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چكيده 
حشره  به وسیله  آن  عامل  ویروس  که  است  سمیان  تک  در  واگیر  غیر  و  کشنده  ویروسی،  عفونی  بیماری  یک  اسبی  طاعون  بیماری 
کولیکوئیدس از حیوان آلوده به حیوان حساس منتقل می شود. ویروس بیماری طاعون اسبی می تواند اسب، االغ، قاطر، گورخر، شتر و 
سگ را آلوده نماید، ولی جدی ترین عفونت  در اسب و قاطر بروز می کند. در ایران و منطقه خاور میانه، نخستین بار شیوع بیماری طاعون 
اسبی بین سال های 1338 تا 1340 گزارش شد. طی اپیدمی این بیماری در ایران و منطقه خاورمیانه، موسسه رازی با ساخت سه نوع واکسن 
و  کنترل  به  شایانی  سلولی، کمک  تخفیف حدت یافته کشت  واکسن  و  موشی  مغز  تخفیف حدت یافته  زنده  واکسن  )فرمله(،  فعال  غیر 
ریشه کنی بیماری طاعون اسبی نمود. با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش شمار حشرات ناقل بیماری در مناطق مختلف، و عدم مبارزه موثر 
با ناقل بیماری طاعون اسبی، همانند گذشته احتمال شیوع بیماری در مناطق غیر اندمیک مانند خاور میانه وجود دارد. از این رو، شناخت این 
بیماری و حفظ اطالعات و تجارب مربوط به کنترل آن از اهمیت باالیی برخوردار است. مقاله کنونی با هدف معرفی بیماری طاعون اسبی 

و بیان نقش و تجربه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در مبارزه با اپیدمی آن پرداخته است.
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قبرس( بین سال های 1338 تا 1340 هجری شمسی است. در 
بیماری در خاورمیانه، حدود 300/000 راس  این  انتشار  پی 
از آن، در سال 1365 هجری  حیوان تلف شدند)4و8( پس 
شمسی، بیماری طاعون اسبی در اسپانیا و در ادامه در پرتغال 

شیوع یافت و خسارات زیادی را ایجاد نمود)6(.

بيانمسئلهواهميتموضوع
اسب حیوان بسیار ارزشمند است که از دیرباز برای مصارف 
اسب  از  ایران،  در  است.  بوده  انسان  خدمت  در  مختلف 
برای سوارکاری، مسابقات ورزشی و همچنین تولید و تهیه 
سرم های ضد مار و عقرب استفاده می شود. در ایران نزدیک 
که  دارد  وجود  باشگاه   400 و  ورزشی  اسب   150/000 به 
میلیارد تومان تخمین زده  این صنعت چندصد  گردش مالی 
می شود. از طرفی، اخیراً پرورش دیگر تک سمیانی مانند االغ 
به دلیل ارزش درمانی شیر آن گسترش یافته است. با در نظر 
گرفتن تلفات بسیار باالی بیماری طاعون اسبی در تک سمیان 
و ارزش اقتصادی شایان توجه آن ها، بدیهی است در صورت 
این  به  ناپذیری  جبران  خسارات  بیماری،  این  مجدد  بروز 
و  برنامه ریزی  لزوم  موضوع،  این  آمد.  خواهد  وارد  صنعت 
آمادگی برای کنترل و مبارزه در صورت بروز مجدد بیماری 

را بیش از پیش نمایان می سازد.
که   )African Horse Sickness( آفریقایی  اسب   بیماری 
بیماری عفونی  نیز شناخته می شود، یک  اسبی  نام طاعون  با 
این  است.  سمیان  تک  در  واگیر  غیر  و  کشنده  ویروسی، 
سازمان  کردنی  اخطار  های  بیماری  فهرست  جزو  بیماری 
نام  از  که  همانطور  می باشد.   )OIE( دام  بهداشت  جهانی 
کشورهای  بومی  اسبی  طاعون  بیماری  پیداست،  بیماری 
آفریقایی بوده و رخدادهای این بیماری در منطقه و کشور ما 
مربوط به سال های 1338 تا 1340 شمسی است. ویروس عامل 
این بیماری به وسیله حشره کولیکوئیدس منتقل می شود. از 
آنجا که این حشرات در منطقه و کشور ما نیز حضور دارند 
لذا منطقه خاورمیانه و کشور ایران بصورت بالقوه در معرض 
و  بیماری  این  شناخت  رو،  این  از  می باشد.  ویروس  تهدید 
اهمیت  از  آن  کنترل  به  مربوط  تجارب  و  اطالعات  حفظ 
باالیی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است با اشاره 
به جنبه های مختلف بیماری طاعون اسبی و بیان نقش و تجربه 
با  مبارزه  در  رازی  سرم سازی  و  واکسن  تحقیقات  موسسه 
ترویج چگونگی کنترل  به  منطقه خاورمیانه،  در  اپیدمی آن 

این بیماری پرداخته شود. 
 

پيشينهشيوعبيماریطاعوناسبی
نخستین گزارش از شیوع بیماری طاعون اسبی مربوط به سال 
کشورهای  به  مربوط  شمسی(  هجری   947( میالدی   1569
هجری  میالدی)1299   1921 سال  در  است.  آفریقایی 
شمسی(، Sir Arnold Theiler )تصویر شماره 1( که به پدر 
دامپزشکی آفریقا مشهور است، هفت مورد اصلی اپیزوتیک 
 1918 تا   1780 های  سال  بین  که  اسبی  طاعون  بیماری  از 
را  است  داده  رخ  آفریقا  در  شمسی(  هجری   1158-1296(
اسبی  بیماری طاعون  نمود. نخستین گزارش شیوع  توصیف 
خارج از آفریقا، مربوط به منطقه خاورمیانه )ایران، فلسطین، 
پاکستان، افغانستان، هند، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، اردن و 

.Sir Arnold Theiler -1 تصویر شماره

تصویر شماره 2- حشره کولیکوئیدس، ناقل ویروس بیماری 
طاعون اسبی.

عاملبيماریونحوهبروز
عامل بیماری طاعون اسبی، ویروس بیماری اسب آفریقایی 
  Orbivirusجنس و   Reoviridae خانواده  از   )AHSV(
است. این ویروس دارای 9 سروتیپ شناخته شده است که 
بیماری  ایجاد  آفریقا  قاره  بیشتر در  تا 8 آن   1 سروتیپ های 
در  اسبی  طاعون  رخدادهای  اینکه  وجود  با  است.  نموده 
 4 سروتیپ  به  مربوط  میالدی   90 دهه  طی  اسپانیا  و  پرتغال 
ویروس طاعون اسبی بوده است، اما سروتیپ 9 آن از انتشار 
جغرافیایی گسترده تری برخوردار بوده و در خالل سال های 
1340- 1338 در منطقه ایران و خاورمیانه نیز شناسایی شده 
است )5 و6( ویروس بیماری طاعون اسبی از نظر خصوصیات 
است.  آبی  زبان  ویروس  شبیه  انتقال  نحوه  و  فیزیکوشمیایی 
اسب  از  مستقیم  به طور  یعنی  است،  واگیر  غیر  ویروس  این 

بیامری طاعون اسبی و نقش موسسه رازی در کنرتل و پیشگیری از آن در ایران 
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می شود و نرخ مرگ و میر حداقل 50 درصد است.   
در حالت حاد یا مختلط بیماری، همان طور که از نام بیماری 
از  ترکیبی  بالینی  نشانه های  معمول  به طور  است،  مشخص 
با  مبتال  دام  شرایط،  این  در  است.  قلبی  و  ریوی  حالت  دو 
نرخ  و  می شود  تلف  قلبی  نارسایی  و  تنفسی  دشواری های 
مرگ و میر بیش از 80 درصد را به دنبال خواهد داشت. در 
بالینی  نشانه های  اسبی،  طاعون  تب  یا  بیماری  مالیم  حالت 
تب   دچار  روز   8 تا   3 به مدت  حیوان  تنها  و  نیست  شدید 
می شود. در بیشتر موارد، دمای بدن در صبحگاه طبیعی است، 
اما هنگام عصر همراه با ایجاد تب، ممکن است بی حالی و 
دشواری های  است  ممکن  گاهی  کند.  بروز  نیز  اشتها  عدم 
حفرات  در  مایعات  تجمع  و  قلب  ضربان  افزایش  تنفسی، 
از  حالت  این  در  شود.  دیده  نیز  دام  باالی چشم  استخوانی 
پائین است و پس از چند روز حیوان  بیماری، تلفات بسیار 

بهبود می یابد )2، 5، 6 و 8(. 

  پيشگيری،کنترلومبارزهبابيماری
و  منطقه  هر  در  بیماری  با  مبارزه  برای  مناسب  روش  اتخاذ 
کشوری ارتباط مستقیم با وضعیت بیماری در آن کشور دارد. 

تب  با  بیماری  قلبی  یا  حاد  تحت  حالت  معمول،  به طور     
ادامه دار 3 تا 6 روزه آغاز می شود و پیش از فروکش کردن 
تب، حفره استخوانی باالی چشم حیوان از مایعات پر می شود 
)تصویر شماره 4(. به تدریج این مایعات در کل سر و صورت 
حیوان پخش شده و ممکن است به دست ها و نواحی سینه و 
گردن حیوان انتشار و آن ها را نیز متورم کند. از دیگر عالیم 
در  است که  نقاط خون ریزی  بیماری، وجود  از  این حالت 
در  معمول،  به طور  و  پدیدار می شود  ملتحمه حیوان  و  زبان 
تنفسی و کولیک  بیماری، دشواری های  به  ابتال  پایان دوره 
نیز قابل مشاهده خواهد بود. به طور معمول، در این حالت از 
بیماری حیوان ظرف 8-4 روز پس از آغاز عالیم بالینی تلف 

با  بلکه حشره خونخوار  منتقل نمی شود،  به اسب سالم  بیمار 
گزش اسب بیمار ویروس را برداشت و به اسب سالم منتقل 
خونخوار  حشرات  موجود،  گزارش های  اساس  بر  می کنند. 
جنس کولیکوئیدس )تصویر شماره 2( اصلی ترین ناقلین این 

ویروس به شمار می آیند )5، 6 و 8(.

دام هایحساسواهميتبيماری
قاطر،  االغ،  اسب،  می تواند  اسبی  طاعون  بیماری  ویروس 
جدی ترین  ولی،  نماید  آلوده  را  سگ  و  شتر  گورخر، 
عفونت ها در اسب و قاطر اتفاق می افتد و در گورخر و االغ 
به ندرت نشانه های جدی بیماری بروز می کند. با وجود اینکه 
نیز  اسبی در شتر ها  بیماری طاعون  از ویروس  ناشی  عفونت 
بدون  بروز عفونت  موارد،  بیشتر  در  اما  است،  گزارش شده 

تظاهر نشانه های بالینی است)5، 6 و 8(. 

نشانه هایبالينی
در  می تواند  بالینی  نشانه های  اساس  بر  اسبی  طاعون  بیماری 
حاد  تحت  )مختلط(،  حاد   ، )ریوی(  حاد  فوق  حالت  چهار 
)قلبی(، و تب طاعون اسبی بروز نماید. به طور کلی، حالت های 
به  حساس  قاطر های  و  اسب ها  در  بیماری  مختلط  و  ریوی 
بیماری ایجاد می شود و حالت مالیم بیماری در اسب ها، االغ 
و قاطر های دارای ایمنی نسبی، بروز می کند. به طور معمول، 
حالت فوق حاد یا ریوی بیماری با تب باال آغاز و به دنبال آن 
نشانه های تنفسی شدید بروز می کند. حیوانات بیمار اغلب با 
دستانی باز، سر کشیده و سوراخ های بینی کاماًل گشاد و باز 
شده می ایستند و ممکن است نشانه هایی همچون زجر تنفسی، 
از  آلود  کف  و  رنگ  زرد  ترشحات  خروج  فراوان،  تعریق 
بینی و سرفه نیز دیده شود )تصویر شماره 3(. در حیوان مبتال، 
تنگی نفس به سرعت پیشرفت کرده و در عرض چند ساعت 
از آغاز بیماری، تلف می شود. این حالت از بیماری اغلب و 

به بیان دقیق تر، در 95 درصد از موارد، کشنده است.

تصویر شماره 3- فرم فوق حاد یا ریوی بیماری همراه با 
ترشحات بینی فراوان.

تصویر شماره 4- فرم تحت حاد یا قلبی با عالمت تورم گودی 
باالی چشم.
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امر تولید واکسن های غیر فعال حاصل شده بود، در چالش با 
سوش های همولوگ موفقیت محدودی را نشان دادند)5، 6 
و 8(. واکسن های  نوترکیب نوع سوم از واکسن های طاعون 
در  و  می باشد  مختلف  نوع  شامل چند  است که خود  اسبی 
تجاری  به صورت  و  بوده  تحقیقاتی  مرحله  در  حاضر  حال 

تولید نشده است)2، 5، 6، 7 و 8(. 

اپيدمیطاعوناسبیدرسال های1338تا1340در
ایرانونقشموسسهرازیدرکنترلبيماری

در تابستان 1338 شمسی بروز یک بیماری کشنده از جنوب 
شرقی ایران گزارش شد که تلفات زیادی را در تک سمیان 
ایجاد کرده بود. در ابتدا به  دلیل عدم وجود سابقه این بیماری 
تشخیص ها  آن،  از  دامپزشکان  ناکافی  شناخت  و  در کشور 
فروکش  بیماری  سال،  همان  زمستان  در  بود.  اشکال  دارای 
افزایش  و  هوا  شدن  گرم  با  و  بعد  سال  بهار  در  ولی  کرد 
و  شد  گزارش  پیش  سال  از  شدیدتر  رخدادهایی  رطوبت، 
اطراف همچون  همزمان کشور های  یافت.  بیماری گسترش 
نیز  فارس  خلیج  اطراف  کشورهای  و  هندوستان  پاکستان، 
بیماری را گزارش کردند. در این زمان، بالفاصله دکتر ولی 
اله سهراب از موسسه رازی به همراه دکتر سیادت از سازمان 
دامپزشکی و دکتر الوی از اداره کل همکاری های فنی ایران 
با  شدند.  اعزام  منطقه  به  بیماری  بررسی  جهت  آمریکا  و 
نیز نمونه هایی  اینکه در همان زمان کشور پاکستان  به  توجه 
نموده  ارسال  جنوبی  آفریقای  آندرستپورت  موسسه  به  را 
اعزام  تیم  بودند،  داده  تشخیص  اسبی  طاعون  بیماری  و  بود 
به  انجام معاینات پس از مرگ،  با  نیز  شده از موسسه رازی 
بیماری طاعون اسبی مشکوک شدند و برای تایید تشخیص، 
نمونه های الزم اخذ و به موسسه رازی و اندرستپورت ارسال 
را  اسبی  طاعون  بیماری  شیوع  بار  نخستین  برای  ایران  شد. 
همان  در  نمود. خوشبختانه  OIE گزارش  به  سال 1339  در 
تالش های اولیه، ویروس عامل بیماری در موسسه رازی جدا 
شد و نمونه های ارسالی به اندرستپورت نیز نتایج بدست آمده 
را تایید نمود. در همین فاصله، کشورهای اطراف و منطقه از 
جمله ترکیه، هندوستان، پاکستان، افغانستان و عراق نیز مورد 
هجوم بیماری قرار گرفت و خسارت های زیادی را متحمل 
شدند. از این رو، بیماری طاعون اسبی در منطقه به عنوان یک 
زمان،  همین  در  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  مهم  موضوع 
طاعون  بیماری  خبره  کارشناس  هاول،  دکتر  آقای   FAO
کارشناسان  آموزش  برای  را  اندرستپورت  موسسه  اسبی 
کشورهای منطقه از جمله ایران، هندوستان، پاکستان، ترکیه، 
سوریه، اردن، عراق و افغانستان به موسسه رازی اعزام نمود. 
به طوری که   می یافت،  گسترش  به سرعت  بیماری  زمان  هم 
طی سال های  1338 تا 1341 تعداد 300 هزار راس از تک 
سمیان در منطقه خاورمیانه تلف شدند. از این رو، کارشناسان 
منطقه برنامه جامع مبارزه و کنترل بیماری طاعون اسبی مبتنی 

به طور معمول در کشورهایی که فاقد بیماری هستند، اجازه 
بیماری  که  آفریقایی  مناطق  از  سمیان  و تک  اسب ها  ورود 
در آن ها بومی است، صادر نمی شود و یا اسب های وارداتی 
حداقل باید 30 روز در اصطبل های فاقد حشره قرنطینه شوند. 
در این کشور ها هر زمان که بیماری طاعون اسبی تشخیص 
که  کشورهایی  در  شد.  خواهد  معدوم  مبتال  دام  شود،  داده 
به غیر واگیر  نظر  بومی است،  اسبی در آنها  بیماری طاعون 
بودن بیماری و توجه به این موضوع که ویروس عامل بیماری 
از طریق گزش حشرات کولیکوئیدس منتقل می شود، تلفیقی 

از برنامه هایی زیر  به کار گرفته می شود:
 1( اعمال برنامه های قرنطینه ای شدید 2( کشتارحیوانات مبتال 

3( مبارزه با حشرات ناقل  4( واکسیناسیون 
از آنجا که شاید نتوان به طور کامل برنامه های قرنطینه ای را 
به اجرا درآورد و از طرفی حشرات ناقل را نمی توان به طور 
کنترل  برای  برنامه  بهترین  واکسیناسیون،  برد،  بین  از  کامل 
با واکسیناسیون دام های حساس  این  بر  افزون  بیماری است. 
باید یک منطقه محافظتی  بیماری،  در پیرامون منطقه درگیر 

نیز در اطراف کانون بیماری ایجاد نمود)2، 5، 6 و 8(.

انواعواکسن هایطاعوناسبی
اسبی،  طاعون  بیماری  واکسن های  از  گروه  نخستین 
موش  مغز  روی  بر  یافته  حدت  تخفیف  زنده  واکسن های 
از  بالینی  حالت  بروز  احتمال  آن ها،  مصرف  با  که  هستند 
بیماری پس از نوبت اول واکسیناسیون وجود خواهد داشت. 
موجب  خاورمیانه  منطقه  در   1338 سال  طی  بیماری  اشاعه 
گردید؛  سلولی  کشت  واکسن  تولید  امر  در  پیشرفت هایی 
آقایان  رازی،  موسسه  محققین   ،1343 سال  در  که  به طوری 
دکتر میر شمسی و تسلیمی با سویه جدا شده از ایران، واکسن 
کشت سلولی را تهیه نمودند. افزون بر ایران و خاورمیانه، این 
واکسن در تونس، الجزایر، مراکش و اسپانیا نیز به کار رفت. 
در ادامه، متخصصین موسسه رازی، آقایان دکتر حضرتی و 
اوزاوا نیز در سال 1344 از سوش جدا شده از ایران، واکسن 
مونوواالن طاعون اسبی تهیه کردند. با توجه به ساختار ویروس 
طاعون اسبی، احتمال دارد واکسن های زنده در اثر پاساژ های 
مکرر در بدن اسب، دوباره حدت پیدا کنند. از این رو تجویز 
توصیه  بیماری  بومی  منطقه  در  تنها  واکسن ها  از  دسته  این 
یافته  تخفیف حدت  زنده  واکسن  نوع  دو  امروزه   می شود. 
جنوبی  آفریقای  اندروستوپورت  موسسه  تولیدی  پلی واالن 
)OPB(  که حاوی 3 و یا 4 سروتیپ از ویروس می باشد به 
صورت تجاری وجود دارد. البته این واکسن ها  سروتیپ 9 و 
5 ویروس که در خارج از آفریقا ایجاد بیماری نموده است را 
شامل نمی شود. دسته دوم از واکسن های مورد استفاده علیه 
بیماری طاعون اسبی، واکسن های غیر فعال هستند. در سال 
فعال  غیر  واکسن  تسلیمی  و  شمسی  میر  دکتر  آقایان   1339
در  که  پیشرفتی  وجود  با  نمودند.  تولید  نیز  را  اسبی  طاعون 

بیامری طاعون اسبی و نقش موسسه رازی در کنرتل و پیشگیری از آن در ایران 

 



62

مجله ترویجی واکسن و پیشگیری از بیامر ی ها در دامپزشکی، دوره 1، شامره 1 

3( واکسن کشت سلولی: علیرغم اینکه واکسن مغز موشی از 
اثر بخشی خوبی برخوردار بود، اما به دلیل اینکه در برخی از 
موارد )1 درصد در اسب و 5 درصد در االغ( ایجاد بیماری 
مغز  واکسن  عبور  با  که  سلولی  کشت  واکسن  می  نمود، 
موشی از کشت سلول از حدت آن کاسته شده بود، ساخته 
شد. موسسه رازی از این نوع واکسن 760/000  دز تهیه نمود 
و 265/000 دز در اختیار سازمان دامپزشکی کشور، 15/000 
دز در اختیار ارتش و 294/000 دز به خارج از کشور صادر 
شد  نگهداری  ذخیره  به صورت  دز   186/000 میزان  و  شد 

. )4 ،1(

راهكار
بیماری طاعون اسبی در زمره بیماری  های مهم اخطار کردنی 
سازمان جهانی بهداشت دام  )OIE( می باشد. هر چند امروزه 
بیماری طاعون اسبی محدود به برخی از کشور های آفریقایی 
به کشور های  این ویروس  است، ولی سابقه گسترش سریع 
بسیار دورتر از آفریقا وجود دارد. اخیرا تغیرات آب و هوایی 
کشور هایی  در  بیماری  این  ناقل  حشرات  افزایش  به  منجر 
ندارد.  آن ها وجود  در  اسبی  طاعون  بیماری  که  است  شده 
برای نمونه، گزارش هایی در مورد انتقال بیماری مشابه زبان 
در  کولیکوئیدس  توسط حشرات  نشخوارکنندگان  در  آبی 
به  توجه  با  دارد.  وجود  آفریقا  از  خارج  مناطق  و  کشور ها 
نقش  موید  که  دارد  وجود  قوی  پژوهشی  یافته های  اینکه 
این حشرات در انتشار ویروس و بروز بیماری طاعون اسبی 
نیز  اسبی  بیماری طاعون  دارد که  احتمال وجود  این  است، 
بدون هشدار قبلی شایع گردد. از طرفی، هم اکنون اقداماتی 
همچون مبارزه با حشرات ناقل این بیماری به شکل ضعیفی 
انجام می شود و واکسن هایی که به شکل تجاری در دسترس 
هستند، تنها برای سروتیپ های موجود در آفریقا موثر بوده 
و در کنترل بیماری حاصل از سروتیپ هایی که سابقه ایجاد 
بیماری در خارج از آفریقا و منطقه خاورمیانه را ندارند، موثر 
بنابراین، ضروری است زیرساخت های  نمی باشد.  مناسب  و 
مناسب کنترل حشرات ناقل و همچنین زیرساخت های تولید 

واکسن های غیرفعال بی ضرر و اثربخش ایجاد گردد.

توصيهترویجی
با توجه به اینکه این بیماری جزو بیماری هابازپدیدمحسوب 
شده و امکان گسترش سریع آن وجود دارد، اسبداران محترم 
می بایســت به این مهم توجه داشــته و در صورت مشــاهده 
عالئم مشــابه با ایــن بیماری ، بالفاصله اســب مبتالرا از گله 
جدا کرده و مراتب را در اســرع وقت به نزدیکترین شــبکه 

دامپزشکی منعکس نمایند.

بر قرنطینه و مبارزه با حشرات ناقل را تدوین نمودند؛ با این 
برنامه شامل رعایت  این  اجرای کامل  این که  به  نظر  وجود، 
نبود،  مقدور  بردن کامل حشرات  بین  از  یا  و  قرنطینه  اصول 
بهترین  به عنوان  حساس  دام های  ایمن سازی  و  واکسن  تهیه 
رازی  موسسه  شد.  گرفته  نظر  در  بیماری  با  مبارزه  راهکار 
به جداسازی  اقدام  مختلف  مناطق  از  ویروس  با جمع آوری 
از  پس  و  نمود  موش  مغز  روی  بر  نروتروپیک  ویروس های 
جهت  الزم  بذر  آن،  تایید  و  اندرستپورت  موسسه  به  ارسال 
برای  رازی  موسسه  شد.  تهیه  اسبی  طاعون  واکسن  ساخت 
کنترل بیماری طاعون اسبی سه نوع واکسن از این سویه تهیه 

نمود که در زیر به آن اشاره شده است. 
1( واکسن فرمله: این واکسن غیر فعال از سوسپانسیون طحال 
اسب های مبتال به بیماری تهیه شد. در مجموع، موسسه رازی 
در  که  نمود  تولید  دز   74/500 حدود  واکسن  نوع  این  از 
قرار  استفاده  مورد  فارس  و  کرمانشاه  خوزستان،  استان های 
این  الزم،  کارایی  عدم  دلیل  به  ادامه  در  چند  هر  گرفت. 

واکسن با واکسن های زنده جایگزین شد. 
2( واکسن مغز موشی: ویروس روی مغز موش تخفیف حدت 
حدت یافته،  تخفیف  زنده  واکسن  به صورت  و  می کرد  پیدا 
لیوفیلزه و  بسته بندی می شد. در سال 1339 میزان 1/600/000 
دز از این واکسن در موسسه رازی تولید شد و 650/000 دز 
در   1 به شرح جدول شماره  بیماری  کنترل  برای  واکسن  از 

اختیار کشور های منطقه قرار گرفت. 

جدول 1- نام کشور و دز واکسن طاعون اسبی دریافتی از موسسه 
رازی طی اپیدمی بیماری طاعون اسبی  در منطقه خاورمیانه 

)محمدی،معصومه 1383(.

واکسن دریافتی )دز(نام کشور
375/000ترکیه

21/500پاکستان
77/000افغانستان
30/000سوریه

30/000هندوستان
51/000قبرس
29/000اردن
5/000لبنان
30/000عراق

1/500سایر کشورها
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