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  مؤسسه رازيتاريخچه ويروس شناسي در 
  )ويروس شناسي از ديدگاه توليد واكسن و سرم هاي درماني(

با هر مراجعه اي به تاريخ مؤسسات دامپزشكي كشورهاي 
مختلف جهان، اعم از آموزشي و توليد مواد بيولوژيك، 
خواهيم ديد كه سبب اصلي و علت تأسيس آنها در بيشتر 

انسوز كشورهاي غربي و شرقي بروز و انتشار بيماري خانم
سازمان ها و مقامات دولتي براي . طاعون گاوي بوده است

مبارزه با اين بيماري خطرناك به فكر چاره جوئي افتاده، 
اولين سنگ بناي اين مؤسسات و دانشكده هاي دامپزشكي 

حتي در كشور فرانسه كه . را در كشور خود بنا نهاده اند
 آموزش دامپزشكي و تأسيس مدرسه دامپزشكي مقدم بر

كه در (تمام كشورها است، در حقيقت دانشكده دامپزشكي 
 1ميالدي توسط بورژه  1763شهر ليون فرانسه به سال 

در ) تأسيس شده و مادر دانشكده هاي دامپزشكي دنياست
فرانسه  1815نتيجة شيوع بيماري طاعون گاوي به سال 

مجبور به ايجاد آزمايشگاه و يا مؤسسه توليد واكسن و 
در انگلستان نيز با اينكه . ين زمينه شده استتحقيق در ا

شروع  1791تعليمات دامپزشكي و دانشكده دامپزشكي از 
موجب شد  1865شد، ولي شيوع بيماري طاعون گاوي به 

آزمايشگاهي جهت تحقيق و احتماالً توليد  1878تا در سال 
اين نيز به دنبال . واكسن عليه اين بيماري تأسيس شود

ري از سيبري و بعداً از كشور كره در سال سرايت اين بيما
                                                                  
1 Bougelat 
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مؤسسه اي جهت تحقيق و بررسي دقيق اين بيماري  1896
مؤسسه اي  1890در هندوستان نيز در سال . تأسيس شد

ايران نيز . براي تهيه سرم ضد طاعون گاوي تأسيس كردند
از اين قاعده مستثني نبوده و جهت مبارزه با اين بيماري 

جهت مبارزه با طاعون گاوي پديد  خانمانسوز مؤسسه اي
گر چه اين بيماري بومي كشور ايران نيست ولي . مي آيد

هر چند سال يك بار با انتشار از كشورهاي همسايه باعث 
كشتار گاوهاي ايران شد و تأمين گوشت، و شير و مواد 

  . لبني ديگر خسارت هنگفتي را متحمل مي شوند

  
  موسسه تحقيقات واكسن و ته سدكتر عباس شفيعي، استاد بازنش

  سرم سازي رازي
اين روند هر چند سال يك بار تكرار مي شده است تا آنكه 

بيماري از سر حد تركيه و قفقاز به  1303 1در اپي زئوسي
ايران سرايت كرد و تمام منطقه شمال و آذربايجان و شمال 

در گذشته در مواقع شيوع . غرب ايران را در بر گرفت
هيچ وجه از طرف دولت و يا ه طاعون گاوي در ايران ب

مردم اقدامي براي مبارزه با اين بيماري نمي شد و آن را 
در . ني و غير قابل پيشگيري مي پنداشتندآفت و بالي آسما

براي نخستين بار تنها اقدام براي برخورد با اين  1303سال 
بيماري استمداد از انستيتوپاستور ايران بود كه به تازگي در 

تأسيس شده بود؛ اين  "اداره كل صحيه"تهران توسط 
مؤسسه توسط دكتر مناز فرانسوي كه از سوي دولت ايران 

ده بود در يك ساختمان استيجاري در خيابان استخدام ش
نامبرده بر حسب تقاضاي يكي از . استخر شروع به كار كرد

دامداران عمده به اتفاق دامپزشكان ارتش آن زمان براي 

                                                                  
1 Epizoci 

هيئت . تشخيص بيماري و چاره جويي، به همدان مي روند
اعزامي به علت عدم آشنايي با طاعون گاوي ابتدا چون آن 

ربن تلقي مي كنند واكسن ضد شاربن تهيه بيماري را شا
شده از انستيتو پاستور پاريس را به كار مي گيرند كه مؤثر 

شيوع طاعون گاوي دهات اطراف  1304به سال . واقع نشد
در اين سال . تهران و گيالن و مازندران را درگير مي كند

همان طور كه در شئون مختلف كشور تشكيالت جديد و 
ود در اين باره نيز كه جنبه حياتي يافته نويني شروع شده ب

بود اوامر الزم براي اقدام جهت مبارزه با طاعون گاوي از 
طرف دولت به وزارت فالحت و تجارت و فوائد عامه آن 

سازماني به نام  1304زمان صادر شد و در ارديبهشت 
مؤسسه دفع آفات حيواني براي مقابله با طاعون گاوي در 

ولي به علت فقدان كادر فنّي الزم . شدوزارت عامه تأسيس 
با استمداد از انستيتو پاستور ايران كه تنها سازمان 

التأسيس آزمايشگاهي كشور بود رهبري اداره مؤسسه جديد
دفع آفات حيواني نيز به عهدة كاركنان جوان انستيتو 

در آن تاريخ دكتر منار فرانسوي ايران . پاستور واگذار شد
و ادارة مؤسسه مزبور به عهده دكتر  را ترك نموده بود

ابوالقاسم بهرامي بود كه رياست مؤسسه دفع آفات حيواني 
همكاران ديگر انستيتو پاستور آن زمان . را نيز عهده دار شد

كارهاي فنّي سرم سازي و مبارزه با طاعون گاوي را عملي 
ساختند از جمله اين افراد مي توان از مرحوم دكتر عبداله 

كتر حسين ميردامادي، دكتر حسين مشعوف، حامدي، د
دكتر مهدي ذوالرياستين و مرحوم حسينعلي بهرامي به 
عالوه يك عده از دانشجويان دانشكده طب و مدرسه عالي 
فالحت بر اي تشكيالت جديد دفع آفات حيواني استخدام 

نظر به اينكه تنها وسيه جلوگيري از بيماري  .شدند
مان استفاده از سرم ضد ويروسي طاعون گاوي در آن ز

بالفاصله بعد از تأسيس مؤسسه دفع  ،طاعون گاوي بود
آفات حيواني و تحصيل اعتبار مختصري از مجلس شوراي 
ملّي، مؤسسه سرم سازي تأسيس شد كه ابتدا در باغ 
شخصي مرحوم دكتر عبداله حامدي، در مجاورت 

. شروع به كار كرد) خارج از شهر تهران آن موقع(باغشاه
مؤسسه سرم سازي پس به منظور صرفه جويي در هزينه، س

در قريه حصارك كرج در محلّ انستيتو  ضد طاعون گاوي
رازي فعلي تأسيس شد و با سرعت فوق العاده به تهيه سرم 
ضد طاعون و مايه كوبي عليه بيماري با روش 

در همين ايام نظر . سروانفكسيون در اطراف تهران اقدام شد
لعاده به مقدار زياد سرم ضد طاعون گاوي به احتياج فوق ا
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در تبريز، رشت، ساري و  1305و بهار  1304در پائيز سال 
گرگان نيز مؤسسات سرم سازي نظير مؤسسه حصارك 
تأسيس شد و با وسايل خيلي ابتدايي و ساده در هر يك از 
. مراكز فوق شروع به تهيه سرم ضد طاعون گاوي كردند

كوتاه مؤثر بودن فرآورده تهيه  خوشبختانه در مدتي خيلي
با اين حال متأسفانه ميزان توليد سرم و . شده مشخص شد

عمليات تلقيح به هيچ وجه متناسب با احتياج و تعداد 
حيوانات در معرض ابتال به بيماري نبود، ولي تا همين 
جامردم كامالً متوجه تأثير تلقيح سرم و مايه كوبي شده 

كه اين مايه كوبي به عمل آمده بودند، چرا كه در دهاتي 
 1306در سال . بود از مرگ و مير گاوها جلوگيري شده بود

مؤسسه دفع آفات حيواني از انستيتو پاستور ايران تفكيك 
شد و انستيتو پاستور تحت رياست مرحوم دكتر ابوالقاسم 
بهرامي تابع اداره كلّ صحيه آن زمان باقي ماند و مؤسسه 

رياست مرحوم دكتر مرتضي  دفع آفات حيواني به
  . گلسرخي تابع وزارت فوائد عامه قرار گرفت

كم كم بيماري طاعون گاوي خاموش شد و  1307در سال 
ترس و وحشت از بين رفت و بنابر تصميم وزير وقت 
وزارت فوائد عامه به منظور تأسيس يك مؤسسه واكسن و 
سرم سازي مدرن و مجهز، مؤسسه دفع آفات حيواني 

و مؤسسات سرم سازي شهرستانها نيز برچيده شد و  منحل
 محلّ سرم سازي حصارك تبديل به كارخانه توليد سم

هجوم ملخ دريائي  1308ارسينات دوسود شد زيرا در سال 
به ايران فوق العاده شديد شد و مبارزه با ملخ موضوع روز 
و حائز اهميت بود كه در واقع بنوعي جانشين طاعون 

اثاثيه آزمايشگاههاي سرم سازي . مي آمدگاوي به حساب 
اعم از لوازم فنّي و ميكروسكوپ و غيره جمع آوري و به 
دانشكده كشاورزي كرج تحويل شد تا مورد استفادة 

  .دانشجويان كشاورزي قرار گيرد
تجديد سازمان دفع آفات حيواني و تأسيس يك مؤسسه 
 مدرن واكسن و سرم سازي مورد نظر وزارت فوائد عامه
. به استخدام يك نفر كارشناس خارجي مشروط شده بود

به طول  1309استخدام كارشناس مزبور تا اواخر سال 
در اين سال آقاي مهندس محمود فاتح، نماينده . انجاميد

اعزامي وزارت اقتصاد آن زمان كه جانشين وزارت فوايد 
عامه شده بود، جهت خريد اولين كارخانه قند و استخدام 

ن الزم براي كشاورزي موفق شد چهار نفر كارشناسا

كارشناس براي دفع آفات حيواني، جنگل، گياه شناسي و 
  . باغباني از كشور فرانسه استخدام و به ايران اعزام دارد

كارشناس دفع آفات حيواني كه براي تأسيس مؤسسه 
واكسن و سرم سازي استخدام شده بود آقاي دكتر لوئي پير 

يتو رازي فعلي بود كه دكتر دلپي مؤسس همين انست
دامپزشك و متخصص در رشته ميكروب شناسي و واكسن 

از طريق روسيه به  1309نامبرده در اسفند ماه . سازي بود
در  1310ايران آمد و در تهران سكونت كرد و از خرداد ماه 

حصارك مستقر و با جديت و فعاليت غير قابل تصور و 
شگاههاي جديد در خستگي ناپذير براي تأسيس آزماي

به موجب  1325مؤسسه سرم سازي حصارك، كه از سال 
تصويب نامه هيئت وزيران به نام انستيتو رازي نام گذاري 

  . شد، به كار و فعاليت پرداخت
طاعون گاوي پس از چند سال خاموشي در  1311در سال 

كشور دوباره ظاهر شد و ابتدا در آذربايجان غربي و سپس 
از اولين نمونه خون . نيز سرايت كرد به اطراف تهران

حيوان بيمار كه از آذربايجان به مؤسسه رسيد وجود طاعون 
گاوي مشخّص شد و بالفاصله توسط دكتر دلپي و 

براي اولين بار در ايران ) فرمله(همكاران واكسن كشته 
ساخته شد و به علّت مجهز بودن مؤسسه و اقدام فوري، 

باز هم  1328در سال  .بيماري خيلي زود خاموش شد
طاعون گاوي از مرز افغانستان وارد كشور شد و استانهاي 
خراسان و گرگان را آلوده كرد ولي خوشبختانه با در دست 
داشتن واكسن مؤثر و آمادگي كامل مؤسسه رازي از انتشار 

  .بيماري خيلي زود جلوگيري شد
و خاموش كردن فوري  1328پس از شيوع بيماري در سال 

صور مي رفت كه ايران براي هميشه از بيماري طاعون آن ت
يعني بعد  1348پاك خواهد ماند ولي متأسفانه در تير ماه 

سال كه كشور از طاعون گاوي پاك بود يك باره  20از 
اعالم شد كه بيماري طاعون گاوي در اطراف تهران و 
مشهد بروز كرده، در مدت كوتاهي در نتيجة حمل و نقل 

وده و مبتال به طاعون گاوي در زابل، اصفهان، حيوانات آل
شيراز، زنجان، همدان، آذربايجان شرقي و غربي و باالخره 
گيالن ظاهر شد؛ علّت شيوع يك بارة بيماري در سطح 
كشور ظاهرا به علّت حمل سريع دام ها توسط وسايل نقليه 

ولي خوشبختانه اگر چه در . موتوري و كاميون بوده است
ع خيلي سريع بود ولي به علّت در دست اين سال شيو

اين سويه به (داشتن واكسن زندة تخفيف حدت يافته 
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روش ماساژ مكرّر ويروس حاد ويروس در كشت سلول 
كليه گوساله تخفيف حدت يافته و با سم سويه پلورايت 

به مقدار انبوه توليد و پيشگيري از انتشار آن به ) معروف
به اجرا درآمد و بيماري گاوداري هاي سالم خيلي زود 

طبق گزارش سازمان دامپزشكي كشور در . خاموش شد
مطلقاً هيچ موردي از بيماري  1349تاريخ دهم آبان ماه 

 OLEطاعون گاوي در ايران ديده نشد و طبق اعالميه دفتر 
(Office Internation Epizeosi)  اعالم شد كه بيماري در

سطح جهان ريشه كن شده،نيازي به واكسيناسيون و 
جهت . نگهداري سوشهاي واكسن و ويروالنت نيست

جلوگيري از فرار ويروس از آزمايشگاه به طبيعت بايستي 
در همين رابطه . نسبت به معدوم ساختن آنها اقدام مي شد

كه  تأييد كرد (FAO)سازمان ملل متحد  2011در ژوئن 
طاعون گاوي در سطح جهان ريشه كن شده و دستور 
صادر شد كه نسبت به پاكسازي و معدوم كردن نمونه هاي 
ويروسي اين بيماري كه احتماالً در فريزرهاي مراكز 
ويروس شناسي و احياناً توليد واكسن نگهداري شده است 

بدين وسيله اعالم شد پس از ريشه كني آبله . اقدام كنند
در سطح جهان اين دومين بيماري  (Small pox)انساني 

  .ويروسي است كه در جهان ريشه كن شده است
بخش بيماري هاي ويروسي آبله گوسفند و  1373در سال 

پاريس ) OIE )Office Intenational Epizooicبز از طرف 
  . آزمايشگاه مرجع شناخته شد

موفق به جداسازي  1335مرحوم دكتر راهيار در سال 
شده و نيز موفق به توليد ) سويه گرگان(آبله بزي  ويروسي

-1341شاربن گرديد و در سالهاي  –واكسن توام آبله 
عهده دار مديريت مؤسسه بهداشت دام خاور نزديك  1345

(NEAHI)1 ايشان با استفاده از بورس همين مؤسسه  .گرديد
در ) 1345-134(به مدت يكسال در دانشگاه مونيخ آلمان 

شناسي و بيماريهاي عفوني دام به مطالعه و  رشته ويروس
سويه «در همين سال با كشف و ثبت . پژوهش پرداخت

RM65 «)و توليد واكسن با روش ) ويروس آبله گوسفندي
كشت بر روي سلولهاي كليه بره نام خود و مؤسسه رازي 

نامبرده رئيس بخش تحقيق و تهيه واكسن . را جهاني كرد
و در ضمن رئيس بخش  هاي ويروسي گوسفند و بز

تحقيق ويروس شناسي و آزمايش هاي ميكروسكوپ 
با حفظ سمت معاونت توليد  1350الكتروني و از بهمن 

                                                                  
1 Near East Animal Health Ims 

فرآورده هاي مصرف دامپزشكي مؤسسه رازي را عهده دار 
  . شد

الزم به ذكر است كه قبل از توليد واكسن هاي كشت 
سلولي، واكسن هاي آبله بز و گوسفند به روش ايجاد 

Pustul Borel  با تزريق ويروس هاي مذكور از طريق ،
زيرجلدي در قسمت پشت سينه و شكم حيوان تزريق شد؛ 
پس از ظهور تاول هاي بزرگ آنها را برداشت و پس از 

با استفاده از فرمل ويروسها را كشته و سپس  2صاليه نمودن
مخلوط وبراي واكسيناسيون به كار مي  (adjuvant)با ياور 
امروزه با رواج روش هاي كشت سلولي اين روش . بردند

منسوخ شده است و از سوشهاي تخفيف حدت يافته در 
  . روي كشت سلول جهت توليد واكسن استفاده مي كنند

يا  (Foot and mouth disease)بيماري تب برفكي 
  بيماري ويروسي پاو دهان در كل نشخوار كنندگان 

بيماري ويروسي شديد و به شدت مسري در  FMDبيماري 
بين گاو و گوسفند و بز و خوك و ساير جفت سم هاي 
نشخوار كننده است ولي جزو بيماريهاي زئونوز نيست و 

سر و تيپ هاي مختلف . گزارش شيوع آن اجباري است
SAT3  وSAT2  وSAT1  وA,O,C1 Asia1  است و هر

لفي داشته سروتيپ هم ممكن است زير تيپ هاي مخت
. باشد كه تشخيص و مبارزه با آن را مشكل تر مي سازد

اهميت و ضررهاي هنگفت اقتصادي آن باعث شد تا در 
آزمايشگاه بيماري تب برفكي در مؤسسه رازي  1334سال 

از قريه  Asia1و  Oتشكيل و در همان سال تيپ هاي 
موضوع به  1335حصارك جدا شدند و در اواخر سال 

تبديل  1337پيدا كرد كه آزمايشگاه در سال  حدي اهميت
 .به بخش تب برفكي شد

 FAOبا كمك دكتر فردريكس، كارشناس  1338در سال 
واكسن كشته شده تب برفكي با استفاده از كشت سلول 

به بازار  1339بافت كليه بره در ايران ساخته شد و در سال 
 1340با خريد تجهيزات از هلند در شهريور . عرضه شد

مترمربع و با  1100ساختمان بخش تب برفكي در متراژ 
هزار دالر از محلّ همكاريهاي ايران و آمريكا و  65هزينه 

آزمايشگاه با حضور وزيران كشاورزي و بهداري به نام 
نام گذاري و افتتاح و مرحوم دكتر حمزه راميار  دكتر رفيعي

  . مسئوليت آن را به عهده گرفت
                                                                  
2 ساييدن و پودر كردن   
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يوع تيپ آفريقايي ويروسي تب به دليل ش 1341در سال 
(SAT1)برفكي 

با درخواست وزارت كشاورزي فرانسه  1
همكاري سه جانبه مؤسسه رازي با مؤسسه تب برفكي 

شروع شد تا  (IFFA)ليون و آزمايشگاه روژه بلون پاريس 
ضمن انتقال تكنولوژي ساخت واكسن نسبت به صدور و 

ين قرارداد فروش آن در سطح بين المللي اقدام شود، در ا
در . يك سوم سود فروش به مؤسسه رازي تعلّق مي گرفت

بخش توليد واكسن تب برفكي هويت مستقل  1346سال 
توليد واكسن با استفاده از كشت  1351يافت و در سال 

در حال .در فرمانتور راه اندازي شد BHK-21سلول الين 
حاضر واكسن تب برفكي با سويه هاي بومي مختلف در 

  . ش تهيه مي شوداين بخ
 1354ساختمان جديد بيماريهاي ويروسي دام در سل 

بيماريهاي «: با ادغام دو بخش  1356افتتاح شد و در سال 
» ويروسي گوسفند و بز و بيماريهاي ويروسي اسب و گاو

بخش تحقيق و تشخيص بيماريهاي ويروسي اسب و «و 
ل به رياست دكتر حسامي قاجار تشكي» گاو، گوسفند و بز

بخش تحقيق و توليد واكسن هاي «بعدها آن واحد به . شد
در سايه تالش  1375در سال . تغيير نام داد» ويروسي دام

مجوز تأسيس آزمايشگاه  OIEدكتر حسامي قاجار از سوي 
مرجع ملّي و بين المللي تشخيص بيماري هاي ويروسي 

رياست اين بخش پس از . دام به مؤسسه رازي اعطاء شد
امي به دكتر حميدرضا ورشويي سپرده شد و در دكتر حس

 2(PPR)واكسن طاعون نشخواركنندگان كوچك  1392سال 
  .توسط دكتر ورشويي تهيه شد

با  :بخش تحقيق و توليد واكسن هاي ويروس طيور
توسعه صنعت مرغداري و شيوع بيماريهاي طيور، لزوم 
ايجاد واحدي جهت تشخيص بيماري ها و تهيه واكسن 

 1320در اواخر دهة . ر بيش از پيش نمايان شدهاي طيو
آنتي ژن هاي پلوردز، سالمونلوز و واكسن آبله طيور در 
بخش واكسن هاي دامپزشكي و بيماري هاي طيور ساخته 
شد و به دنبال بروز بيماري نيوكاسل در تبريز و گزارش و 
تشخيص آن توسط دكتر سهراب، آزمايشگاه اختصاصي 

در بخش مزبور  1332ر در سال تشخيص بيماريهاي طيو
در همان سال واكسن نيوكاسل تزريقي با . شكل گرفت

توسط دكتر فيشمان كارشناس  Kamarovاستفاده از سويه 
FAO اين . با همكاري دكتر سهراب در مؤسسه توليد شد

                                                                  
1 South African Type1 
2 Pest Petit Ruminant 

به كمك دكتر يونكهر آمريكايي واكس  1334واحد در سال 
B1 ش به ترتيب تهيه شد فرآورده هاي توليدي اين بخ

  : تاريخ توليد عبارت اند از
واكسن نيوكاسل مقاوم به حرارت از سويه كوماروف 

، واكسن السوتا )1342(، واكسن كشته نيوكاسل )1338(
، واكسن برونشيت )1353( H120، واكسن برونشيت )1350(

H57 )1354 ( و واكسن الرنگوتراكئيت)واكسن )1356 ،
، واكسن دوگانه )1361(، واكسن مارك )1361(گامبورو 

H120  وB1 )1387 .(  
استفاده از تخم مرغ  FAOهر چند با استناد دستورالعمل 

SPF )Specific Pathogen Free ( در تهيه واكسن هاي طيور
اجباري شد ولي موسسه رازي استفاده از آن  1350از سال 

در حال حاضر واكسنهاي . آغاز كرده بود 1349را از سال 
، الرنگوتراكئيت، آبله طيور )Lasota ،B1(نيوكاسل 

و  H120، دوگانه السوتا B1و  H120برونشيت، و دوگانه 
ضمناً در شعبه . نيوكاسل مقاوم به حرارت توليد مي شود

شهر مرند مؤسسه رازي در رابطه با واكسنهاي ويروسي 
واكسن روغني ) 1376(طيور واكسن هاي نيوكاسل روغني 

و واكسن دوگانه نيوكاسل و ) 1378(آنفلوانزاي طيور 
الزم به ذكر است كه . توليد شده است) 1383(آنفلوانزا 

كليه واكسن هاي ويروسي طيور مورد اشاره با استفاده از 
تهيه مي ) SPF )Specific Pathogen Freeتخم مرغ جنين دار 

  .شود و با استاندارد هاي جهاني هم خواني دارد
ن بيماري چون ابتدا در اي :بيماري ويروسي طاعون اسبي

آفريقا شيوع و مورد شناسايي قرار گرفته است به عنوان 
نام ) African Horse Sickmen(بيماري اسبي آفريقائي 

در آفريقا شيوع  1330بيماري در دهه . گذاري شده است
پيدا كرد و به سرعت به سمت شرق گسترش يافت و از 

استان طريق بنادر جنوب به كشور وارد و اسب هاي 
به منظور مقابله با اين بيماري . خوزستان را مبتال كرد

همزمان آزمايشگاه تشخيص و توليد سرم ضد طاعون اسبي 
،در شعبه رازي اهواز و مؤسسه رازي 1338در سال 

ابتدا سرم ضد طاعون اسبي و . حصارك كرج، تأسيس شد
تهيه شد  1339در سال ) فرمله(به دنبال آن واكسن كشته 

ستفاده از آن بيماري طاعون اسبي كه مناطق غرب كه با ا
كشور را تا كرمانشاه و آذربايجان غربي را در معرض خطر 

در آن زمان به علّت گسترش . قرار داده بود فروكش كرد
سريع بيماري و نياز كشور به تعداد زيادي واكسن ضد 
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طاعون اسبي همه روزه تعداد زيادي بچه موش نوزاد از 
ي تزريق و پس از رشد و تكثير ويروس طريق داخل مغز

در داخل مغز بچه موش ها، مغز آنها را برداشت و پس از 
صاليه كردن و عبور از صافي مناسب نسبت به كشتن 

 (adjuvant)ويروس ها با استفاده از فرمالين و افزودن ياور 
و تست هاي كمي و كيفي جهت تزريق دامهاي حساس در 

  . رار مي گرفتاختيار سازمان دامپزشكي ق
در همان ايام كه بخش توليد و تحقيق طاعون اسبي تحت 
سرپرستي دكتر عباس حضرتي و آقاي ديهيم سخت 
سرگرم تهيه واكسن در روي موش بودند يك كارشناس 

براي خدمت و  FAOاز طرف  Ozawaژاپني به اسم دكتر 
در كنار . به ايران اعزام شد  پژوهش در بخش طاعون اسبي

رتي و ساير همكاران ايراني نتيجة اين تحقيقات دكتر حض
منجر به تهيه واكسن كشت سلولي با استفاده از سلول 

BHK در اين مطالعات دكتر . و الين هاي ديگر سلولي شد
ميرشمسي هم، معاونت علمي و فنّي وقت مؤسسه رازي، 
جهت تأمين نيازها تأمين تداركات الزم و كمك علمي به 

تهيه واكسن طاعون اسبي كشت . م شدندگروه، وارد اين تي
سلولي با موفقيت انجام و پس از كنترل كيفي جهت ايمن 
سازي همگاني تك سمي هاي كشور در اختيار سازمان 

البته طاعون اسبي داراي سوش هاي . دامپزشكي قرار گرفت
مختلفي است و واكسن تهيه شده در ايران حاوي دو سوش 

ا به راه افتادن توليد انبوه ب. غالب در آلودگي تهيه شد
واكسن در ايران و صدور آن به برخي از كشورهاي مجاور 
و نيز به اروپا و اسپانيا كه در معرض خطر بودند كمك 

  . شد
  تاريخچه ويروس شناسي انساني در مؤسسه رازي 

  )ويروس شناسي از ديدگاه توليد واكسن(
 همانطور كه در مورد ويروسهاي دامي ديديم اصوالً
ويروس شناسي از ديدگاه توليد واكسن در مؤسسه رازي 

مؤسسه تحقيقات (بنابراين به اعتبار نام آن . مورد نظر است
هدف نهايي تحقيق در زمينه ) واكسن و سرم سازي رازي

تشخيص و يا پژوهش در روي يك ويروس خاص توليد 
واكسن و يا توليد يك فراورده بيولوژيك احياناً مورد نياز 

گاه هاي تشخيص و يا آزمايشگاههاي كنترل كيفي و آزمايش
كه خود ) عباس شفيعي(يكي از نگارندگان . غيره است

تب (چندين سال در بخش توليد واكسن ويروسي دام 

با همكاران ايراني، فرانسوي و كارشناسان سازمان ) برفكي
 Near East Animal(جهاني بهداشت دام خاور نزديك 

Health Institute; NEAHI ( تي نيز در مؤسسه تحقيقاتو مد
ويروس شناسي پربرايت در انگلستان مشغول اموزش، 

پس از بازگشت به وطن . تشخيص، توليد و تحقيق بوده اند
هدف وي تأسيس يك آزمايشگاه مرجع تب برفكي جهت 

شبيه آزمايشگاه رفرانس تب (كشورهاي خاور نزديك 
ي متأسفانه يا بوده ول) مؤسسه پربرايت انگلستان«برفكي 

خوشبختانه اين هدف برآورده نشد، چون بالفاصله پس از 
مراجعت از انگلستان توسط دكتر ميرشمسي، معاونت فني 
وقتي مؤسسه رازي، از وي مصرانه خواسته شد به جاي 
هدفي كه داشتند  در توليد واكسن سرخك فعاليت كنند 
چرا كه تلفات سرخك در مملكت بيداد مي كرد و بر 

س خواستة اكيد وزارت بهداشت بايد به فكر توليد اسا
  . واكسن سرخك مي بوديم

با توجه به مأموريت وزارت بهداشت، مرحوم دكتر 
ميرشمسي با شناختي كه از همكاران ژاپني داشتند طي 
مكاتباتي از آنها تقاضاي سويه واكسينال مورد استفاده در 

ف آن توسط آنها دو سويه واكسينال كه مصر. ژاپن را كردند
NIH  ژاپن تأييد شده بود در اختيار مؤسسه رازي قرار
سويه سوژي ياما : اين دو سويه عبارت بودند از. دادند

Sugiyama )كه با استفاده » بيكن«و واكسن ) واكسن ذنكن
از هر يك . ساخته شده بود Toyoshima» تويوشيما«از سويه 

موسسه  از دو واكسن فوق الذكر يك هزار دز در اختيار
رازي قرار گرفت تا كيفيت آن از نظر ايمني زائي و 
واكنشهاي پس از واكسيناسيون در كودكان ايراني بررسي و 
با نتايج به دست آمده در ژاپن و شرق دور مقايسه و مورد 

خوشبختانه نتايج از نظر ايمني زايي . ارزيابي قرار گيرد
سسه فوق العاده خوب بود و تصميم بر آن شد كه در مؤ

رازي از سوية سوژي ياما جهت توليد واكسن سرخك 
بدين ترتيب انستيتو رازي با استفاده از سويه . استفاده شود
بذر كافي تهيه و در اوايل ) دريافتي از توكيو(سوژي ياما 

ميليون  12ميالدي بالغ بر  1976تا اواسط سال  1968سال 
پس از تهيه شد و ) به شكل ليوفيليزه(دز مايه ضد سرخك 

آزمايش كنترل كيفي و تاييد در انستيتو رازي و ادارة كنترل 
غذا و داروي وزارت بهداشت بتدريج تحويل ادارة كل 

اين اداره . مبارزه با بيماريهاي واگير وزارت بهداشت شد
نيز با همين حق تقدم براي روستاهاي دورافتاده شهرهاي 
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ر اواخر د. جنوبي و غربي كشور به مايه كوبي اقدام كرد
ميليون نفر از كودكان اين  5/3شمسي بالغ بر  1350سال 

درصد كودكان حساس به سرخك  37حدود (نواحي 
زير چتر حمايتي واكسن سرخك قرار گرفته و با ) كشور

گسترش در سالهاي بعد ميزان مبتاليان و بالطبع عوارض 
طبق بررسيهاي . ابتال، به ميزان قابل توجهي كاهش يافت

عمل آمده ميزان ايمني بخشي واكسن در افراد  متعدد به
بود ولي از طرفي واكنش % 95دريافت كننده واكسن حدود 

هاي بعد از واكسيناسيون با واكنش سويه سوژي ياما بيش 
از سويه هاي آمريكائي و اروپائي بود و به همين علّت 
دكتر فتحعلي نظري در صدد تهيه سويه واكسينال ديگري 

وه بر ايمني زايي باال، واكنش هاي پس از برآمدند كه عال
تزريق نيز ماليم تر شود تا عوام مردم به واكسينه كردن 

  . اطفال خود رغبت بيشتري نشان دهند
با اين هدف انستيتو رازي ايران با انستيتو كيتازاتوي ژاپن 
پيمان همكاري بستند و در اجراي اين پيمان در مؤسسه 

ي به انستيتوكيتازاتوي ژاپن رازي مرحوم دكتر فتحعلي نظر
، و دكتر ساساكي (Makino)اعزام تا با گروه دكتر مكينو 

(Sasaki)  در تهيه يك سويه واكسينال سرخك با ويروالنس
خوشبختانه اين كار . و واكنش زايي ماليم تر همكاري كنند

گروهي منجر به تهيه سويه ماليم تري شد كه از نظر ايمني 
قابل رقابت ) و غيره Moraten(يكايي زائي با سويه هاي آمر

بوده، با عالئم و واكنش هاي بعد از واكسيناسيون بسيار كم 
 NIHاين سويه بعد از تأييد از طرف . عامه پسند هم بود

جهت مصرف براي ايمني سازي  AIKژاپن به اسم سويه 
اين سويه پس از كلون كردن . گسترده اطفال به ثبت رسيد

به علت همكاري  AIK-Cدر سلول فيبروبالست جوجه بنام 
در [. مؤسسه رازي در تهيه آن در اختيار مؤسسه قرار گرفت

آمريكا چون سوية = A: نام گذاري اين سويه واكسينال
 Emdersپروفسور كه توسط  Eolmentanشناخته شده 

شاخص نام ايران به علّت = Iآمريكائي تهيه شده بود؛ 
همكاري با انستيتوكيتازاتوي ژاپن در تخفيف شدت دادن 

 C =cloneژاپن؛  Kctasutuحرف اول انستيتو = Kاين سويه؛ 
كردن سويه پس از پاساژ دروني سلول فيبروبالست جوجه 

اتوي ژاپن از مؤسسه كيتاز AIK-Cپس از دريافت سويه 
واكسن سرخك با اين سويه تهيه و در طرح . ])1352(

 EPI )Expanded Programگسترش ايمن سازي عمومي 

Immunization ( تكليف شده از سويWHO  به كليه

. كشورهاي جهان از اين واكسن استفاده شده و مي شود
مايه افتخار است كه زحمات انجام شده در اين امر منجر 

طبق تأييد . ماري سرخك در ايران شدبه ريشه كني بي
همكاران دانشكده بهداشت، نمايندة تأييد كننده موارد 
سرخك به عنوان آزمايشگاه مرجع خاورميانه در مورد 
سرخك و فلج اطفال، ايران از كشورهاي موفق در زمينه 

البته گزارش . مبارزه با سرخك در منطقه شناخته شده است
ايران توسط دانشكده بهداشت با  گاه و بيگاه موارد نادر در

توجه به ژنوتيپ، ويروس هاي جدا شده منشاء خارجي 
دارند و احتماالً مهاجرين و يا مسافرين كشورهاي هم 

  . جوار منشاء اين انتقال باشند
شمسي كه توليد واكسن سرخك تازه رايج  1349اوايل 

و يكي ) دكتر عباس شفيعي(شده بود يكي از نگارندگان 
معاونت (ز همكاران به دعوت استاد ميرشمسي ديگر ا

در جلسه اي طوالني در ) علمي و فني وقت مؤسسه رازي
مورد نياز آيندة كشور به واكسن فلج اطفال و نيز 
درخواست وزارت بهداشت وقت از مؤسسه رازي براي 
فعاليت در اين زمينه نتيجه گرفتيم به علت عدم آشنايي با 

ماه با مطالعة كليه  6تا حداكثر تكنولوژي تهيه اين واكسن 
نشريات سازمان جهاني بهداشت و ساير منابع از كشورهاي 

در غياب، . ديگر در اين مورد اطالعاتي بدست آورديم
كامپيوتر و اينترنت در آن ايام ناگفته پيداست كه اينكار 
چقدر وقت گير و مشكل بود، خصوصاً موقعي كه طي 

از نكات فني روش توليد و مكاتبات از نويسندگان مقاالت 
يا كيفيت كنترل امن سؤال مي شد پاسخي در خور گرفته 

با اين حال تا اندازه زيادي به روش هاي توليد و . نمي شد
روشهاي كنترل كيفي فرآورده دست يافتيم ولي چند نكته 
ظريف يا به قول معروف فوت كوزه گري برايمان مجهول 

ر آنها را از نزديك ببينيم مانده بود كه ايجاب مي كرد كه كا
دكتر ميرشمسي،به . و با كارشناسان فن تماسي برقرار كنيم

در  (Biological standard)عنوان عضو مجمع استاندارد 
سازمان جهاني بهداشت، با طرح مشكل با اعضاي اين 
مجمع از آنها استمداد خواستند تا با تماس با كمپانيهاي 

اطفال مي ساختند زمينه معدودي كه آن زمان واكسن فلج 
كار فراهم شود؛ البته پاسخ تقريباً همة كمپانيهاي سازنده 
واكسن منفي بود چون از نظر اقتصادي مايل به همكاري 

استاد ميرشمسي پس از آشنايي . در ارائه تكنولوژي نبودند
با يكي از متخصصين مؤسسه انسفاليت و پوليوميليت 
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به پيشنهاد وي هيئت  .مسكو از ايشان تقاضاي كمك كردند
ايراني براي طرح موضوع در مجمع آكادمي علوم شوروي 
سابق به مسكو دعوت شدند تا در صورت تصويب آكادمي 

كسب اجازه از  1348در سال . مقدمات كار فراهم شود
دولت شاهنشاهي تحت نفوذ آمريكا براي سفر به مسكو و 
يك كشور كمونيستي پشت پرده هاي آهنين كار كم 

پس از مكاتبه رياست مؤسسه با وزير ! دسري نبوددر
كشاورزي و بالطبع كسب اجازه از سازمان اطالعات و 

و مصاحبه و توصيه هايي به تك ) ساواك(امنيت كشور 
تك اعضاي هيئت توسط اين سازمان و كسب اطمينان از 
اينكه هدف اعضاي هيئت اعزامي چيزي جز انتقال 

ويروسي مورد مصرف تكنولوژي و تهيه يك فرآوردة 
وزارت بهداشت براي واكسيناسيون اطفال بر ضد فلج 
. اطفال نيست اين مأموريت، مورد موافقت قرار گرفت

شمسي عازم مسكو شدند و  1349هيئت اول زمستان سال 
در فرودگاه مسكو نماينده اي از سفارت ايران در مسكو و 

ا پس خانمي به عنوان مترجم زبان روسي به انگليسي ما ر
از عبور از مراسم گمركي پيچيده و پر كردن فرمهاي متعدد 
در مورد وسايل و مبالغ ارزي همراه و غيره به يك هتل 

هتل از طرف دولت شوروي تعيين شده . راهنمايي كردند
بود و به ما گوشزد شد كه حقّ جابجا شدن از نظر اتاق و 
تعويض هتل بدون اطالع مترجم كه در حقيقت نمايندة 

طالعاتي دولت شوروي بود نداشته،  نيازهاي خود را نيز ا
اين خانم كه بعداً . بايد از طريق ايشان حلّ و فصل كنيم

فهميديم زبان فارسي را خوب مي داند و عاشق اشعار خيام 
روز اول مأموريت ما را مستقيم به آكادمي علوم . است

ر نفر منتظ 6يا  5در آنجا گروهي متشكل از . شوروي برد
ورود ما بودند و پس از خيرمقدم هدف ما را از اين سفر 

استاد ميرشمسي به عنوان رئيس هيئت اعزامي . جويا شدند
خواسته ما را كه آموزش و دستيابي به روش تهيه واكسن 

اعضاء آكادمي پس از . ويروسي فلج اطفال بود ابراز داشتند
ناك نگاه استفهام آميز به يكديگر مشكل بودن توليد، خطر

بودن ويروس و عدم اطالعات كافي در زمينة توليد و 
كنترل كيفي فرآورده هاي ويروسي و باالخره عدم اقتصادي 
بودن توليد اين واكسن را در ايران بهانه قرار داده، 
درخواست ما مبني به انتقال تكنولوژي تهيه واكسن فلج 

ق آنها در پاسخ به استدالالت و اشتيا. اطفال را نپذيرفتند
هيئت ايراني ما در دستيابي به تكنولوژي توليد واكسن در 
كشور ايران پيشنهاد كردند كه پس از خريداري واكسن به 

با بسته بندي متعاقب در ايرن با  (Bulk)صورت فله اي 
استاد . برچسب مؤسسه رازي، واكسن در ايران عرضه شود

ميرشمسي صريحاً مخالفت خود را با اين روش اعالم 
، آن را در شأن مؤسسه رازي ندانستند و درخواست داشته

روز هيئت  10كردند در صورت امكان مدت يك هفته تا 
ايراني روند توليد را از نزديك مشاهده كنند؛ با اين تقاضا 
موافقت شد، مشروط بر اينكه ما هرگز تقاضاي ورود به 
اتاق هاي كشت و برداشت نشويم و فقط بيرون از اين اتاق 

پس از چند روز با سابقه اي كه در . د توليد را ببينيمها رون
توليد واكسن هاي ويروسي دامي و انساني داشتيم بسياري 
از نكته هاي مورد نظر با همين بازديدها براي ما روشن 

چون تحمل اين وضع براي استاد ميرشمسي مشكل . شد
با . بود تقاضا كرديم كه ادامة كار را به هيئت بسپارند

يي سرتكنسين هايي كه مي دانستيم كليه روش كار شناسا
در دست آنهاست با طرح دوستي و ارتباط در ساعات 
غيراداري و در خارج انستيتو و قرار مالقات شام در هتل 

... هاي دور از محلّ سكونت، و يا رفتن به تئاتر و سينما و 
غيره ، حين گفتگو با آنها برخي نكات مبهم را از آنها 

استاد ميرشمسي نگران از غيبت و . مي كرديماستخراج 
گشت و گذار شبانه ما با دريافت اينكه به روش خود در 
پي جواب بعضي از سئواالت و نكات مبهمي هستيم كه در 
آينده در روند توليد و كنترل كيفي با آن مواجه خواهيم 
شد، با تصريح اينكه اين نوع روابط نگران كننده و دور از 

ما به . ت مسئوليت اين كار را نمي پذيرفتشأن علمي اس
ترفندهاي گوناگون توانسته بوديم از حساسيت هاي امنيتي 
در هتل و غيره مصون باشيم و از اين رو چندان نگران 

در نهايت براي رفع نگراني به ايشان . ادامة كار نبوديم
پيشنهاد شد چون طبق برنامه پس از ديدار مسكو بايد براي 

ه همگي به توكيوي ژاپن برويم، ايشان قبل از كارهاي مشاب
. ما به توكيو بروند و زمينه ادامة كار را براي ما فراهم آورند

اتفاقاً ايشان با استقبال از اين پيشنهاد فرداي آنروز مسكو را 
به مقصد انستيتو پوليوميليت ژاپن ترك كردند و ما هم 

هاي آسوده تر به كنكاش در به دست آوردن نادانستني 
آشنايي ما . توليد و كنترل هاي الزم حين توليد ادامه داديم

با مرد جوان پخته اي كه ريشة ايراني و نسبت به ما اظهار 
اسم او . محبت داشت كار تجسس را براي ما راحت تر كرد

بود ولي بنابر اظهار خودشان برادرزاده » واگابوف«به روسي 
س واگن در صاحب پپسي كوال و فولك(آقاي وهاب زاده 

به اين ترتيب ما طي چند هفته رفت و آمد به . بودند) ايران
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انستيتو پوليوي مسكو به دور از كنترل روسا و همراهي 
تكنسين هاي كليدي تقريباً به غالب نكته هاي مبهم دست 
يافتيم و اين در حالي بود كه ما شخصاً حق استفاده از تلفن 

نيازها بايد از طريق  و تلگراف و نامه پستي نداشتيم و همة
از طريق . سفارت ايران در مسكو حلّ و فصل مي شد

سفارت به استاد ميرشمسي در توكيو پيام داديم كه با دست 
  . پر عازم توكيو هستيم

در ساعت و روز مقرّر وارد فرودگاه توكيو شديم و در آنجا 
، رئيس (ITOH)با استقبال دكتر ميرشمسي و دكتر ايتو 

در نشستي كه همان . انستيتو پوليوميليت ژاپن، مواجه شديم
شب در البي هتل با دكتر ميرشمسي و دكتر ايتو داشتيم 

روز اقامت و آموزش ما در انستيتو  45برنامة كاري براي 
كه از فرداي آن روز كار . پوليوميليت ژاپن طرح ريزي شد

فلج اطفال خود را با جهت آشنايي با كنترل كيفي واكسن 
كارها مرتب و با انضباط ژاپني مو . طبق برنامه شروع كرديم
در حالي كه فكر مي كرديم هفت . به مو به اجراء درآمد

خوان رستم تهيه و كنترل كيفي را در مسكو و ژاپن پشت 
سر گذاشته ايم عازم ايران شديم غافل از اينكه برخالف 

ويروس از  (seed)انتظار گذر از خوان هشتم، تهية بذر 
سازمان جهاني بهداشت نيز آسان نبود، به خاطر حساسيت 
ويژة توليد واكسن فلج اطفال و اينكه بذر ويروس واكسن 
فلج اطفال به آساني در دسترس توليد كنندگان قرار نمي 
گيرد و سازمان جهاني بهداشت نيز اعالم كرد بذر واكسن 

و  (Albert Sabin)منحصراً تحت نظارت ابداع كننده واكسن 
درخواست  WHOاز طريق . اجازة ايشان توزيع مي شود

  .خود را به آلبرت سابين فرستاديم
آلبرت سابين در جواب درخواست مؤسسه رازي ضمن 
اشاره به حساسيت توليد اين واكسن يادآورد شد كه عدم 
رعايت نكات كليدي ويژه، احتمال بازگشت سويه هاي سه 

دت يافته به حدت يافته گانه فلج اطفال از تخفيف ح
(Virulent) ولي مهر تأييد خود و كارشناسان . زياد است

سازمان جهاني بهداشت را براي آزمايشگاه هاي متقاضي 
ضمناً البراتوار محلّ توليد نيز از نظر . ضروري دانستند

GMP )Good Manufacturing Product ( بايد مورد تأييد قرار
ظر فراهم بود از دكتر آلبرت چون شرايط مورد ن. مي گرفت

سابين و گروه كارشناسان سازمان جهاني بهداشت دعوت 
طي دو هفته . شد براي بازديد از موسسه به ايران بيايند

اقامت و بررسي سرانجام مقرر شد با تغييرات مختصر در 
جدا كردن بخش كشت سلول از بخش توليد ويروس و 

ختصري كه در نظاير ان شرايط فراهم شود تا با بذر م
لو  6اختيار موسسه رازي قرار مي دهند و استفاده از آن 

(lot)  طبق ) 3لو تيپ  2و  2لوتيپ  2، 1لو تيپ  2(واكسن
استاندارد سازمان جهاني بهداشت تهيه شود تا پس از 
كنترل كمي و كيفي و آزمايش ويروالنس در مغز و نخاع 

لو  6 ميمون، پروتكل توليد و پروتكل كنترل كيفي هر
لو واكسن توليدي  6واكسن آماده شده، و همراه نمونة 

  . براي تاييد به سازمان جهاني بهداشت ارسال شود
سال به طول انجاميد كه علت  2اجراي دستورات داده شده 

طوالني شدن روند اجراي اين دستورات مشكل خوان نهم 
چون در كشورهاي معدودي كه واكسن فلج اطفال ! بود

ختند در آن ايام از كشت سلول اوليه كليه زنده مي سا
 Vero)و يا سلول الين كليه ميمون  (.Primary M.K)ميمون 

cell) ما هم طبق روشهاي موجود كار را . استفاده مي شد
شوربختانه . با كشت اوليه سلول كليه ميمون شروع كرديم

درصد ميمونها سلول  70- 60ظاهراً به علّت آلوده بودن 
، SV5 ،SV40آنها آلوده به ويروسهايي مانند  كشت شده از
Foamy agent  و ياHemadsobing agents  بودند كه براي

توليد واكسن زنده فلج اطفال قابل استفاده نبودند؛ اما 
چگونه مي توانستيم از اين دست انداز بزرگ رهايي يابيم؟ 
پس از روزها بحث و هم فكري به اين نتيجه رسيديم كه 

راه، ) ولي مشكل ترين و گران ترين (سالم ترين بهترين و 
در آن زمان دو نوع . استفاده از سلول ديپلوئيد انسان است

سلول ديپلوئيد انسان در تانك ازت بانك سلول بخش 
واكسنهاي ويروسي مصرف پزشكي ذخيره داشتيم كه در 
مواردي از آنها در توليد واكسن هاي سرخك، سرخجه، 

البته در اوايل جنگ ايران و . رديماوريون استفاده مي ك
 ,R-18(R=RAZI)عراق خود نيز الين سلول ديپلوئيد انسان 

R17  از رية جنين هاي سالم سقط شده جدا و به ذخاير
قبلي اضافه شدند تا اگر در صورت تحريم نتوانستيم از 

 Medical)و  (.WI=Wistar Ins)سلولهاي ديپلوئيد خارجي 

Researchs Counsil)MRC-5  بهره مند شويم از سلولهاي
به هر حال در آن زمان براي . ديپلوئيد وطني استفاده كنيم

لو واكسن تجربي مورد درخواست سازمان جهاني  6توليد 
اقدام و از  MRC-sبهداشت نسبت به تكثير سلول ديپلوئيد 
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اين سلول در جهت توليد واكسنهاي فوق الذكر استفاده 
ن و كنترل هاي كيفي و كمي لو واكس 6پس از تهيه . شد

انجام و نتايج حاصل و پروتكل هاي  WHOطبق استاندارد 
توليد و كنترل كيفي را همراه با واكسن ها به اين سازمان 

سازمان جهاني بهداشت نيز پس از دريافت . ارسال شد
آزمايشگاه  4واكسن ها و پروتكل هاي مربوطه آنها را به 

ايتاليا و كانادا ارسال كرد  مرجع خود در انگليس، فرانسه،
كلّ اين . تا از نظر كمي و كيفي مورد ارزيابي قرار گيرد

مراحل از ابتداي كارآموزي تا توليد نهائي جمعاً نزديك به 
سال و نيم به طول انجاميد و دريافت پاسخ از سازمان  2

سازمان ضمن ارسال . ماه طول كشيد 6جهاني بهداشت نيز 
اي گروه در توليد واكسن فلج تبريك و موفقيت اعض

اطفال، موافقت و صورت جلسه موافقت شخصي دكتر 
آلبرت سابين مبني بر موافقت با ظرفيت علمي و فنّي ايران 

  . تأييد شد
  برنامة گسترش ايمن سازي

Expanded Programone of Immunization 

طرح گسترش ايمن سازي از طرف سازمان جهاني 
ديفتري، كزاز، : بيماري عفوني 6بهداشت براي ريشه كني 

سياه سرفه، سرخك، فلج اطفال و سل در سطح جهاني 
توسط سازمان جهاني بهداشت به كليه كشورهاي جهان 

بيماري نام برده شده در فوق  6از . پيشنهاد شده است
زاز، سياه سرفه، فلج اطفال و ديفتري، ك(بيماري  5واكسن 
توسط مؤسسه تحقيقات سرم و واكسن سازي ) سرخك

طرح . رازي ساخته و تحويل وزارت بهداشت مي شود
 WHOگسترش ايمن سازي توسط سازمان جهاني بهداشت 

در ايران همگام با ساير كشورهاي جهان به مرحلة اجرا در 
اي ساخت انجام آن در ايران با استفاده از واكسن ه. آمد

داخل كشور با موفقيت اجرا و نتايج بسيار خوبي از آن 
گرفته شده، منجر به پيشگيري بسياري از بيماريهاي فوق 

بيماري فوق الذكر به حدي كم  5شده است به طوري كه 
شده كه دانشجويان دانشكده هاي پزشكي در سطح كشور 

سال دورة تحصيل موفق به ديدن عالئم  7 – 6در طول 
طرح گسترش ايمن سازي . ني اين بيماريها نمي شوندبالي

توسط سازمان جهاني بهداشت اعالم شد و  1974در سال 
ميالدي در سر تا سر دنيا بايستي به مرحلة  1977تا سال 

بيماري  6اجرا مي رسيد و كليه كشورهاي جهان بر ضد 

اين طرح با موفقيت در ايران . فوق بايد واكسينه مي شدند
ه از واكسنهاي ساخت داخل به مرحله اجرا در با استفاد

طبق گزارش ادارة كلّ بيماريهاي واگير وزارت . آمد
گروه % 99بهداشت سطح پوشش ايمن سازي بيش از 

البته گهگاه موارد تك گير در . حساس رسيده است
مهاجرين به ايران تشخيص داده مي شود كه بالفاصله با 

اري شناسايي و نمونه اقدامات سريع كميته ايمن سازي بيم
توسط  (genomic)برداري شده و جهت آزمايشات ژنگاني 

دانشكده بهداشت مورد بررسي  WHOآزمايشگاه مرجع 
تا كنون موارد نادر تشخيص داده شده حاكي . قرار مي گيرد

از انتقال آن توسط مهاجرين و مسافران كشورهاي همسايه 
ة كل مبارزه با به ايران بوده است كه بالفاصله توسط ادار

بيماريها اقدامات الزم در جهت گسترش و خاموش كردن 
  .پايش هم چنان ادامه دارد. بيماري اقدام شده و مي شود

  روز ملي واكسيناسيون 
National Immunization day  

علي رغم آنكه بسياري از كشورهاي جهان از واكسن كشته 
ز واكسن زندة فلج اطفال استفاده مي كنند ايران با استفاده ا

توانسته است بيماري را ريشه ) واكسن خوراكي(فلج اطفال 
به تأييد سازمان جهاني  2001كن سازد و اين امر از سال 

بهداشت رسيده است، در حالي كه در كشورهاي هم جوار 
افغانستان و پاكستان كه آلوده به بيماري هستند به علّت 

ي همسايه آندميك بودن بيماري فلج اطفال در كشورها
واكسيناسيون عليه بيماري فلج اطفال با واكسن زنده 

از چند سال پيش در . خوراكي همچنان بايد ادامه يابد
فلج اطفال ديده نشده است و به  2بعضي از كشورها تيپ 

همين علّت پيش بيني مي شود كه در بعضي از نقاط دنيا به 
ال فلج اطف 3و  2، 1جاي واكسن سه گانه حاوي تيپ هاي 

استفاده شود و موسسه رازي هم بنا  3و1از واكسن دو گانه 
به درخواست ادارة كل مبارزه با بيماريهاي واگير وزارت 
بهداشت اقدام به فرموله كردن و تهيه واكسن دوگانه تيپ 

تا كنون  2001خوشبختانه از . فلج اطفال نموده است 3و1
دود موردي از بيماري در ايران تشخيص داده نشده و مع

مواردي هم كه تشخيص داده شده اند در مطالعات ژنگان 
نشان داده اند كه ويروس از كشورهاي هم جوار توسط 
مهاجرين آمده است كه البته با پايش دقيق بيماري از انتقال 

  .آن جلوگيري شده است
  


