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Abstract 

Background: Noticing the sensitivity of measles virus to temperature and light, maintaining 
its stability is highly important in live vaccines.  The aim of the study is to evaluate the stability of 
measles vaccine produced by AIK-C strain.  

Materials and Methods: In this experimental study, three lyophilized vaccine vials were 
incubated at 37˚C for one week and their stability was evaluated via accelerated test. In addition, 
reconstituted vaccines were incubated at 4˚C, 25˚C, and 37˚C for 0, 4, 8, 12, 16 hours after 
reconstitution and their remaining infectious virus titer was measured using CCID50 method. Half-life 
of the reconstituted measles vaccine was evaluated according to linear regression analysis. 

Results: When the reconstituted vaccine was incubated at 4˚C, 25˚C, and 37˚C, the titer loss 
per hour was equal to 0.05, 0.1 and 0.2 Log10 CCID50, respectively. Also, the half-life of this vaccine at 
these temperatures was 5.31, 2.26, and 1.36 hours, respectively. 

Conclusion:  The loss of potency for measles vaccine produced by AIK-C strain is 0.33 Log 
after storage at 37°C for one week, while the reported amounts for commercial vaccines such as 
Mevilin-L, Attenuvax, Edmonston-Zagreb, and Rimevax are 0.7, 0.7, 1 and 0.78, respectively. 
Lyophilized and reconstituted vaccine containing AIK-C strain is more stable in comparison with 
Edmonston B, Schwartz, Biken-CAM, and Leningrad strains. The stability of the reconstituted AIK-C 
strain vaccine is similar to Moraten strain at 37˚C. 
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 مقاله پژوهشی                                                                                                               مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك

 26-1391،33، شهریور )63شماره پیاپی  (4، شماره15                                                                         سال                                             
 

   AIK-Cبررسی میزان پایداري دمایی واکسن سرخک تولید شده با سویه
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 چکیده
. ن در واکسن زنده بسیار با اهمیت استآ ویروس سرخک به دما و نور، حفظ پایداري با توجه به حساسیت: زمینه و هدف

  .باشد میAIK-C هدف این تحقیق، بررسی پایداري واکسن سرخک تولید شده با سویه 
گراد نگهداري   درجه سانتی37 هفته در دماي 1لیوفیلیز به مدت   ویال واکسن3، در این مطالعه تجربی :ها مواد و روش

 درجه 37و  25، 4چنین واکسن محلول شده در دماهاي  هم. زمون تسریع شده بررسی گردیدآن به روش آ میزان پایداري و
 ساعت پس از محلول کردن، میزان باقیمانده ویروس عفونی به 16و 12 ،8، 4 ،0هاي  گراد نگهداري و در زمان سانتی

نالیز رگرسیون خطی، نیمه عمر واکسن محلول شده آر اساس ب.  ارزیابی شدCCID50روش میکروتیتراسیون با محاسبه 
  .سرخک، محاسبه گردید

گراد نگهداري شد کاهش تیتر واکسن به ترتیب   درجه سانتی37و  25، 4 وقتی واکسن محلول شده در دماهاي :ها یافته
، 31/5ذکور، به ترتیب چنین نیمه عمر این واکسن در دماهاي م هم.  در ساعت بودLog10 CCID50 2/0 و 1/0 ،05/0
  .  ساعت بود36/1 و 61/2

 درجه 37  پس از نگهداري در دمايAIK-C میزان کاهش تیتر واکسن سرخک تهیه شده با سویه :گیري نتیجه
، Mevilin-L ،Attenuvaxهاي تجاري   در حالی که براي واکسنبود log33/0 گراد به مدت یک هفته  سانتی

Edmonston- Zagrebو Rimevax،  لیوفیلیز و محلول  واکسن. گزارش شده است 78/0  و1 ،7/0، 7/0به ترتیب
 پایدارتر است در حالی که لنینگراد و بکن کام، شوارتز، ادمونستون بهاي   در مقایسه با سویه AIK-Cشده حاوي سویه

 . دارد موراتنگراد میزان پایداري مشابه سویه  درجه سانتی37در حالت محلول شده و در دماي 
   تیتر ویروس، نیمه عمر، سرخک، واکسن:واژگان کلیدي
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 مقدمه
 باشد واگیردار میسرخک یک بیماري ویروسی 

 تا 2000هاي  فاصله سالن در آکه میزان مرگ و میر ناشی از 
کنی این  ریشه. )1( درصدکاهش یافته است78 به میزان 2008

. است بیماري یکی از اهداف مهم سازمان بهداشت جهانی
 بهترین ،در راستاي تحقق این هدف، استفاده از واکسیناسیون

با توجه به حساسیت . )2(باشد ترین روش می کاربردي و
ن در واکسن آ پایداري ویروس سرخک به دما و نور، حفظ

هاي تولیدي تاثیرگذار  کیفیت واکسن زنده بسیار مهم و در
، سازمان بهداشت جهانیبر اساس توصیه  .)3(باشد می

 واکسن زنده سرخک از نظر پایداري دمایی باید داراي دو
که پس از نگهداري واکسن لیوفیلیز به  اول این: شرط باشد

 1000گراد حداقل  ی درجه سانت37 هفته در دماي 1مدت 
ز واکسن وجود داشته باشد و وپارتیکل عفونی زنده در هر د

پایان روز هفتم   میزان افت تیتر واکسن در این کهدوم
 CCID50 (cellکمتر ازگراد  درجه سانتی 37 نگهداري در

culture infective dose 50) /dose  log10 1 4(باشد( .
یون، ترکیب رطوبت نهایی واکسن پس از لیوفیلیزاس

پایدارکننده موجود در واکسن، سویه واکسن و شرایط 
نگهداري از جمله عواملی هستندکه در پایداري دمایی 

  .)6، 5(باشند واکسن موثر می
 اولین سویه تخفیف حدت یافته Bادمونستون 
 در تولید واکسن 1963که در سال  ویروس سرخک بود

هاي واکسینال  ویهن سآبه دنبال . )7(مورد استفاده قرارگرفت
هاي متوالی درکشت سلولی حاصل  دیگري از طریق پاساژ

هاي، لنینگراد، ادمونستون زاگرب،  بکن کام، شانگ. شد
هاي  ترین سویه  از جمله مهمAIK-C  وشوارتز، موراتن

 سویه تخفیف حدت AIK-C. )3(واکسن سرخک هستند
 با مریکاآزاي ادمونستون اي است که از سویه بیماري یافته

همکاري موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي ایران 
هاي مختلف  سویه. )8(و موسسه کیتازاتو ژاپن تهیه شده است

زایی، عوارض پس از واکسیناسیون و پایداري  از نظر ایمن
هاي تولیدي با  دمایی متفاوت هستند بنابر این کیفیت واکسن

 .)3(هاي مذکور یکسان نیست سویه

هاي شوارتز،  نه پایداري دمایی سویهاگرچه در زمی
 تحقیقاتی صورت ،و سویه وحشی بکن کام ،L16موراتن، 

، 4(اند مقایسه شده ها با یکدیگر گرفته و پایداري این واکسن
 که از سال AIK-C اما اطالعاتی در زمینه پایداري سویه )9

گرفته و در حال حاضر   در ژاپن مورد استفاده قرار1976
، 3( منتشر نشده استباشد، میصرفی در ایران سویه واکسن م

بررسی دقیق میزان پایداري دمایی این سویه واکسینال، . )10
اطالعات مفیدي را در مورد پایداري واکسن مصرفی در 

حساسیت ویروس سرخک به عواملی . دهد  میبه دستایران 
 از قبیل دما و نور، ضرورت توجه ویژه به شرایط خاص در

با توجه  .گردد ي این واکسن را موجب میحمل و نگهدار
تنوع شرایط اقلیمی در شهرها و  به گستردگی کشور ایران و

صورت عدم رعایت زنجیره سرد،  روستاهاي مختلف، در
با توجه به امکانات و . کارایی واکسن کاهش خواهد یافت

شرایط متفاوت مراکز بهداشتی درمانی شهرها و روستاهاي 
د پایداري ویروس موجود در واکسن  درص100ایران، حفظ 

آن امري مهم و البته  زایی موثر ناشی از  ایمن آنو متعاقب
جزئیات پایداري دمایی  لذا آگاهی کامل از. باشد دشوار می

تحقیقات صورت  بیشتر. سویه واکسن ارزشمند خواهد بود
ها، به بررسی پایداري  گرفته در زمینه پایداري واکسن

فیلیز پرداخته است و اطالعات کمی در واکسن در حالت لیو
نها در آها پس از محلول کردن مورد پایداري دمایی واکسن

 دوزي سرخک پس از محلول 10واکسن . )11(دسترس است
 نفر، براي مدتی در حالت 10شدن به دلیل استفاده براي 
سازمان بر اساس توصیه . شود محلول شده نگهداري می

هاي  ها، ویال ازنده واکسنهاي س  و شرکتبهداشت جهانی
 4 ساعت در دماي6-8توان به مدت  محلول شده را فقط می

نگهداري کرد زیرا پس از محلول سازي گراد  درجه سانتی
ن نیز آلودگی آ و احتمال هدرک  تیتر واکسن به سرعت افت

ن است تا عالوه آدر این پژوهش سعی بر . )12(شود بیشتر می
در ) AIK-C سویه( خکبر بررسی پایداري واکسن سر

ن در طول چند ساعت آحالت لیوفیلیز، میزان پایداري دمایی 
 . پس از محلول کردن نیز سنجیده شود
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  مواد و روش ها
-AIKشت سویه کجهت در این مطالعه تجربی، 

C،هاي دیپلوئید انسانی  سلول سرخک(MRC-5) در 
شت داده تک الیه اي کفالسک کشت سلولی به صورت 

چند )  سیگماشرکت( 199ها توسط محیط  لولسپس س. شد
 ویروس سرخک با AIK-Cسویه  بار شستشو داده  شده و

(Moltiplicity of Infection)MOI 1 ها   به سلول10 به
درجه  33ها در محیط تاریک و دماي  فالسک. اضافه شد

 با مشاهده حدود هفتاد درصد. نگهداري شدندگراد  سانتی
، در روز (cytopathic effect- CPE) سایتوپاتیکاثرات 

 ساعت در دماي 12ها به مدت  هشتم پس از تلقیح، فالسک
سپس ویروس برداشت شد و . قرارگرفتگراد  درجه سانتی 4

 نگهداري گراد  درجه سانتی-70 تا زمان مصرف در دماي
  .شد

 ویروس به همراه این کهالزم به ذکر است به دلیل 
راي جداسازي بقایاي هاي دیپلوئید برداشت شد ب سلول

 دقیقه 30سلولی قبل از تهیه بالک، ویروس برداشتی به مدت 
  .گراد سانتریفیوژ شد  درجه سانتی4در دماي 

 تهیه بالک واکسن و لیو فیلیزاسیون
با ) 1:1(هاي برداشت شده به نسبت مساوي ویروس

پایدارکننده مخلوط شد و جهت تعیین میزان تیتر ویروس 
پس از . برداري گردید یلیزاسیون، نمونهزنده قبل از لیوف

اي تیره  هاي شیشه سانتریفیوژ کردن، بالک تهیه شده در ویال
درجه  -50هاي واکسن در دماي  ویال. رنگ تقسیم شد

 یک توسط درون لیوفیلیزاتور بارگذاري شد و گراد سانتی
ها به وسیله  در پایان، واکسن.  ساعته لیوفیلیزگردید48برنامه 

ومینیومی پوشانده شده و تا زمان استفاده در دماي لآپوشش 
  .نگهداري شدگراد  درجه سانتی -70

 براي ارزیابی پایداري واکسن به روش
Accelerated Test ، 3حالت لیوفیلیز به   ویال واکسن در

 و درگراد  درجه سانتی 37 خانه مدت یک هفته درگرم
در  ویال 3چنین   هم.شرایط بدون نور قرار داده شد

ها  گرفت سپس واکسن  قرارگراد درجه سانتی -20فریزر

نها به روش آب مقطر، محلول شده و عیار آلیتر میلی 1توسط
  .گیري شد  اندازهCCID50میکروتیتراسیون و محاسبه 

جهت بررسی پایداري واکسن در حالت محلول 
ب آهاي واکسن لیوفیلیز در ، ویال)Reconstituted(شده 

ورده شده و به صورت آلت محلول درمقطر استریل به حا
نگهداري گراد  درجه سانتی 37 و 25 ،4 دماهاي جداگانه در

 ساعت از زمان محلول کردن 4سپس به فاصله زمانی . شد
برداري  نمونه)  ساعت پس از محلول کردن16 و12 ،8، 4، 0(

گیري تیتر  هاي برداشت شده تا زمان اندازه نمونه. شد
  . نگهداري شدندگراد درجه سانتی -70 ویروس، در فریزر

  عیار سنجی به روش میکروتیتراسیون
زمون عیار سنجی، پلیت کشت آجهت انجام 

به همه . اي مورد استفاده قرار گرفت  خانه96سلولی 
هاي کنترل   میکرولیتر و در چاهک50ها به میزان  چاهک

 2حاوي )  مركشرکت (DMEM میکرولیتر از محیط 100
 میکرولیتر 100سپس .  اضافه شددرصد سرم گوساله

و ) لیتر میلیسلول در هر Vero)105 × 2  سوسپانسیون سلولی
 تا 10-1 (هاي سریالی ویروس  میکرولیتر از رقت50به میزان 

الزم به ذکر است که براي هر . ها اضافه شد  به چاهک)5-10
هاي کنترل  چاهک.  خانه از پلیت در نظرگرفته شد4رقت 

 میکرولیتر محیط 50 ،ده و به جاي ویروسحاوي ویروس نبو
DMEMن به آماده سازي پلیت، روي آپس از .  دارند

  .ن بسته شدآوسیله چسب میکروپلیت پوشانده شده و درب 
حاوي گراد  درجه سانتی 37 پلیت را در انکوباتور

 10گذشت   درصد دي اکسیدکربن قرار داده و پس از5-4
براي . ثبت گردیدها  در چاهک CPEروز نتایج ایجاد 

 ها، محاسبه میزان ویروس عفونی باقی مانده در واکسن
CCID50 فرمول کربر محاسبه شد  با استفاده از:  

 Log10 CCID50= L- d (S-0.5) L  = بیشترین غلظتی از
فاصله لگاریتمی = d، ویروس که در تست به کار رفته است

  .هاي مثبت مجموع نسبت = S و بین رقتها
 Sigmaماريآا استفاده از نرم افزار بدر پایان 

Plot   نتایج حاصل ارزیابی شد و با استفاده از  11نسخه
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روش رگرسیون خطی، سرعت کاهش تیتر واکسن و نیمه 
  .عمر محاسبه گردید

  
  ها یافته

میانگین مقدار رطوبت باقی مانده در واکسن لیوفیلیزه با 
  .ري شد درصد اندازه گی8/2استفاده از روش کارل فیشر، 

مرحله قبل و پس از نتایج بررسی تیتر ویروس در 
 نشان دادکه در طول مرحله لیوفیلیزاسیون، تیتر لیوفیلیزاسیون

 log10 CCID5025/0 ویروس موجود در واکسن به میزان 
  .یابد کاهش می

  زمون تسریع شده آعیار سنجی واکسن به روش 
درجه  37پس از نگهداري واکسن در دماي 

 log10 ن به میزانآ به مدت یک هفته، تیترد گرا سانتی

CCID50 33/0  کاهش یافت که از نظر استانداردهاي
  .مطلوب استسازمان بهداشت جهانی 

  پایداري دمایی واکسن محلول شده
میزان باقیمانده ویروس عفونی موجود در واکسن 

ساعات مختلف پس از محلول کردن، با محاسبه  در
CCID50تیتر ویروس ). 1جدول( ارزیابی شدAIK-C 

درجه  37  و25 ،4در دماهاي  موجود در واکسن سرخک
 ساعت 8/3 و 8/10، 23به ترتیب در مدت زمان گراد  سانتی

کاهش یافت و براساس توصیه  dose  log10 CCID503/به 
هاي ذکرشده   فقط در طول زمانسازمان بهداشت جهانی

  .استفاده از واکسن مجاز است
د که سرعت کاهش تیتر اد  نتایج حاصل نشان

ن در آویروس در واکسن، پس از محلول کردن و نگهداري 
 ،0565/0به ترتیب گراد   درجه سانتی 37  و25، 4سه دماي 

  .)1نمودار ( در ساعت است219/0و 115/0

بر اساس معادله رگرسیونی حاصل از نتایج، مدت 
زمان کاهش تیتر واکسن به نصف مقدار اولیه براي واکسن 

محاسبه شد که نشان ) AIK-Cسویه (محلول شده سرخک 
ن در دماهاي مختلف آدهنده میزان پایداري دمایی 

  ).2جدول (باشد می
  

پس از AIK-C)  ( نتایج تیتراسیون واکسن سرخک .1جدول 
  C4،˚C 25 ،˚C37˚محلول سازي و نگهداري در دماهاي 

نگهداري 
 واکسن در

˚C37  

نگهداري 
 واکسن در

˚C25  

ي نگهدار
  C4˚ واکسن در

ساعت پس 
از محلول 

  کردن
14/0±13/5 38/0±38/5 25/0±3/5 0  
29/0±63/3 38/0±63/4 25/0±05/5 4  
38/0±88/2 29/0±24/4 14/0±88/4 8  
29/0±46/2 25/0±05/4 14/0±63/4 12  

اندازه گیري 
 نشده

14/0±38/3 14/0±38/4 16  

 گزارش شده است log10CCID50/ml ویال به صورت 3میانگین تیتر  ٭
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 نمودار رگرسیونی واکسن محلول شده سرخک .1نمودار 
(AIK-C) در دماهاي ˚C4،˚C 25،˚C 37  

  
  پس از محلول کردنAIK-C)  ( محاسبات رگرسیون خطی و محاسبه میزان افت تیتر  واکسن سرخک .2جدول 

 نیمه عمر
 )ساعت(

سرعت کاهش   معادله رگرسیون
 تیتر در ساعت

  (C˚) دما   (R)ضریب همبستگی

31/5  y = 30/5  – 0565/0  x 0565/0  log  998/0  4  
61/2  y = 252/5  – 115/0  x 115/0  log  981/0  25  
36/1  y = 839/4  – 219/0  x 219/0  log  963/0  37  
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  بحث 
طول مراحل  میزان کاهش تیتر ویروس در

پایداري دمایی سویه وکاربرد  مانندلیوفیلیزاسیون به عواملی 
تحقیقات قبلی نشان داده است که . پایدارکننده وابسته است

طول مرحله  براي تولید واکسن حاوي سویه ادمونستون، در
 log تا 5/0لیوفیلیزاسیون افت تیتري در حدود 

CCID50/ml 75/0در حالی که، )13( وجود داشته است 
 رحله لیوفیلیزاسیون در طول مAIK-Cکاهش تیتر واکسن

 است که نشان دهنده پایداري بیشتر واکسن حاوي 25/0
 طی مراحل لیوفیلیزاسیون یعنی سرما و  درAIK-Cسویه 

البته متفاوت بودن برنامه لیوفیلیزاسیون و نوع . خالء است
  . پایدارکننده نیز در این اختالف نتایج دخیل هستند

در ویروس سرخک به نور و دما حساس بوده و 
زایی و پایداري خود  اثر مواجهه با این عوامل به مرور عفونت

حساسیت این ویروس به دما به نحوي . )3(دهد را از دست می
است که با افزایش دماي محیط، سرعت غیرفعال شدن 

با توجه به این موضوع، جهت . )14(یابد ویروس افزایش می
حفظ پایداري ویروس در واکسن، از روش خشک کردن 

هاي   شرایط خالء و سرما استفاده شد و تولید واکسندر
مورد واکسن هاي  اما در. )11(لیوفیلیز سرخک رواج یافت

 در جریان  این که اول.لیوفیلیز چند نکته حائز اهمیت است
هاي زنده غیر فعال  مراحل لیوفیلیزاسیون مقداري از ویروس

ن را آ جهت مصرف واکسن باید این کهدوم و شوند  می
هاي  سط حالل مناسب محلول کرد که استفاده از واکسنتو

زي، عدم مصرف سریع و نگهداري پس از محلول وچند د
کردن، باعث کاهش تدریجی تیتر ویروس موجود در 

  .)12(گردد واکسن می
نتایج بررسی سویه وحشی سرخک نشان داده 

درجه  37بی و در دماي آاست که ویروس در محلول 
زایی   درصد از عفونت90ت حدود  ساع2 طی گراد سانتی

بر روي  1959 در سال  بالك.)15(دهد خود را از دست می
او در دو . پایداري سویه ادمونستون تحقیقاتی را انجام داد

زمایش به بررسی پایداري دمایی ویروس پرداخت که آ
 ساعت و سرعت کاهش 2زمایش را با نیمه عمر آنتیجه یک 

گراد  درجه سانتی 37دماي  در ساعت در log 15/0  تیتر
زمایش دیگر متفاوت بود به نحوي آگزارش کرد اما نتیجه 

در ساعت  log  3/0 که سرعت افت تیتر در این دما،
 ،ن صورت گرفتآ اما در مطالعاتی که پس از. )14(بود

 37 زایی سویه ادمونستون را در دماي سرعت کاهش عفونت
کمتر  ن راآمه عمرنی و log 15/0   بیش ازگراد درجه سانتی

نیمه عمر واکسن سویه . )16(اند  ساعت عنوان کرده2از 
AIK-C ساعت 2 کمتر از گراد درجه سانتی 37 نیز در دماي 

ن از سویه ادمونستون بیشتر آباشد با این وجود پایداري  می
  .است

که  همه مطالعات قبلی بر این نکته اتفاق نظر دارند
ن ویروس موجود در با افزایش دما سرعت غیرفعال شد

 پژوهش حاضر، .)13، 11(شود واکسن محلول شده زیادتر می
کند زیرا سرعت کاهش تیتر  نتیجه تحقیقات قبلی را تأیید می

درجه  25، گراد درجه سانتی 4 در دماهاي AIK-Cواکسن 
 ،05/0 به ترتیب حدود گراد درجه سانتی 37  وگراد سانتی

  .بود در ساعت log 2/0و 1/0
اي واکسینال سرخک از نظر پایداري ه سویه

بر اساس تحقیقات انجام شده، . )9(هم تفاو ت دارند دمایی با
 پس از L16هاي ادمونستون، شوارتز و میزان افت تیتر سویه

 گراد درجه سانتی 37نگهداري به مدت یک هفته در دماي 
چنین میزان  هم. گزارش شده استLog 1 و 6/1، 2به ترتیب 

 Mevilin-L، Attenuvaxتجاري  هاي سنکاهش تیتر واک

 ،Edmonston- Zagrebو Rimevax در این شرایط به  
 در )4( ذکر گردیده استLog 78/0 و7/0،1، 7/0ترتیب 

 AIK-Cمیزان افت تیتر واکسن حاوي سویه  حالی که
هاي ذکر شده  باشدکه نسبت به واکسن  می33/0حدود

-AIKاین واکسن  بنابر .دهد کمتري را نشان می کاهش تیتر

C37هاي تجاري ذکر شده، در دماي   در مقایسه با واکسن 
 . نیمه عمر بیشتري داشته و پایدارتر استگراد درجه سانتی

گزارشاتی که در زمینه پایداري دمایی  در معدود
نها وجود دارد آهاي سرخک پس از محلول شدن  واکسن

درجه  37 و25، 4در دماهاي ه لنینگراد پایداري سوی
 7 و 24، 16به ترتیب ) در حالت محلول شده (گراد سانتی
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 براساس تحقیق صورت گرفته بر. )17(ساعت ذکر شده است
، بعد از محلول کردن واکسن لیوفیلیز و بکن کامروي سویه 

درجه  5/36، گراد درجه سانتی 28نگهداري در دماهاي 
 7 به ترتیب در مدت گراد درجه سانتی 45 وگراد سانتی

  ساعت وکمتر از یک ساعت، افت تیتري در3ساعت، 
اما نتایج . )9( وجود داردlog10CCID50/dose  1 حدود

دهندکه میزان کاهش تیتر ذکر شده  تحقیق حاضر نشان می
 AIK-C براي سویه گراد درجه سانتی 37 و 25 در دو دماي
کننده  که مشخص  ساعت است30/7 و 16به ترتیب 

.  استسویه بکن کامسبت به  نAIK-Cپایداري بیشتر سویه 
درجه  37چنین افت تیتر سویه موراتن در دماي  هم

 log2  ساعت پس از محلول کردن 7 در مدت گراد سانتی
  نیز داراي افت تیتر مشابهی در  AIK-C که سویه )18(است

  .باشد دماي ذکر شده می
 و پاساژهاي Veroهاي  با توجه به استفاده از سلول

تفاوت احتمالی  هاي تحقیق حاضر ودیتمکرر، یکی از محد
براي رفع . نتایج تیتراسیون در روزهاي کاري متفاوت بود

که شامل موارد :این محدودیت از راهکارهایی استفاده شد
 سعی برآن بود تا از پاساژ سلولی یکسان .ذیل بوده است

براي انجام تیتراسیون در روزهاي مختلف کاري استفاده 
هاي مورد آزمایش در هر روز  سیون نمونهکنار تیترا در. شود

کاري، از واکسن با تیتر مشخص به عنوان استاندارد داخلی 
 براي چنین  و هم.صحت نتایج استفاده شد جهت اطمینان از

صورت جداگانه و در روزهاي ه  ویال ب3آزمایش  هر
  .گردیدمختلف تیتر شد و نتایج به صورت میانگین گزارش 

 
  نتیجه گیري

 در مقایسه AIK-C لیوفیلیز حاوي سویه واکسن
 . پایدارتر است، شوارتز و لنینگرادBادمونستون  هاي با سویه

چنین این واکسن در حالت محلول شده نسبت به  هم
 نیمه عمر بیشتري لنینگراد بکن کام، ادمونستون و هاي سویه

داشته و از پایداري دمایی باالتري برخوردار است در حالی 
 میزان پایداري مشابه سویه گراد درجه سانتی 37که در دماي 

د از اثر بخشی بیشتري توان میبنابر این  ، دارد راموراتن
  .درمقایسه با واکسن هاي مشابه خارجی برخوردار باشد

  تشکر و قدردانی
 دوره نامه پایان نتایج بخشی از حاصل مقاله، این

ارشد ویروس شناسی پزشکی با عنوان بررسی  کارشناسی
 بر پایداري دمایی SSG و TDثر دو پایدارکننده حاوي ا

 است که در موسسه تحقیقات واکسن و واکسن سرخک
 از بدین وسیله .سرم سازي رازي به انجام رسیده است

بخش واکسن هاي  محترم همکاران همه ریاست و زحمات
  .منمایی می قدردانی و تشکر موسسه رازي ویروسی پزشکی
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