـازند. دفع دوره 
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اى باکتـرى عامـل بیمـارى از طریـق شـیر دام مبتـال از یکسـو و نیـز از طریـق ترشـحات رحمـى در دام هـاى 
فاقـد عالئـم بالینـى از سـوى دیگر، مخاطـرات فراوانـى را براى سـایر دام ها به وجـود مى آورد بیمـارى از طریق 

 جفتگیـرى  دام هـاى آلـوده بـا دام هـاى سـالم منتقل مى شـود.

 انتقال غیرمستقیم:
انتقـال  تنفسـى  از طریـق ذرات حـاوى بروسـال  کـه در هـواى  آغـل  واصطبل  آلـوده  وجود دارنـد ب) مصرف 

شـیر دام آلوده
راههـاى  پیشـگیرى  بیمـارى بروسـلوز در دامهـا  عبارت انـد از واکسیناسـیون میزبانهـاى دامـى، جـدا نمودن  
دام هـاى  سـقط کـرده  از بقیـه  گلـه  و جلوگیرى  از تماس مسـتقیم  با ترشـحات  رحمـى ، جنینى  و جفـت  دام هاى  
سـقط کـرده،  خونگیـرى  و انجام  آزمایشـهاى سـرولوژى  الزم  بر روى  دام هاى  مشـکوك  و هدایـت  دام هاى  مثبت 

آلـوده  بـه  کشـتارگاه ، و رعایت اصول بهداشـتى پـرورش دام ها.
در ارتبـاط بـا جداسـازى دام هـاى مشـکوك و آلـوده بـه بروسـال، اولیـن گام خونگیـرى و انجـام آزمایشـات 
سـرولوژى معمـول شـامل رزبنـگال، رایـت و 2ME اسـت. آزمایشـات سـرولوژى بـا اسـتفاده از آنتى ژن هـاى 
تولیدشـده از سـویه هاى S99 و 3-1119 بروسـال آبورتـوس انجـام مى شـوند و قادرنـد آلودگى هـاى ناشـى از 
تمامـى بروسـالهاى حـاد بیمـارى زاى انسـان و دام کـه داراى فنوتیـپ Smooth هسـتند، را تشـخیص دهنـد. 
پـس از اینکـه آلودگـى بـه بروسـال در دامـى مشـخص شـود، ارسـال دام بـه کشـتارگاه اجتنـاب ناپذیـر خواهد 
بـود زیـرا درمـان دام امکانپذیـر نبـوده و احتمـال سـرایت و گسـترش بیمـارى بـه سـایر دام هـا و یـا انسـان از 
طریـق فرآورده هـاى خوراکـى آن نظیـر شـیر و پنیـر همواره وجـود خواهد داشـت. از این رو نقـش آنتى ژن هاى 
تشـخیصى به عنـوان یـک ابـزار قدرتمنـد و پیشـگیرانه در کنتـرل و مهـار بیمارى بروسـلوز بیـش از پیش، کرد 

پیـدا مى کنـد.
 هـدف از اجـراى برنامه هـاى کنتـرل بیمـارى بروسـلوز در دام هـا، کاهـش مخاطـرات بیمارى روى سـالمت 
انسـانها و خسـارات اقتصـادى ناشـى از آن اسـت تـا عفونـت بـه یـک سـطح نـا چیـز در جمعیـت کاهـش یابد. 
اصـول کلـى کـه در ایـن مـوارد در تمـام دامدارى هـا و مراکز پـرورش دام بـه کار گرفتـه مى شـوند عبارت اند از:

- کاهش مواجهه با گونه هاى بروسال با قرنطینه و رعایت اصول بهداشتى
- افزایش مقاومت جمعیت هاى دامى در برابر عفونت از طریق واکسیناسیون

 - تست دام ها و جداسازى و کشتار دام هاى مثبت
 در حالـى کـه وقـوع سـقط جنین هاى مکـرر در گله هـا یـا دامدارى هـا مى توانـد نشـانه اى قـوى از وجـود 
عفونـت باشـد، هیـچ عالمـت بالینى مشـخصى کـه در یـک دام به صورت انفـرادى بیانگـر ابتال به عفونت باشـد، 
وجـود نـدارد. درنتیجه اسـتفاده ازمونهاى سـرولوژیک روشـى مرسـوم براى شناسـایى دام هاى مبتالبه بروسـلوز 
اسـت. تصمیـم گیـرى در مـورد کشـتار دام هایـى که نتیجـه آزمونهاى سـرولوژى آن ها مثبت شـده اسـت، باید 
پـس از در نظـر گرفتـن جنبه هـاى قانونـى و اقتصـادى انجـام گیـرد. تسـت و کشـتار دام هـاى مثبـت در غالب 
مـوارد در شـرایطى کـه شـیوع بیمـارى در گلـه یـا دامـدارى پائیـن اسـت (2٪) قابل توصیـه بـوده و در صورت 
شـیوع باالتـر ابتـدا بایـد از طریـق واکسیناسـیون میزان شـیوع بیمـارى کاهش یافته و سـپس براى ریشـه کنى 
از تسـت و کشـتار اسـتفاده گردد. جداسـازى دام هایى که نتیجه آزمونهاى آن ها مثبت شـده اسـت به خصوص 
حیـن و پـس از زایمـان، ضـرورى اسـت. کشـتار فـورى دام هـاى مثبـت، هزینه بـر بـوده و نیازمند مسـاعدت و 
همـکارى دامـداران اسـت. وجـود قوانیـن خاص جهت جبران خسـارات ناشـى از معدوم سـازى دام هـاى آلوده، 
الزامـى اسـت. یـک برنامـه جامـع و بـه هنـگام، بـراى انجـام آزمونهـاى سـرولوژى و اعـزام دام هـاى آلـوده بـه 

کشـتارگاه، مى توانـد مقدمـه اى بـر آغـاز ریشـه کنى بیمـارى بروسـلوز در جمعیتهاى دااسـت.
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

ریشـه کنى بـه معنـى حـذف و نابـودى یـک عامـل بیمـارى زا در یک کشـور یـا یک منطقه اسـت. دسـتیابى به 
ریشـه کنى بروسـلوز در هـر کشـور و یـا سـرزمینى، نیازمنـد عزمى راسـخ و تالشـى سـازمان یافته اسـت و بـر پایه 
اقدامـات بهداشـتى و فعالیت هـاى سـازمان یافته و منظمى اسـت که بـا اقدامـات و فعالیت هاى اجرا شـده در برنامه 
کنترل، تفاوت دارند. ریشـه کنى، پیامد اجراى یک سیسـتم مراقبت کارآمد به همراه پشـتوانه آزمایشـگاهى کافى و 
درك درسـت اهداف و تقسـیم صحیح مسـئولیت هاى الزم براى نیل به ریشـه کنى توسـط مقامات تصمیم گیرنده، 
دامـداران و کلیـه افـراد دیگـرى اسـت که به نحـوى در این زمینه نقش دارند. بدون تردید علت شکسـت بسـیارى از 
تالشـها در جهت کنترل و ریشـه کنى بروسـلوز را مى توان عدم وجود یک سیسـتم مراقبت اپیدمیولوژیک مناسـب 
و عـدم پیگیـرى تصمیـم گیرى هـاى تکنیکـى و سیاسـى دانسـت کـه در ایـن میـان کاربـرد روش هاى تشـخیصى 

سـرولوژیک با اسـتفاده از آنتى ژن هاى ذکرشـده اهمیت فـراوان دارد.

آثار اقتصادى:
بروسـلوز ازنظر اقتصادى اهمیت فراوانى داشـته و در صنعت دامپرورى یک خطر جدى محسـوب مى شـود. 
خسـارات اقتصـادى ناشـى از ایـن بیمـارى در گله هـاى پرورشـى بـه دلیـل افزایـش بـروز سـقط جنین، کاهش 
تولیـد شـیر در گله هـاى پرتولیـد، افزایـش فاصلـه زمانـى بیـن دو زایمـان، کاهـش وزن، نابـارورى و مشـکالت 
تولیـد مثلـى و حـذف دام هـاى پـرارزش اسـت. 40٪ گاوها و 50٪ گوسـفندان آلوده سـقط میکننـد و 5٪ آن ها 
عقیـم میماننـد. حداقـل 20٪ دام هـاى سـقط کـرده به علـل مختلف حـذف میشـوند. 10٪ گاوها و گوسـفندان 
آلـوده شیرشـان خشـک مى شـود. 10٪ وزن الشـه گاوهـا و 5٪ وزن الشـه گوسـفندان سـقط کـرده کاهـش 
مى یابـد. برآوردهـا نشـان مى دهـد در صـورت توقـف برنامـه مبـارزه با بیمـارى در جمعیـت دامى کشـور میزان 
شـیوع بیمـارى در دام هـاى سـبک و سـنگین ظـرف مـدت کوتاهى به ترتیـب بـه 6 و 3 درصد افزایـش یافته و 
خسـارات ناشـى از کاهـش تولیـد و سـقط جنین در اثـر بیمـارى بـه چند ده هـزار میلیـارد ریال خواهد رسـید 
کـه اثـرات بسـیار وخیمـى بـر اقتصاد این صنعـت وارد خواهـد کرد. زیانهـاى اقتصادى ناشـى از بروسـلوز دامى 

را مى تـوان بـه شـرح زیر خالصـه کرد:
- در اثـر سـقط بره هـا و گوسـاله ها از جمعیـت این دام ها کاسـته شـده کـه در نهایت منجر بـه کاهش تولید 

شـیر و گوشـت موردنیاز در کشور مى شود.
- دام هـاى مبتـال دچـار کاهـش وزن و کاهش تولید شـیر شـده که از ایـن طریق به اقتصاد صنعت خسـارت 

مى شود. وارد 
- گوسـاله ها و بره هـاى زنـده متولدشـده از مـادران آلـوده عالوه بـر اینکه میتواننـد عفونـت را به طور مخفى 

در جمعیـت حفـظ کننـد، در آینده عملکـرد تولیدى خوبى نداشـته و ضعیـف خواهند بود.
- هرچـه شـیوع بروسـلوز دامـى بیشـتر باشـد مـوارد ابتـالى انسـانى افزایـش یافتـه و هزینه هـاى گـزاف 

تشـخیص و درمـان طوالنى مـدت بـر اقتصـاد خانوارهـا تحمیـل مى شـود.
- ایـن زیانهـاى اقتصـادى موجـب زیان هـاى سیاسـى و وابسـتگى بـه واردات دارو و غیـره مى شـود که خود 

آثـار اقتصـادى و اجتماعـى نامطلوبى بـه دنبال خواهد داشـت.

آثار بهداشتى:
بروسـالها از عوامـل زئونوتیـک مهـم بـوده کـه از مهمتریـن بیمارى هـاى تحلیل برنـده و ضعیـف کننده در 
انسـان محسـوب مى شـود. بـا توجـه بـه درون سـلولى بودن بیمـارى، درمـان آن نیازمنـد مصـرف طوالنى مدت 
آنتـى بیوتیک هـا بـوده کـه بـراى بیماران دشـواریهاى بسـیارى به دنبـال دارد. همچنیـن درمان موفـق بیمارى 
نیازمنـد تشـخیص سـریع آن اسـت. از آنجـا کـه جداسـازى باکتـرى عامـل در کشـت خون یا کشـت بیوپسـى 
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مغـز اسـتخوان به عنـوان اسـتاندارد طالیـى جهت تشـخیص مبتالیان حساسـیت کمى داشـته و در بسـیارى از 
بیمـاران میسـر نیسـت، کاربرد تسـتهاى تشـخیص سـرولوژى با اسـتفاده از آنتى ژن هـاى رزبنـگال و رایت حائز 
اهمیـت فـراوان بـوده و در بیشـتر مـوارد تنها راهکار تشـخیصى بحسـاب مى آیـد. از کار افتادگى بـراى چندین 
مـاه از عـوارض بیمـارى اسـت کـه هزینه هـاى چشـمگیرى جهـت درمـان بـه خانواده هـاى مبتالیـان تحمیـل 
میسـازد. بروسـلوز انسـانى در ایـران بومـى بـوده و تعداد مبتالیان انسـانى نسـبت به سـایر کشـورها قابل توجه 
اسـت. در سـال هاى اخیر طبق آمار رسـمى منتشـره توسـط وزارت بهداشـت سـاالنه در حدود پانزده تا بیسـت 
هـزار مـورد ابتـالى جدید در کشـور گزارش مى شـود کـه مطابـق تخمین ها فقـط ده درصد تعـداد واقعى موارد 
ابتـال را شـامل مى شـود. الزم بـه ذکر اسـت با توجـه به عدم وجود واکسـن علیـه این بیمارى جهـت مصرف در 
انسـان، پیشـگیرى از آن در افـراد مبتنـى بـر جلوگیـرى از انتقـال باکتـرى از دام هـاى آلوده به انسـان و کنترل 

و ریشـه کنى بیمارى در دامهاسـت.
روش هاى توصیه شده جهت جلوگیرى از انتقال عفونت به انسانها عبارت اند از:

– مصرف  شیر پاستوریزه  یا جوشانیدن  شیر به  مدت  20 دقیقه .
 – از مصرف  شیر حیوانى  که  تازه  سقط جنین  کرده  خوددارى شود.

 – از مصرف  پنیر و خامه  غیرپاستوریزه  پرهیز گردد.
 – پنیر تازه  و بى  نمک  را باید حداقل 3 ماه  قبل  از مصرف،  در آب نمک  قرار داد.

 – واکسیناسیون  دام ها علیه    بیمارى،  خطر ابتال به بروسلوز را در انسان کاهش مى دهد.
 – گوشت  حیوانات  مبتال تنها در صورت  خوب  پخته  شدن،  قابل مصرف  است.

آینده نگرى و چشم انداز:
کسـب موفقیـت در اجـراى برنامه هـاى کنتـرل بیمـارى، نیازمند همـکارى بیـن بخش هاى مختلـف جامعه 
اسـت. پیشـرفت برنامه هاى پیشـگیرى و کنترل از همان آغاز کار، به مشـارکت اجتماعى نیاز داشـته تا شـرایط 
الزم بـراى کنتـرل بیمـارى به صورتـى کارآمـد، مؤثـر و اقتصـادى فراهـم گـردد. فعالیت هـاى کنترلـى باید بین 
مراجـع پزشـکى و دامپزشـکى سـازماندهى شـده و تقسـیم وظایـف صـورت گیـرد، به نحـوى که مشـارکت دو 

گردد. تضمیـن  طرف 
موفـق تریـن روش پیشـگیرى و کنترل بروسـلوز در دام ها واکسیناسـیون اسـت که به تبع آن مـوارد ابتالى 
انسـانى کاهـش خواهـد یافـت. انجام یـک برنامه سیسـتماتیک و مـدون واکسیناسـیون دام ها با همـکارى کلیه 
مراجـع متصـدى سـالمت عمومـى و مراکز دامپزشـکى، مسـیر پر از فراز و نشـیب ریشـه کنى بیمارى بروسـلوز 
را همـوار خواهـد کـرد. بااین وجـود واکسیناسـیون جهـت نیـل بـه ریشـه کنى بـه تنهایـى کافـى نبـوده و براى 
ایـن مهـم شناسـایى و حـذف کلیـه دام هـاى آلـوده ضـرورى اسـت. بـراى ایـن منظـور و بـا توجـه بـه تداخـل 
واکسیناسـیون در تشـخیص سـرولوژى در نشـخوارکنندگان کوچک، توسعه و معتبرسازى روشـهایى که قابلیت 
تفریـق و تفکیـک دام هاى سـبک آلوده از واکسـینه را داراسـت، مى توانـد از مهم ترین رویکردهـاى تولیدى آتى 
باشـد. از طرفـى توسـعه و پیشـرفت روش هاى تشـخیصى با حساسـیت و ویژگى بـاال نظیر روش هـاى مولکولى، 
مى توانـد اشـکاالت آزمونهـاى متـداول کنونـى را برطـرف نماید. برخى تسـتهاى جدیـد بر پایه PCR بر اسـاس 
تشـخیص مسـتقیم اجـرام بروسـالیى و یـا رد یابـى ژن هـاى اختصاصـى جنس بروسـال در خون، طراحى شـده 
انـد. بـا ایـن وجـود تصمیـم گیـرى در مـورد قابلیـت ایـن تسـتها بـراى اسـتفاده به جـاى روش هاى کالسـیک، 
نیازمنـد آزمایشـات بیشـترى اسـت. چنیـن روشـهایى پیـش از آنکـه بـه جمـع تسـتهاى آزمایشـگاهى رایـج 

بپیوندنـد بایـد ازنظر حساسـیت، ویژگـى و قابلیـت تکرارپذیرى (Reproducibility) معتبرسـازى شـوند.
در حـال حاضـر تولید فرآورده هاى تشـخیصى بروسـلوز به وسـیله روش هاى سـنتى صورت گرفتـه که داراى 
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دستیابی به تکنولوژي تولید واکسن ها و فرآورده هاى بیولوژیک دامی

معایبـى از قبیـل محدودیـت ظرفیـت تولید، هزینه باالى اسـتهالك ظروف آزمایشـگاهى، نیاز به نیروى انسـانى 
زیـاد و عـدم امـکان معتبرسـازى فرآیندهـا بر اسـاس اصـول تولید بهینـه (GMP) اسـت. اسـتفاده از تکنولوژى 
تولیـد فرمانتـورى مى توانـد جهـت رفـع ایـن نقایـص کمـک کننده بـوده و کاهـش هزینه هـاى تولیـد، افزایش 

ظرفیـت تولیـد و ارتقـاى کیفى ایـن فرآورده هـا را میسـر خواهد کرد.
از دیگـر برنامه هـاى آتـى برطـرف سـازى مشـکالت مربوط بـه طراحـى فضاهاى تولیـد بوده که مى بایسـت 
ضمـن تأمیـن بودجـه الزم اقدامـات مقتضـى جهـت انجـام اصالحات بـر طبق اصـول و مقـررات GMP صورت 
پذیـرد تـا امـکان اسـتقرار مقـررات GMP و اخـذ گواهى هـاى مربوطـه فراهـم گـردد. بـا توجـه بـه کاربـرد 
آنتى ژن هـاى تولیـدى در تشـخیص مبتالیـان انسـانى مى تـوان جهـت ثبـت ایـن فرآورده هـاى تشـخیصى در 
وزارت بهداشـت اقـدام کـرده و مجـوز بازاریابى و فـروش دریافت کرد کـه الزمه آن انجام مطالعـات در خصوص 
تعییـن عملکـرد تشـخیصى آنتى ژن هـا بـر اسـاس اصـول علمـى اسـت. در ضمـن بازاریابـى و صـادرات ایـن 
فرآورده هـا بـه کشـورهاى همسـایه مى توانـد سـودآورى قابل توجهـى بـراى کشـور و مؤسسـه رازى بـه همـراه 

باشد. داشـته 
ایـن امیـدوارى همـواره وجـود دارد کـه بـا کنتـرل و مراقبـت سیسـتماتیک بیمـارى، کشـور مـا نیـز موفق 
بـه ریشـه کنى بروسـلوز در آینـده نزدیـک گـردد تـا بـا ایجـاد یـک صنعـت دامـدارى سـالم و عـارى از بیمارى 
بروسـلوز، ضمـن ارتقـاء سـطح بهداشـتى و از بین رفتن خطـر ابتال به این بیمارى در دام ها و سـپس در انسـان، 
زمینـه صـادرات دام و فرآورده هـاى دامـى پـاك به کشـورهاى مجـاور و یا حتى اقصـا نقاط جهـان فراهم گردد.






