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مدیریت واکسن و عملیات واکسیناسیون در دام

(بــا تأکیــد بــر واکســنهای دامــی ارائــه شــده در ایــن مجموعــه)
مدیریت نگهداری و حمل واکسن و حالل

·
··
·

نگهــداری واکســن میبایســت در شــرایط دمایــی یخچــال ( )2-8 °Cو حمــل آن
نیــز بصــورت کنتــرل شــده تنهــا در ایــن محــدوده دمایــی صــورت گیــرد.
حــال واکســنهای لیوفیلیــزه در بــازه دمایــی  15-25 °Cنگهــداری و حمــل
شــده و اکیــدا ً از انجمــاد آن خــودداری گــردد.
واکسن و حال نباید در معرض مستقیم نور خورشید قرار گیرند.
مطالعــه مندرجــات قیــد شــده در بروشــور و لیبــل واکســنها بــرای رعایــت
الزامــات ویــژه نگهــداری و حمــل آنهــا ضــروری اســت.
ویالهــای بــاز شــده واکســنهای کشــته و غیــر فعــال ،ضمــن نگهــداری
تحــت شــرایط کنتــرل شــده دمایــی و نــور ،میبایســت در همــان روز (حداکثــر
تــا  8ســاعت) مصــرف شــوند.

نکات مهم
نگهــداری و حمــل واکســن خــارج از محــدوده دمایــی ذکــر شــده ،از کیفیــت و قــدرت
ایمنیزایــی آن کاســته و حتــی در خصــوص واکســنهای زنــده تخفیــف حــدت
یافتــه (لیوفیلیــزه) ،میکــروب موجــود در واکســن را بــی اثــر میکنــد.
انجمــاد واکســن از عوامــل افــت شــدید کارایــی و اثربخشــی آن بــوده و ضمــن
آنکــه واکسیناســیون را وارد فــاز بحرانــی میکنــد ،ســبب بــروز عــوارض ناخواســته
غیرقابــل کنتــرل نیــز میگــردد.

·
·

مدیریت آمادهسازی واکسن جهت تزریق

واکسنهای غیر فعال و کشته
ایــن گــروه از واکســنها و نیــز ســرم هایپرایمیــون نیــازی بــه ترکیــب شــدن بــا حــال
ندارنــد .لــذا پیــش از تزریــق میبایســت آنهــا را از محیــط دمایــی یخچــال ( )2-8°Cخارج
نمــود و بــه تدریــج بــه دمــای مطلــوب ( )15-25°Cرســاند تــا آمــاده تزریــق شــوند.
ویــال بــاز شــده واکســن میبایســت در همــان روز (حداکثــر تــا  8ســاعت) مصــرف
شــود.
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واکسنهای لیوفیلیزه
بــه منظــور آمادهســازی ایــن واکســنها ،ابتــدا حــدود  4-5میلیلیتــر از حــال
خنــک ( )15-25 °Cرا توســط ســرنگ و سرســوزن اســتریل وارد ویــال لیوفیلیــزه
واکســن کــرده و بــه آرامــی مخلــوط نماییــد (بــدون تولیــد کــف) .ســپس محلــول
حاصــل را بــه باقیمانــده ویــال حــال وارد نمــوده و ایــن فراینــد را حداقــل  2بــار
تکــرار کنیــد تــا واکســن آمــاده مصــرف شــود.
نکات مهم
واکســن آمــاده میبایســت ضمــن حفــظ دمــای مطلــوب ،ظــرف مــدت زمــان
بیــان شــده در بروشــور واکســن مــورد مصــرف قــرار گیــرد؛ در غیــر ایــن صــورت
خاصیــت ایمنیزایــی آن از بیــن رفتــه و عــوارض جانبــی ناخواســته را ســبب
می شــود.
نــور مســتقیم خورشــید و حــرارت دو عامــل مهــم در غیــر فعالســازی
میکروارگانیســمهای فعــال در واکســن آمــاده مصــرف هســتند؛ لــذا بهنــگام
واکسیناســیون حتمــاً از کیــف حمــل واکســن اســتفاده شــود.
ســرنگ و سرســوزن یکبــار مصــرف مــورد اســتفاده در آمادهســازی واکســن
میبایســت پــس از مصــرف ،بــا مــواد شــیمیایی ،ضدعفونــی و ســپس بــه روش
مناســبی معــدوم گردنــد.

·
·
·

مدیریت تزریق واکسن

نکات مهم و الزماالجرا
محل تزریق واکسن میبایست خشک و عاری از آلودگی باشد.
خصوص ـاً در برنامــه واکسیناســیون بــا واکســنهای زنــده تخفیــف حــدت یافتــه،
از ترکیبــات شــیمیایی بــرای ضدعفونــی محــل تزریــق ،اســتفاده نگــردد .بدیــن
منظــور ،پاکســازی فیزیکــی محــل تزریــق و یــا اســتفاده از الــکل  70درجــه (بــه
شــرط آنکــه تــا زایــل شــدن کامــل الــکل صبــر شــود) توصیــه میگــردد.
اســتریل نمــودن ســرنگ تزریــق بــا مــواد ضدعفونیکننــده ممنــوع اســت؛ بدیــن
منظــور میتــوان ســرنگ را بــه مــدت  15دقیقــه در آب جــوش ،جوشــاند.
در صــورت اســتفاده از ســرنگهای اتوماتیــک ،بافاصــه پــس از اتمــام هــر بــار
واکسیناســیون ،قطعــات ســرنگ را کامــل بــاز نمــوده و بــه مــدت  30دقیقــه در آب جوش
ضدعفونــی نمایید.
از ورود سرسوزن غیر استریل و مصرف شده به ویال واکسن خودداری شود.

··
·
·
·
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·
·
·

از سرســوزنهای اســتریل و یکبــار مصــرف جهــت واکسیناســیون دام اســتفاده شــده
و سرســوزن بــرای هــر رأس دام تعویــض گــردد (بســیار مهــم).
متناســب بــا نــوع روش تزریــق واکســن (زیــر جلدی یــا عضانــی) از سرســوزنهای
کوتــاه یــا بلند اســتفاده شــود.
بــر اســاس جثــه و بزرگــی دام ،از سرســوزنهای ســایز ( 18بــرای گوســفند و بــز،
گاو و گوســاله) و یــا  19و ( 20بــرای بــره و بزغالــه ،ســگ و گربــه) اســتفاده گــردد.

روشهای تزریق واکسن
واکســنها اغلــب بــه روش زیرجلــدی و یــا داخــل عضالنــی تزریــق میشــوند؛
البتــه در برخــی مــوارد ،تلقیــح واکســن بــه روش تخریــش نیــز کاربــرد دارد کــه
محــل و نحــوه انجــام آن در خصــوص واکســن اکتیمــای واگیــر ( )DERMAVACبطــور
کامــل تشــریح شــده اســت.
تزریــق زیــر جلــدی در گوســفند و بــز در ناحیــه گردنــی یــا ناحیــه زیــر بغــل
(ناحیــه فاقــد پشــم) و در گاو در ناحیــه گردنــی میباشــد.
محل مناسب جهت تزریق عضانی نیز ناحیه گردنی دام خواهد بود.

·
·

محل مناسب جهت تزریق زیر جلدی ( )Sub Qو یا داخل عضانی ( )IMدر نشخوارکنندگان کوچک؛
از تزریق واکسن به منطقه عصبی ( )Nerve Zoneجدا ً خودداری گردد.
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محل مناسب جهت تزریق عضانی در اسب (مرکز ناحیه خاکستری)

محل مناسب جهت تزریق زیر جلدی (آبی) و عضانی (سبز) در گاو؛
از تزریق واکسن به نواحی قرمز رنگ جدا ً خودداری گردد.

5

محل مناسب جهت تزریق زیر جلدی ( )Sub Qو یا داخل عضانی ( )IMدر سگ و گربه

نکات مهم
بســته بــه نــوع روش تزریــق و طــول سرســوزن ،ســوزن بــا زاویــه مناســب وارد
بــدن دام شــود.

·

در مــواردی کــه نیــاز بــه واکسیناســیون یــادآور وجــود دارد ،اکیــدا ً توصیــه
میگــردد کــه محــل تزریــق اول در یــک طــرف بــدن و تزریــق دوم (واکســن
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یــادآور) در طــرف دیگــر حیــوان باشــد .در صورتیکــه نتــوان بدلیــل مشــکاتی
چنیــن کاری را انجــام داد ،تزریــق اول و دوم در یــک طــرف حیــوان بایســتی بــا
فاصلــه  10الــی  15ســانتیمتری از یکدیگــر انجــام گــردد.

مدیریت واکسیناسیون دامهای آبستن

واکسیناســیون صحیــح دامهــای آبســتن عــاوه بــر ایجــاد ایمنــی در گلــه ،بــرای ایمنی
نــوزادان نیــز اهمیــت دارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه مدیریــت غیــر اصولــی عملیــات
واکسیناســیون دام آبســتن و بــه تبــع آن بــروز اســترس ،عــدم کنتــرل تــب ناشــی از
تزریــق واکســن و یــا در بســیاری مــوارد صدمــات فیزیکــی وارده بــه دام آبســتن حیــن
عملیــات واکسیناســیون ،احتمــال بــروز تلفــات در دام و ســقط جنیــن را افزایــش
داده و همیــن امــر موجــب محدودیتهــا و حتــی ممنوعیتهایــی بــرای اســتفاده از
واکســنها در دوران آبســتنی دام شــده اســت؛ لــذا اکیــدا ً توصیــه میگــردد ،پیــش
از مصــرف هــر واکســن بروشــور آن را بطــور کامــل مطالعــه نمــوده و یــا بــا افــراد آگاه
در ایــن زمینــه مشــورت نماییــد.
برخــی احتیاطــات مهــم در اجــرای برنامــه واکسیناســیون در دامهــای آبســتن بــه
شــرح ذیــل میباشــد:
بــه عنــوان یــک توصیــه کلــی ،واکسیناســیون دامهــا در مــاه آخــر دوره آبســتنی
پیشــنهاد نمیشــود.
عمومـاً بزهــا در مقایســه بــا ســایر دامهــا بیشــترین حساســیت را نســبت به واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دوران آبســتنی دارنــد؛ لــذا واکسیناســیون آنها میبایســت
بــا احتیــاط بیشــتر و اعمــال کلیــه اقدامــات مراقبتــی همــراه باشــد.
واکسیناســیون دامهــا در دوره آبســتنی ،خصوصــ ًا در یــک ســوم پایانــی،
میبایســت بــا مدیریــت تــب ناشــی از واکســن و مدیریــت مطلــوب انجــام عملیــات
واکسیناســیون بویــژه اســتراحت قبــل و پــس از واکسیناســیون و نیــز ممانعــت از
صدمــات فیزیکــی در حیــن واکسیناســیون همــراه باشــد تــا احتمــال بــروز ســقط
بــه حداقــل برســد.
بــا هــدف انتقــال ایمنــی مــادری بــه نــوزادان تــازه متولــد شــده از طریــق جفــت،
توصیــه میشــود عملیــات واکسیناســیون دامهــای آبســتن در نیمــه دوم دوره
آبســتنی برنامهریــزی شــود .بدیــن منظــور الزم اســت نــوزادان نیــز طــی 24
ســاعت اول پــس از تولــد (خصوصـاً  12ســاعت اول) مقــدار کافی از آغــوز را مصرف
نماینــد .ایــن امــر ســبب میشــود ایمنیــت غیــر فعــال ناشــی از واکسیناســیون
مــادری بــه مــدت  8الــی  12هفتــه در نــوزادان تــداوم داشــته باشــد.

·
·
·
·
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مدیریت عوارض جانبی واکسن متعاقب عملیات واکسیناسیون

تجویــز واکســنها و مــواد بیولوژیــک بــه دام ،بــه عنــوان آنتــیژن ،ســبب ایجــاد
واکنــش در سیســتم ایمنــی میشــود .ایــن واکنشهــا بســته بــه نــوع واکســن و
رعایــت عملیــات واکسیناســیون مطلــوب ،متفــاوت بــوده و میتــوان آنهــا را بــه
گروههــای زیــر تقســیم نمــود:
عوارض جانبی موضعی ()Local side effects
واکنشهای زود گذر اعم از تورم و برآمدگی ،درد و خونریزی اندک در محل تزریق.
واکنشهــای تأخیــری شــامل زخــم و نکــروز ،آبســه ،ریــزش مــو و تغییــرات
ظاهــری پوســت در ناحیــه تزریــق.

··

مدت زمان
بروز عالئم پس
از تزریق

درمان

پیشگیری

ضد التهاب غیر استروئیدی
مانند فلونیکسین مگلومین:
نشخوارکنندگان و اسب 2 :میلیلیتر به ازای هر
 50کیلوگرم وزن دام به صورت عضانی
سگ و گربه 0/1 :میلیلیتر به ازای هر  4کیلوگرم
وزن حیوان بصورت عضانی

رعایت موارد بهداشتی
حدود  30دقیقه
تا چند روز

مقید کردن مناسب دام
دقت در تزریق در محل مناسب
مالش محل تزریق پس از
واکسیناسیون

ضد التهاب استروئیدی (کورتونها)
مانند تزریق عضانی دگزامتازون:

*

گاو و اسب 5-10 :میلیلیتر
گوساله ،کره اسب ،گوسفند و بز 2-5 :میلیلیتر
بره و بزغاله 0/5-2 :میلیلیتر
سگ و گربه 1:میلیلیتر به ازای هر 4کیلوگرم وزن حیوان

* از تزریق کورتونها به دام آبستن اکیدا ً خودداری شود.

عوارض سیستمیک زودگذر ()Systematic side effects
تــا حــدود  2ســاعت پــس از واکسیناســیون ،احتمــال بــروز ضعــف و بیحالی ،بیاشــتهایی،
تــب ،اســهال ،لنگــش ،تــورم عقدههــای لنفــاوی اطــراف ناحیــه تزریــق و تغییــرات رفتاری
نامطلــوب مــیرود .کنتــرل ایــن عــوارض بــا ترکیبــات ضدالتهــاب غیراســتروئیدی نظیــر
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فلونیکســین مگلومیــن (تزریــق عضانــی بــه میــزان  2میلیلیتر بــه ازای هــر  50کیلوگرم
وزن دام در نشــخوارکنندگان ،اســب و شــتر و  0/1میلیلیتــر بــه ازای هــر  4کیلوگــرم وزن
حیــوان در ســگ و گربــه) امکانپذیر اســت.

واکنشهای ازدیاد حساسیت (آلرژی)
واکنشهــاي التهابــی ناشــی از تحریــک سیســتم ایمنــی ســلولی و هومــورال بــوده و منجر
بــه آســیب بافتــی وســیع و یــا حتــی مــرگ میشــوند .ایــن واکنشهــا در  4گــروه
بــا تظاهــرات بالینــی مشــخص بــه شــرح جــدول ذیــل قــرار میگیرنــد .واکنشهــای
آلرژیــک ناشــی از واکســن بیشــتر از نــوع واکنشــهای ازدیــاد حساســیت  Iو  IVهســتند.
نوع واکنش

ازدیاد حساسیت

نوع I

ازدیاد حساسیت

نوع II

ازدیاد حساسیت

نوع III

ازدیاد حساسیت

نوع IV

تظاهرات بالینی
کهیــر ،آنژیوادمــا (تــورم شــدید
و ناگهانــی بــدن بخصــوص
در ســر و صــورت و گوشــها)،
احتقــان بینــی ،تنگــی نفــس،
اختــاالت گوارشــی ماننــد
اســهال ،اســتفراغ و درد شــکم،
شــوک آنافیاکســی
آنمی ،ترومبوسایتوپنی
تــب ،ضعــف ،اختــاالت عــروق
پوســتی (ضایعــات ســتارهای
شــکل کــه اغلــب در ناحیــه
تزریــق رخ میدهــد امــا
ممکــن اســت در نقــاط دیگــر
ماننــد دم ،گوشــها ،بیضــه و
کــف پــا نیــز ظاهــر شــود .ایــن
ضایعــات اغلــب پــس از تزریــق
واکســن هــاری در ســگ ظاهــر
میشــود) ،اگزمــا ،لنفادنوپاتــی
بــا کاهــش ایمنــی ســلولی و
انتشــار ســیتوکینهای التهابــی
همــراه اســت .همچنیــن ممکن
اســت بــا تشــکیل گرانولــوم
پــس از واکســن همــراه باشــد.

درمان

آلرژیهای متوسط تا شدید
اپینفرین (آدرنالین)

·
·

نشخوارکنندگان و اسب :تزریق آهسته وریدی به
میزان  1میلیلیتر به ازای هر  50کیلوگرم وزن دام
و تکرار در صورت نیاز با فواصل  15دقیقهای.
سگ و گربه 0/1 :تا  0/2میلیلیتر به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن بصورت آهسته وریدی

ضد التهاب استروئیدی (کورتونها)
مانند تزریق وریدی دگزامتازون:

··
··

*

گاو و اسب 10-15 :میلیلیتر

گوساله ،کره اسب ،گوسفند و بز 3-7 :میلیلیتر
بره و بزغاله 0/5-2 :میلیلیتر
سگ و گربه 1 :میلیلیتر به ازای هر  4کیلوگرم وزن حیوان

آلرژیهای خفیف
آنتیهیستامینها

مانند تزریق عضانی تریپلآمین یا کلرفنیرامین:

··
··

گاو و اسب 20 :میلیلیتر
گوساله ،کره اسب ،گوسفند و بز 2-5 :میلیلیتر
بره و بزغاله 0/5-1:میلیلیتر
سگ و گربه :آنتیهسیتامین خوراکی (برای  2روز
طبق بروشور دارو)

* از تزریق کورتونها به دام آبستن اکیدا ً خودداری شود.
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شوک آنافیالکتیک
واکنــش آلرژیــک مهمــی اســت کــه در برخــی از حیوانــات بعــد از تزریــق برخــی داروها
یــا مــواد بیولوژیــک نظیــر واکســنها بطــور ناگهانــی آغــاز شــده و میتوانــد منجــر
بــه مــرگ گــردد .واکنــش آنافیاکســی معمــوالً عائــم بســیار متفاوتــی را ظــرف چنــد
دقیقــه تــا یــک ســاعت پــس از تزریــق ایجــاد میکنــد .رایجتریــن دســتگاههای
درگیــر عبارتنــد از دســتگاه پوششــی (بــه ویــژه پوســت) ،دســتگاه تنفــس ،دســتگاه
گــوارش ،دســتگاه گــردش خــون ،و سیســتم عصبــی مرکــزی کــه در زمــان بــروز
شــوک معمــوالً دو یــا چنــد دســتگاه از آنهــا درگیــر میشــوند.
زمان بروز
عالئم

تظاهرات بالینی

حدود چند
دقیقه تا یک
ساعت
پس از تزریق

گیجــي ،کاپــس ،هیپوکســي،
پــف کردگــي چشــمها،
افزایــش تعــداد تنفــس ،ضربان
قلــب نامنظــم ،ســیانوزه شــدن
مخاطــات ،زمینگیــری ،کــف
کــردن دهــان ،دیســپنه و
ریــزش ترشــحات از چشــم،
دهــان و بینــي

درمان
اپی نفرین (آدرنالین):

نشخوارکنندگان و اسب :تزریق آهسته وریدی به میزان
 1میلیلیتر به ازای هر  50کیلوگرم وزن دام و تکرار
در صورت نیاز با فواصل  15دقیقهای تا بهبودی عائم
ســگ و گربــه 0/1 :تــا  0/2میلیلیتــر بــه ازای هــر
کیلوگــرم وزن بــدن بصــورت آهســته وریــدی

نکته بسیار مهم
بــا توجــه بــه احتمال بــروز راکســیونهای ناخواســته در دامهای واکســینه بــا اســتفاده از هر
مــاده بیولوژیــک ،بمنظــور اقــدام فــوری ،اکیــدا ً درخواســت میگــردد اکیپ واکسیناســیون
ضمــن بــه همــراه داشــتن داروهــای مــورد نیــاز ،حداقــل یــک ســاعت پــس از اتمام
برنامــه واکسیناســیون ،در واحــد حضور داشــته باشــد.

هشدارهای اختصاصی برای واکسیناتور

·
·
·
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هشــدارهای اختصاصــی منــدرج در بروشــور هــر واکســن را مطالعــه نمــوده و
تبعیــت از آنهــا جــدی بگیریــد.
واکســن را تحــت شــرایط توصیــه شــده و دور از دســترس کــودکان ،افــراد غیــر
مطلــع و حیوانــات نگهــداری نماییــد.
اســتفاده از پوشــشهای محافــظ نظیــر دســتکش (فاقــد پــودر) ،ماســک و عینــک
محافظتکننــده توســط اکیــپ واکسیناســیون خصوصــاً در تزریــق واکســنهای
تخفیــف حــدت یافتــه زئونــوز (نظیــر اکتیمــا و بروســلوز) امــری مســلم و

·
·
·
·
·
·

الزماالجراســت.
پــس از اتمــام واکسیناســیون بایســتی دســتها را بخوبــی شســته و ضدعفونــی
نمــود.
در صــورت تزریــق تصادفــی واکســن بــه خــود (ماننــد واکســیناتور و یــا دامــدار)،
بافاصلــه خــون را از محــل تزریــق بــا فشــار خــارج نمــوده (Encourage
 )Bleedingو ســپس بطــور کامــل محــل تزریــق را بــا آب و صابــون شستشــو
دهیــد.
در خصــوص واکســنهای دارای ادجوانــت روغنــی ،بــا توجــه بــه محــرک بــودن
روغــن بــرای بافتهــای بــدن انســان و ایجــاد التهــاب و تــورم شــدید در محــل
تزریــق تصادفــی واکســن ،بهمــراه بروشــور واکســن در اســرع وقــت بــه پزشــک
مراجعــه نماییــد.
در خصــوص واکســنهای لیوفیلیــزه زئونــوز ،پــس از شستشــو و ضدعفونــی کامــل
موضــع ،بهمــراه بروشــور واکســن در اســرع وقــت بــه پزشــک مراجعــه گــردد.
بمنظــور پیشــگیری از بــروز عفونــت ناشــی از ورود سرســوزن آلــوده بــه بــدن،
اســتفاده از آنتیبیوتیــک بــا صاحدیــد پزشــک بایســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد.

مدیریت واکسنهای تاریخ منقضی و باقیمانده در ویالها

·
·

بــه منظــور بهرهبــرداری مناســب و بهینــه از واکســنها ،میبایســت بــا در نظــر
قــرار دادن حجــم عملیــات واکسیناســیون (میــزان دز مــورد نیــاز) اقــدام بــه
انتخــاب ویــال مناســب بــا عمــر قفســهای مطلــوب جهــت خریــد نمــود تــا از یــک
ســو ،ویــال بــاز شــده مطابــق بــا توصیــه تولیدکننــده در کوتاهتریــن زمــان ممکــن
بــه مصــرف برســد و از ســوی دیگــر تمــام ویالهــای خریــداری شــده در زمــان
مقتضــی پیــش از انقضــاء در عملیــات واکسیناســیون مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
ویالهایــی کــه درب آنهــا بــاز نشــده ولــی بــه دالیلــی اعــم از نگهــداری نامطلــوب
یــا اتمــام تاریــخ مصــرف ،قابلیــت اســتفاده ندارنــد را میبایســت بــه مــدت 30
دقیقــه در دمــای  121°Cاتــوکاو کــرده و ســپس بــا رعایــت شــرایط بهداشــتی
امحــاء نمــود.
ویالهــای خالــی و یــا ویالهایــی کــه بــاز شــده ولــی بــه طــور کامــل مصــرف
نشــدهاند را بایــد ســوزاند یــا بــه مــدت حداقــل  15دقیقــه جوشــاند و یــا 30
دقیقــه در مــواد ضدعفونیکننــده مناســب غوطــهور کــرد و ســپس بــه روش
بهداشــتی ،مطابــق توصیــه ســازمان دامپزشــکی معــدوم ســاخت.
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علل عدم کارایی واکسیناسیون
()Vaccination Failure

علیرغــم آنکــه امــروزه در اغلــب کشــورهای جهــان از واکسیناســیون بــه عنــوان یکی از
راهکارهــای اصلــی مقابلــه بــا بیماریهــای عفونــی بواســطه پیشــگیری از بــروز آنهــا یــاد
میشــود ،امــا عــدم کارایــی واکســنها در برابــر بیماریهــا یــا بــه عبارتــی "شکســت
واکسیناســیون" از جملــه مهمتریــن مباحــث در ایــن زمینــه مطرح میباشــد .متأســفانه
در چنیــن شــرایطی ،کیفیــت و کارآیــی واکســن ،مســبب اصلــی عــدم دســتیابی بــه
ایمنــی محافظتکننــده متعاقــب واکسیناســیون شــمرده میشــود؛ در حالــی کــه
اگــر آگاهــی کافــی از دالیــل متعــدد شکســت واکسیناســیون وجــود داشــته باشــد،
هرگــز ایــن قضــاوت اشــتباه صــورت نمیگیــرد؛ زیــرا واکسیناســیون فرآینــد ســادهای
نیســت کــه بــه طــور خــودکار مصونیــت ایجــاد کنــد و دالیــل بســیاری وجــود دارد
کــه مانــع از ایجــاد ایمنــی مناســب در میزبــان خواهــد شــد.
برخی از مهمترین علل عدم کارایی واکسیناسیون عبارتند از:

عوامل مرتبط با حیوان

سطح ایمنی بدن
در صــورت بــروز بیمــاری در گلــه بخصــوص بیماریهــای تضعیفکننــده سیســتم
ایمنــی نظیــر لکــوز گاوان ( )BLVو اســهال ویروســی گاوان ( ،)BVDسیســتم ایمنــی
نمیتوانــد پاســخ مؤثــری نســبت بــه واکســن داشــته و واکسیناســیون در عمــل بــا
شکســت مواجــه خواهــد شــد .بنابرایــن واکسیناســیون بایســتی در صــورت
ســالمت کامــل گلــه اجــرا گــردد.

سابقه واکسیناسیون در گله
اطــاع از ســابقه واکسیناســیون هــر گلــه خصوصــاً در برنامــه واکسیناســیون بــا
واکســنهای زنــده و زنــده تخفیــف حــدت یافتــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت؛
زیــرا در صورتیکــه گلــه از قبــل در برابــر بیمــاری مــورد نظــر ایمــن شــده باشــد و
یــا بــه دلیــل واکسیناســیون دامهــای آبســتن در زمــان مقتضــی و مدیریــت تغذیــه
نــوزادان بــا آغــوز مناســب ،ســطح مطلوبــی از آنتیبــادی مــادری در نــوزادان حضــور
داشــته باشــد ،واکســن مذکــور بــا پادتنهــای موجــود تداخــل نمــوده و عملیــات
واکسیناســیون مختــل خواهــد شــد .لــذا کســب اطاعــات کامــل از تاریخچــه
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واکسیناســیون دامهــای گلــه در برنامهریــزی زمــان اجــرای واکسیناســیون بویــژه در
نــوزادان حائــز اهمیــت اســت.

وضعیت تغذیهای
کمبــود مزمــن مــواد مغــذی شــامل عناصــر کمیــاب و ویتامینهــا ،دســتگاه ایمنــی
را تضعیــف میکنــد .از ایــن میــان میتــوان بــه ویتامینهــای  ،A ،C ،Eاســیدهای
آمینــه متیونیــن و لیزیــن ،اســید لینولئیــک و مــواد معدنــی ماننــد آهــن و ســلنیوم
اشــاره نمــود.

عوامل محیطی

اســترس ،پاســخهای غیراختصاصــی بــدن نســبت بــه تحریــکات محیطــی بــوده و
عوامــل مختلفــی ماننــد شــرایط دمایــی ،واکسیناســیون ،جابجایــی ،میــزان تراکــم
جمعیــت ،کیفیــت و نحــوه دسترســی بــه خــوراک و آب و وضعیــت بســتر میتواننــد
ســبب ایجــاد آن در حیوانــات شــده و بــر پاســخ سیســتم ایمنــی بــدن بــه واکســن،
تأثیــر منفــی بگــذارد .بــه منظــور کنتــرل اســترس ،اســتفاده از مکملهــای حــاوی
ویتامینهــای  A ،B ،C ،Dو  Eتوصیــه میشــود.

عوامل مربوط به واکسن

نوع سویه واکسن
تنهــا در صــورت اســتفاده از واکســنهای مناســب میتــوان در برابــر حدتهــای
مختلــف بیمــاری ،ایمنــی حفاظتکننــده ایجــاد نمــود .در بســیاری از بیماریهــا،
ســویههای بیماریــزای مختلفــی وجــود دارد کــه در صــورت عــدم وجــود آنتــیژن
مربــوط بــه آن ســویه و یــا ســویههای دارای همپوشــانی مناســب در واکســن ،نمیتــوان
در مواجهــه گلــه بــا ســویه وحشــی ایجــاد ایمنــی مطلــوب را از واکســن انتظــار داشــت.
بنابرایــن علیرغــم واکسیناســیون ،گلــه دچــار بیمــاری خواهــد شــد.

میزان ایمنیزایی (آنتیژن) واکسن
در پــارهای از مــوارد علیرغــم انجــام واکسیناســیون ،گلــه دچــار بیمــاری میشــود.
عــدم وجــود میــزان کافــی آنتــیژن در واکســن ،تخفیــف بیــش از حــد میکروارگانیســم
موجــود در واکســنهای زنــده تخفیــف حــدت یافتــه ،حــدت بــاالی ویــروس وحشــی
در حــال چرخــش ،اشــتباه در فرموالســیون واکســن و عــدم رعایــت زنجیــره ســرد در
نگهــداری و حمــل واکســن از اهــم علــل بــی اثــر شــدن عامــل ایمنــیزا در واکســن
میباشــند.
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عوامل مربوط به عملیات واکسیناسیون

بــه منظــور حصــول نتایــج مطلــوب در عملیــات واکسیناســیون ،ضمــن رعایــت
تمامــی الزامــات اجرایــی (بــه مدیریــت واکســن و عملیــات واکسیناســیون مراجعــه
شــود) ،اختصاصــات مصــرف هــر واکســن بویــژه برنامــه واکسیناســیون کــه بــه
توصیــه تولیدکننــده ارائــه شــده نیــز میبایســت بطــور کامــل و صحیــح در دســتور
کار مصرفکننــده قــرار گیــرد .دز مصرفــی واکســن ،زمــان واکسیناســیون اولیــه
( ،)Primary Vaccinationواکسیناســیون یــادآور ( ،)Rappel / Boosterتکــرار
تلقیــح ( )Revaccinationو فواصــل زمانــی آنهــا از مهمتریــن نــکات اجرایــی هــر
واکســن میباشــند کــه رعایــت دقیــق آنهــا در کنــار مدیریــت مطلــوب واکسیناســیون
میتوانــد بــا ایجــاد ایمنیــت محافظتکننــده کامــل و تــداوم بخشــیدن بــه آن ،ضامــن
موفقیــت برنامــه واکسیناســیون گردنــد .در تصویــر زیــر ،اهمیــت اجــرای کامــل برنامــه
واکسیناســیون در افزایــش ســطح ایمنــی دام بــه وضــوح نشــان داده شــده اســت:

در پایــان بایســتی شکســت واکســن ( )Vaccine Failureکــه مربــوط بــه
تولیدکننــده واکســن میباشــد را بــا شکســت عملیــات واکسیناســیون
( )Good Vaccination Practice Failureتفریــق نمــود .بدیهــی اســت،
مدیریــت نامناســب دامــداری ( )Farm Management Failureبخصــوص از
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دیــدگاه امنیــت زیســتی ( )Biosecurityو حضــور مســتمر بیماریهــای
تضعیفکننــده سیســتم ایمنــی بــدن نمیتوانــد بــروز ایمنیــت
محافظتکننــده را در دام تضمیــن نمایــد.
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واکسنهای باکتریایی

واکسن پلیواالن کلستریدیایی و پاستورالیی
واکسن پلیواالن کلستریدیایی
واکسن شاربن عامتی

POLIVAC Cl
POLIVAC Cl 7
CRIPTOVAC

واکسن قانقاریای عفونی کبد و ادماسیون

NECROVAC-P

واکسن دوگانه پاستورلوز

HEMOPAST-B

واکسن آگاالکسی
واکسن بروسلوز بره و بزغاله
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AGALAKSIVAC Oil
ABORVAC-R lamb

POLIVAC Cl
واکسن پلیواالن کلستریدیایی و پاستورالیی
ترکیب واکسن

واکســن پلــیوک  Clترکیبــی از توکســوئیدها (ســموم غیرفعــال حاصــل از باکتریهــا)
و باکتریهــای کشــته بــه شــرح ذیــل میباشــد کــه بــا هــدف ایجــاد ایمنــی فعــال در
برابــر  11بیمــاری کشــنده کلســتریدیایی و پاســتورالیی در نشــخوارکنندگان کوچــک
و بــزرگ مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
“POLIVAC Cl” vaccine contains the following substances per dose
≥ 1 I.U α -antitoxin
≥ 10 I.U β -antitoxin

Cl. perfringens types A, B, C and D

≥ 5 I.U ε -antitoxin
≥ 3.5 I.U α -antitoxin

Cl. novyi type A and B

≥ 2.5 I.U α -antitoxin

Cl. septicum

≥ 2.5 I.U tetani antitoxin

Cl. tetani

≥ 80.0 %

Cl. chauvoei

≥ 80.0 %

Pasteurella multocida

≥ 1×10 7.6 Bacteria

Mannheimia haemolytica

حیوان هدف

گاو و گاومیش ،گوسفند و بز

برنامه واکسیناسیون با پلیوک Cl

واکسیناسیون اولیه ()Primary Vaccination
برنامــه اولیــن تزریــق کــه بــه عنــوان واکسیناســیون در روز صفــر در نظــر گرفتــه
میشــود ،در گروههــای مختلــف دامــی مطابــق جــدول زیــر اســت:
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نوع دام

میزان دز

گاو و گاومیش غیر آبستن
با سن باالتر از  3ماه

 4میلیلیتر

گوسفند و بز غیر آبستن
با وزن باالتر از  45کیلوگرم

 2میلیلیتر

زمان اولین تزریق
(روز صفر)

در هر زمان با در نظر گرفتن سامت دام

گاو و گاومیش آبستن

 4میلیلیتر

گوسفند و بز آبستن

 2میلیلیتر

در طول دوره آبستنی
(ترجیحاً نیمه دوم دوره آبستنی جهت انتقال
ایمنیت از طریق آغوز به نوزاد)

 2میلیلیتر
در گوساله

از هفتــه دوم پــس از تولــد بــرای نــوزادان
متولــد از مــادران غیــر واکســینه

 1میلیلیتر
در بره و بزغاله

در هفتــه هشــتم پــس از تولــد بــرای
نــوزادان متولــد از مــادران واکســینه

نوزادان
(گوساله ،بره و بزغاله)

روش تزریق

زیر جلدی

واکسیناسیون یادآور ()Booster / Rappel
درصورتیکــه واکســن پلــیوک  Clبــرای نخســتین بــار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
(نظیــر نــوزادان و یــا دامهایــی کــه بــه تازگــی بــه گلــه معرفــی شــدهاند) ،میبایســت
 14-21روز پــس از تزریــق اول (روز صفــر) واکسیناســیون یــادآور را بــا دز و
روش مشــابه انجــام داد.
تکرار واکسیناسیون ()Revaccination
طــول دوره ایمنیــت محافظتکننــده پــس از واکسیناســیون یــادآور حداقــل  12مــاه
میباشــد؛ لــذا انجــام واکسیناســیون ســاالنه ( )Annual Vaccinationپــس از آن و
تکــرار هــر ســاله واکسیناســیون توصیــه میشــود.

نکته مهم
در مناطقــی کــه آلودگــی شــدید بــه فاســیوال دارنــد و نیــز در نواحــی بــا شــیوع
بیمــاری پاســتورلوز ،میبایســت برنامــه ترکیبــی مصــرف پلــیوک  Clبــه ترتیــب بــا
واکســن  Necrovac-Pو  Hemopast-Bمدنظــر قــرار گیــرد.
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احتیاطات مصرف

·
·
·
·
·

تزریــق واکســن در دامهــای زیــر  2هفتــه ممنــوع اســت .در این گــروه از دامها اســتفاده
از ســرم هایپرایمیــون بــه منظــور ایجــاد ایمنیت طــی ایــن دوره توصیه میشــود.
تزریــق واکســن قبــل از شــروع چــرای روزانــه میتوانــد اســترس دام را افزایــش
داده و لنگــش شــدید ایجــاد نمایــد؛ لــذا توصیــه اکیــد میشــود کــه واکسیناســیون
در بعــد از ظهــر و قبــل از اســتراحت شــبانه انجــام گــردد.
در صــورت بــروز ازدیــاد حساســیت و یــا شــوک آنافیاکســی بایــد بافاصلــه
درمــان مطلــوب صــورت پذیــرد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).
واکسیناســیون تنهــا میبایســت در دامهــای ســالم انجــام شــود زیــرا دامهــای بیمــار و
یــا دچــار نقــص ایمنــی (نظیــر مبتایــان بــه اســهال ویروســی گاوان ( )BVDو لکــوز
گاوان ( ))BLVبــه ســطح مطلــوب ایمنــی محافظتکننــده نخواهنــد رســید.
واکسیناســیون در یــک ســوم پایانــی دوره آبســتنی بــه دلیــل احتمــال بــروز ســقط
خصوصـ ًا در بزهــا میبایســت بــا احتیــاط کامــل و رعایــت اصــول واکسیناســیون
دامهــای آبســتن همــراه باشــد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).

عوارض جانبی

عــوارض موقتــی و زود گــذر نظیــر تــب مایــم ،درد و تــورم در محــل تزریــق ،لنگــش
و کاهــش تولیــد شــیر ممکــن اســت در دامهــا مشــاهده شــود.

دوره پرهیز از مصرف

تــا  28روز پــس از واکسیناســیون از مصــرف گوشــت دام خــودداری گــردد؛ مصــرف
شــیر پــس از واکسیناســیون بامانــع اســت.

بستهبندی و عمر قفسهای

واکســن پلــیوک  Clدر فاکنهــای  100 ،50و  250میلیلیتــری عرضــه شــده و
تحــت شــرایط مطلــوب نگهــداری تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبــار مصــرف دارد.
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No.

Bacterium

Disease in English

نام بیماری

Enterotoxaemia

1

2

3

Cl. perfringens type B
)Produces α, β and ε toxins(

Cl. perfringens type C
)Produces α and β toxins(

Cl. perfringens type D
)Produces α and ε toxins(

Enterotoxaemia
(Hemorrhagic enteritis)
)Lamb dysentery(

،انتروتوکسمی
، خونی نوزادان/اسهال عفونی
آنتریت هموراژیک گوسفند و بز

Enterotoxaemia (Struck)

انتروتوکسمی هموراژیک یا
نکروزان برهها (و کره اسبها
 انتروتوکسمی،)و گوسالهها
)گوسفندان جوان (استراک

Enterotoxaemia (Pulpy kidney)

)انتروتوکسمی (قلوه نرمی

Gangrene
4

Cl. novyi type A

5

Cl. novyi type B

6

Cl. perfringens type A
)Produces α toxin(

Infectious necrotic hepatitis
(Black disease), Oedematiens

 ادماسیون،قانقاریای عفونی کبد

Gas gangrene

قانقاریای نفخی

Other
7

Cl. chauvoei

Blackleg Disease

شاربن عامتی

8

Mannheimia haemolytica

Pasteurellosis

،تب حمل و نقل در گاوان
پنومونی انزئوتیک در گوساله
 پریتونیت و ورم پستان،و بره
قانقاریایی در گوسفند

9

Pasteurella multocida

Pasteurellosis
(Hemorrhagic septicemia)

پاستورلوز گاو و گاومیش
)(سپتیسمی هموراژیک
و پاستورلوز ریوی گوسفند

10

Cl. tetani

Tetanus

کزاز

11

Cl. septicum

Malignant edema - Braxy

 براکسی- ادم بدخیم
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POLIVAC Cl 7
واکسن پلیواالن کلستریدیایی

ترکیب واکسن

 باکتــری7  گانــه از توکســوئیدها بــا منشــأ7  ترکیبــیCl 7 واکســن پلــیوک
کلســتریدیایی مهــم میباشــد کــه زمینــه مناســب جهــت ایجــاد ایمنــی فعــال در
.نشــخوارکنندگان بــزرگ و کوچــک در برابــر بیماریهــای زیــر را فراهــم مینمایــد
POLIVAC Cl 7 vaccine contains the following substances per dose
≥ 1 I.U α –antitoxin
≥ 10 I.U β –antitoxin

Cl. perfringens types A, B, C and D

≥ 5 I.U ε-antitoxin
Cl. novyi type A

≥ 3.5 I.U α-antitoxin

Cl. septicum

≥ 2.5 I.U α-antitoxin
≥ 2.5 I.U tetani antitoxin

Cl. tetani
No.

Bacterium

Disease in English

نام بیماری

Enterotoxaemia
1

2

3

Cl. perfringens type B
(Produces α, β and ε toxins)

Cl. perfringens type C
(Produces α and β toxins)

Cl. perfringens type D
(Produces α and ε toxins)

Enterotoxaemia
(Hemorrhagic enteritis)
)Lamb dysentery(

،انتروتوکسمی
،خونی نوزادان/اسهال عفونی
آنتریت هموراژیک گوسفند و بز

Enterotoxaemia (Struck)

انتروتوکسمی هموراژیک یا
نکروزان برهها (و کره اسبها
 انتروتوکسمی،)و گوسالهها
)گوسفندان جوان (استراک

Enterotoxaemia (Pulpy kidney)

)انتروتوکسمی (قلوه نرمی

Gangrene
Infectious necrotic hepatitis
(Black disease)

قانقاریای عفونی کبد

Gas gangrene

قانقاریای نفخی

4

Cl. novyi type A

5

Cl. perfringens type A

6

Cl. tetani

Tetanus

کزاز

7

Cl. septicum

Malignant edema - Braxy

 براکسی- ادم بدخیم

(Produces α toxin)

Other
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حیوان هدف

گاو و گاومیش ،گوسفند و بز
برنامه واکسیناسیون با پلیوک Cl 7

واکسیناسیون اولیه ()Primary Vaccination
برنامــه اولیــن تزریــق کــه بــه عنــوان واکسیناســیون در روز صفــر در نظــر گرفتــه
میشــود ،در گروههــای مختلــف دامــی مطابــق جــدول زیــر اســت:
نوع دام

میزان دز

گاو و گاومیش غیر آبستن
با سن باالتر از  3ماه

 4میلیلیتر

گوسفند و بز غیر آبستن
با وزن باالتر از  45کیلوگرم

 2میلیلیتر

گاو و گاومیش آبستن

 4میلیلیتر

گوسفند و بز آبستن

 2میلیلیتر

نوزادان
(گوساله ،بره و بزغاله)

زمان اولین تزریق
(روز صفر)

روش تزریق

در هر زمان با در نظر گرفتن سامت دام

در طول دوره آبستنی
(ترجیحاً نیمه دوم دوره آبستنی جهت انتقال
ایمنیت از طریق آغوز به نوزاد)

 2میلیلیتر
در گوساله

از هفتــه دوم پــس از تولــد بــرای نــوزادان
متولــد از مــادران غیــر واکســینه

 1میلیلیتر
در بره و بزغاله

در هفتــه هشــتم پــس از تولــد بــرای
نــوزادان متولــد از مــادران واکســینه

زیر جلدی

واکسیناسیون یادآور ()Booster / Rappel
درصورتیکــه واکســن پلــیوک  Cl 7بــرای نخســتین بــار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
(نظیــر نــوزادان و یــا دامهایــی کــه بــه تازگــی بــه گلــه معرفــی شــدهاند) ،میبایســت
 14-21روز پــس از تزریــق اول (روز صفــر) واکسیناســیون یــادآور را بــا دز و
روش مشــابه انجــام داد.
تکرار واکسیناسیون ()Revaccination
طــول دوره ایمنیــت محافظتکننــده پــس از واکسیناســیون یــادآور حداقــل  12مــاه
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میباشــد؛ لــذا انجــام واکسیناســیون ســاالنه ( )Annual Vaccinationپــس از آن و
تکــرار هــر ســاله واکسیناســیون توصیــه میشــود.

نکته مهم
در مناطقــی کــه آلودگــی شــدید بــه فاســیوال دارنــد ،میبایســت برنامــه ترکیبــی
مصــرف پلــیوک  Cl 7بــا واکســن  Necrovac-Pمدنظــر قــرار گیــرد.

احتیاطات مصرف

·
·
·
·
·

تزریــق واکســن در دامهــای زیــر  2هفتــه ممنــوع اســت .در ایــن گــروه از دامهــا
اســتفاده از ســرم هایپرایمیــون بــه منظــور ایجــاد ایمنیــت طــی ایــن دوره توصیــه
میشــود.
تزریــق واکســن قبــل از شــروع چــرای روزانــه میتوانــد اســترس دام را افزایــش
داده و لنگــش شــدید ایجــاد نمایــد؛ لــذا توصیــه اکیــد میشــود کــه واکسیناســیون
در بعدازظهــر و قبــل از اســتراحت شــبانه انجــام گــردد.
در صــورت بــروز ازدیــاد حساســیت و یــا شــوک آنافیاکســی بایــد بافاصلــه
درمــان مطلــوب صــورت پذیــرد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).
واکسیناســیون تنهــا میبایســت در دامهــای ســالم انجــام شــود زیــرا دامهــای بیمار
و یــا دچــار نقــص ایمنــی (نظیــر مبتایــان بــه اســهال ویروســی گاوان ( )BVDو
لکــوز گاوان ( ))BLVبــه ســطح مطلــوب ایمنــی محافظتکننــده نخواهنــد رســید.
واکسیناســیون در یــک ســوم پایانــی دوره آبســتنی بــه دلیــل احتمــال بــروز ســقط
خصوصـ ًا در بزهــا میبایســت بــا احتیــاط کامــل و رعایــت اصــول واکسیناســیون
دامهــای آبســتن همــراه باشــد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).

عوارض جانبی

عــوارض موقتــی و زود گــذر نظیــر تــب مایــم ،درد و تــورم در محــل تزریــق ،لنگــش
و کاهــش تولیــد شــیر ممکــن اســت در دامهــا مشــاهده شــود.

دوره پرهیز از مصرف

تــا  28روز پــس از واکسیناســیون از مصــرف گوشــت دام خــودداری گــردد؛ مصــرف
شــیر پــس از واکسیناســیون بامانــع اســت.
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بستهبندی و عمر قفسهای

واکســن پلــیوک  Cl 7در فاکنهــای  250 ،100 ،50و  300میلیلیتــری عرضــه
شــده و تحــت شــرایط مطلــوب نگهــداری تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبــار مصــرف
دارد.
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CRIPTOVAC
محافظت در برابر شاربن عالمتی
ترکیب واکسن

واکســن کریپتــووک بــا هــدف طراحــی یــک برنامــه واکسیناســیون موفــق بــه منظــور
ایجــاد ایمنــی فعــال بــر علیــه بیمــاری شــاربن عامتــی ( )Blackleg Diseaseدر
نشــخوارکنندگان کوچــک و بــزرگ مــورد اســتفاده قــرار گرفته و هــر دز آن حــاوی باکتری
کشــته کلســتریدیوم شــوآی ( )Cl. chauvoeiبــا تیتــر حداقــل  80درصــد میباشــد.

حیوان هدف

گاو و گاومیش ،گوسفند و بز

برنامه واکسیناسیون با کریپتووک

واکسیناسیون اولیه ()Primary Vaccination
برنامــه اولیــن تزریــق کــه بــه عنــوان واکسیناســیون در روز صفــر در نظــر گرفتــه
میشــود در گروههــای مختلــف دامــی مطابــق جــدول زیــر اســت:
نوع دام

میزان دز

گاو و گاومیش غیر آبستن
با سن باالتر از  3ماه

 2میلیلیتر

گوسفند و بز غیر آبستن
با وزن باالتر از  45کیلوگرم

 1میلیلیتر

زمان اولین تزریق
(روز صفر)
در هر زمان با در نظر گرفتن سامت دام

گاو و گاومیش آبستن

 2میلیلیتر

گوسفند و بز آبستن

 1میلیلیتر

در طول دوره آبستنی
(ترجیحاً نیمه دوم دوره آبستنی جهت انتقال
ایمنیت از طریق آغوز به نوزاد)

 1میلیلیتر
در گوساله

از هفته دوم پس از تولد برای نوزادان متولد
از مادران غیر واکسینه

 0/5میلیلیتر
در بره و بزغاله

در هفته هشتم پس از تولد برای نوزادان
متولد از مادران واکسینه

نوزادان
(گوساله ،بره و بزغاله)
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روش تزریق

زیر جلدی

واکسیناسیون یادآور ()Booster / Rappel
درصورتیکــه واکســن کریپتــووک بــرای نخســتین بــار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
(نظیــر نــوزادان و یــا دامهایــی کــه بــه تازگــی بــه گلــه معرفــی شــدهاند) ،میبایســت
 14-21روز پــس از تزریــق اول (روز صفــر) واکسیناســیون یــادآور را بــا دز و
روش مشــابه انجــام داد.
تکرار واکسیناسیون ()Revaccination
طــول دوره ایمنیــت محافظتکننــده پــس از واکسیناســیون یــادآور حداقــل  12مــاه
میباشــد؛ لــذا انجــام واکسیناســیون ســاالنه ( )Annual Vaccinationپــس از آن و
تکــرار هــر ســاله واکسیناســیون توصیــه میشــود.

احتیاطات مصرف

·
·
·
·

تزریــق واکســن در دامهــای زیــر  2هفتــه ممنــوع اســت .در ایــن گــروه از دامهــا
اســتفاده از ســرم هایپرایمیــون بــه منظــور ایجــاد ایمنیــت طــی ایــن دوره توصیــه
میشــود.
در صــورت بــروز ازدیــاد حساســیت و یــا شــوک آنافیاکســی بایــد بافاصلــه
درمــان مطلــوب صــورت پذیــرد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).
واکسیناســیون تنهــا میبایســت در دامهــای ســالم انجــام شــود زیــرا دامهــای
بیمــار و یــا دچــار نقــص ایمنــی (نظیــر مبتایــان بــه اســهال ویروســی گاوان ()BVD
و لکــوز گاوان ( ))BLVبــه ســطح مطلــوب ایمنــی محافظتکننــده نخواهنــد رســید.
واکسیناســیون در یــک ســوم پایانــی دوره آبســتنی بــه دلیــل احتمــال بــروز ســقط
خصوصـ ًا در بزهــا میبایســت بــا احتیــاط کامــل و رعایــت اصــول واکسیناســیون
دامهــای آبســتن همــراه باشــد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).

عوارض جانبی

عــوارض موقتــی و زود گــذر نظیــر تــب مایــم ،درد و تــورم در محــل تزریــق ممکــن
اســت در دامهــا مشــاهده شــود.

دوره پرهیز از مصرف

تــا  21روز پــس از واکسیناســیون از مصــرف گوشــت دام خــودداری گــردد .مصــرف
شــیر پــس از واکسیناســیون بامانــع اســت.
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بستهبندی و عمر قفسهای

واکســن کریپتــووک در فاکنهــای  250 ،100 ،50و  300میلیلیتــری عرضــه شــده
و تحــت شــرایط مطلــوب نگهــداری تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبــار مصــرف دارد.
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NECROVAC-P
واکسن قانقاریای عفونی کبد و ادماسیون
ترکیب واکسن

واکســن نکــرووک  ،Pبــا دارا بــودن توکســوئید  Cl. novyiدر دو تایــپ  Aو ( Bحداقــل
تیتــر  3.5 I.U α-antitoxinدر هــر دز) بــا هــدف ایمنســازی فعــال نشــخوارکنندگان
کوچــک و بــزرگ در مقابلــه بــا عامــل بیماریهــای هپاتیــت نکــروزان (بیمــاری ســیاه)
و ادماســیون فرمولــه شــده اســت.

حیوان هدف

گاو و گاومیش ،گوسفند و بز
برنامه واکسیناسیون با نکرووک P

واکسیناسیون اولیه ()Primary Vaccination
برنامــه اولیــن تزریــق کــه بــه عنــوان واکسیناســیون در روز صفــر در نظــر گرفتــه
میشــود ،در گروههــای مختلــف دامــی مطابــق جــدول زیــر اســت:
نوع دام

میزان دز

گاو و گاومیش غیر آبستن
با سن باالتر از  3ماه

 2میلیلیتر

گوسفند و بز غیر آبستن
با وزن باالتر از  45کیلوگرم

 1میلیلیتر

زمان اولین تزریق
(روز صفر)

در هر زمان با در نظر گرفتن سامت دام

گاو و گاومیش آبستن

 2میلیلیتر

گوسفند و بز آبستن

 1میلیلیتر

در طول دوره آبستنی
(ترجیحاً نیمه دوم دوره آبستنی جهت انتقال
ایمنیت از طریق آغوز به نوزاد)

 1میلیلیتر
در گوساله

از هفتــه دوم پــس از تولــد بــرای نــوزادان
متولــد از مــادران غیــر واکســینه

 0/5میلیلیتر
در بره و بزغاله

در هفتــه هشــتم پــس از تولــد بــرای
نــوزادان متولــد از مــادران واکســینه

نوزادان
(گوساله ،بره و بزغاله)

روش تزریق

زیر جلدی
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واکسیناسیون یادآور ()Booster / Rappel
درصورتیکــه واکســن نکــرووک  Pبــرای نخســتین بــار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
(نظیــر نــوزادان و یــا دامهایــی کــه بــه تازگــی بــه گلــه معرفــی شــدهاند) ،میبایســت
 14-21روز پــس از تزریــق اول (روز صفــر) واکسیناســیون یــادآور را بــا دز و
روش مشــابه انجــام داد.
تکرار واکسیناسیون ()Revaccination
بــا هــدف تــداوم بخشــیدن بــه ایمنیــت محافظتکننــده 6 ،مــاه پــس از تزریــق دوم
(یــادآور /راپــل) ،اقــدام بــه تکــرار واکسیناســیون دامهــا نمــوده و ایــن امــر هــر  6مــاه
یکبــار تکــرار خواهــد شــد.

احتیاطات مصرف

··
·
·

تزریق واکسن در دامهای زیر  2هفته ممنوع است.
در صــورت بــروز ازدیــاد حساســیت و یــا شــوک آنافیاکســی بایــد بافاصلــه
درمــان مطلــوب صــورت پذیــرد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).
واکسیناســیون تنهــا میبایســت در دامهــای ســالم انجــام شــود زیــرا دامهــای بیمــار و
یــا دچــار نقــص ایمنــی (نظیــر مبتایــان بــه اســهال ویروســی گاوان ( )BVDو لکــوز
گاوان ( ))BLVبــه ســطح مطلــوب ایمنــی محافظتکننــده نخواهنــد رســید.
واکسیناســیون در یــک ســوم پایانــی دوره آبســتنی بــه دلیــل احتمــال بــروز ســقط
خصوصـ ًا در بزهــا میبایســت بــا احتیــاط کامــل و رعایــت اصــول واکسیناســیون
دامهــای آبســتن همــراه باشــد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).

عوارض جانبی

عــوارض موقتــی و زود گــذر نظیــر تــب مایــم ،درد و تــورم در محــل تزریــق ممکــن
اســت در دامهــا مشــاهده شــود.

دوره پرهیز از مصرف

تــا  21روز پــس از واکسیناســیون از مصــرف گوشــت دام خــودداری گــردد .مصــرف
شــیر پــس از واکسیناســیون بامانــع اســت.

بستهبندی و عمر قفسهای

واکســن نکــرووک  Pدر فاکنهــای  250 ،100 ،50و  300میلیلیتــری عرضــه شــده
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و تحــت شــرایط مطلــوب نگهــداری تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبــار مصــرف دارد.

برنامه ترکیبی مصرف نکرووک  Pبا پلیوک  Clیا پلیوک Cl 7

چنانچــه منطقــه چــرای گوســفندان و بزهــا آلودگــی بــه فاســیوال دارد ،بدلیــل بــروز
بیمــاری هپاتیــت نکــروزان (قانقاریــای عفونــی کبــد) ناشــی از عفونــت بــا ،Cl. novyi
توصیــه میگــردد برنامــه واکسیناســیون پلــیوک  Clیــا پلــیوک  Cl 7بــا واکســن
نکــرووک  Pادغــام شــده و در قالــب یــک برنامــه جامــع بــا توالــی اجــرای  6ماهــه
محقــق گــردد:

پس از  6ماه
پلیوک Cl7
یا
پلیوک Cl

پس از  6ماه
نکرووک P

پس از  6ماه
پلیوک Cl7
یا
پلیوک Cl

پس از  6ماه
نکرووک P

پس از  14-21روز روز صفر
پلیوک Cl7
پلیوک Cl7
یا
یا
پلیوک Cl
پلیوک Cl

نحوه واکسیناسیون ترکیبی دام با نکرووک  Pو پلیوک  Cl 7یا پلیوک Cl
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HEMOPAST-B
واکسن دوگانه پاستورالیی
ترکیب واکسن

واکســن هموپســت  Bحــاوی باکتریهــای کشــته شــده Pasteurella multocida
(بــا تیتــر حداقــل  80درصــد در هــر دز) و ( Mannheimia haemolyticaبــا تیتــر

حداقــل  1×107/6در هــر دز) بــوده و جهــت ایجــاد حفاظــت علیــه سپتیســمی
هموراژیــک ناشــی از  P. multocidaو تــب حمــل و نقــل و پنومونــی ناشــی از
 M . haemolyticaدر نشــخوارکنندگان مــورد مصــرف دارد.

حیوان هدف

گاو و گاومیش ،گوسفند و بز
برنامه واکسیناسیون با هموپست B

واکسیناسیون اولیه ()Primary Vaccination
برنامــه اولیــن تزریــق کــه بــه عنــوان واکسیناســیون در روز صفــر در نظــر گرفتــه
میشــود ،در گروههــای مختلــف دامــی مطابــق جــدول زیــر اســت:
نوع دام

میزان دز

گاو و گاومیش غیر آبستن
با سن باالتر از  3ماه

 2میلیلیتر

گوسفند و بز غیر آبستن
با وزن باالتر از  45کیلوگرم

 1میلیلیتر

زمان اولین تزریق(روز صفر)
در هر زمان با در نظر گرفتن سامت دام

گاو و گاومیش آبستن

 2میلیلیتر

گوسفند و بز آبستن

 1میلیلیتر

در طول دوره آبستنی
(ترجیحاً نیمه دوم دوره آبستنی جهت انتقال
ایمنیت از طریق آغوز به نوزاد)

 1میلیلیتر
در گوساله

از هفتــه دوم پــس از تولــد بــرای نــوزادان
متولــد از مــادران غیــر واکســینه

 0/5میلیلیتر
در بره و بزغاله

در هفتــه هشــتم پــس از تولــد بــرای
نــوزادان متولــد از مــادران واکســینه

نوزادان
(گوساله ،بره و بزغاله)
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روش تزریق

زیر جلدی

واکسیناسیون یادآور ()Booster / Rappel
درصورتیکــه واکســن هموپســت  Bبــرای نخســتین بــار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
(نظیــر نــوزادان و یــا دامهایــی کــه بــه تازگــی بــه گلــه معرفــی شــدهاند) ،میبایســت
 21روز پــس از تزریــق اول (روز صفــر) واکسیناســیون یــادآور را بــا دز و روش
مشــابه انجــام داد.

تکرار واکسیناسیون ()Revaccination
پــس از گذشــت  6مــاه از تزریــق دوم (یــادآور  /راپــل) ،دامهــا را میبایســت بــه
منظــور دریافــت دز ســوم بــه میــزان  2میلیلیتــر در گاو و  1میلیلیتــر در گوســفند
و بــز در برنامــه واکسیناســیون مجــدد قــرار داد و پــس از آن واکسیناســیون ســاالنه
( )Annual Vaccinationدامهــا هــر  12مــاه یکبــار ،در دســتور کار قــرار خواهــد
گرفــت.

احتیاطات مصرف

·
·
·
·

تزریــق واکســن در دامهــای زیــر  2هفتــه ممنــوع اســت .در ایــن گــروه از دامهــا
اســتفاده از ســرم هایپرایمیــون بــه منظــور ایجــاد ایمنیــت طــی ایــن دوره توصیــه
میشــود.
در صــورت بــروز ازدیــاد حساســیت و یــا شــوک آنافیاکســی بایــد بافاصلــه
درمــان مطلــوب صــورت پذیــرد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).
واکسیناســیون تنهــا میبایســت در دامهــای ســالم انجــام شــود زیــرا دامهــای بیمــار و
یــا دچــار نقــص ایمنــی (نظیــر مبتایــان بــه اســهال ویروســی گاوان ( )BVDو لکــوز
گاوان ( ))BLVبــه ســطح مطلــوب ایمنــی محافظتکننــده نخواهنــد رســید.
واکسیناســیون در یــک ســوم پایانــی دوره آبســتنی بــه دلیــل احتمــال بــروز ســقط
خصوصـ ًا در بزهــا میبایســت بــا احتیــاط کامــل و رعایــت اصــول واکسیناســیون
دامهــای آبســتن همــراه باشــد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).

·
·

عــوارض موقتــی و زود گــذر نظیــر تــب مایــم ،درد و تــورم در محــل تزریــق
ممکــن اســت در دامهــا مشــاهده شــود.
حتم ـاً توجــه گــردد کــه امــکان بــروز شــوک آنافیاکتیــک تــا  2ســاعت پــس از
تزریــق وجــود دارد ،در ایــن شــرایط بایســتی بافاصلــه تزریــق زیرجلــدی ســولفات

عوارض جانبی
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آتروپیــن  1/500بــه میــزان  10میلیلیتــر را انجــام و پــس از  12ســاعت تکــرار
نمــود.

دوره پرهیز از مصرف

تــا  7روز پــس از واکسیناســیون از مصــرف گوشــت دام خــودداری گــردد .مصــرف شــیر
پــس از واکسیناســیون بامانع اســت.

بستهبندی و عمر قفسهای

واکســن هموپســت  Bدر فاکنهــای  50 ،10و  100میلیلیتــری عرضــه شــده و
تحــت شــرایط مطلــوب نگهــداری تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبــار مصــرف دارد.

برنامه ترکیبی هموپست  Bبا پلیوک Cl

در مناطــق بــا شــیوع بــاالی پاســتورلوز ،زمانیکــه برنامــه واکسیناســیون بــا پلــیوک
 Clدر دســتور کار قــرار دارد 6 ،مــاه پــس از تزریــق یــادآور ،تزریــق یــک دز واکســن
هموپســت  Bبــه ایــن برنامــه افــزوده شــده و انجــام آن اکیــدا ً توصیــه میگــردد.

واکسیناسیون ساالنه
(پلیوک )Cl

پس از  1سال
(پلیوک )Cl

پس از  6ماه
(پلیوک )Cl

پس از  6ماه
(هموپست )B

پس از  14-21روز
(پلیوک )Cl

نحوه واکسیناسیون ترکیبی دام با پلیوک  Clو هموپست B
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روز صفر
(پلیوک )Cl

AGALAKSIVAC OIL
واکسن سهگانه بر علیه سندرم مایکوپالسمای مسری
ترکیب واکسن

واکســن آگاالکســیوک روغنــی حــاوی کشــت مایکوپاســما از  3ســویه بــه شــرح زیــر

میباشــد کــه توســط فنــل غیــر فعــال و بــا ادجوانــت پایــه روغنــی Montanide ISA 206

امولســیفیه گردیــده و بــه منظــور ایجــاد ایمنــی فعــال در گوســفند و بــز (بــره و بزغالــه) بر
علیــه ســندرم مایکوپاســمای مســری ناشــی از ســویههای مذکــور کاربــرد دارد.
AGALAKSIVAC OIL vaccine contains the following substances per dose
1x109 CFU

Mycoplasma agalactiae

1x109 CFU

Mycoplasma capricolum capricolum

1x109 CFU

Mycoplasma mycoides mycoides

حیوان هدف

گوسفند و بز (بره و بزغاله) با سن بیش از  2ماه

برنامه واکسیناسیون با آگاالکسیوک روغنی

واکسیناسیون اولیه ()Primary Vaccination
میــزان مصــرف بــه ازای هــر رأس دام  2میلیلیتــر میباشــد کــه میبایســت در
دامهــای بــا ســن بیشــتر از  2مــاه بصــورت زیرجلــدی یــا داخــل عضالنــی تجویــز
گــردد.

واکسیناسیون یادآور ()Booster / Rappel
در گلههــای آلــوده و یــا در مناطــق بــا ریســک آلودگــی بــاال میبایســت 2
تــا  4هفتــه پــس از تزریــق اول (روز صفــر) ،واکسیناســیون یــادآور را بــا دز و روش مشــابه
انجــام داد.

تکرار واکسیناسیون ()Revaccination
هــر  4تــا  6مــاه یکبــار ،بســته بــه شــرایط اپیدمیولوژیــک منطقــه ،بــا دز مشــابه در
دســتور کار قــرار گیــرد.
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نکته مهم
بــا هــدف انتقــال ایمنــی مــادری بــه نــوزادان تــازه متولــد شــده از طریــق جفــت،
توصیــه مــی شــود عملیــات واکسیناســیون دامهــای آبســتن در 1تــا  2مــاه مانــده بــه
زایمــان انجــام شــود؛ لیکــن ممنوعیتــی بــرای واکسیناســیون بــا ایــن واکســن در دوره
آبســتنی و شــیردهی وجــود نــدارد.

احتیاطات مصرف

··
·
·

 2ساعت پیش از واکسیناسیون و یک شب پس از آن به دام استراحت داده شود.
واکســن را پیــش از مصــرف از یخــدان خــارج کــرده تــا بــه تدریــج بــه دمــای
مطلــوب ( )15-25 °Cبرســد.
ویــال واکســن را پیــش از مصــرف و در حیــن واکسیناســیون بصــورت مــداوم تــکان
دهیــد تــا محتــوای آن یکنواخــت شــود.
واکسیناســیون تنهــا میبایســت در دامهــای ســالم انجــام شــود زیــرا دامهــای
بیمــار و یــا دچــار نقــص ایمنــی بــه ســطح مطلــوب ایمنــی محافظتکننــده
نخواهنــد رســید.

·
·

عــوارض موقتــی و زود گــذر نظیــر تــب مایــم ،درد و تــورم در محــل تزریــق
ممکــن اســت در دامهــا مشــاهده شــود.
در صــورت بــروز ازدیــاد حساســیت و یــا شــوک آنافیاکســی بایــد بافاصلــه
درمــان مطلــوب صــورت پذیــرد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).

عوارض جانبی

دوره پرهیز از مصرف

ندارد

بستهبندی و عمر قفسهای

واکســن آگاالکســیوک روغنــی در فاکنهــای  100 ،50 ،20و  200میلیلیتــری
عرضــه شــده و تحــت شــرایط مطلــوب نگهــداری تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبــار
مصــرف دارد.
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ABORVAC-R LAMB
واکسن بروسلوز بره و بزغاله
ترکیب واکسن

آبــوروک – آر لمــب ،واکســن زنــده تخفیــف حــدت یافتــه (دز کامــل) میباشــد
کــه هــر دز آن حــاوی  1-3×109باکتــری بروســا ملــی تنســیس ،ســویه  Rev.1بــوده
و در فــرم لیوفیلیــزه بــا هــدف ایجــاد ایمنــی فعــال بــر علیــه بیمــاری بروســلوز در بــره
و بزغالــه تهیــه شــده اســت.

حیوان هدف

بره و بزغاله در سن  3-6ماهگی

نکته مهم
واکسیناســیون بالغیــن (ســن باالتــر از  6مــاه) بواســطه دیگــر واکســن بروســلوز تولیدی
شــرکت وتــال بــا نــام  ABORVAC-R SHEEPکــه حــاوی دز کاهیــده ( 1-2×105باکتــری)
میباشــد ،انجــام میگــردد تــا ایمنیــت حاصلــه در تمــام عمــر دوام داشــته باشــد.

برنامه واکسیناسیون با آبوروک – آر لمب

آمادهسازی واکسن
بدیــن منظــور میبایســت پــودر لیوفیلیــزه و حــال اختصاصــی آن تحــت شــرایط
مطلــوب بــا یکدیگــر مخلــوط گردنــد (جهــت توضیحــات مبســوط بــه مدیریــت
واکســنهای لیوفیلیــزه مراجعــه شــود).

نکته مهم
واکســن آمــاده مصــرف میبایســت ضمــن حفــظ دمــای مطلــوب و نگهــداری بــدور از
نــور خورشــید ،ظــرف مــدت حداکثــر  2ســاعت تزریــق گــردد .در غیــر ایــن صــورت
باکتــری موجــود در آن بســرعت غیرفعــال شــده و خاصیــت ایمنیزایــی خــود را از
دســت میدهــد .لــذا اســتفاده از کیــف حمــل واکســن بــه همــراه  ،Ice Packبــرای
اکیپهــای عملیاتــی کام ـ ً
ا ضــروری اســت.
میزان دز و نحوه تزریق
بــه ازای هــر رأس بــره یــا بزغالــه  3-6ماهــه ،یــک میلیلیتــر واکســن آمــاده بــه
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روش زیــر جلــدی در ناحیــه پشــت کتــف ( )Scapula backتزریــق گــردد.

احتیاطات مصرف

·
··
·
·
·
·

از واکسیناســیون دامهــای بیمــار ،دچــار نقــص ایمنــی و پــر اســترس خــودداری
شــود.
دامهای واکسینه شده را به نحو مناسبی عامتگذاری نمایید.
توصیــه میگــردد دامهــا پــس از واکسیناســیون بــه مــدت  2روز در محیــط خنــک
نگهداری شــوند.
ایــن واکســن حــاوی باکتــری زئونــوز (بیماریــزا در انســان) اســت ،لــذا بایســتی از
آلــوده شــدن محیــط و لــوازم بــه واکســن ،تزریــق تصادفــی بــه خــود و یــا قــرار
گرفتــن در معــرض واکســن از طریــق آئروســلها ،آلودگــی چشــم یــا پوســت
جلوگیــری شــود .بدیــن منظــور توصیــه میگــردد واکســیناتور هنــگام انجــام
عملیــات واکسیناســیون از دســتکش و ماســک اســتفاده و شــرایط آســپتیک و
بهداشــتی حاکــم بــر واکسیناســیون را رعایــت نمایــد.
محلـی از بـدن واکسـیناتور کـه بـا واکسـن تمـاس یافته اسـت ،شستشـو و بـا مواد
آنتیسـپتیک ضدعفونـی شـود.

عوارض جانبی

تــورم در ناحیــه تزریــق و افزایــش انــدک دمــای بــدن از جملــه عــوارض جانبــی
قابــل انتظــار ایــن واکســن میباشــد.
در مــوارد نــادر ،ممکــن اســت شــوک آنافیاکســی طــی  2ســاعت اول پــس از
واکسیناســیون رخ دهــد؛ در چنیــن شــرایطی میبایســت بافاصلــه درمــان بــا 2
میلیلیتــر داروی ســولفات آتروپیــن  1/5000بــه صــورت زیــر جلــدی انجــام و
پــس از  12ســاعت بــا دز مشــابه تکــرار گــردد.

دوره پرهیز از مصرف

تا  3ماه پس از واکسیناسیون از ذبح دام خودداری شود.

بستهبندی و عمر قفسهای

آبــوروک – آر لمــب بــه صــورت لیوفیلیــزه و در ویالهــای  100 ،50 ،20و 200
دزی بــه ترتیــب همــراه بــا حــال  100 ،50 ،20و  200میلیلیتــری عرضــه شــده
و تحــت شــرایط مطلــوب نگهــداری تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبــار مصــرف دارد.
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واکسنهای ویروسی

واکسن تب برفکی پایه آبی
واکسن تب برفکی پایه روغنی
واکسن هاری

AFTOVAC
AFTOVAC Oil
RABIES

Vet

واکسن اسهال ویروسی گاوان ()BVD

BOVIVAC-1

واکسن المپیاسکین

LUMPYVAC

واکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک ()PPR

PESTVAC K

واکسن اکتیمای واگیردار

DERMAVAC
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AFTOVAC
واکسن تب برفکی پایه آبی
پیشگیری ،کنترل و ریشهکنی مؤثر بیماری تب برفکی
ترکیب واکسن

ســروتیپها و ســویههای ویــروس تــب برفکــی در واکســن آفتــووک متناســب بــا
نیــاز کشــورهای واقــع در منطقــه  )Pool 3( 3از جملــه ایــران و منطقــه خاورمیانــه و
مطابــق بــا توصیــه  OIEتعییــن و بــا درجــه محافظتکنندگــی حداقــل  6PD50در هــر
دز فرمولــه میشــود .ویــروس واکســن طــی دو مرحلــه متوالــی بــا اتیلــن آمیــن (Binary
 )ethylenimine = BEIغیــر فعــال شــده و همــراه بــا ادجوانــت هیدروکســید آلومینیــوم
( )Alumو ســاپونین عرضــه میگــردد .در فراینــد تولیــد ایــن واکســن ،پروتئینهــای غیــر
ســاختاری ویــروس کــه در تولیــد ایمنیــت نقشــی ندارنــد ،بطــور کامــل حــذف شــده
( )NSP-Freeو بــر همیــن اســاس امــکان تفکیــک دامهــای واکســینه و بیمــار بــه منظــور
نظــارت بــر بیمــاری در مرحلــه ریشــهکنی و پایــش عملکــرد واکســن فراهــم شــده اســت.

حیوان هدف

زوج سمان (گاو و گاومیش ،گوسفند و بز)

برنامه واکسیناسیون با آفتووک

واکسیناسیون اولیه ()Primary Vaccination
برنامــه اولیــن تزریــق کــه بــه عنــوان واکسیناســیون در روز صفــر در نظــر گرفتــه
میشــود ،در گروههــای مختلــف دامــی مطابــق جــدول زیــر اســت:
زمان اولین تزریق
(روز صفر)

نوع دام

میزان دز

گاو و گاومیش غیر آبستن

 3میلیلیتر

گاو و گاومیش آبستن

 3میلیلیتر

گوسفند و بز آبستن

 1میلیلیتر

در طول دوره آبستنی
(ترجیحاً نیمه دوم دوره آبستنی جهت انتقال
ایمنیت از طریق آغوز به نوزاد)

 3میلیلیتر
در گوساله

از هفتــه دوم پــس از تولــد برای نــوزادان
متولــد از مــادران غیر واکســینه

گوسفند و بز غیر آبستن

نوزادان
(گوساله ،بره و بزغاله)

 1میلیلیتر

 1میلیلیتر
در بره و بزغاله

روش تزریق

در هر زمان با در نظر گرفتن سامت دام

زیر جلدی

در سن  2/5ماهگی برای نوزادان متولد
از مادران واکسینه
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واکسیناسیون یادآور ()Booster / Rappel
درصورتیکــه واکســن آفتــووک بــرای نخســتین بــار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
(نظیــر نــوزادان و یــا دامهایــی کــه بــه تازگــی بــه گلــه معرفــی شــدهاند) ،میبایســت
 3هفتــه پــس از تزریــق اول (روز صفــر) واکسیناســیون یــادآور را بــا دز و روش
مشــابه انجــام داد.

نکته مهم
در صورتیکــه در برنامــه واکسیناســیون گلــه ،ترکیــب ســویهای واکســن نســبت بــه
واکســن قبلــی تغییــر کــرد ،واکسیناســیون بــا واکســن جدیــد بــه منزلــه روز صفــر
محســوب شــده و انجــام واکسیناســیون یــادآور امــری ضــروری اســت.
تکرار واکسیناسیون ()Revaccination
 4مــاه پــس از تزریــق دوم (یــادآور  /راپــل) ،دامهــا را میبایســت بــه منظــور دریافــت
دز ســوم در برنامــه واکسیناســیون مجــدد قــرار داد و پــس از آن تکرار واکسیناســیون
دامهــا هــر  4مــاه یکبــار ،در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت.

زمان بروز ایمنیت

زمــان بــروز ایمنــی پــس از تلقیــح اولیــن دز واکســن (روز صفــر) ،حــدود  5-7روز و
پــس از تلقیــح دز یــادآور 3-5 ،روز خواهــد بــود.

احتیاطات مصرف

·
·
·

محتویــات ویــال واکســن بایســتی پیــش از مصــرف و بهنــگام واکسیناســیون بطــور
متنــاوب و بــه آرامــی تــکان داده شــود (مخلــوط گــردد).
در صــورت بــروز ازدیــاد حساســیت و یــا شــوک آنافیاکســی بایــد بافاصلــه
درمــان مطلــوب صــورت پذیــرد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).
واکسیناســیون تنهــا میبایســت در دامهــای ســالم انجــام شــود زیــرا دامهــای بیمار
و یــا دچــار نقــص ایمنــی (نظیــر مبتایــان بــه اســهال ویروســی گاوان ( )BVDو
لکــوز گاوان ( ))BLVبــه ســطح مطلــوب ایمنــی محافظتکننــده نخواهنــد رســید.

عوارض جانبی

عــوارض موقتــی و زود گــذر نظیــر تــب مایــم ،درد و تــورم در محــل تزریــق ممکــن
اســت در دامهــا مشــاهده شــود.

42

دوره پرهیز از مصرف

ندارد.

بستهبندی و عمر قفسهای

واکســن آفتــووک در فاکنهــای  100 ،50و  300میلیلیتــری عرضــه شــده و تحــت
شــرایط مطلــوب نگهــداری تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبــار مصــرف دارد.
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AFTOVAC-Oil
واکسن تب برفکی پایه روغنی
پیشگیری ،کنترل و ریشهکنی مؤثر بیماری تب برفکی
ترکیب واکسن

ســروتیپها و ســویههای ویــروس تــب برفکــی در واکســن آفتــووک روغنــی متناســب
بــا نیــاز کشــورهای واقــع در منطقــه  )Pool 3( 3از جملــه ایــران و منطقــه خاورمیانــه و
مطابــق بــا توصیــه  OIEتعییــن و بــا درجــه محافظتکنندگــی حداقــل  6PD50در هــر
دز فرمولــه میشــود .ویــروس واکســن طــی دو مرحلــه متوالــی بــا اتیلــن آمیــن ()BEI
غیــر فعــال شــده و همــراه بــا ادجوانــت روغنــی ( ISA-50تهیــه شــده از شــرکت SEPPIC
فرانســه) عرضــه میگــردد .در فراینــد تولیــد ایــن واکســن ،پروتئینهــای غیــر ســاختاری
ویــروس کــه در تولیــد ایمنیــت نقشــی ندارنــد ،بطــور کامــل حــذف شــده ()NSP-Free
و بــر همیــن اســاس امــکان تفکیــک دامهــای واکســینه و بیمــار بــه منظــور نظــارت بــر
بیمــاری در مرحلــه ریشــهکنی و پایــش عملکــرد واکســن فراهــم شــده اســت.

حیوان هدف

زوج سمان (گاو و گاومیش ،گوسفند و بز)

برنامه واکسیناسیون با آفتووک روغنی

واکسیناسیون اولیه ()Primary Vaccination
برنامــه اولیــن تزریــق کــه بــه عنــوان واکسیناســیون در روز صفــر در نظــر گرفتــه
میشــود ،در گروههــای مختلــف دامــی مطابــق جــدول زیــر اســت:
نوع دام

میزان دز

گاو و گاومیش غیر آبستن

 3میلیلیتر

گوسفند و بز غیر آبستن

 1میلیلیتر

گاو و گاومیش آبستن

 3میلیلیتر

گوسفند و بز آبستن

 1میلیلیتر

نوزادان
(گوساله ،بره و بزغاله)

 3میلیلیتر
در گوساله
 1میلیلیتر
در بره و بزغاله

44

زمان اولین تزریق
(روز صفر)

روش تزریق

در هر زمان با در نظر گرفتن سامت دام
در طول دوره آبستنی
(ترجیحاً نیمه دوم دوره آبستنی جهت انتقال
ایمنیت از طریق آغوز به نوزاد)
در هفته دوم پس از تولد برای نوزادان
متولد از مادران غیر واکسینه

در سن  2/5ماهگی برای نوزادان متولد
از مادران واکسینه

زیر جلدی
یا
داخل عضالنی

واکسیناسیون یادآور ()Booster / Rappel
درصورتیکــه واکســن آفتــووک روغنــی بــرای نخســتین بــار مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد (نظیــر نــوزادان و یــا دامهایــی کــه بــه تازگــی بــه گلــه معرفــی شــدهاند)،
میبایســت  4هفتــه پــس از تزریــق اول (روز صفــر) واکسیناســیون یــادآور را بــا
دز و روش مشــابه انجــام داد.
نکته مهم
درصورتیکــه در برنامــه واکسیناســیون گلــه ،ترکیــب ســویهای واکســن نســبت بــه
واکســن قبلــی تغییــر کــرد ،واکسیناســیون بــا واکســن جدیــد بــه منزلــه روز صفــر
محســوب شــده و انجــام واکسیناســیون یــادآور امــری ضــروری اســت.

تکرار واکسیناسیون ()Revaccination
پــس از گذشــت  6مــاه از تزریــق دوم (یــادآور  /راپــل) ،دامهــا را میبایســت بــه
منظــور دریافــت دز ســوم در برنامــه واکسیناســیون مجــدد قــرار داد و پــس از آن
تکــرار واکسیناســیون دامهــا هــر  6مــاه یکبــار ،در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت.

زمان بروز ایمنیت

زمــان بــروز ایمنــی پــس از تلقیــح اولیــن دز واکســن (روز صفــر) ،حــدود  7-10روز و
پــس از تلقیــح دز یــادآور 5-7 ،روز خواهــد بــود.

احتیاطات مصرف

·
·
·

محتویــات ویــال واکســن بایســتی پیــش از مصــرف و بهنــگام واکسیناســیون بطــور
متنــاوب و بــه آرامــی تــکان داده شــود (مخلــوط گــردد).
در صــورت بــروز ازدیــاد حساســیت و یــا شــوک آنافیاکســی بایــد بافاصلــه
درمــان مطلــوب صــورت پذیــرد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).
واکسیناســیون تنهــا میبایســت در دامهــای ســالم انجــام شــود زیــرا دامهــای بیمار
و یــا دچــار نقــص ایمنــی (نظیــر مبتایــان بــه اســهال ویروســی گاوان ( )BVDو
لکــوز گاوان ( ))BLVبــه ســطح مطلــوب ایمنــی محافظتکننــده نخواهنــد رســید.

عوارض جانبی

عــوارض موقتــی و زود گــذر نظیــر تــب مایــم ،درد و تــورم در محــل تزریــق ممکــن
اســت در دامهــا مشــاهده شــود.
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دوره پرهیز از مصرف

ندارد.

بستهبندی و عمر قفسهای

واکســن آفتــووک روغنــی در فاکنهــای  100 ،50و  300میلیلیتــری عرضــه شــده
و تحــت شــرایط مطلــوب نگهــداری تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبــار مصــرف دارد.
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RABIES

Vet

واکسن غیرفعال هاری
ترکیب واکسن

هــر دز واکســن حــاوی حداقــل  1 IUویــروس غیرفعــال (ســویه )PV: Pasteur Virus

عامــل بیمــاری هــاری در ســگ ،گربــه ،گاو ،گوســفند ،بــز ،شــتر و اســب میباشــد.
ویــروس واکســن طــی دو مرحلــه متوالــی بــا اتیلــن آمیــن ( )BEIغیــر فعــال و همــراه
بــا ادجوانــت هیدروکســید آلومینیــوم ( )Alumو تیومرســال بعنــوان نگهدارنــده فرمولــه
شــده اســت.

حیوان هدف

واکســن  Vet RABIESبــا هــدف ایجــاد ایمنــی فعــال در ســگ ،گربــه ،گاو ،گوســفند ،بــز،
شــتر و اســب بــر علیــه عفونــت بــا ویــروس هــاری مــورد اســتفاده دارد.

برنامه واکسیناسیون با RABIES

Vet

واکسیناسیون اولیه ()Primary Vaccination
میــزان تزریــق 1 ،میلیلیتــر بــه روش زیرجلــدی یــا داخــل عضالنــی میباشــد
کــه نخســتین بــار در ســن ســه ماهگــی یــا پــس از آن انجــام میشــود .در نتیجــه
ایــن امــر ایمنیــت محافظتکننــده 14 ،روز پــس از تزریــق ایجــاد خواهــد شــد.

واکسیناسیون یادآور ()Booster / Rappel
تنهــا در صورتیکــه واکسیناســیون اولیــه در ســن کمتــر از  3ماهگــی انجــام شــود،
واکسیناســیون یــادآور بــا دز و روش مشــابه پــس از  3ماهگــی الزامــی میباشــد.
تکرار واکسیناسیون ()Revaccination
پــس از واکسیناســیون اولیــه ،سگســانان و گربهســانان ،هــر  2ســال یکبــار
و ســایر حیوانــات هــدف هــر ســال یکبــار میبایســت بــا دز مشــابه در برنامــه
واکسیناســیون قــرار گیرنــد .البتــه فواصــل تکــرار واکسیناســیون بســته بــه برنامههــای
ســازمان دامپزشــکی هــر کشــور میتوانــد متفــاوت باشــد و ایــن امــر میبایســت در
برنامــه کنتــرل جامــع و سراســری مــورد توجــه قــرار گیــرد.

احتیاطات مصرف

·

محتویــات ویــال واکســن بایســتی پیــش از مصــرف و بهنــگام واکسیناســیون بطــور
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·
·
·

متنــاوب تــکان داده شــود (مخلــوط گــردد).
منعــی بــرای واکسیناســیون دامهــای آبســتن وجــود نــدارد؛ امــا در سگســانان
ایــن امــر میبایســت ضمــن رعایــت اقدامــات احتیاطــی بــرای واکسیناســیون
دامهــای آبســتن باشــد.
در صــورت بــروز ازدیــاد حساســیت و یــا شــوک آنافیاکســی بایــد بافاصلــه
درمــان مطلــوب صــورت پذیــرد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).
واکسیناســیون تنهــا میبایســت در دامهــای ســالم انجــام شــود؛ زیــرا چنانچــه
میزبــان از بیمــاری عفونــی ،آلودگــی انگلــی ،نقــص ایمنــی ،ســوء تغذیــه و اســترس
ناشــی از حمــل و نقــل یــا تغییــر شــرایط محیطــی رنــج میبــرد ،نمیتــوان
دســتیابی بــه ســطح ایمنــی محافظتکننــده را در آن انتظــار داشــت.

دوره پرهیز از مصرف

تــا  21روز پــس از واکسیناســیون از مصــرف گوشــت دام خــودداری گــردد .مصــرف
شــیر پــس از واکسیناســیون بامانــع اســت.

بستهبندی و عمر قفسهای

واکســن  Vet RABIESدر ویالهــای  20 ،10 ،5 ،1و  50دزی عرضــه شــده و تحــت
شــرایط مطلــوب نگهــداری ،تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبــار مصــرف دارد.
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BOVIVAC-1
مقابله با اسهال ویروسی گاوان ()BVD
ترکیب واکسن

هــر دز واکســن حــاوی حداقــل  10 TCID50ویــروس غیرفعــال عامــل بیمــاری BVD
( )Bovine Viral Diarrhea Virus, Singer strainمیباشــد کــه بــا فرمالیــن غیــر
فعــال و بــا ادجوانــت پایــه روغنــی (  )Montanide ISA-206و ســاپونین ترکیــب
7

شــده اســت.

حیوان هدف

جهــت ایجــاد ایمنــی فعــال بــر علیــه بیمــاری اســهال ویروســی ( )BVDدر گاوان
و گوســالهها بــکار گرفتــه میشــود؛ ایــن واکســن بمنظــور جلوگیــری از انتقــال
ویــروس ( )BVDVاز طریــق جفــت مــادری بــه جنیــن (پیشــگیری از عفونــت پایــدار
 )Persistence Infection= PIو پیشــگیری از ســندرم هموراژیــک و بیمــاری مخاطــی
در گوســالهها تجویــز میشــود.

برنامه واکسیناسیون با BOVIVAC–1

واکسیناسیون اولیه ()Primary Vaccination
میــزان تزریــق صــرف نظــر از ســن و وزن دام 2 ،میلیلیتــر میباشــد کــه میبایســت
بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت ســامت دام بــه روش زیرجلــدی ،ترجیحــاً در ثلــت
ابتدایــی ناحیــه گــردن ،انجــام شــود .در نتیجــه ایــن امــر ایمنیــت محافظتکننــده،
 14روز پــس از تزریــق ایجــاد خواهــد شــد.
واکسیناسیون یادآور ()Booster / Rappel
 4هفتــه تــا  6مــاه پــس از واکسیناســیون اولیــه انجــام واکسیناســیون یــادآور بــا دز و
روش مشــابه الزامــی میباشــد.

تکرار واکسیناسیون ()Revaccination
یــک ســال پــس از واکسیناســیون یــادآور میبایســت دامهــا را مجــدد در برنامــه
واکسیناســیون قــرار داد و پــس از آن هــر ســاله واکسیناســیون را تکــرار نمــود.

49

احتیاطات مصرف

··
·
·

ممنوعیتی برای واکسیناسیون دامهای آبستن وجود ندارد.
محتویــات ویــال واکســن بایســتی پیــش از مصــرف و بهنــگام واکسیناســیون بطــور
متنــاوب تــکان داده شــود (مخلــوط گــردد).
واکسیناســیون تنهــا میبایســت در دامهــای ســالم انجــام شــود؛ زیــرا چنانچــه
میزبــان از بیمــاری عفونــی ،آلودگــی انگلــی ،نقــص ایمنــی ،ســوء تغذیــه و اســترس
ناشــی از حمــل و نقــل یــا تغییــر شــرایط محیطــی رنــج میبــرد ،نمیتــوان
دســتیابی بــه ســطح ایمنــی محافظتکننــده را در آن انتظــار داشــت.
در صــورت بــروز ازدیــاد حساســیت و یــا شــوک آنافیاکســی بایــد بافاصلــه
درمــان مطلــوب صــورت پذیــرد (جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و
عملیــات واکسیناســیون در دام مراجعــه شــود).

دوره پرهیز از مصرف

ندارد.

بستهبندی و عمر قفسهای

واکســن  BOVIVAC–1در فاکنهــای  50 ،20 ،10و  100میلیلیتــری عرضــه شــده
و تحــت شــرایط مطلــوب نگهــداری ،تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبــار مصــرف دارد.
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LUMPYVAC
واکسن همولوگ بر علیه بیماری المپی اسکین در گاوان
ترکیب واکسن

واکســن المپــیوک حــاوی ســویه نتلینــگ ( )Neethling Strainبــا منشــاء ویــروس
وحشــی بیمــاری المپیاســکین در حیــوان هــدف (گاو) بــوده و از درجــه تخفیــف
حــدت یافتگــی مناســبی برخــوردار شــده تــا ایمنیــت محافظتکننــده مطلــوب بــا
حداقــل عــوارض جانبــی را در دام فراهــم ســازد؛ لــذا در قیــاس بــا واکســنهای
هترولــوگ (نظیــر واکســن آبلــه گوســفندی یــا آبلــه بــزی) از کارایــی بــاال ،قــدرت
محافظتکنندگــی کامــل و صرفــه اقتصــادی بهتــر برخــوردار بــوده و بــه اســتناد
گزارشــات  ،OIEبهتریــن گزینــه جهــت اجــرای طرحهــای پیشــگیری و کنتــرل
بیمــاری المپیاســکین محســوب میگــردد .هــر دز واکســن المپــیوک ،حــاوی
حداقــل  103.5 TCID50ویــروس زنــده تخفیــف حــدت یافتــه بــوده و در فــرم لیوفیلیــزه
تهیــه میشــود.

حیوان هدف

گاو و گاومیش

برنامه واکسیناسیون با المپیوک

آمادهسازی واکسن
بدیــن منظــور میبایســت پــودر لیوفیلیــزه و حــال اختصاصــی آن تحــت شــرایط
مطلــوب بــا یکدیگــر مخلــوط گردنــد (جهــت توضیحــات مبســوط بــه مدیریــت
واکســنهای لیوفیلیــزه مراجعــه شــود).

نکته مهم
واکســن آمــاده شــده میبایســت ضمــن حفــظ دمــای مطلــوب و نگهــداری بــدور
از نــور خورشــید ،ظــرف مــدت  2ســاعت مصــرف گــردد .در غیــر ایــن صــورت
ویــروس موجــود در واکســن بســرعت غیرفعــال شــده و خاصیــت ایمنیزایــی خــود را
از دســت میدهــد .لــذا اســتفاده از کیــف حمــل واکســن بــه همــراه  ،Ice Packبــرای
اکیپهــای عملیاتــی کامــ ً
ا ضــروری اســت.

51

میزان دز و روش مصرف
صــرف نظــر از ســن و وزن دام ،میــزان دز بــه ازای هــر رأس دام 2 ،میلیلیتــر از
واکســن آمــاده میباشــد کــه بایســتی بــه روش زیــر جلــدی (ترجیح ـاً در ناحیــه
گــردن) تجویــز گــردد.
واکسیناسیون اولیه ()Primary Vaccination
بالغین :در هر زمان با در نظر قرار دادن سامت دام
گوسالههای متولد از مادران واکسینه :در سن  4الی  6ماهگی
گوسالههای متولد از مادران غیر واکسینه :در هفته نخست پس از تولد

··
·

واکسیناسیون یادآور ()Booster / Rappel
نیازی به تزریق یادآور واکسن وجود ندارد.

تکرار واکسیناسیون ()Revaccination
طــول مــدت ایمنیــت محافظتکننــده پــس از یــک تزریــق ،حداقــل  12مــاه
میباشــد؛ لــذا واکسیناســیون ســالیانه ( )Annual vaccinationبــا دز و روش مشــابه
توصیــه میگــردد.

احتیاطات مصرف

··
·
·
·
·

52

ترجیحاً تا  4هفته پس از واکسیناسیون از جابجایی گله خودداری گردد.
گاومیشهــای بومــی حتم ـاً بایســتی در برنامــه واکسیناســیون منطقــهای لحــاظ
شــوند.
اســتفاده از سرســوزن یکبــار مصــرف جهــت واکسیناســیون هــر رأس دام در
دســتور کار قــرار گیــرد (نکتــه بســیار مهــم و الزماالجــرا).
حیوانــات جدیــد ،حســاس بــه بیمــاری و غیــر واکســینه حتمــاً میبایســت دو
هفتــه قبــل از ورود بــه گلههــای واقــع در مناطــق آلــوده بــر علیــه بیمــاری
المپیاســکین واکســینه شــوند.
از آلــوده شــدن محیــط و لــوازم بــه واکســن ،تزریــق تصادفــی بــه خــود و یــا قــرار
گرفتــن در معــرض محتویــات واکســن از طریــق آئروســلها ،آلودگــی چشــم یــا
پوســت جلوگیــری شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه مهمتریــن عامــل انتقــال ویــروس از دامــی بــه دامــی دیگــر،
بندپایــان میباشــند ،لــذا بهتریــن زمــان تزریــق واکســن در هــر منطقــه ،یــک
مــاه قبــل از شــروع فصــل فعالیــت آنهــا میباشــد.

·

واکسیناســیون تنهــا میبایســت در دامهــای ســالم انجــام شــود زیــرا دامهــای بیمار
و یــا دچــار نقــص ایمنــی (نظیــر مبتایــان بــه اســهال ویروســی گاوان ( )BVDو
لکــوز گاوان ( ))BLVبــه ســطح مطلــوب ایمنــی محافظتکننــده نخواهنــد رســید.

عوارض جانبی

از زمــان واکسیناســیون و تــا  2هفتــه پــس از آن میتــوان انتظــار بــروز عــوارض
جانبــی بــه شــرح ذیــل را داشــت:
کاهش موقتی در تولید شیر که قابل بازگشت است.
پس از واکسیناسیون ،تورم حاصله در محل تزریق به تدریج رفع میشود.
در کمتــر از  10درصــد حیوانــات واکســینه ،ممکــن اســت عائــم بالینــی عمومــی
بیمــاری بــه شــکل مایــم بــروز نمایــد.
احتمــال بــروز تــب پــس از واکسیناســیون بــاال اســت؛ لــذا مدیریــت تــب خصوصـاً
در دامهــای آبســتن میبایســت در دســتور کار قــرار گیــرد.

··
·
·

دوره پرهیز از مصرف

تــا  7روز پــس از واکسیناســیون از ذبــح دام خــودداری گــردد .منعــی بــرای مصــرف
شــیر دامهــای واکســینه وجــود نــدارد.

بستهبندی و عمر قفسهای

واکســن المپــیوک در ویالهــای لیوفیلیــزه  25و  50دزی بــه ترتیــب همــراه بــا
حالهــای  50و  100میلیلیتــری عرضــه شــده و تحــت شــرایط مطلــوب نگهــداری
تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبــار مصــرف دارد.

53

PESTVAC K
واکسن بر علیه طاعون نشخوارکنندگان کوچک ()PPR
ترکیب واکسن

واکســن پســتوک  Kحــاوی ویــروس زنــده تخفیــف حــدت یافتــه بــا تیتــر حداقــل
 102.5 TCID50در هــر دز از ســویه  Nigeria 75/1بــوده و در فــرم لیوفیلیــزه عرضــه
میشــود .ایــن ســویه ،قــدرت ایمنیزایــی بــاال در بــازه زمانــی طوالنــی را از خــود
نشــان داده و بــر همیــن اســاس در سیاســتهای واکسیناســیون جمعــی (Mass
 )Vaccinationو برنامــه ریشــهکنی بیمــاری کارایــی بســیار مطلوبــی دارد.

حیوان هدف

نشخوارکنندگان کوچک اهلی و وحشی

برنامه واکسیناسیون با پستوک K

آمادهسازی واکسن
بدیــن منظــور میبایســت پــودر لیوفیلیــزه و حــال اختصاصــی آن تحــت شــرایط
مطلــوب بــا یکدیگــر مخلــوط گردنــد (جهــت توضیحــات مبســوط بــه مدیریــت
واکســنهای لیوفیلیــزه مراجعــه شــود).

نکته مهم
واکســن آمــاده شــده میبایســت ضمــن حفــظ دمــای مطلــوب و نگهــداری بــدور از
نــور خورشــید ،ظــرف مــدت یــک ســاعت مصــرف گــردد .در غیــر ایــن صــورت
ویــروس موجــود در واکســن بســرعت غیرفعــال شــده و خاصیــت ایمنیزایــی خــود را
از دســت میدهــد .لــذا اســتفاده از کیــف حمــل واکســن بــه همــراه  ،Ice Packبــرای
اکیپهــای عملیاتــی کامــ ً
ا ضــروری اســت.
میزان دز و روش مصرف
صــرف نظــر از ســن و وزن دام ،میــزان دز بــه ازای هــر رأس در هــر تزریــق ،یــک
میلیلیتــر از واکســن آمــاده میباشــد کــه بایســتی بــه روش زیــر جلــدی در ناحیــه
زیــر بغــل (ناحیــه فاقــد پشــم) یــا ناحیــه گردنــی تزریــق گــردد.
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واکسیناسیون اولیه ()Primary Vaccination
دامهــای بــا ســن بیــش از  6مــاه :یــک بــار تزریــق در برنامــه واکسیناســیون
اولیــه کفایــت میکنــد.
دامهــای بــا ســن کمتــر از  6مــاه :شــامل دو تزریــق بــا فاصلــه زمانــی 3-6
مــاه میباشــد؛ ایــن امــر بســتگی بــه ســطح آنتیبــادی مــادری دارد کــه بیــن 2
الــی  4مــاه پــس از تولــد تــداوم دارد .بــا ایــن حــال توصیــه میگــردد کــه برنامــه
واکسیناســیون در ایــن گــروه بــه گونــهای تنظیــم شــود تــا تزریــق دوم در ســن
بــاالی  6ماهگــی انجــام شــود.

·
·

نکته مهم
بهنــگام اجــرای سیاســت واکسیناســیون جمعــی ،تمــام دامهــای بــاالی  3مــاه گلــه
بایســتی واکســینه شــوند؛ در اینصــورت انتظــار مــیرود حداقــل  80درصــد گلــه
ایمنیــت محافظتکننــده را از خــود بــروز دهنــد تــا از انتشــار ویــروس وحشــی (در
صــورت ورود بــه گلــه) جلوگیــری بعمــل آیــد.
واکسیناسیون یادآور ()Booster / Rappel
در نواحــی پرخطــر (بــاال بــودن احتمــال عفونــت یــا بیمــاری) ،توصیــه میشــود یــک
ســال پــس از اولیــن تزریــق ،واکســن یــادآور تزریــق شــود.

احتیاطات مصرف

··
·
·
·
·
·

محل تزریق حتماً تمیز و خشک باشد.
از واکسیناسیون دامهای بیمار و پر استرس خودداری نمایید.
پیــش از شــروع واکسیناســیون از عــدم آلودگــی انگلــی گلــه اطمینــان حاصــل
شــود.
واکسیناســیون دام در  2هفتــه پایانــی دوره آبســتنی (بخصــوص در بزهــا) توصیــه
نمیشــود.
محتویــات ویــال واکســن بایســتی پیــش از مصــرف و بهنــگام واکسیناســیون بطــور
متنــاوب تــکان داده شــود (مخلــوط گــردد).
بمنظــور تولیــد ایمنیــت مطلــوب ،از تزریــق واکســنهای زنــده ویروســی دیگــر بــه
فاصلــه یــک هفتــه قبــل یــا پــس از تزریــق واکســن  PESTVAC Kخــودداری شــود.
ایــن واکســن صرفــاً جهــت پیشــگیری از بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان
کوچــک بــوده و لــذا در دامهــا یــا گلههایــی کــه عائــم بیمــاری در آنهــا ظاهــر
شــده اســت ،نبایــد اســتفاده گــردد.
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عوارض جانبی

بطــور کلــی واکســن  PESTVAC Kجــزو واکســنهای دارای کمتریــن عــوارض جانبــی
موضعــی یــا عمومــی (سیســتماتیک) میباشــد .بــا ایــن حــال تــب مایــم (خصوص ـاً
در دامهــای زیــر  6مــاه) و کاهــش انــدک و زودگــذر در تولیــد شــیر از جملــه عــوارض
جانبــی قابــل انتظــار در برخــی حیوانــات ،بــه حســاب میآیــد.

دوره پرهیز از مصرف

ندارد.

بستهبندی و عمر قفسهای

واکســن پســتوک  Kدر ویالهــای لیوفیلیــزه  50و  100دزی بــه ترتیــب همــراه بــا
حالهــای  50و  100میلیلیتــری عرضــه شــده و تحــت شــرایط مطلــوب نگهــداری
تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبــار مصــرف دارد.

DERMAVAC
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DERMAVAC
پیشگیری و کنترل بیماری اکتیمای واگیر
ترکیب واکسن

واکســن درمــاوک حــاوی ویــروس زنــده تخفیــف حــدت یافتــه اکتیمــا میباشــد کــه
بصــورت لیوفیلیــزه همــراه بــا حــال عرضــه شــده و پــس از آمادهســازی ،هــر قطــره
آن حــاوی حداقــل  102.5 TCID50ویــروس اکتیمــای واگیــر خواهــد بــود.

موارد مصرف

ایجــاد ایمنــی فعــال بــر علیــه بیمــاری اکتیمــای واگیــر در بــره و بزغالــه (بصــورت
عمــده) و نیــز گوســفند و بــز (در شــرایط حضــور مــداوم و شــدید بیمــاری) کــه بــا
هــدف پیشــگیری از بــروز بیمــاری و نیــز بعنــوان کاهشدهنــده دوره و عائــم بیمــاری
در گلــه (در صــورت بــاال بــودن تیتــر ویــروس وحشــی در حــال چرخــش و یــا در
شــرایط همهگیــری بیمــاری) مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

نکته مهم
ایــن واکســن تنهــا در واحدهــای اپیدمیولوژیــک کــه بیمــاری اکتیمــا در آنجــا بــروز
نمــوده و یــا ســابقه رخــداد بیمــاری دارنــد ،اجــازه مصــرف دارد.

برنامه واکسیناسیون با درماوک
میزان دز ،زمان و محل تلقیح

محلپیشنهادیتخریشجهتتلقیح

نوع دام

زمان تلقیح

گوسفند و بز
غیر آبستن

 3-4هفتــه قبــل از زمــان
ظهــور بیمــاری

در پوست لبه داخلی ران یا کشاله ران

گوسفند و بز
آبستن

در طــول دوره آبســتنی
بــا رعایــت کامــل اصــول
واکسیناســیون دامهــای
آبســتن (خصوصــاً در 7
هفتــه پایانــی)

در چین پوستی طرفین قاعده دم

نوزادان
(بره و بزغاله)

از روز نخست پس از تولد

میزان دز

 3قطره
از واکسن آماده

در فاصله بین پاهای قدامی و قفسه سینه
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تلقیح یادآور و تکرار
ایمنیــت محافظتکننــده در دام هــدف حــدود  21روز پــس از تلقیــح واکســن بــروز
نمــوده و حداقــل  6مــاه بطــول میانجامــد؛ لــذا در مناطقــی کــه بیمــاری بــه شــکل
حــاد (عائــم بالینــی حــاد) و مــداوم حضــور دارد ،تلقیــح یــادآور  6مــاه پــس از تلقیــح
اولیــه و تکــرار آن هــر  6مــاه یکبــار توصیــه میگــردد.

اختصاصات تلقیح واکسن

 -1آمادهســازی واکســن :بدیــن منظــور میبایســت پــودر لیوفیلیــزه و حــال
اختصاصــی آن تحــت شــرایط مطلــوب بــا یکدیگــر مخلــوط گردنــد (جهــت توضیحــات
مبســوط بــه مدیریــت واکســنهای لیوفیلیــزه مراجعــه شــود).

نکته مهم
واکســن آمــاده شــده میبایســت ضمــن حفــظ دمــای مطلــوب و نگهــداری بــدور
از نــور خورشــید ،ظــرف مــدت  8ســاعت مصــرف گــردد .در غیــر ایــن صــورت
ویــروس موجــود در واکســن بســرعت غیرفعــال شــده و خاصیــت ایمنیزایــی خــود را
از دســت میدهــد .لــذا اســتفاده از کیــف حمــل واکســن بــه همــراه  ،Ice Packبــرای
اکیپهــای عملیاتــی کامــ ً
ا ضــروری اســت.
 -2ایجــاد خــراش پوســتی :با اســتفاده از ابــزار تخریــش مناســب و تمیــز (ترجیحاً
اســتریل شــده بــا آب جــوش) دو یــا ســه خــراش بــه طــول حــدود  2ســانتیمتر در
پوســت ایجــاد شــود .خــراش بایســتی بــه انــدازهای عمیــق باشــد کــه منجــر بــه
خونریــزی نگــردد .در صــورت عــدم دسترســی بــه ابــزار تخریــش مناســب میتــوان
از سرســوزن اســتریل شــماره  16اســتفاده نمــود.
 -3تلقیــح :بــا اســتفاده از قطــره چــکان مخصــوص 3 ،قطــره از واکســن آمــاده را در
بــاالی محــل تخریــش شــده ،چکانــده و بــرای مــدت کوتاهــی دام ســاکن نگــه داشــته
شــود تــا از جــذب واکســن بــه محــل تخریــش شــده اطمینــان حاصــل گــردد.

 -4پایــش تلقیــح 7 :الــی  10روز پــس از واکسیناســیون ،محــل تلقیــح را بمنظــور
مشــاهده بثــورات جلــدی ناشــی از واکسیناســیون در تعــدادی از دامهــا ( 10درصــد
گلــه) مــورد ارزیابــی قــرار دهیــد تــا از مؤثــر بــودن نحــوه اجــراي واکسیناســیون و
تأثیــر اولیــه واکســن اطمینــان حاصــل گــردد.
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ظهور بثورات جلدی حاکی از موفقیت عملیات واکسیناسیون (سمت راست) در قیاس با عدم ظهور آن و ناموفق
بودن برنامه واکسیناسیون (سمت چپ)

نکته مهم
عــدم مشــاهده بثــورات میتوانــد بدلیــل روش نامطلــوب نگهــداري ،حمــل و
آمادهســازي واکســن یــا عملیــات نامطلــوب واکسیناســیون باشــد کــه منجــر بــه
عــدم کارایــی واکســن و برنامــه واکسیناســیون میشــود .در ایــن شــرایط میتــوان
واکسیناســیون مجــدد را تجویــز نمــود ،بــه شــرط آنکــه عــدم بــروز بثــورات بــه علــت
ســابقه ایمنســازی قبلــی حیــوان نباشــد.

الزامات واکسیناسیون با درماوک

··
·
·
·
·

از تلقیح واکسن در هواي بارانی و خیس بودن پوست دام خودداری شود.
از مصــرف کورتیکواســتروئیدها و تضعیفکنندههــای سیســتم ایمنــی ظــرف
مــدت  28روز قبــل و پــس از واکسیناســیون پرهیــز گــردد.
واکسیناســیون انفــرادی یــا دســتهای در یــک گلــه قابــل قبــول نبــوده و
واکسیناســیون همزمــان تمامــی دامهــای موجــود در گلــه الزامــی
می با شــد .
اســتفاده همزمــان ایــن واکســن بــا ســایر واکســنهای زنــده ماننــد بروســلوز
توصیــه نمیشــود .در ایــن مــوارد فاصلــه زمانــﯽ یــک ماهــه بیــن تلقیــح
ایــن واکســن و تزریــق واکســن زنــده مطلــوب مﯽباشــد.
پاکســازی محــل تلقیــح واکســن (خــراش) قبــل و پــس از واکسیناســیون تنهــا
بطریــق فیزیکــی توصیــه میشــود؛ زیــرا مــواد ضدعفونیکننــده باعــث نابــودی
ویــروس زنــده موجــود در واکســن میشــوند.
بــه دلیــل زئونــوز بــودن ویــروس واکســن ،واکســیناتور بایســتی در زمــان
واکسیناســیون از دســتکش وینیلــی یــا دســتکش التکســی (فاقــد پــودر) ،ماســک
و عینــک محافظتکننــده اســتفاده نمــوده و پــس از اتمــام واکسیناســیون نیــز
دســتها را بخوبــی شســته و ضدعفونــی نمایــد.
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دوره پرهیز از مصرف

ندارد.

بستهبندی و عمر قفسهای

درمــاوک بــه صــورت لیوفیلیــزه و در ویالهــای  100 ،50و  200دزی بــه ترتیــب
همــراه بــا حــال  20 ،10و  40میلیلیتــری عرضــه شــده و تحــت شــرایط مطلــوب
نگهــداری تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبــار مصــرف دارد.
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SEPTICOL
سرم هایپرایمیون بر علیه بیماریهای ریوی و رودهای
ترکیب سرم

ســپتیکول محصولــی حــاوی آنتیبــادی پلیکلونــال بــوده کــه بــه منظــور پیشــگیری
و درمــان اســهال و پنومونــی در نشــخوارکنندگان کاربــرد دارد .ایــن محصــول از ســرم
گاوهــای تلقیــح یــا واکســینه شــده بــا ســویههای مختلــف باکتریایــی و ویروســی
مســبب بیماریهــای ریــوی و رودهای ،بــر اســاس اســتانداردهای بینالمللــی تولیــد
گردیــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت ،گاوهــای انتخابــی بــه عنــوان دهنــده ســرم
( )Donorفاقــد عفونتهــای بروســلوز ،ســالمونلوز ،اســهال ویروســی گاوان (،)BVD
رینوبرونشــیت عفونــی گاوان ( )IBRو لوکــوز لنفوئیــدی ( )BLVمیباشــند.

حیوان هدف

نوزادان و بالغین نشخوارکنندگان بزرگ و کوچک

میزان دز و روش مصرف

پیشــگیری :ســپتیکول را بــه میــزان  15میلیلیتــر از روز اول بعــد از تولــد بــه روش
زیــر جلــدی بــه گوســالهها تلقیــح نماییــد .میــزان مصــرف بــرای بــره و بزغالــه 5
میلیلیتــر میباشــد.
درمــان :ســپتیکول را بــه میــزان  30-40میلیلیتــر بــه هنــگام بــروز اولیــن عائــم
بیمــاری در گاوان بــه روش زیــر جلــدی تلقیــح نماییــد .دز درمانــی در گوســفند و بــز
 10-15میلیلیتــر بــه ازای هــر رأس توصیــه میگــردد.
نکات مهم
طــول مــدت مانــدگاری ایمنیــت محافظتکننــده پــس از تلقیــح  15روز میباشــد.
لــذا بســته بــه شــرایط دام و توصیــه دامپزشــک ،تکــرار تزریــق ســپتیکول بــا دز
مشــابه در فواصــل  15روزه تــا حصــول نتیجــه مطلــوب بامانــع میباشــد.
ممنوعیتــی بــرای مصــرف همزمــان ســپتیکول بــا آغــوز و آنتیبیوتیــک وجــود
نــدارد.

·
·
·

احتیاطات مصرف

ویال حاوی سپتیکول را پیش از مصرف بخوبی تکان دهید.
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··
·

محتوای ویالهای سرم نباید با یکدیگر مخلوط گردند.
از مصرف ویالهای حاوی رسوبات و ذرات معلق خودداری نمایید.
در صــورت بــروز واکنشــهای ازدیــاد حساســیت ،درمــان مناســب را بــکار بندیــد
(جهــت توضیحــات بیشــتر بــه مدیریــت واکســن و عملیــات واکسیناســیون در دام
مراجعــه شــود).

دوره پرهیز از مصرف

ندارد

بستهبندی و عمر قفسهای

ســپتیکول در ویالهــای  50 ،15 ،5و  100میلیلیتــری عرضــه شــده و تحــت شــرایط
مطلــوب نگهــداری تــا  2ســال از تاریــخ تولیــد اعتبار مصــرف دارد.
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