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چکیده
در شهریور .دهد هاي آنافیالکتیک شدید معموالً بعد از تزریق برخی از داروها و یا مواد بیولوژیک رخ می واکنش ،در حیوانات مزرعه

ها، در برخی از دام.تزریق شد،ماه 3با سن باالتر از هايو گوساله غیر آبستن گاورأس  1200واکسن پاستورلوز به  ،1392ماه سال 
-تاکی ،پنهتاکی ،ها چشم کردگیپف  ،کاهش فشار خون ،م گیجی، کالپس، هیپوکسییعالساعت بعد از واکسیناسیون، 12دقیقه تا  30

، کف کردن دهانق شدید، یتعر هاينشانه،حیواناتچنین در بعضی از هم .مشاهده شد ،ازپا افتادگیا و هسیانوزه شدن مخاط ،کاردي
آمفیزم، ادم و  ،گشاییدر کالبد،ها تلف شدندتشخیص داده شد و سه رأس از دامو ریزش ترشحات از چشم، دهان و بینی دیسپنه

.گردیدهاي قرمز و نوتروپنی مشاهده  گلبول تعداداي در افزایش قابل مالحظه ،تشخیصی ياهآزمایشدر.پرخونی ریوي مشاهده شد
 ،شوك آنافیالکسی ناشی از تزریق واکسن يگشایی، عارضها و کالبدهنتایج آزمایش ،بالینیبا توجه به تاریخچه، عالیم در نهایت، 

.تشخیص داده شد

واکسن پاستورلوز، آنافیالکسی، گاو شیري: کلیديکلمات 

مقدمه
منجر به بروز  ،ژن به بدن حیوان ورود یک آنتی.

تر حیوانات، این شود که در بیش هاي ایمنی میواکنش
 ممکن استهاي ایمنی مفید بوده اما در مواردي  واکنش

هاي ازدیاد حساسیت شوند که آلرژي  باعث ایجاد واکنش
ناگهانی و شدید باشد  ،و زمانی که واکنش شوندنامیده می

شدت  ممکن استمنجر به آنافیالکسی خواهد شد که 
هاي ازدیاد  واکنش. و باعث شوك آنافیالکتیک گردد بیابد

هاي  در حیواناتی که مستعد بیماري به ویژهحساسیت 
 ياهمثل خارش و تحریک ،هاي پوستی ریوي و یا بیماري

).Black 1979(هستندپوستی هستند، بسیار مهم 
باشند که چهار نوع می ،یاد حساسیتهاي ازد واکنش
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و  استبادي  ي آنتی شامل پاسخ با واسطه IIIتا  Iنوع 
، )Iنوع (شامل مواردي مثل شوك آنافیالکتیک سیستمیک 

و واکنش آرتوس ) IIنوع (همولیتیک خودایمنی خونی کم
واکنش ازدیاد حساسیت تیپ . باشد می) IIIنوع (موضعی 

IV  هاي نوع  لنفوسیت تحریکناشی ازT)يبه واسطه 
Gershwin(باشد  می) ایمنی سلولی در یک ). 2001

نوع شدید، متوسط و  3بندي دیگر، آنافیالکسی به تقسیم
).Brown 2004(شود بندي میطبقه ،خفیف

هاي آنافیالکتیک شدید در  به طور معمول، واکنش
اي بعد از تزریق برخی از داروها و یا مواد  حیوانات مزرعه

Vesal(دهد بیولوژیک رخ می and Maleki از . )2000
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هاي دیگر ورود مواد آلرژن، دستگاه تنفس یا گوارش  راه
.دنشو باشد که ممکن است منجر به واکنش آنافیالکتیک می

هاي  ممکن است در همان محل و یا در بافتها واکنش
 ،هاي آنافیالکتیک شدید اغلب واکنش. دندورتر رخ ده

که بدن براي دومین بار در معرض عامل بعد از این
احتمال در حالی که ؛دهند گیرد، رخ می زا قرار می حساسیت

 در حیوانات بزرگ. وقوع در اولین برخورد نیز وجود دارد
تزریق سرم و  يازدیاد حساسیت در نتیجه ،به احتمال زیاد

ویژه در حالت استفاده از باکترینی که در ه ب(باکترین 
. شودمیایجاد ) معرض سرم هترولوگ قرار گرفته است

تر ها بیش واکنش ازدیاد حساسیت در برخی از نژادها و گله
).Gershwin 2001(افتد  اتفاق می

هاي  بادي وجود آنتی ،نامطالعات محقق
اي را اثبات کرده  هموسیتوتروپیک در حیوانات مزرعه

هایی که باعث واکنش  بادي اما کالس آنتی ؛است
اند و به  به طور کامل شناسایی نشده ،شوند آنافیالکتیک می

ها دخیل  هاي متنوعی در این واکنش بادي احتمال زیاد آنتی
ک ممکن است با هاي آنافیالکتی بادي آنتی. باشندمی

).Black 1979(ها منتقل شوند  کلستروم نیز به گوساله
هاي مناسب که  درمان آلرژي با استفاده از آنتاگونیست

هاي  هاي آلرژي دارند و آنتاگونیست مخالف با واسط آثار
هیستامین و کورتیکواستروئیدها  آنتی به ویژهدارویی 

وهاي ها شامل دار آنتاگونیست. گیردصورت می
نفرین و تعداد کمی از داروهاي  مثل اپی ،سمپاتومیمتیک

). Eyre 1970(باشند  آنتی کولینرژیک می

تاریخچه
یکی از در  ،پاستورلوز ضدبه منظور ایجاد ایمنی فعال 

اقدام به تزریق  ،صنعتی اطراف تبریز هاي شیري گاوداري
 ،واکسن مورد استفاده .لوز گردیدپاستور واکسن کشته

تعداد به B2ال مولتوسیدا سروتیپ ورحاوي باکتري پاست
CFU109×5-4 بود و از فرمالدئید براي لیتر در هر میلی

چنین از هم وسازي واکسن غیرفعال

.استفاده شده بود1سولفات به عنوان یاورپتاسیم آلومینیوم
 1200واکسن پاستورلوز به  1392ماه سال شهریوردر 

به جز گاوهاي آبستن (ماه  3باالتر ازبا سن س دام رأ
هایی که براي اولین بار واکسن  دامتزریق شد و ) سنگین

 .هفته بعد انجام شد 3تا  2، تزریق دوم کردند دریافت می
هاي سازمان دامپزشکی کشور،  برنامه يطبق توصیه

 .گردیدسرد و تمامی شرایط آسپتیک رعایت يزنجیره
هاي گله از نظر  دامچنین قبل از تزریق واکسن، تمامی هم

مورد بررسی قرار  ،م بیماري احتمالییسالمتی و عال
،هایی که کامالً سالم بودند دام گرفتند و واکسن صرفاً به

روز  1ساعت قبل تا  2ها از  دامتمامی البته ؛تزریق شد
.تحت نظارت قرار گرفتند ،بعد از واکسیناسیون

صروش تشخی
،گاو سأر16س دام واکسینه شده، رأ 1200از مجموع 

نشان  ،هاي مختلف م شوك آنافیالکتیک با شدتیعال
مختلفی ي سنی محدودهرأس دام در  16تعداد . دادند
زا ها و هم گاوهاي چندشکمکه هم تلیسهطوريه ب ؛بودند

هاي درگیر شده براي اولین بار دام. درگیر شده بودند
ها تکرار کردند و در این دامدریافت میواکسن 

هایی که عالیم در دام. واکسیناسیون صورت نگرفت
شوك نداشتند با تکرار واکسیناسیون نیز عالیمی ایجاد 

ساعت بعد از  12دقیقه تا  30م از یشروع عال. نشد
م یمورد عال 5مورد،  16از مجموع . واکسیناسیون بود

کاهش فشار خون و  ،کسیهیپوهوشی،  گیجی، کالپس، بی
 ،کارديتاکی، پنهتاکی ،)1تصویر (ها چشم ادم دور

 5در .را نشان دادند از پا افتادنو اهه شدن مخاطسیانوز
، دیسپنه، کف کردن دهانق شدید، یم تعریعال ،سرأ

چنین از بین هم.تشخیص داده شدبینی و  ترشحات چشم
مورد  3بودند،هایی که واکسن دریافت کرده تمامی دام

که در  مورد تلفات مشاهده گردید 3کهیر پوستی و 
تري عالیم فوق با شدت بیش ،مواردي که تلف شدند

.ظاهر شده بود

1- Adjuvant
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بسته شدن ها که منجر به ادم شدید اطراف چشم : 1تصویر 
.ها گردیده استکامل چشم

اي در  تشخیصی، افزایش قابل مالحظه ياهدر آزمایش
چنین هم. شد هاي قرمز و نوتروپنی مشاهده  گلبولتعداد

ادم و  ،هاي تلف شده، آمفیزم ریويگشایی دامدر کالبد
.هایی از ریه مشاهده گردیدپرخونی در قسمت

گیريو نتیجه بحث
رأس دامی که  1200حاضر، از مجموع  يدر مطالعه

مورد درگیر شدند که از  16واکسن دریافت کرده بودند، 
 2دقیقه تا  30مورد پس از گذشت  5مورد،  16این 

کاهش  ،م گیجی و کرختی، کالپسیساعت از تزریق، عال
پنه ، هیپوکسی، تاکیاز پا افتادگیهوشی و  فشار خون، بی

ها  چشم و ادم دورا هاطکاردي، سیانوزه شدن مخو تاکی
بندي براون در سال که با توجه به طبقه را نشان دادند

کسی شدید قرار آنافیال يرأس دام در دسته 5، این 2004
آنافیالکسی شدید به صورت در گزارش براون، . گیرندمی

اختیاري همراه با فشار خون کم  هوشی، بی گیجی، کالپس، بی
صورت  آنافیالکسی متوسط به. شودمشخص میو هیپوکسی 

به (خس دیسپنه، صداي خس،برگرداندن غذازیاد،  قیتعر
و درد  سینه ي، فشار قفسه)ی ناي و حنجرهدنبال گرفتگ

چنین آنافیالکسی خفیف با هم. گرددآشکار میشکم 
کهیر، پوست سرخی (هاي مربوط به پوست  عالیم واکنش

 Brown(باشد میقابل تشخیص ) یا اریتیم و آنژیو ادما

واکسن،  يهاي دریافت کننده رأس از دام پنج).2004
م یساعت بعد از واکسیناسیون، عال 12دقیقه تا  30حدوداً 

، دیسپنه، ترشحات چشم، کف کردن دهانق شدید، یتعر

دهان و بینی را نشان دادند که در گروه آنافیالکسی متوسط 
هایی که واکسن مچنین از بین تمامی داهم. گیرندقرار می

مورد داراي کهیر پوستی بودند که  3دریافت کرده بودند، 
گیرندقرار میهاي آنافیالکتیک خفیف واکنش در گروه

)Brown 2004.( ن، در گاو اطبق مطالعات سایر محقق
اما  ؛شود ترین عالئم در دستگاه تنفس مشاهده میبیش

ددرگیر شون ممکن استو پوست نیز  دستگاه گوارش
)Gershwin 2001(.

.مورد تلفات مشاهده گردید 3حاضر، در گزارش 
گزارش  1ن علت مرگ دام را آنوکسیابرخی از محقق

). Brown 2004(اند کرده
هم کنش واکنش حاد ناشی از بریک  ،آنافیالکسی

باشد که در صورت تشدید شرایط،  بادي می آنتی -ژن آنتی
واکنش ).Eyre 1970(شود منجر به شوك آنافیالکتیک می

در پی تزریق مکرر داخل وریدي  ممکن استآنافیالکتیک 
، تزریق انتقال خونزگیل،  يمثل عصاره ،مواد بیولوژیک

یک بار  بعد از در مواردي همها، مکرر برخی از واکسن
سیلین جی پروکائین و پنیمثل(تزریق داروهاي رایج 

بعد از تزریق  یا، )سولفالئینسیلین جى بنزاتین و برم  پنی
، بروسال آبورتوس و سالمونال 19واکسن لیوفیلیزه سویه 

به  و یار حیوانات مرتع یا پرواري ها د مصرف پروتئین
الی  18گاهی  در گاوهاي شیروار،توقف شیردوشی دنبال 

به صورت کهیر (ساعت بعد از خشک کردن گاوها  24
Black(ایجاد شود  )شدید و زجر تنفسی 1979( .

باشد  تزریق مواد دارویی از عوامل مهم آنافیالکسی می
)Brown 2004.( واکنش شدیدي است که  ،آنافیالکسی

.Sampson et al(ممکن است منجر به مرگ شود  2006 .(
رع دامپروري، آنافیالکسی ممکن است بعد از تزریق ادر مز

.Olsen et al(سرم و یا باکترین رخ دهد  2007, 

Radostits et al. 2007 .(
ها و  ها، بازوفیل سل ها در برخورد با ماستژن آنتی

ها براي آزادسازي  فعال شدن این سلول سببها  لکوسیت

1- Anoxy
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هاي  عث واکنششوند که با هاي ایمنولوژیک می واسطه
هاي بیولوژیک  این مواد شامل آمین. گردندآنافیالکتیک می

پپتیدهاي  ها، پلی سروتونین، کاتکوالمینمثل هیستامین، 
هاي کاتیونیک،  ها، پروتئین وازواکتیو مثل کینین

 Eyre(باشند ها می ها و پروستاگلندین آنافیالتوکسین

،  د که در حیوانات مزرعهنده مطالعات نشان می. )1970
هاي آنافیالکتیک  ترین نقش را در واکنشکم ،هیستامین
هیدروکسی -5که برادي کینین و در حالی ؛کند بازي می

در گاو شناخته به عنوان عوامل واسط ) HT-5(تریپتامین 
به  ، کاهش فشار خوندر گاو.)Black 1979(اند شده

اي است که با انقباض سیاهرگ ششی و  دو مرحله صورت
افزایش . همراه است ،افزایش فشار خون سرخرگ ششی

خون به اطراف هجومباعث  ،فشار سیاهرگ مزانتریک
 ،هم در اسب و هم در گاو. شود هاي مزانتریک می رگ

ها همراه با افزایش شدید غلظت خون،  العمل این عکس
لوکوپنی، ترومبوسیتوپنی و افزایش میزان پتاسیم خون 

مشکالت تنفسی به دنبال  ).Olsen et al.2007(باشد  می
 Gershwin(شدیدتر است  ،ها در گوسفند این واکنش

2001.(
ها  مشخصی در خاصیت ارتجاعی رگ هايبروز تغییر

ها، افزایش ترشح غدد  همراه با افزایش نفوذپذیري مویرگ
اي هستند که  م اولیهیعال 1ها موکوسی و انقباض برونش

، ادم و آمفیزم 2ي احتقان ریوي شدید منجر به توسعه
 Black(شود  روده می ينین ادم دیوارهچریوي و هم

1979 .(
هاي  م در هر ارگان به میزان وجود سلولیشدت عال

چنین میزان وجود عضالت بادي و هم آنتی يتولید کننده
.)Black 1979(بستگی دارد ،صاف موجود در آن ارگان

ن، بروز واکنش آنافیالکسی در گاو را ابرخی از محقق
توصیف  ،با عالیم تنگی نفس، لرزش عضالت و استرس

الیم در گاوهاي که تمامی این ع )Omidi 2009(د انکرده

. ندمشاهده شد ،حاضر يمطالعهدر شده  درگیر واکسینه
موارد شدید، ترشح بزاق و در  ، دراهگزارشاز در برخی

. نفخ متوسط و اسهال دیده شده است ،موارداز برخی 
شامل کهیر، ادم آنژیونروتیک و رینیت  ،هاي بعدي نشانه

ممکن است شدید باشد و  ،لرزش عضالت. باشد می
. یابدبگراد افزایش  سانتی يدرجه 5/40به  گاهیي بدندما
؛دیده شده استتنگی نفس و آمفیزم  موارد، از برخیدر 

 ،ساعت اولیه 24در  م معموالًیدر اکثر موارد، عالالبته 
ممکن است  ،کند و اگر آمفیزم رخ داده باشد فروکش می

Pearson(تنگی نفس ادامه یابد 1984(.
دقیقه بعد  20الی  15ها حدود  واکنش ،مالیم در موارد

اما در موارد شدید  ؛شود از تزریق داخل وریدي ایجاد می
ها اتفاق افتاده و ممکن است  دقیقه بعد از تزریق واکنش 2

.)Black 1979(دقیقه تلف شود 10الی  7دام در عرض 
کثر ادقیقه و حد 30قل اشروع عالیم حد،مطالعه این در
.بودساعت بعد از تزریق  12

کالپس،  به صورتم بالینی یعال، يدیگر يدر مطالعه
، نیستاگموس، 3م ناراحتی شدید دامیتنگی نفس، عال

آلود از  کبودي پوست، سرفه و خروج مایع کف
 حاضريگزارش شده است که با مطالعه،هاي بینی سوراخ

.)Omidi 2009(خوانی داشتهم
، حاضر يمطالعه يهاي تلف شدهدام کالبدگشاییدر

با این عالیم نیز مشاهده گردید که  ادم و پرخونی ریوي
 Omidi(داشتخوانی هم ،امیدي و همکاران يمطالعه

آمفیزم ریوي نیز  ،هاي ریهدر بعضی از قسمت). 2009
 Pearson(بوده پیرسون عمشاهده شد که مطابق نتایج مطال

که هیپوکسی و سیانوزه شدن رسد به نظر می). 1984
ریوي بوده باشد  و آمفیزم پرخونیادم، سببا به همخاط

پنه ظاهر عالیم تاکی ،که متعاقب هیپوکسی ایجاد شده
.شودمی

1- Broncho spasm
2- Severe pulmonary congestion
3- Paddeling



. . . تزریق واکسن  پس ازي وقوع شوك آنافیالکسی مطالعه

1394119پاییز، 3مجله دامپزشکی ایران، دوره یازدهم، شماره 

که مدت  یگاوهایدر ن، اطبق مطالعات سایر محقق
ادم شیردان و باشد، آنافیالکسی طوالنی  ابتال بهزمان 
در . )Gershwin 2001(شود ظاهر میي کوچک نیز  روده

ادم دستگاه گوارش مشاهده نشد که  ،حاضر يمطالعه
.ها بودمرگ سریع دام سبباحتماالً به 

در مطالعات کلینیکال پاتولوژي، افزایش قابل 
.شد و نوتروپنی مشاهده  PCV1دراي  مالحظه

هیستامین مصرف  براي درمان آنافیالکسی، آنتی
 ،ثر است که علت آلرژيؤمحدودي دارد و فقط زمانی م

اما کورتیکواستروئیدها کاربرد بسیار  ؛هیستامین باشد
التهاب داروهاي ضداز سویی . اي دارند گسترده

فنیل  غیراستروئیدي شامل استیل سالیسیلیک اسید،
ترین بیش ،بوتازون، مکلوفنامیک اسید و دگزامتازون

این داروها با جلوگیري از سنتز . کاربرد را دارند
در بررسی . شوند باعث کاهش التهاب می ،پروستاگلندین

به مدت  ،واکسن يدریافت کننده حاضر، تمامی گاوهاي
ساعت پس از تزریق واکسن تحت نظر بودند و به  24

داروي بالفاصله  ،دادندعالیم غیرطبیعی نشان گاوهایی که 
لیتر حاوي هر میلی(لیتر میلی 15دگزامتازون به میزان

)گرم دگزامتازون به صورت فسفات سدیم بودمیلی 63/2
هاي درگیر، عالوه دامه ب؛شدتزریق ،براي هر رأس گاو

 45يگرم به ازامیلی 30داروي آتروپین سولفات به میزان 
 ياهرغم اقدامیعل. کردنددریافت  ،کیلوگرم وزن بدن

رأس از گاوها تلف شدند که به دلیل  3،صورت گرفته
.شدت زیاد عالیم بود

هاي ازدیاد واکنشباید اشاره شود که  ،در پایان
تزریق  يحساسیت در حیوانات مزرعه معموالً در نتیجه

از باکترینی که در مواقع استفاده ویژه ه سرم و باکترین و ب
.شودمیایجاد  ،در معرض سرم هترولوگ قرار گرفته

تر ها بیش واکنش ازدیاد حساسیت در برخی از نژادها و گله
 ياحتماالً استاندارد کردن پروتکل تهیه. افتد اتفاق می

کشت باکتري منجر به کاهش  يویژه مرحلهه واکسن و ب
. هاي ازدیاد حساسیت دام شودموارد بروز واکنش
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Anaphylactic shock after use of bovine Pasteurella vaccine in East 
Azerbaijan dairy herd 

Qasemi-Panahi, B.1; Lotfi, I.2; Arfaei Akhoole, A.3; Moghaddam, Gh.A.4 and Mohebbi, M.5

Received: 22.07.2014 Accepted: 03.01.2015

Abstract
Anaphylactic shock in farm animals after use of some drugs and biologic reagents is usual. 

In September of 2013, Pasteurella vaccines were injected to in 1200 non-pregnant cows and 
calves that were older than 3 months. Thirty minutes to 12 hours after vaccination, confusion, 
collapse, hypoxia, hypotension, orbital edema, tachypenea, tachycardia and cyanotic mucous 
membranes were seen. Furthermore, in some cases, the sign of sweating, nausea, dyspnea and 
profuse sweating discharge of eye, mouth and nose were seen and 3 cows were died. 
Emphysema, edema and lung congestion were seen at necropsy. A significant increase in the 
number of RBC and neutropenia was observed. According to the history, clinical and 
laboratory findings and necropsy, anaphylactic shock caused by vaccine side was detected. 

Key words: Pasteurella vaccine, Anaphylaxis, Dairy cattle
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