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 مقدمه 

آبله،  بیماري وبا، سل، حصبه،  ازجمله طاعون،  واگیرداري  هاي 
سیاه مننژیت،  سرخک،  تیفوئید،  اوریون،  اطفال،  فلج  سرفه، 

ها باعث هایی بودند که بیش از قرنابوال و.... بیماري   ،هپاتیت ب
سال  10اما حدوداً از یک قرن گذشته تا همین    ،رنج انسان بودند

بیماري این  و  پیش  محققان  و  درآمدند  کنترل  مرحله  به  ها 
داشته همه  با  کشورمان  این  پژوهشگران  توانستند  خود  هاي 

ین در حالی است که  البته ا  .ها را در کشور کنترل کنندبیماري
از و سایر کشورها توسعههنوز هم بسیاري از کشورهاي درحال 

 . ]1[ برند هاي واگیردار رنج می این بیماري
کن یاریشه در ایران  هاي واگیردار  بیماري ها،  تولید واکسن   با

 : اندشده کنترل 

 سازي در ایران: سسات واکسنؤتوسعه م   تشکیل و

م دو  گذشته  قرن  یک  و  ؤحدود  پژوهشی  و  تحقیقاتی  سسه 
تولیدکننده واکسن به فاصله زمانی بسیار کمی از یکدیگر شروع  

بر که بعد از گذشت چند سال عالوه طوري به فعالیت کردند به 
توانستند رتبه یک، را در منطقه غرب آسیا   ، اشباع تولید واکسن

سسهؤاز آن خود کنند. این دو مرکز «انستیتو پاستور ایران» و «م 
 ]. 2[ سازي رازي» استحقیقات واکسن و سرم ت

و  تشکیل  دو  تاریخچه   المنفعه عامسسه  ؤم   توسعه 
 ایران   ساز درواکسن

 ایران پاستور  تاریخچه انستیتو.  1

.  عبدالحسین میرزا فرمانفرما» نبود، پاستور هم نبود «مرحوم    اگر
«عبدالحسین میرزا فرمانفرما»    وزیرياین تحوالت، مقارن نخست 

راه  براي  را  عملی  قدم  اولین  او  و  خورد  مرقم  سسهؤاندازي 
آقاي   برداشت.  فرانسه  و  ایران  موردنظر  آموزشی  و  تحقیقاتی 

مساحت  نخست به  زمینی  قطعه  اموال   از   هکتار  2٫2وزیر 
و  که    کرد  وقف  منظور   این  براي  را   اششخصی تزریقی  مواد 

قبیل آبله و طاعون و وباء و دیفتري و   از  اسباب و لوازم تلقیح
ها و سفلیس و سوزاك و امثال آنها در آن محل تهیه  گزیده سگ

مصرفه  از مال خود ب  ایشانو مبلغ ده هزار تومان    شدو تدارك  
بر   1299  سال   در  پاستور  انستیتو  مرکزي   آن رسانید. ساختمان

 پیش،  سال  102  درست  1298سال  در  .همان زمین بنا شد  روي
از   هنوز  کشورمان.  گذشتمی   اول   جهانی  جنگ  از   ماه  چندین
لشکرکشی   مصائب هاي بیماري   با  درگیري  و  قحطی  ها،جنگ، 

می  رنج  تحقیقات  واگیردار  سخت،  شرایط  همین  در  اما  برد؛ 
هاي واگیردار توسط محققان کشورمان آغاز شد.  درباره بیماري

وقت ایرانی  محققان  هی  ،با صالحدید  شد  از  قرار  متشکل  ئتی 
نمایندگان سیاسی ایران، در کنفرانس صلح پاریس شرکت کند؛  
پاستور   «انستیتو  تحقیقاتی  مرکز  از  سیاسی  نمایندگان  بازدید 

هیئت نمایندگی سیاسی    .هایشان قرار گرفتفرانسه» نیز در برنامه 
«امیل رو» رئیس وقت انستیتو   دکتر با    1298ایران، در اول آبان ماه  

پار دکتر،  1299ماه سال  دي   30. در  ند یس مالقات کردپاستور 
سسه پاستور ایران را  ؤ«رنه لگرو» از پاریس وارد ایران شد و م

 ]. 5- 3[ کرداندازي  ه به کمک نخبگان کشور را

 شودوقتی یک روستاي ایرانی، مرجع جهانی طاعون می 

سال   قراگزلو1331در  منوچهر  وقتی  دکتر  ،  ایرانی  دوست   ،
بالتازار، قطعه زمینی در روستاي «اکنلو» در استان همدان براي  

هاي تحقیقاتی به انستیتو پاستور اهدا کرد، یک آزمایشگاه  فعالیت
سیس شدأدر مجاورت قلب کانون طاعون ایران در کردستان ت

پاستور  انستیتو  اپیدمیولوژي  بخش  نظر  زیر  امروز  تا همین  که 
کند. در این پایگاه تحقیقاتی، که امروزه به نام لیت می ایران فعا

شود، هاي نوپدید و بازپدید شناخته می پایگاه تحقیقاتی بیماري
دکتر بالتازاز و همکاران پرتالشش تحقیقات وسیعی را در زمینه 

بیماري   ،بیماري طاعون هاي عفونی مهم نظیر هاري، تب  سایر 
ند و پایگاه تحقیقاتی اکنلو را  راجعه، سل، آبله و... ، انجام داد

مراکز  به از  یکی  کردند.    مرجععنوان  مطرح  طاعون  جهانی 
هاي انستیتو پاستور ایران درباره تحقیقات طاعون تا آنجا  موفقیت

پیش رفت که توجه مقامات سازمان جهانی بهداشت را به خود  
المللی طاعون را  جلب کرد و باعث شد بسیاري از تحقیقات بین

کا این  به  محققان  و  کارشناسان  کنند.  واگذار  ایرانی  رشناسان 
به جهانی،  انستیتو،  بهداشت  سازمان  خبره  کارشناسان  عنوان 

مطالعات خود را در مناطق مختلف دنیا ازجمله ترکیه، سوریه،  
و   زئیر  برمه،  برزیل،  تایلند،  اندونزي،  هندوستان،  یمن،  عراق، 

من  .قال تجربیات پرداختندتانزانیا ادامه دادند و به آموزش و انت
طاعون را انتخاب نکردم بلکه آن مرا انتخاب کرد! مارسل بالتازار  

 . ]8- 6[  سس پایگاه «اکنلو»ؤشمسی)، م 1350-1286(

 پاستور ایران  رؤساي انستیتو

ژوزف منار فرانسوي  شادروان دکتر  ،  1299در سال    رئیس اول:
 . اولین رئیس انستیتو پاستور به ایران آمد  عنوانبه
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جین فرانسیس کراندل،  شادروان دکتر،  1304در سال    رئیس دوم:
 . عنوان دومین رئیس فرانسوي انستیتو پاستور ایران انتخاب شدبه

رحمت  ه بش در تهران    .ه  1313سال بعد در سال    10کراندل  
 خدا پیوست.  
عنوان مدیر به رانسوي  فورنه لگرو  شادروان دکتر      رئیس سوم:

 .علمی انستیتو پاستور تعیین شد
چهارم: سال    رئیس  دکتر    1325در  بالتازار  شادروان  مارسل 

عنوان چهارمین و آخرین رئیس فرانسوي به تهران  به فرانسوي  
سال   تا  بالتازار  و   1340آمد.  بود  ایران  پاستور  انستیتو  رئیس 

ور را متحول کرد  هاي مختلف انستیتو پاستساختارها و فعالیت
به سمت مشاور علمی انستیتو پاستور   1345بعد از آن تا سال  

 . ایران ادامه خدمت داد 
پنجم: دکتر    رئیس  سال  شادروان  در  قدسی  به    1341مهدي 

ریاست انستیتو پاستور ایران انتخاب شد و این مسئولیت را تا  
 ]. 10،  9[ به عهده داشت 1348سال 

 واکسن کالسیک حصبه 

انستیتو پاستور ایران از همان ابتدا تمرکز خود را روي ساخت   
به  گذاشت.  براي واکسن  را  حصبه  کالسیک  واکسن  سرعت 

شدن  واکسین انستیتو ه  فعالیت  گسترش  با  کرد.  تولید  عمومی 
بیماري با  بسیار جدي  مبارزه  ایران،  هاي کشنده عفونی  پاستور 

اکسن آبله در ایران  و.  مثل آبله، هاري، وبا، طاعون و سل آغاز شد
استفاده قرار د  سال بعد از کشف واکسن آبله در دنیا مور  20دقیقاً  

گرفت. اولین بار واکسن آبله وقتی استفاده شد که سربازان ایرانی  
جنگ روسدر  با  قفقاز  شمال  ناحیه  و  هاي  بودند  جنگیده  ها 

رفت که سربازها عامل اپیدمی در کشور باشند. بعدها  احتمال می 
آبله ب  جنا براي  هم  ایرانیامیرکبیر  ولی  کوبی  کرد  تالش  ها 

قانون  تصویب  با  آبله  از  پیشگیري  براي  جدي  اقدام  نخستین 
آغاز   1322کوبی همگانی توسط مجلس شوراي ملی در سال  مایه

آ واکسن   انستیتو  در  که  بود  هاییواکسن  اولین  جزء  بلهشد. 
 ]. 11،12[ رسید تولید به پاستور

 دکتر مهدي قدسی» مرحوم « ایران  واکسن ب ث ژپدر 

براي اولین بار  انستیتو پاستور ایران  شمسی ایران    1326در سال 
دکتر «مهدي قدسی» تولید  شادروان واکسن ب ث ژ را زیر نظر  

عنوان پدر واکسن «ب ث ژ» ایران  به بزرگ کرد. از این دانشمند 
 ]. 13[ برندنام می

 در ایران گیر شدن ناگهانی وباهمه

سال   همه   1344در  دلیل  مرزهاي  به  در  وبا  ناگهانی  گیر شدن 
انستیتو وبا   پاستور  ایران،  واکسن  تولید  براي  را  خود  تمرکز 

سازي» عنوان «واکسن بخش مستقلی به   1345گذاشت و از سال  
که در این    یهای کرد. از دیگر واکسن   کارسسه شروع به ؤدر این م

توان به واکسن «هپاتیت ب» اشاره کرد  شود میانستیتو تولید می
استانداردهاي جهانی به تولید رسیده   سال گذشته در 15که طی 

واکسن  بخش  در  هاري  است.  واکسن  تولید  نیز  ویروسی  هاي 
به تولید انبوه رسید و    1389دامی نیز از شهریور سال    انسانی و

 ]. 15،  14[ روانه بازار شد

تحقیقات  ؤم تاریخچه    .2 و سرمسسه  سازي واکسن 
 رازي

سازي رازي» تنها چند سال بعد  سسه تحقیقات واکسن و سرم ؤم«
در  «کرد.    کارشروع به   1303از فعالیت انستیتو پاستور در سال  

ت مأزمان  نام  رازي  ؤسیس،  مایه « سسه  دامپزشکی  بنگاه  سازي 

و    »حصارك یافت  تغییر  فعلی  نام  به  بعدها  که  است  بوده 
بوده است، در نام    »دامپزشکی«همانطور که ذات کاري این بنگاه  

بود شده  قید  امر  این  وضوح  به  نیز  زمان    .آن  در  مؤسسه  این 
(وزارت   عامه  فوائد  و  فالحت  وزارت  نظارت  تحت  تأسیس 

ارت  وز   با ادغام  1379دي    10در تاریخ    .کشاورزي وقت) در آمد
سازمان    و کشاورزي   نظارت  تحت  سازندگی،  جهاد  وزارت 

ترویج و  آموزش  کشاورزي  تحقیقات،  جهاد  آمد.    وزارت  در 
هایش، امروزه هیئت امنایی عالوه، به واسطه گستردگی فعالیت به

سال سابقه تحقیقاتی و پژوهشی    97  تا امروز حدود   شود.اداره می 
واکسن  امور  مدر  این  تفاوت  دارد.  با ؤسازي  تحقیقاتی  سسه 

سسه زیر نظر وزارت  ؤانستیتو پاستور در این بود که ابتدا این م
هاي دامی وارد فاز تحقیقاتی  کشاورزي و براي مبارزه با بیماري 

م اقدام  اولین  گاوي  ؤشد.  بیماري طاعون  با  مبارزه  رازي  سسه 
کرده بود  گاو را تلف راس  ود. اپیدمی طاعون دامی صدها هزار ب

آمد. تولید  حساب می و تهدید بزرگی براي مرگ دامی کشور به 
سسه وارد دوره  ؤو عرضه واکسن بیماري طاعون باعث شد این م

بیماري  با  از مبارزه  تولید  جدیدي  ها شود و در مدت کوتاهی 
در دستور کار مؤسسه  هاي مصرف پزشکی  ها و سرم انواع واکسن 

با تولید    1346سرخک در ایران از سال  ه شدن  واکسین  .قرار بگیرد
تا قبل    ه شدناین واکسن شروع شد، ولی پوشش برنامه واکسین

ها پس از انقالب اسالمی روند فعالیت .  از انقالب بسیار پایین بود
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سازي رازي ازلحاظ کمی و  در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم 
اي از که تحقیق و تولید عمده طوري پیدا کرد به   کیفی گسترش

هاي اوریون، سرخجه  هاي دامی و انسانی ازجمله واکسن واکسن 
سه سال و  این  در  اوریون»  و  سرخجه  «سرخک،  انجام گانه  ها 

سیاه واکسن  همچنین  مگرفت.  در  واکسن ؤسرفه  سازي سسه 
 ]. 16د [رازي ساخته ش

ازي رازي  سرؤساي مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم 

) رئیس دوم: مرتضی  1305- 1303رئیس اول: عبداهللا حامدي، (
- 1310(  )، رئیس سوم: لویی دلپی فرانسوي1307-1305کاوه، (
1329) رفیعی،  عزیز  چهارم  رئیس  است.  1343- 1329)،   (

 هايفرآورده   دیگر  و  هاواکسن  از   ايعمده  بخش  خوشبختانه
در .  اندگرفته   قرار  تولید   و  تحقیق   مورد  هاسال   این   در  بیولوژیک

مؤسسه   در  هافعالیت   روند  اسالمی  انقالب   از  پس  هايسال
 به   کرد  پیدا  گسترش  کیفی  و  کمی  لحاظ  از  رازي  تحقیقات

 انسانی   و  دامی  هايواکسن   از  ايعمده   تولید  و  تحقیق  کهطوري 
 سرخک، (  گانهسه  و  ،سرخجه  اوریون  هايواکسن   جمله  از

 . ]17[ گرفت انجام هاسال  این در) اوریون و سرخچه

رازي سازيسرم  و  واکسن مؤسسه تحقیقات  جایگاه

بیش   سالیانه  تولید  با  رازي   سازيسرم   و  واکسن  تحقیقات   مؤسسه
جمله  از بیولوژیک هايفرآورده انواع) دوز( میلیارد نیم و سه از

دامپزشکی  مختلف  هايسرم   و  واکسن  ژن آنتی  و  پزشکی، 
نوع   مؤسسات   بزرگترین  از  یکی  عنوانبه   آزمایشگاهی  تشخیص

.    شودمی  شناخته  خاورمیانه  سطح  در   نظیربی   و  جهان   در   خود
شده   شناخته  مجامع  با  گسترده  ارتباطات  داراي  مؤسسه   این
جهانی   خواربار  و  بهداشت  هايسازمان   جمله  از  المللیبین
مستقر (  دامی  واگیر  هايبیماري  با   مبارزه  دفتر  سوي  از  و  باشدمی
تشخیص   براي  المللیبین  مرجع   آزمایشگاه  عنوانبه)  پاریس  در

 طاعون   و  گوسفندي  آبله  بزي،  آبله  جمله  از  هابیماري   از  برخی
اهمیت   از  بارزي  نشان  مسئله  این.  است  شده  معرفی  گاوي

در .  باشدمی   المللیبین   عرصه  در   رازي  تحقیقات  مؤسسه  جایگاه
مؤسسه   تحقیقاتی  و  علمی  اسناد  مرکز  و  کتابخانه  حاضر  حال

 هاي بیماري   زمینه  در  تخصصی  مرجع  کتابخانه  عنوانبه   رازي
دام کتاب   جلد  هزار  هجده  حدود  داراي  که  طیور  و  انسان، 

اکثر   از  که   است  خارجی  ژورنال  و  مجله  هزار  هاده   و  ارزشمند
 با .  گرددمی   آوريجمع   جهان  معتبر  تحقیقاتی  و  علمی  مراکز

 و   اینترنت  سایت  کارگیريبه   و  منابع  دهیسازمان   و   آوريفراهم 
و   علمی  مراکز  با  اطالعات  تبادل  و  جهان  اطالعاتی  هايبانک
 UNESCO،  UNICEF ،FAO  جمله   از  المللی   بین  معتبر

،OIE ,WHO  روز   اطالعاتی  منابع  آخرین  آوريفراهم   به  نسبت
نیازهاي   مینأت  در  بسزایی  نقش  پیشرفته  هايتکنولوژي   و

مؤسسه   پژوهشگران  و  محققین  ارتباطات  و  علمی  اطالعاتی
 نماید می   ایفا  را   کشور  تحقیقاتی  و   علمی  مراکز   سایر  و   رازي

هاي چهره   عنوانبه  رازي  مؤسسه   از  محققانی  معرفی  ].18[
در   آن   علمی  جایگاه  و  اعتبار  از  نشان  علمی،  مفاخر  و  ماندگار
مرحوم   چون  دانشمندانی  به   توانمی   زمینه  این  در  . دارد  کشور

یک   درجه  نشان  دارنده  تنها  شوشا،  جایزه  با  میرشمسی  پروفسور
و   ماندگار  چهره  وقت،  جمهور  رئیس  دست  از  تحقیقات  دولتی

کشوري،   نمونه  سایرمحققان  همچنین  و  ایران  واکسن  پدرعلم
 . ]17[ کرد اشاره

سسه رازيؤتولیدات م

سالیانه   میزان  به   بیولوژیک  هايفرآورده   نوع  60  از   بیش   تولید
و  ویروسی  ،  باکتریایی  متنوع  هايزمینه  در  دوز  میلیارد  5/3

واکسن   تولیدي  مؤسسات  بزرگترین  از  یکی  به  را  مؤسسه  انگلی،
 ]. 17[  است نموده تبدیل جهان در

سازيسرخک و عملیات ایمن 

اجراي واکسین  هايدر سال  تولید و  از  بین ه شدنقبل  ، سالیانه 
شد. با آغاز  هزار مورد سرخک در کشور گزارش می   500تا    150

ایمن  گسترش  سال  برنامه  در  کشور  در  باهدف    1363سازي 
بیماري برابر  در  کودکان  کامل  قابل پوشش  با هاي  پیشگیري 

هايتولید واکسن   1373سال    .واکسن ازجمله سرخک، آغاز شد
و سه  دوگانه  از  کزاز  بیش  به  با    20گانه  که  رسید  دوز  میلیون 

واکسین ایران،  بهداشت  وزارت  انجام   ه شدنهمکاري  همگانی 
19ابتال به بیماري سرخک در کشور مشاهده شد که    39شد و  

سازي در برابر هپاتیت ابتال از آن کودکان بود. در همین سال ایمن
کشورمان ایران نیز .اضافه شده شدن هاي واکسینه برنامه ب نیز ب

بزرگ  به هدف حذف سرخک و سرخجه،  ترین براي دستیابی 
ایمن بیماري در دنیا را طراحی عملیات  این دو  سازي تکمیلی 

. ]18[  هفته واکسینه شدند 3میلیون نفر در طی   33کرد و 
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 »و «روتا ویروس واکسن «پنوموکوك»
سسه تحقیقاتی  ؤو روتاویروس هم در م  دو واکسن پنوموکوك

به  و  شدند  ساخته  واکسینرازي  برنامه  به  شدن تدریج  کشور    ه 
را   جدید  واکسن  دو  این  مردم  عموم  هرچند  شدند  اضافه 

باکتریایی نمی بیماري  یک  براي  «پنوموکوك»  واکسن  شناسند. 
هاي ساده تا  هاي زیادي از عفونت است که باعث ایجاد عفونت 

ترین ند. واکسن «روتاویروس» که ویروس آن شایعشوشدید می 
عامل بروز اسهال کودکان در کشور است و موارد زیادي از ابتال  

دیده  آن  به به  و  بیشتر شایع شده  دو سال  زیر  کودکان  در  ویژه 
  شناسنداست؛ اغلب مردم این واکسن را به نام واکسن اسهال می 

]17 .[ 

 در یک روز  ه شدنواکسین

  1353سراسري از سال  ه شدن  ایران برنامه رسمی براي واکسیندر  
دهی جدیدي یافت و سازمان 1363این برنامه از سال  .آغاز شد
هاي سراسري و ملی  صورت منسجم و همراه با آموزش این بار به 

بیماري  اغلب  اینکه  نتیجه  شد.  ایران  پیگیري  در  واگیر  هاي 
این زمینه جزو کشورهاي    اند و ایران در شده  کن یا کنترل ریشه

سراسري    ه شدنبا آغاز برنامه واکسین. شودپیشرو محسوب می 
، سرفهکودکان ایرانی در مقابل دیفتري، کزاز، سیاه  1363در سال  

سرخک، فلج اطفال و سل ایمن شدند. بسیج به کمک وزارت  
داوطلب  هزار    320بهداشت شتافت و با اقدام هماهنگ بیش از  

سال در سراسر    5میلیون کودك زیر    9فقط در یک روز حدود  
در   این طرح  در  کردند.  دریافت  واکسن  پایگاه   16ایران  هزار 

و فلج  شد  یل  هزار گروه امدادي تشک  175بیش از  ه شدن  واکسین
 ]. 17[ کن شداطفال در ایران ریشه 

 تولیدکننده برتر واکسن فلج اطفال در جهان 

سرم ؤم و  واکسن  تحقیقات  به سسه  رازي  مرجع  سازي  عنوان 
هم ایران  در  واکسن  که    اصلی ساخت  است  کرده  اعالم  بارها 

کنی ایران با تولید واکسن خوراکی فلج اطفال و اقدام در ریشه 
آن در کشور کرده است و همچنین تولیدکننده برتر واکسن فلج  

فلج اطفال در    1374اطفال در جهان است. خوشبختانه از سال  
شود اعالم  به گفته کارشناسان وقتی می  ،کن شده استایران ریشه 

سال    3کن شده است که بعد از گذشت  بیماري ریشه   کرد یک
و   باشد  نداشته  وجود  کشور  در  بیماري  آن  از  آثاري  هیچ 

تاکنون فلج اطفال در ایران گزارش    1379خوشبختانه از آذرماه  
 ]. 18ت [ نشده اس

 ؟ براي تولید واکسن در ایران  سازمان بهداشت جهانی  نظر

صورت وجود مشکالت ناشی از جنگ تحمیلی به  این برنامه با
منظم ادامه یافت تا جایی که یونیسف اذعان کرد تنها کشور دنیا 

هاي بهداشتی در آن ارتقا یافت و که در دوران جنگ شاخص
با  مرگ  است.  ایران  نداشت،  بیماري واگیر  از  ناشی  اعالم  ومیر 

ه هاي واکسینیکی از بهترین برنامه   سازمان بهداشت جهانی، ایران 
توانایی ساخت انحصاري فلج  . اجباري در جهان را داردشدن  

اطفال تزریقی و همچنین تولید انواع داروهاي نوترکیب در یک 
پیشرفت  نیز  اخیر  به دهه  ایران  پزشکی  جامعه  هاي  در  ویژه 

 ]. 17[  آور بوده استپزشکی جهان حیرت 

 انتقال فناوري ساخت واکسن به کشورهاي دیگر 

هاي اندازي مؤسسه رازي انتقال فناوري یا کمک به راه سسه  ؤم
 ، شمالی،  کره  تونس،  اردن،  ازجمله  کشورها  سایر  به  مشابه 

انجام  و...  است ازبکستان  توانسته  ؤم  .شده  امروز  تا  رازي  سسه 
بنیان را زیرمجموعه خود به ثبت برساند  ها شرکت دانش است ده 

بنیان  هاي دانش کت به نامی در همین شر  پژوهشگراناکنون  و هم 
پیشرفت توانسته قابلاند  کرونا هاي  واکسن  ساخت  در  توجهی 

 . ]17[ داشته باشند

 رتبه ده جهانی در ساخت واکسن 

بیماري  با  مقابله  حوزه  در  با  ایران  کشورهاي  جزو  واگیر  هاي 
  11سازنده واکسن در جهان است. ایران سازنده    وشاخص باال  

واکسن طیور و یک واکسن    19واکسن دامی،    17واکسن انسانی،  
سسه انستیتو ؤطوري که با فعالیت دو م  .مخصوص آبزیان است

سازي رازي ایران جزء  تحقیقاتی سرم و واکسن   سسهؤپاستور و م
دامی و هاي انسانی،  کشور برتر دنیا در حوزه تولید واکسن   10

 . طیور قرارگرفته است

نمره   و  ایران  در  واکسن  تزریق  در   ایرانتاریخچه 
 ه شدن»«واکسین

می  که  «واکسن»  از  نه صحبت  ایران  هیچ شود  از  تنها  وقت 
  هاي کشور هاي دیگر عقب نبوده بلکه همیشه جزو بهترین  کشور 

هاي بیماري 32T بعضی  ].10[  دارد   ممتاز  ايکارنامه  و  بوده  دنیا
اندازه   واگیردار به  آشناست  نامشان  هم  امروزه  و  قرن  که  ها 

هزار سال    3که بیش از    آبله  اشنمونه  ها قدمت دارند؛ یکهزاره 
  200هاي بشر قربانی گرفته است. همین آبله را از  از میان نسل

https://www.yjc.news/fa/tags/30075/1/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/tags/30075/1/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/tags/30075/1/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/tags/30075/1/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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ها امیرکبیر در ایران سال پیش و از زمان عباس میرزا قاجار و بعد 
کردند تا از دستش خالص شوند و عاقبت در دهه  کوبی می مایه
ساله اجرا شد و آبله    10اي جهانی و  شمسی بود که برنامه   50

ه شدن  وقت کار واکسیندرواقع هیچ   .کن شد  ریشه   در دنیا و ایران
ها نبوده و هنوز هم و خالصی از یک بیماري واگیر به این آسانی

میلیون کودك در سراسر جهان    19نیست؛ هنوز ساالنه بیش از  
سرفه و کزار نوزادي و مانند و سیاهمحروم می ه شدن  از واکسین

کودکان در دنیا   میروچهارم کل مرگ هپاتیت و سرخک عامل یک 
  از .  دلیل اختالل ناشیهستند. امسال که وضعیت بدتر است و به 

کشورها، بیش  ه شدن  در پیشبرد واکسین  19-کروناویروس  شیوع  
میلیون کودك در سراسر جهان از دریافت واکسن محروم    80از 

 ]. 18[ اندمانده

 چه وضعیتی دارد؟ ه شدن واکسیندر ایران 

درصدي    99هاي دنیاست و به رتبه پوشش  جزو بهترین کشور  
  50رسیده است. این کار هم آسان نبوده؛ تا دهه  ه شدن  واکسین

واکسین شدن  پوشش  فقط  ه  ایران  همین    30در  و  بود  درصد 
هزار    30تا    20ساالنه    50سرخک که حاال حذف شده تا دهه  

 ]. 17[  کشتایرانی را می 

 جا رسیدیم؟چگونه به این

  30کوبی در مناطق اطراف تهران در دهه  طرح آبله   - الف
 !درصدي  30ه شدن  ولَق تا واکسینکوبی تَق از آبله   شمسی

لَق  وکوبی آبله که از زمان قاجار شروع شده بود و قانونی تَقمایه
از سال   برایش تصویب شده بود  در ایران سراسري    1322هم 

یب شد براي  شد؛ یک قانون جدید در مجلس شوراي ملی تصو
سازي موقع انستیتو پاستور ایران و سرم کوبی همگانی. تا آن آبله 

قدر  شمسی تأسیس شده بودند آن   1300رازي هم که حوالی سال  
ها تولید کنند.  توانایی داشتند که واکسن کافی براي همه ایرانی

سال   آموزش    1353از  با  همراه  جدیدي  سراسري  برنامه  نیز 
بیماري رایج آغاز    6کودکان در برابر  ه شدن  عمومی براي واکسین

در ایران در  ه شدن  شد، ولی چندان فراگیر نشد و پوشش واکسین
 ]. 18[ درصد باقی ماند 30حدود 

در    شمسی  60محدود در دهه  ه شدن  اجراي واکسین  -ب 
 !ایران

دهه   تحمیلی   60در  جنگ  از  ناشی  نامساعد  شرایط  وجود  با 
تدریج افزایش یافت تا جایی  در ایران به ه شدن  پوشش واکسین

تنها کشور دنیا است که در زمان   ایران  یونیسف اعالم کرد  که 
هاي هاي بهداشتی آن بهبود یافت. در واقع در دهه جنگ شاخص

از   ایران  جامعه  در  را  سالمت  نتوانسته  هم  جنگ  حتی  اخیر 
مه  برنا  1363اولویت بیندازد. در همان دوران جنگ یعنی از سال  

تري یافت سراسري در ایران سازماندهی منسجم ه شدن  واکسین
اطفال،  و کودکان ایرانی در مقابل کزاز، سیاه سرفه، دیفتري، فلج

عطف  نیز یک نقطه   70شدند. در دهه  سل و سرخک واکسینه می 
کرد ایجاد  بزرگ  جهشی  و  داد  رخ  به    1373سال    .تاریخی 

  16فروردین    26اتهاي سراسر کشور فراخوان دادند و  بسیجی
از   بیش  و  پایگاه  واکسین  150هزار  امدادي  گروه  شدن  هزار  ه 

ساعت    12و در یک روزِ جمعه و در واقع در کمتر از  شد  تشکیل  
فلج   9حدود   مقابل  در  را  ایرانی  کودك  واکسینه  میلیون  اطفال 

کردند. در این حد که روزنامه کیهان فرداي آن روز گزارش داد:  
اطفال با موفقیت کامل در سراسر یشه کنی فلج«مرحله اول طرح ر

چهارمحال  منطقه  در  است.  درآمده  اجرا  به  بختیاري  وکشور 
ها، هوانیروز با  علت بارش برف سنگین و مسدود بودن جاده به

کوپتر وارد عمل شد و امدادگران مربوطه  اعزام چند فروند هلی 
یز یک روز را به مناطق موردنظر منتقل کرد. سه دسته کوهنورد ن

ریشه  ملی  روز  از  فلجقبل  نقاط  کنی  به  رسیدن  براي  اطفال 
 ]. 19[  العبور زنجان اعزام شده بودندصعب 

 شمسی 1373اطفال در سال  کنی فلج عملیات ریشه -ج 

دل این شد که سال  وروزه، ولی با جاننتیجه این مشارکت یک
فلج  معلوم شد  اتفاق    اطفالبعدش  است.  ایران حذف شده  در 

سرخک و سرخجه    ه شدنبراي واکسین  1382مشابهی در سال  
پرورش  وهاي بسیج و وزارت آموزش رخ داد و با مشارکت پایگاه

سال واکسینه شدند؛   25میلیون ایرانی زیر    30از  در یک ماه بیش
   .سابقه در جهاناقدامی بی 

سال    -د حذف    1398در  گواهی  ایران  سرخک  شمسی 
 دریافت کرد 

سراسري  ه شدن  واکسن هپاتیت ب به برنامه واکسین  70در دهه   
گانه «سرخک، واکسن سه  80کودکان ایران اضافه شد و در دهه  

اوریون» هم   بازار  سرخجه،  ایران در  به  آمد و حاال هر کودك 
کند. نتیجه همه  واکسن دریافت می  10هاي تولد  نخستین سال

کن  اطفال ریشه که در ایران آبله و فلجساله این   40  هاياین تالش 
اند و کزاز نوزادان و جذام و ماالریا و سرخک و سرخجه  شده

اند) و دیفتري  کنی نزدیک شده اند (به ریشه مادرزادي حذف شده 
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اند و این یعنی سرفه و حصبه و سل و اوریون کنترل شده و سیاه
تر ماجرا  قسمت جالب   .ها متوقف شده استگسترش این بیماري 

هاي ساخت ایران  ها با واکسن ها ایرانی که در همه این سال این
37واکسن انسانی و   11اند. حاال هم ایران سازنده واکسینه شده 

دانند ها نمینوع واکسن دام و طیور و آبزیان است و شاید خیلی
تکشور برتر تولیدکننده واکسن در جهان اس   10که ایران جزو  

]20-22 .[ 

جزو    -ه در    10ایران  واکسن  تولیدکننده  برتر  کشور 
 دنیاست 

کشور  از  بسیاري  اخیر  دهه  یک  در  طی  ازجمله  دنیا  هاي 
اند و البته، گذاري کرده خاورمیانه در حوزه تولید واکسن سرمایه

تولید   مشغول  بیشتر  است  سخت  انسانی  واکسن  تولید  چون 
این حوزه «حق هاي دام و طیور هستند. باالخره ما دواکسن  ر 

 !کسوتی» و «همت عالی» و «نبوغ ایرانی» داریم دیگرپیش

ما   مورد نیاز کشورهاي  واکسن

 هاي باکتریایی واکسن  - الف

هاي زنده تخفیف حدت یافته: ب. ث. ژ واکسن  .۱
هاي کشته شده: سیاه سرفه، حصبه، وباواکسن  .۲
پادزهر (توکسوئید): دیفتري، کزاز  .۳
پلیواکسن  .۴ مننگوکوکسیهاي  ، A , C ساکاریدي: 

 پنوموکوکسی 

 هاي ویروسی واکسن  -ب 

هاي زنده تخفیف حدت یافته: فلج اطفال خوراکی،  واکسن  .۱
 سرخجه، سرخک، اوریون، تب زرد و کرونا

هاي کشته کامل: آنفوالنزا، فلج اطفال تزریقی، هاري واکسن  .۲
هاي کشته (بخشی از پادگن): هپاتیت ب واکسن  .۳
 دام طیور  هايواکسن  •

هاي زنده تخفیف حدت یافته گفتنی است که استفاده از واکسن 
در افراد مبتال به نقص دستگاه ایمنی سلولی رسماً ممنوع است 

]21  ،22 .[ 

گیرينتیجه

و خصوصی فرانسوي    مؤسسه غیرانتفاعیپاریس:    انستیتو پاستور
در پژوهش  براي  که  و  شناسیزیست   هايزمینه  است 

تشکیل  1887از سال    ها  واکسن  و  هابیماري   ها،میکروارگانیسم
لوئی  گذار و نخستین رئیس آناین مؤسسه بنام بنیان ت.اسشده

تن از پژوهشگران این است. تاکنون هشت گذاري شده نام  پاستور
اند. در  شناسی شدهو زیست   جایزه نوبل پزشکی  برنده  مؤسسه

ایران، شعبه    شور، از جمله ک   24حال حاضر انستیتو پاستور در  
جهان    انستیتو در  24پاریس از    انستیتو پاستوردلیل پیشرفت    .دارد

خواهیم ماهم از  غیرانتفاعی و خصوصی بودن آن است. اگر می 
واکسن  «انسانیتولید  کشورمان  نیاز  مورد  »طیور   و  دامی  ،هاي 

   به بشریت کمک کنیم. و نیاز شویم،بی

 اتپیشنهاد

کننده واکسن    همکاري دو   تولید  بدولتی مرکز  را  صورته مان 
و واکسن    علمی  کننده  تولید  هاي خصوصی  شرکت  با  عملی 

و دامی ، انسانیهاي واکسن تولید  تا مشکل  افزا کنیمهمراه و هم 
شود.  طیور همیشه حل  واکسن   براي  و    سازيپیشینه  ایران  در 

واکسن  دیگر  تولید  و  تاریخچه  نیز  بررسی  کشورمان  در  ها 
 باشد.  هدف و برنامه ملیاین تواند سندي بر دستیابی به می

 بینیپیش

بدرآینده در دنیا ویروس نیاز ههاي مختلفی  آمد.  وجود خواهد 
 هاي غیردولتی در تولید واکسن   ياست که کشورمان مراکز توانا

 داشته باشد.   دام طیور مختلف انسانی و
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History of Vaccine Production in Iran 
1,*Azim Akbarzadeh Khyavi 

Vaccine production in Iran has a long history and its history dates back to more than 101 years ago. All 
these years, we have all been vaccinated with vaccines made in Iran against tuberculosis, hepatitis B, 
polio, diphtheria, pertussis, tetanus, measles, rubella and mumps. About a century has passed since the 
production of vaccines in Iran, which is ranked 10th worldwide in the production of vaccines. In addition 
to producing the vaccines needed to vaccinate children and adults, Iran has been able to export the same 
vaccines to Asian, African and some European countries. We are 97% self-sufficient in the production 
of livestock vaccines, but we import 70% in the field of poultry vaccines. 
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