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 پژوهش در تهيه واکسن پلي واالن کلستريديائي توکسوئيد خالص و مقايسه ان با واکسن پلي واالن باکترين
  محسن موسوي شوشتري-*رضا پيله چيان لنگرودي

  موسسه تحقيقات واآسن وسرم سازي رازي
 ۴۵٧٠٠٣٨  --بخش تحقيق و توليد واآسنهاي بيهوازي:

r.pilehchian@rvsri.com 
 :چكيده
) . آلومينيوم هيدروکسيد( گروه اول واکسن پلي واالن باکترين توليد شده در شيشه و  جذب شده روي ژل. ن پژوهش سه گروه واکسن تهيه شددر اي

گروه سوم واکسن باکترين و توکسوئيد ). آلومينيوم هيدروکسيد( گروه دوم واکسن پلي واالن باکترين توليد شده در فرمانتور و جذب شده روي ژل
.  نوع واکسن پلي واالن کلستريديائي توليد شده ٣بنابر اين مجموعا ) آلومينيوم هيدروکسيد(  واالن  توليد شده در فرمانتور و جذب شده روي ژلپلي

کليه .  ليتري توليد گرديد ١٢ ليتري   و سه نوع ديگر در فرمانتور تحقيقاتي ٢٠به اين صورت که يک نوع از اين واکسن ها در شيشه هاي 
نوع واکسن فوق الذکر انجام گرفت و نتايج حاکي ٣ براي هر يک از  potency و safety،toxicity abnormal from Freedomآزمايش هاي 

از آن است کليه واکسن هاي فوق الذکر کارآئي داشته و قابل استفاده هستند ولي واکسن توکسوئيد توليد شده در فرمانتور و اولترافيلتر ، بهترين 
 .ه را مي دهد نتيج

 :مقدمه 
بيماري هاي ناشي از کلستريديومها در اغلب دامداري هاي ايران وجود داشته که موجب تلفات در گوسفند و بز مي 

براي پيشگيري بيماريهاي مذکور واکسن براي هر يک به تنهايي موجب اشکاالتي براي واکسيناتورها مي گردد . گردد 
زي که به منظور پيشگيري از چندين بيماري به کار مي رود مستلزم چند تزريق ، مصرف جداگانه واکسن هاي بيهوا. 

اگر بتوان چنين واکسني توليد کرد که شامل چند واکسن باشد بسيار . رفت و آمد مکرر و صرف هزينه اي زياد است 
کرد که اين امر با بسيار قوي توليد ) زهرابه ها ( بدين منظور در درجه اول بايد آنتي ژن هاي . مطلوب است 

سپس با تغليظ و تخليص زهرابه ها و در . فرمانتور و ايجاد تغييرات در محيط و شرايط رشد باکتري انجام پذير است 
. نهايت با تنظيم فرمول واکسن چند گانه از نظر در صد ترکيبي هر يک از واکسن ها ، واکسن چند گانه توليد ميگردد 

 .  چند گانه مطابق استاندارد هاي بين المللي توليد و کنترل شودموضوع مهم اين است که  واکسن
در اين طرح سعي بر اين بوده است  که به روش مناسب تصفيه و رسيدن به توکسوئيد خالص دست يافته و واکسن 

لوب اين حاصله را از نظر قابليت ايمني زائي با واکسن پلي واالن باکتري مقايسه نمائيم تا در صورت حصول نتايج مط
روش در توليد انبوه واکسن نيز بکارگيري و موجب بهبود کيفيت توليد و سهولت حمل و نقل ، بسته بندي عرضه و 
استفاده در دامداري گردد ، و نهايتا بتوان با روش ساده تري از ضايعات حاصله از اين بيماري جلوگيري نموده و به 

 .ک نمود توليد بيشتر فرآورده هاي دامي خصوصا گوشت کم
:مواد و روشها  

سيستئين Na2HPO4   -  -   NaCl –پپتون  :  B براي کلستريديوم پرفرينجنز تيپ -١-١:محيطهاي کشت -١
 –پپتون  :  C براي کلستريديوم پرفرينجنز تيپ - -١-٢ : DI.W و T.V-  گلوکز- عصاره مخمر-هيدروکلرايد

Na2HPO4   -  -   NaClمحلول - گلوکز T.V  -   :DI.Wبراي کلستريديوم پرفرينجنز تيپ ١-٣ D  :  پپتون– 
Na2HPO4   -  -   NaClمحلول - دکسترين  :T.V.    DI.W.    – ۴-پپتون  :     سپتيکوم  براي کلستريديوم-١– 
Na2HPO4   -  -   NaCl گلوکز  – سيستئين هيدروکلرايد  : DI.W.    – ۵-پپتون : نووآي   براي کلستريديوم-١– 
Na2HPO4   -  -   NaClپودر جگر  - سيستئين هيدروکلرايد DI.W.    –  

 سوشهاي باکتريائي -٢
C.P.D ( CN 409) :C.P.B (CN 228):C.P.C ( CN 301):Clostridium septicum ( CN 913) 
Clostridium Novoei type  B ( CN 804) 

 ليتري٢٠ظروف شيشه اي پيرآس  -٣ -١:ظرف شيشه اي  -٣
 .وکسومات براي ايجاد شرائط بيهوازي دستگاه آن-۴
 ليتري ساخت سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مجهز به همزن در آف ١٢فرمانتور تحقيقاتي : فرمانتور  -۵

 .محفظه و پمپ پريستاليتك جهت انتقال مواد مورد تلقيح به درون محفظه فرمانتور
 ميکرون و ٢/٠ سارتوکون ساحت کارخانه سا رتريوس ومدولها ي از سيستم اولترا فيلتراسيون ميني:  اولترا فيلتر-۶

 .    کيلودالتون جهت استحصال توکسوئيد استفاده گرديد١٠٠
 : روش کشت در ظروف شيشه اي-٧

 ليتري منتقل ٢٠ا به ظرف شيشه اي  ر١ آشت موضوع بند هاي محيط از هريک  ازليتر ١۶ :روش استريل  -الف
 . ميرسانيم٥/٧ را به pH استريل نموده و ١٢١  oC  دره دقيق١٥آرده و در شرايط 

بااستفاده از بويون مغذي از آمپول   آلستريديوم  فريزدراي شدههاي محتلفسوش: آماده سازي سوش براي تلقيح  -ب 
 ٣٧ oC ساعت در جار بي هوازي ٢٤برداشت شده  وبه لوله آزمايش حاوي محيط جگر انتقال داده شده و به مدت 

محيط جگر ، پاساژ داده شده و مجددًا به ٤٠٠ ميلي ليتري حاوي ٥٠٠پس از طي اين دوره به ارلن. به ميگرديداينكو



 

 

oC آنترل استريليتي در آليه .  اينكوبه گرديده و پس از اين مدت آماده تلقيح است ٣٧
 .هده مستقيم با ميكروسكوپ صورت ميگرفت ژلوز مغذي و مشا.موارد فوق با استفاده از بويون مغذي 

 ليتر محيط ١۶ ليتري حاوي ٢٠ با استفاده از پپيت و در مجاورت شعله به هر شيشه ٣٧ oCدر گرمخانه : تلقيح  -ج
 .ده ميشدوسوسپانسيون فعال باآتري افز% ١٠آشت استريل 

 وبدون بهم pHيط ساآن بدون تنظيم  و در شرا٣٧ oC ساعت در ٤٨  تا ٢۴ آشت باآتري بمدت: آشت وبرداشت  -د
در اين هنگام با افزودن فرم آلدهيد .  سقوط ميكند ٥/٦ تا ٦ به حدود طي اين مذت پس از pHخوردن صورت پذيرفته و 

شد نمونه مي تنظيم ٧ رويpHبا افزودن سود سوزآور .  در هزار عمليات دتوآسيفيكاسيون آغاز ميگرديد٦به ميزان 
. استفاده ميگرديدMLDاآتري صورت گرفته و نمونه جهت انجام  آزمايش گيري از آشت فعال ب

 ماه ٢ قرارگرفته و سپس براي مدت ٣٧ oCروز در گرمخانه ١٠سوسپانسيون فرمله شده بمدت   :دتوآسيفيكاسيون -ه 
.  منتقل ميگرديد تا دتوآسيفيكاسيون آامل شود ٤-٨ oCبه سردخانه 

  روش کشت در فرمانتور- ٨ 
را به درون محفظه فرمانتور انتقال داده ، ١ آشت موضوع بند هاي محيط از هر يک ار  ليتر٨:  روش استريل -الف

 صورت گرفته و پس از گذشت اين دوره و رسيدن به ١٢١ oC دقيقه در ١٥سپس استريل آن در داخل فرمانتور به مدت 
oC ن بهم زن در هنگام استريل سرعت دورا.  ، نمونه گيري صورت ميگرفت ٣٧RPM بوده و در هنگام نمونه ٥٠ 

 .گيري بهم زن خاموش ميشد از اين نمونه جهت آنترل استريليتي محيط آشت فرمانتور استفاده ميشد
بااستفاده از بويون مغذي از آمپول   آلستريديوم  فريزدراي شدههاي محتلفسوش:  آماده  سازي سوش براي تلقيح  -ب

 ٣٧ oC ساعت در جار بي هوازي ٢٤ش حاوي محيط جگر انتقال داده شده و به مدت برداشت شده  وبه لوله آزماي
محيط جگر ، پاساژ داده شده و مجددًا به ٤٠٠ ميلي ليتري حاوي ٥٠٠پس از طي اين دوره به ارلن. اينكوبه ميگرديد

نترل استريليتي در آ.  و پس از اين مدت آماده تلقيح است کشت داده شده ٣٧ oC ساعت در جار بي هوازي ٢٤مدت 
 .ژلوز مغذي و مشاهده مستقيم با ميكروسكوپ صورت ميگرفت .آليه موارد فوق با استفاده از بويون مغذي 

بااستفاده از پمپ پريستالتيك بدرون محفظه فرمانتور صورت ميگرفت در اين هنگام بهم زن خاموش نگاه : تلقيح - ج
 .داشته ميشد

 ساعت بطول ميانجاميد و در ششمين ساعت و همچنين در ١٢ از تلقيح حداآثر دوره آشت پس:  آشت و برداشت -د
 در ٦پايان اين دوره آشت غير فرمله برداشت شده ، براي ساير فعاليتها در نظر گرفته ميشد ، و فرم آلدهيد به ميزان 

 . در تمامي مراحل گشت ثابت نکهداري مي شدpH .هزار افزوده ميشد 
 روز در داخل فرمانتور مراحل انكوباسيون  و دتوآسيفيكاسيون را طي ٥سوسپانسيون براي مدت   دتوآسيفيكاسيون-ه

 نگهداري ٨-٤ oC ماه در سردخانه ٢ ليتري انتقال داده شده و براي مدت ١٠آرده پس از آن به ظروف شيشه اي 
.ميگرديد

 )  ميکرون٢/٠مدول (ن ميکروفيلتراسيو-٩-١: توکسوئيد به روش اولترا فيلتراسيوناستحصال  -٩
 ) کيلو دالتون١٠٠مدول( اولترافيلتراسيون-٩-٢
در صدهاي مختلف از تيپهاي محتلف باکتري کلستريد يوم پرفرينجنر و کلستريد يوم سپتيکوم :  فرموالسيون واکسنها-١٠

 Bديوم پرفرينجنر تيپ در همه اين واکسنها آنا کالچر کلستري. وکلستريد يوم نووآي براي تهيه واکسن در نظر گرفته شد
ولي .وکلستريديم سپتيکوم استفاده گرديدD  و C و  کلستريديوم نووآي و از توکسوئيد کلستريديوم پرفرينجنر تيپهاي
 . درمورد واکسن اولترا فيلتري از توکسوئيد و آناکالچر استفاده گرديد

١١- MLD 
 Freedom from Abnormal toxicityآزمايش  -١٢
  safety test )آزمايش بي ضرري  -١٣
 )potency(توان ايمني زائي  -١۴

 :نتايج.
  ديده می شود٧ تا ١نتايج در جداول 

واکسن نوع سوم تکراراول تا  سوم از (  عيار پادتنهاي اپسيلون و بتا در سرم خون گوسفندان تزريق شده با بهترين واکسن
فرمانتور همراه با توليد شده در  % . ١٫۵سيد     مخلوط واکسن توکسوئيدي باکترين جذب شده روي ژل آلومينيوم هيدروک

 .  مشاهده ميگردد٨در جدول  .)pHتنظيم 
 :بحث

توليد فرآورده هاي بيولوژيک جديد و مؤثرتر  در سطح کشور داراي ارزش صادراتي بوده واز ابزارهاي  موثر در درآمد 
يليون دز واکسن ها ي بيهوازي دريافت مي دارد  م١٢٠جمعيت گوسفند و بز کشور که ساالنه در حدود . ارزي کشور است

، با تجويز اين واکسن موثر نه تنها در مقابل اين بيماري ها مصون مي گردد بلکه ايجاد اين مصونيت به طور يکجا 



 

 

د و بنابر اين مي توان اين واکسن چند گانه کلستريديائي را پس از توليد آزمايشگاهي به توليد انبوه رسان. صورت مي گيرد 
) . ١(تا کنون بيماري هاي ناشي از باکتري هاي بيهوازي دامها در ايران شناسائي شده است .در سطح کشور مصرف نمود 

اين بيماري ها عبارتند از اسهال عفوني بره هاي نوزاد ، استراک گوسفندهاي بالغ ، قلوه نرمي يا آنتروتوکسمي بره و 
با توجه به اينکه تزريق جداگانه واکسن براي .  بالغ و غانفراياي عفوني کبد گوسفند گوسفندهاي بالغ ، براکسي گوسفندهاي

هر يک از اين بيماري ها در دامداري ها کاري مشکل و غير عملي است بنابراين بايستي يک واکسن چند تائي موثر با 
ل آناکالچر با استفاده از فرمانتورهاي در حال حاضر واکسن چند تائي بشک.استانداردهاي بين المللي تهيه و توزيع گردد 

بخش تحقيق .بزرگ و رعايت استاندارد هاي بين المللي تهيه و توزيع مي گردد که رضايت بخش در دامداري ها مي باشد 
و توليد واکسن هاي  بيهوازي موسسه رازي واکسن سه تائي اسهال عفوني بره هاي نوزاد ، استراک و آنتروتوکسمي 

 واکسن پلي واالن ١٣۶٨از سال ) . ٣(واکسن غانفراياي کبد گوسفند را تهيه و توليد نموده است و ) ٢(گوسفند 
در فرمانتورهاي بزرگ ساخت ايران ، ساخت ، تهيه و ) ۴(آنتروتوکسمي و براکسي گوسفند و واکسن شاربن عالمتي گاو 

ران موسسه ولکام انگلستان واکسن چند تائي براي مبارزه با اين بيماري ها ، اولين بار پژوهشگ.توليد گرديده است 
سپس موسسات ديگر اروپائي و آمريکائي واکسن هاي کلستريديائي ). ۵(کلستريديائي تهيه و به بازار عرضه نمودند 

 ۵( در اين طرح پژوهشي کوشش به عمل آمده است که يک واکسن چند تائي کلستريديائي ) . ۶(مشابهي توليد نمودند 
بشکل آناکالچر توکسوئيد تهيه و عيار واکسن هاي آزمايشي در دام هاي هدف بر طبق ) واکسن واکسن در يک 

واکسن هاي تهيه شده جداگانه بشکل آناکالچر توکسوئيد به نسبت هاي .استانداردهاي بين المللي ارزيابي و مقايسه گردند 
 واکسن هاي کلستريديائي آناکالچر و توکسوئيد )٧(ترسيب  گرديد ) ژل ( مورد نظر مخلوط و با آلومينيوم هيدروکسيد 

جداگانه به دام هاي آزمايشگاهي و گوسفند از نظر بي ضرري و موثر بودن تزريق و عيار واکسن ها طبق استانداردهاي 
ر در اين تحقيق مشخص گرديد که عيار واکسن کلستريديائي چند تائي آنا کالچ. بين المللي ارزيابي و مقايسه گرديده اند 

واکسن کلستريديائي چند تائي آناکالچر نيز کارآئي خوبي از نظر . قوي تر از واکسن آناکالچر بوده است , توکسوئيد
با توجه باينکه وجود فرمانتورهاي بزرگ ساخت ايران و با استفاده از اولترافيلتر تهيه و ) ٨(استانداردهاي بين المللي دارد 

توليد انبوه واکسن پلي واالن کلستريديائي به روش , ئيدي را امکان پذير نمايد توليد واکسن هاي کلستريديائي توکسو
در دامداري هاي ) کلستريديوم ها ( توکسوئيد مي تواند در آينده در مبارزه با بيماري هاي ناشي از باکتري هاي بيهوازي 

گردد که لوازم ضروري مانند با نتايج حاصله از اين طرح پژوهشي پيشنهاد مي . کشور نيز مفيد و موثر باشد
با استفاده از فرمانتورهاي بزرگ براي توليد انبوه واکسن هاي چند تائي تهيه و  ) cross-flow( اولترافيلترهاي بزرگ 

توليد گرديده ) ژل ( واکسن چند تائي که به شکل توکسوئيد و همراه با ياور آلومينيوم هيدروکسيد . مورد استفاده قرار گيرد 
شايان ذکر است که عالوه بر تزريق واکسن ، رعايت .ي تواند دام ها را بر ضد بيماري هاي فوق الذکر حمايت نمايد باشد م

نکات بهداشتي توسط دامداران مي تواند نقش مهمي در کاهش بيماري هاي ناشي از باکتري هاي بيهوازي در دامداري ها 
لوگيري از پر خوري شير در بره ها ، جلوگيري از پر خوري علوفه در ج: دستورات مهم بهداشتي عبارتند از . داشته باشد 

هنگام تعليف دام ها در مزارع ، جلوگيري از تعليف علوفه يخ زده در مزارع ، خوراندن قرص هاي ضد کرم هاي کبد در 
.  دامپزشکي مي باشد توليد اين واکسن در راستاي افزايش سطح بهداشت دام و توليد بيشتر فرآورده اي.گوسفند هاي جوان 

بيماري هاي ناشي از باکتري هاي بيهوازي به طور مستقيم و غير مستقيم نه تنها باعث مرگ و مير در جمعيت دامي کشور 
پيشگيري از اين بيماريها . بخصوص گوسفند و بز مي گردند بلکه باعث کاهش رشد و توليد فرآورده هاي دامي مي گردند 

 از هر جهت اقتصادي بوده و از سوي ديگر مرتبط با برنامه توسعه کشور در زمينه دامپزشکي با واکسني موثر بطوريکجا
 .و دامپروري مي باشند 
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 :جداول
در شيشه هاي توليد شده  % .  ١٫۵واکسن پلي واالن باکترين جذب شده روي  آلمينيوم هيدروکسيد :  واکسن نوع اول-١

  .pHبدون تنظيم ) بن بن (  ليتري ٢٠
 ١- تکرار اول جدول-١-١

ماده  درصد شکل داروئي ترکيب واکسن
 فعال

 (IU)عيار ماده فعال

٧/β ۵ ١٠ آناکالچر   Bيوم پرفرينجنز تيپ کلستريد  
٧/β ۵ ١٠ آناکالچر C کلستريديوم پرفرينجنز تيپ  

 ε ۵ ۴٠ آناکالچر   Dکلستريديوم پرفرينجنز تيپ 
 غير فعال α ١٠ آناکالچر      سپتيکوم کلستريديوم
 α ۵ ٢٠ آناکالچر نووآي کلستريديوم

 - - ١٠ - )ژل(آلومينيوم هيدروکسيد
 ٢-جدول: رار دوم تک-١-٢

 (IU)عيار ماده فعال ماده فعال درصد شکل داروئي ترکيب واکسن
٧/β ۵ ١٠ آناکالچر   Bکلستريديوم پرفرينجنز تيپ   
٧/β ۵ ١٠ آناکالچر C کلستريديوم پرفرينجنز تيپ  

 ε ۶ ۵٠ آناکالچر   Dکلستريديوم پرفرينجنز تيپ 
 MLD ٢ α ٢٠ آناکالچر      سپتيکوم کلستريديوم
 α ۴ ١٠ آناکالچر نووآي کلستريديوم

 - - ١٠ - )ژل(آلومينيوم هيدروکسيد
 
توليد شده در  %. ١٫۵) آلومينيوم هيدروکسيد( واکسن پلي واالن باکترين جذب شده روي ژل:  واکسن نوع دوم- ٢

  .pHفرمانتور همراه با تنظيم 
 ٣-جدول:  تکرار اول-٢-١

 (IU)عيار ماده فعال  فعالماده درصد شکل داروئي ترکيب واکسن
۵/٧ آناکالچر   Bکلستريديوم پرفرينجنز تيپ   β ۵/٧  
۵/٧ آناکالچر C کلستريديوم پرفرينجنز تيپ  β ۵/٧  

 ٣ ε ۴۵ آناکالچر   Dکلستريديوم پرفرينجنز تيپ 
٢  α ١۵ آناکالچر      سپتيکوم کلستريديوم MLD    
α ۵/۴ ١۵ آناکالچر نووآي کلستريديوم  

 - - ١٠ - )ژل(ينيوم هيدروکسيدآلوم
 ۴-جدول:  تکرار دوم-٢-٢

 (IU)عيار ماده فعال ماده فعال درصد شکل داروئي ترکيب واکسن
 ١٠ β ١٠ آناکالچر   Bکلستريديوم پرفرينجنز تيپ 
 ١٠ β ١٠ آناکالچر C کلستريديوم پرفرينجنز تيپ

 ε ۵ ۵٠ آناکالچر   Dکلستريديوم پرفرينجنز تيپ 
 MLD ٢ α ١٠ آناکالچر      سپتيکوم يومکلستريد

 ٣ α ١٠ آناکالچر نووآي کلستريديوم
 - - ١٠ - )ژل(آلومينيوم هيدروکسيد

 %. ١٫۵) آلومينيوم هيدروکسيد( واکسن پلي واالن آنا کالچر و توکسوئيدي جذب شده روي ژل:  واکسن نوع سوم- ٣ 
 . و تخليص شده به وسيله سيستم  اولترافيلتراسيون   و تغليظpHفرمانتور همراه با تنظيم توليد شده در 

 



 

 

 ۵-جدول:  تکرار اول-٣-١
 (IU)عيار ماده فعال ماده فعال درصد شکل داروئي ترکيب واکسن

β ۵/۴ ٣ آناکالچر   Bکلستريديوم پرفرينجنز تيپ   
β ۵/۴ ٣ توکسوئيد C کلستريديوم پرفرينجنز تيپ  

٢/ε ۵ ۵ سوئيدتوک   D کلستريديوم پرفرينجنز تيپ   
 ٢MLD (Resiste) α ۴ توکسوئيد      سپتيکوم کلستريديوم
 ٢ α ۴ آناکالچر نووآي کلستريديوم

 - - ١٠ - )آلو مينيوم هيدروکسيد( ژل
۶/٧٠ - سرم فيزيولوژي  - - 

۴/٠ - فرم آلد هيد  - - 
 ۶- تکراردوم جدول-٣-٢

 (IU)عالعيار ماده ف ماده فعال درصد شکل داروئي ترکيب واکسن
β ۵/۴ ۴ آناکالچر   Bکلستريديوم پرفرينجنز تيپ   
β ۵/۴ ۴ توکسوئيد C کلستريديوم پرفرينجنز تيپ  

 ε ۴ ٨ توکسوئيد   D کلستريديوم پرفرينجنز تيپ 
 MLD (Resiste) ٣ α ۵ توکسوئيد      سپتيکوم کلستريديوم
٣/α ۵ ۵ آناکالچر نووآي کلستريديوم  

 - - ١٠ - )کسيدآلو مينيوم هيدرو( ژل
۶/۶٣ - سرم فيزيولوژي  - - 

۴/٠ - فرم آلد هيد  - - 
 ٧- تکرارسوم جدول-٣-٣

عيار ماده  ماده فعال درصد شکل داروئي ترکيب واکسن
 (IU)فعال

 ١٠ β ۶ آناکالچر   Bکلستريديوم پرفرينجنز تيپ 
 ١٠ β ۶ توکسوئيد C کلستريديوم پرفرينجنز تيپ

 ε ۶ ١٠ توکسوئيد   Dتيپ  کلستريديوم پرفرينجنز 
 α ۴MLD ٧ توکسوئيد      سپتيکوم کلستريديوم

(Resiste) 
 α ۵ ٧ آناکالچر نووآي کلستريديوم

 - - ١٠ - )آلو مينيوم هيدروکسيد( ژل
۶/۵٣ - سرم فيزيولوژي  - - 

۴/٠ - فرم آلد هيد  - - 
 
 
 
 

  تزريق شده با بهترين واکسنعيار پادتنهاي اپسيلون و بتا در سرم خون گوسفندان :٨ -جدول
 عيار  اپسيلون و بتا در سرم خون گوسفندان تزريق شده نوع واکسن

واکسن  دو هفته بعد از تزريق دوم دو هفته بعد از تزريق اول قبل از تزريق
توکسوئيدي 

 باکترين
 اپسيلون بتا اپسيلون بتا اپسيلون بتا

 ٣ ١۴ ٣/١ ٢/۴ ٣/٠ ۵/٠ تکرار اول
 ۴ ١۶ ٢ ٢/۴ ٣/٠ ۵/٠ تکرار دوم
 ۶ ١٧ ۵/٢ ۵ ٣/٠ ۵/٠ تکرار سوم
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