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 رازی سازی سرم و واکسن تحقیقات سسهؤم معرفی
|Introduction of Razi Vaccine and Serum Research Institute| 

 2فرد ندایی زهرا و *9رسولی نجمه

 تاریخچه

ز مراک نیو معتبرتر نیتریمیاز قد یکی ،تیسال سابقه فعال 12از  شیبا ب یراز یواکسن و سرم ساز قاتیمؤسسه تحق

د یتحت نظارت وزارت فالحت و فوا 9323خود را در سال  تیمؤسسه فعال نی. اشودیکشور شناخته م یقاتیو تحق یعلم

که با تلف کردن صدها  یسوز طاعون گاوخانمان یماریبا ب بارزهم یهاراه رامونیپ قاتیوقت( با تحق یعامه )وزارت کشاورز

 ثرؤو عرضه واکسن م دیبا تول یهآغاز کرد و پس از مدت کوتا ،قرار داده بود دیکشور را مورد تهد یدام اتیس گاو حأهزار ر

 تیوفقم نیپس از ا یوتاهنمود. به فاصله ک یگذار هیدر کشور پارا  هایماریب هیاز مبارزه عل ینیمزبور دوره نو یماریب هیعل

 تیمکه حائز اه یادر دستور کار مؤسسه قرار گرفت. مسئله یمصرف پزشکمورد  یهاها و سرمانواع واکسن دیتول یکار بر رو

مربوط به دوران پس از  یراز یواکسن و سرم ساز قاتیو رشد و توسعه مؤسسه تحق ییاست که دوران شکوفا نیا باشدیم

 گریها و داز واکسن یاو خوشبختانه بخش عمده باشدیم 9301در سال  یمؤسسه به متخصصان داخل تیریمد یواگذار

 هاتیروند فعال یپس از انقالب اسالم یهااند. در سالقرار گرفته دیو تول قیها مورد تحقسال نیدر ا کیولوژیب یهافرآورده

 دیو تول قیکه تحق یبه طور ؛کرد دایپ شگستر یفیو ک یاز لحاظ کم یراز یواکسن و سرم ساز قاتیدر مؤسسه تحق

 نی( در اونیسرخجه و اور، گانه )سرخکسرخجه و سه ون،یاور یهااز جمله واکسن یو انسان یدام یهااز واکسن یاعمده

 ها انجام گرفت.سال

 94-11: پیاپی( 17)شماره  0، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_79161.html 
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 ی عملکرد حیطه

ولوژیک مصرف انسان، دام و طیور های بیتولید فرآورده (9

 (مین عمده نیاز کشورتأ)

 های تشخیصکیت ها وژنتولید آنتی (0

های مشترک های دام، طیور و بیماریتشخیص بیماری (3

 انسان و دام

پژوهش و تحقیقات علمی پیرامون واکسن و موضوعات  (9

 علمی

 جذب و آموزش دانشجو در مقاطع فوق لیسانس و دکترا (1

انتشار مقاالت علمی )مجله آرشیو رازی( و گزارش نهایی  (2

 های تحقیقاتیطرح

-ها و سمیناردر برگزاری کنگره مشارکت و حضور فعال (7

 های علمی

ای جهت بهبود کیفیت و کمیت انجام تحقیقات توسعه (8

 هافرآورده

المللی به صورت مجری های ملی و بینمشارکت در طرح (1

 و یا همکار

های نامهپایان های تحقیقاتی ومشارکت در طرح (92

 تحصیلی به صورت مجری و یا همکار

 یو فناور قاتیمعاونت تحق

 یخود به عنوان متول یقانون فیبا توجه به وظا یراز مؤسسه

 ک،یولوژیب یهافرآورده قاتیکشور و تحق یدامپزشک قاتیتحق

از  یمندبا بهره ،یدر سطح مل قاتیتحق نیا یدههمگام با سامان

مجهز در قالب  یهاشگاهیمتخصص و آزما یروهاین نیترمجرب

به همراه  ع،و مرج یمل شگاهیآزما 91 ،یبخش تخصص 90

 یدامپزشک یبخش ها یشعبه خود و با همکار 2 یعلم لیپتانس

 یانیها، نقش شااستان یعیو منابع طب یکشاورز قاتیمراکز تحق

و زنبور  وریمهم دام و ط یهایماریب عیو سر قیدق صیدر تشخ

محققان خود،  یکاربرد قاتینموده و به واسطه تحق فایعسل ا

 نیباشد و با استفاده از ایم کشور یدامپزشک یازهاین یپاسخگو

 یهابه فرآورده یابیدر جهت دست یانیخدمات شا ،یمجموعه علم

 .دینمایموجود م یهاو اصالح اشکاالت فرآورده دیجد کیولوژیب

 های زیر مجموعه عبارتند از:ها و بخشمدیریت

 های داممدریت و تحقیقات بیماری .9

زنبور عسل، کرم های طیور، مدیریت تحقیقات بیماری .0

 ابریشم و حیات وحش

 مدیریت بیوتکنولوژی و آزمایشگاه مرکزی .3

 اداره آموزش و توسعه علمی .9

 های بیولوژیکمعاونت تحقیق و تولید فرآورده

تحقیقاتی، بخش  00این معاونت مشتمل بر پنج مدیریت و 

تولیدی و پشتیبانی و یک ایستگاه تحقیقاتی بوده و حاصل 

 باشد.نوع فرآورده بیولوژیک می 72فعالیت آن تولید بیش از 

 های باکتریایی و تولید و تحقیق در زمینه واکسن

 ویروسی مصرف پزشکی

 های باکتریایی و تولید و تحقیق در زمینه واکسن

 آبزیانویروسی و انگلی دام، طیور و 

 زهر جانوران سمی )مار، های درمانی ضدتولید انواع سرم

 عقرب، عنکبوت( 

 های تشخیص آزمایشگاهی بیماریژنتولید انواع آنتی-

 های انسان، دام و طیور

  تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی و تولید برخی

 هاهای مرتبط با آنفرآورده

 جهت ریزی و اجرای تحقیقات کاربردی در برنامه

های جدید، ارتقا کمی و دستیابی به تکنولوژی فرآورده

 های موجودکیفی فرآورده

 ها و نیز روزآمد کردن مستندات علمی و فنی فرآورده

انطباق هرچه بیشتر با اصول و مقررات تولیدات مطلوب 

(GMP و همچنین فراهم نمودن بسترهای الزم برای )

این معاونت های ها، از اهم فعالیتصادرات فرآورده

 باشد.می

 تیفیک نیمعاونت تضم

با دارا بودن چهار مدیریت در  تیفیک نیمعاونت تضم

ریزی در زیرمجموعه خود وظیفه هدایت، هماهنگی و برنامه

خصوص طراحی و توسعه خط تولید اعم از تولیدات جدید یا 

تغییر در تولیدات موجود و همچنین هدایت و نظارت بر 

ها، تأسیسات و فضاها، تجهیزات، ساختمانمعتبرسازی پرسنل، 

ها، هدایت های تولید و همچنین کنترل محصوالت و محیطروش

ها و شعب ها، ادارهو نظارت بر اجرای ممیزی و بازرسی بخش

 های ملی و بین المللی پیگیریموسسه جهت تطبیق با استاندارد

  باشد.دار میها را عهدهبهبود مستمر آن

 یانسان سالمت تیریمد .9

 مستندات یزیو مم ستمیبهبود س تیریمد .0

 کیولوژیب یهافرآورده یفیکنترل ک تیریمد .3
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 ... و واکسن تحقیقات مؤسسه معرفی؛ رسولی و ندایی فرد       

 

 9311 ، پاییز(پیاپی هفده شماره) دو شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 کیولوژیب یهافرآورده صیترخ تیریمد .9

 تولیدات

ها، توان به واکسناین مؤسسه میاز جمله تولیدات 

های های تشخیصی، فرآوردههای درمانی، پادگن، کیتسرم

 خونی، حلّال، حیوانات آزمایشگاهی و ... اشاره نمود.

حال به معرفی چندین واکسن بخش دام و طیور مؤسسه 

  پردازیم.می

 
 دام یروسیو یهاواکسن -9شکل 

 
 دام ییایباکتر یهاواکسن -2 شکل

 
 دام یواکسن انگل -3شکل 

 دام یروسیو یهاواکسن

 تب برفکی پلی واالن 

 تب برفکی مونو واالن 

 آبله گوسفندی 

 آبله بزی 

 طاعون نشخوارکنندگان کوچک 

    دام ییایباکتر یهاواکسن

 ینتروتوکسمآ 

 یآگاالکس 

 دز کامل( بایریبروسلوز گوساله ا( 

  بروسلوز گوسفند و بزREV.1 )دز کاهنده( 

  بروسلوز بره و بزغالهREV.1  )دز کامل( 

 پاستورلوز گاو 

 یدیتوکسوئ یآنتروتوکسم 

 یشاربن عالمت 

 کبد یعفون یایقانقار 

 کزاز اسب 

 دام کوچک روزیلپتوسپ 

 بروسلوز بره و بزغاله یقطره چشم 

 ... و 

 دام یواکسن انگل

 یگاو وزیلریت 

 یسسه رازؤم یتخصص یهاشگاهیآزما

 وزیلریت قاتیتحق یتخصص شگاهیآزما 

 یسموم جانور یتخصص شگاهیآزما 

 رایلپتوسپ یتخصص شگاهیآزما 

  آزمایشگاه رفرانس آنتروباکتریاسه )سالمونال و

 اشریشیاکلی(

 یتب برفک یتخصص شگاهیآزما 

 تحقیقات پاستورال یتخصص شگاهیآزما 

 یاکنه یهایماریناقل و ب یهامطالعه کنه شگاهیآزما 

 کوپالسمایرفرانس ما شگاهیآزما 

 منبع

رازی  سازیسرم و واکسن سایت مؤسسه تحقیقات
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