
در ایران و جهانو آلرژيمروري بر تاریخ ایمونولوژي

1، دکتر رضا جعفري1*حسینیدکتر رضا فرید 

دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشکده پزشکی،،گروه ایمونولوژي و آلرژي.1

:مقدمه

و آغاز حیات انسان .استدر میان علوم مختلفبرانگیزچالشعلم یکی از موضوعات بسیار جذاب و يفلسفهتاریخ و شکبی
بوده بیگانهبرخورد با عوامل مختلف نفسانی و بازمانهم)سوره بقره33تا 30آیات (در زمینالسالمعلیهسکونت حضرت آدم 

درمان کنید که ": فرمودند) ص(چنانچه پیامبر اسالم ده است،ونیت در برابر این عوامل شکه موجب تالش انسان در جهت مص
متوجه شد که براي رفع نیازهاي اولیه خود باید یکجانشینی را رفتهرفتهانسان ".دارو را نیز فرستاد،آنکه درد را فرستاد

از زمانی مخصوصاًخاص بود و هايبیماريهمراه با ظهور هاانسانیکجانشینی . دیگر در تعامل باشدهايانسانانتخاب کند و با 
بشري مربوط به هند، چین، ایران هايتمدناولین . نوظهور شدت گرفتهايبیماريکه کشاورزي و دامپروري را آموخت این 

غباري برخاست "که از مصر باستان به دست آمده است نوشته شده است که هاییپاپیروسدر برخی از .ددنباستان و مصر بو
احتماالًدر اینجا " .و در انسان و حیوانات ناسورهایی ایجاد کرد که از بثوراتی سرچشمه گرفته استفراگرفتکه تمام مصر را 

با بررسی .ویروسی باشدهايطاعونحیوانات ممکن است از نوع در مقصود چند بیماري از آن جمله آبله انسانی است و 
به السالمعلیهسال قبل از میالد حضرت مسیح 1000ست که فرعون رامسس پنجم در بیش از مشخص شده اشناسیباستان
صاحب اختیار آبله در عنوانبهkakuraniمتون سانسکریت هند، خداوندگاري به نام در.ابتال به آبله از دنیا رفته استعلت 

قدیمی مردمان چین محسوب هايسنتبله از ترشحات آشدهخشکاستنشاق محتویات . اساطیر باستانی معرفی شده است
و پسران آن را از ریختندمینقره از جنس ايلولهدر داخل ايشیشههايبطريمحتویات را از در طول مراسم نیایش،. شدمی

در کشور سودان، مادر طفل سالم به عیادت . کردندمیطریق سوراخ راست بینی و دختران از طریق سوراخ چپ استنشاق 
بر سر قیمت آن با مادر طفل بیمار ،بستمیدار طفل را به بازوي پوستولايپارچهکهدرحالیو رفتمیکودك همسایه مبتال 

تا کتاب در اوس. بستمیفرزند خود يشدهدادهبه خانه، پارچه را به بازوي خراش مادر پس از مراجعت . رسیدمیبه توافق 
و محرك سیستم ایمنی ذکر شده است که مرسوم بوده که در ضدعفونیتشتیان نیز نام چندین گیاه با خواص مقدس زر

یا در باب ششم بند یک اوستاي وندیدا ند،شدمیمردگان این گیاهان معطر آتش زده هايدخمهمراسم مذهبی زرتشتیان در 
وسهسییا در باب هفتم بند . بماندزراعتبییا انسانی مرد تا یک سال که زمینی که در آن سگشودمیبه زرتشتیان توصیه 
مزداپرستان چه بکنند؟ پس ،است باشدعقلکمپرست سگ هار که اي دادار اگر در خانه مزدا: گویدمیدر مورد سگ هار 

بعد هاقرنا پاستور صداي اهورامزدا رشاید.انه رادرمان کنند که شخص پرهیزکار دیوطورهماناو را هم : اهورامزدا گفت
.هاري را ابداع کندتوانست اولین واکسن ضدچراکهشنیده باشد، 



)فردوسی(ببندد ز بد دست اهریمنی / به دانش بود مرد را ایمنی 

شد، سلطنت او تا مطابق اسناد تاریخی، زمانی که مهرداد پنجم به دست مادرش با استفاده از سم آرسنیک مسموم و کشته 
قبل از میالد 120تا 63سلطنت در سال (پادشاه ایرانیمهرداد ششم. زمان به بلوغ رسیدن شاهزاده به مادرش واگذار شد

سوءقصداو همواره خطر . شدمیحمایت شدیداًبا برادرش بود که از سوي مادر براي به سلطنت رسیدن ناچار به رقابت) مسیح
را تشکیل شناسانگیاهمی اعم از مورخین، پزشکان و تیم علیک ،مهرداد ششم. نمودمیاز جانب مادر و برادرش را احساس 

نوع 50بیش از از مطالعه تاریخ پیشینیان پرداخت و سرانجام توانست پادزهريچون خودش مسلط به چند زبان بود بهداد و 
این روش از کسب ایمنی در برابر سموم و زهرها با مصرف مقادیر کم و . گیاه، عناصر معدنی و زهر حیوانات گزنده تهیه کند

460تا 395(توکودیدیس یا توسیدیس . دنامیده ش) Mithridatism(میتریداتیسماز این ترکیباتیابندهافزایشتدریجبه

پدر تاریخ علم جهان بود که به دلیل نگرش خاص خود به اتفاقات طبیعی پیرامون جامعه شهرت جهانی ) قبل از میالد مسیح
نوشته. از طاعون به کار بردیافتهنجاترا براي بیماران ) ایمنی(Immunityيواژهتوسیدید اولین فردي بود که . کسب کرد

.این دانشمند در موزه پزشکی نیویورك موجود است

:پیشگامان طب ایمونولوژي و آلرژي در ایران

ایشان به پدر طب . طبیبان و دانشمندان جهان در تمام ادوار تاریخ استترینبزرگاز ) میالدي854(بن زکریاي رازي محمد
سورینا یکی از . و اولین بار در جهان پزشکی با دید علمی بیماري آبله و سرخک را شرح دادنداندشدهتجربی معروف 

جلد در 3و دامپزشکی که در دندانپزشکیمعارف بزرگ پزشکی، داروسازي،المتخصصین تاریخ پزشکی در دایرهترینبزرگ
هابیماريسرایت این ◌ٔ درزمینهبررسی دقیقش هواسطبهکتاب آبله و سرخک رازي ": نویسدمیمنتشر شده است، 1977سال 

".ها را برانگیخته استیستگی مراتب اعجاب اپیدمیولوژیستقبل به شاهامدتعفونی از هايبیماريو تشخیص مثبت اکثر 

قصص و "رازي در کتاب دیگر خود به نام . کندمیبراي اولین بار آبله را از سرخک تفکیک " الحصبهالجدري و"رازي در کتاب 
همچنین وي در مورد . که مشاهدات درمانگاهی خود است به سرایت آبله از راه شیر شتر اشاره کرده است" حکایات مرضی

خاقانی شروانی که از دانشمندان و شعراي . انتقال آبله توسط جوش و حباب از طریق مادر به جنین در ایران اشاره کرده است
:گویدمیمیده است در این مورد تبریز آرالشعرايوده و در مقبرهزمان خود ب

فرزند از خون حیض باشدنه مه غذاي 

پس آبله برآرد صورت شود مجدر

آنکس که طعمه سازد سی سال خون مردم

صورت شود مبترطاعونبهنه آخرش 

نه ماه خون حیضی چون آبله برآرد

سی ساله خون خلقی آخر چه آورد بر



ابوزید . را شرح داد) رینیت آلرژیک(بوئیدن گل سرخ وسیلهبهرازي براي اولین بار در تاریخ پزشکی بروز زکام در فصل بهار 
دانشمندان ایرانی . به شرح آن پرداخته استموجود است و موزه آکسفوردکه در کتابخانه ملک تهرانشمیه يرسالهبلخی در 

شاه بورجا . به تفضیل به بحث پرداختندبعد از رازي در مورد آلرژي بهاءالدوله نوربخشیهمچون سیداسماعیل جرجانی و دیگر
:گویدمیاز شعرا و حکماي قرن ششم هجري قمري در یکی از قصاید خود در مورد زکام 

ظالم کشندکه خط نور بردمسپیده

براق خسرو سیاره در لگام کشند

همی برآید خورشید از ممالک شرق

ش از نیام کشندتدریجبهچو خنجري که 

براي ملک روا باشد ار جهاد کنی

بروي گل ار مالش زکام کشند

پروفسور ویلیام بال ایمونولوژیست آمریکایی معتقد است که رازي اولین دانشمندي بود که نظریه روشنی را از ایمنی اکتسابی 
،عفونیهايبیماري◌ٔ درزمینهجالب هاينوآوريهجري قمري عالوه بر 4ابوعلی سینا در قرن الرئیسشیخ. بیان نموده است

. سال بعد از ایشان دانشمند ایتالیایی به نام فرکاستورو آن را شرح داد500در مورد نظریه ایمنی اکتسابی نظراتی داشتند که 
صاحب اسماعیل جرجانی سید. شک و پیاز نظرات جالبی داردهمچنین در مورد آلرژي به گیاهانی همچون زعفران، مسیناابن

غذایی و هايآلرژيبه توضیح در مورد ) ذخیره خوارزمشاهی(شده است تألیفجلد 10المعارف ایرانی که در دایرهترینبزرگ
ها را مختلف، پرهیز از آلرژنهايآلرژيبراي درمان "خالصه التجارب"کتاب مؤلفبهاءالدوله رازي . دارویی پرداخته است

.پیشنهاد داد

تاریخچه واکسیناسیون

این . گاوي موفق به اجراي اولین واکسیناسیون علیه آبله شديآبلهویروس کارگیريبکه با انگلیسی بودیدوارد جنر پزشکا
در سال ايرسالهصورتبهموفقیت تجربی خود، نتایج کاري خود را ادوارد جنر بعد از .شکی بودواکسن اولین واکسن تاریخ پز

روش سنتی کشت (به انجمن سلطنتی انگلستان ارائه داد و این روش در کشور انگلستان جایگزین روش واریوالسیون1840
.قرار گرفت)هاي افراد مبتال در افراد سالمپوستول

ین همچن. طراحی کرد) زخمسیاه(را براي بیماري آنتراکس یافتهحدتن واکسن تخفیف اولی1885لوئی پاستور در سال 
خشک کردن يوسیلهبهو سپس تضعیف آن هاخرگوشهاري را با تکثیر این ویروس در مغز پاستور توانست اولین واکسن ضد

.بردرا به کار " واکسیناسیون"پاستور اولین فردي بود که لفظ . بدست آوردهاآنيآلودهبافت مغز 



در ایرانکوبیآبله

ايرسالهدکتر کورمیک انگلیسی در مورد آبله ،هجري قمري به دستور عباس میرزا13در ایران در اواخر نیمه اول قرن 
رساله "به نام ) تبریز(هااولیناین رساله اولین کتاب چاپی در ایران بود که در شهر . شودمیکه به فارسی ترجمه نویسدمی
خانتقیاقدامات میرزا ازجمله. هجري قمري چاپ سربی شد1245در سال " تلقیح و لزوم تعمیم آنفوایددر کوبیآبله

.بودکوبیآبلهعمومی کردن ،امیرکبیر

در ایراننوینتاریخچه ایمونولوژي و آلرژي

هايدانشکدهمیکروبیولوژي آموزشی هايگروهشمسی به بعد در 1340با پیشرفت علم ایمونولوژي در دنیا، از حوالی زمانهم
ر غالمرضا نظري، اساتیدي نظیر دکتر حسن میردامادي، دکترازيسازيسرمو سازيواکسنسسه و مؤدامپزشکیپزشکی،

به )شناسی در ایرانپدر واکسن(میرشمسیزاده، دکتر مرتضی کاوه، دکتر حسن تاجبخش و دکتر حسین دکتر حسین سعادت
اولین . در کشور ایران پرداختندو ترویج و توسعه این علمشناسیایمنیو شناسیسرم◌ٔ زمینهدرهاییکتابتألیفتدریس و 

بنیادي دکتر حسن تاجبخش استاد ممتاز شناسیایمنیو آلرژي با دید جدید نگاشته شد، شناسیایمنیکتابی که در آن 
رات توسط انتشا1375و چاپ ششم آن در سال 1360ماندگار ایران است که چاپ اول آن در سال يچهرهدانشگاه تهران و 

ایمونولوژي کتاب در ادامهوتألیفتاب مبانی ایمونولوژي را کحسینی فریدرضا و سپس دکتر دانشگاه تهران منتشر شده است 
.وري اسالمی انتخاب شدل جمهکتاب ساعنوانبهکه ترجمه کردند ابوالعباس را سلولی و مولکولی 

و در ادامه " شناسیسرمدوره عالی "در دانشگاه تهران تحت عنوان 1330در ایران از سال شناسیایمنیتکمیلی هايدوره
در "پزشکیشناسیایمنیدوره دکتري تخصصی "تحت عنوان اکنونهمو "دوره دستیار تخصصی ایمونولوژي"تحت عنوان 

از اساتیدي که در . گرددمیبرگزار و اهوازمازندرانفهان، ایران، تبریز، شهید بهشتی،تهران، مشهد، شیراز، اصهايدانشگاه
بزرگوارانی نظیر مرحوم دکتر توانمیسزایی داشتند، نقش بو تربیت دانشجویانهادورهو پیشرفت این دهیسازمانتشکیل و 

محمدباقردکتر ،لحسن فرهوديا، مرحوم دکتر ابومرحوم دکتر احمد مسعودمرحوم دکتر غالمرضا نظري،یردامادي،حسن م
دکتر علیرضا سالک ، بیننیکدکتر پرویز پاکزاد، دکتر بهروز دکتر فرخ مدبر،دکتر رضا امین،حسینی،اسالمی، دکتر رضا فرید

.نام بردراوانساري اله خدکتر نعمتمقدم و 



در ایرانشناسیسرمدومین دوره عالی التحصیلیفارغیادبود جشن 

1332دي ماه 27- دانشگاه تهران

مرحوم دکتر ابوالحسن ،در ایران و ضرورت توجه به ایمونولوژي و آلرژي بالینیشناسیایمنیپیشرفت در علم موازاتبه
تخصصی ایمونولوژي و شمسی بخش فوق1360تهران در سال استاد دانشگاه علوم پزشکی) شمسی1303-1385(فرهودي 

دانشگاه (حسینی کاري اساتیدي نظیر دکتر رضا فریددر ادامه ایشان با هم. نمودتأسیسکودکان تهران را مرکز طبیآلرژي 
) دانشگاه علوم پزشکی ایران(جواهرتراشو دکتر ناصر ) دانشگاه علوم پزشکی شیراز(و دکتر رضا امین ) علوم پزشکی مشهد

.کردندتأسیسونولوژي و آلرژي بالینی را در ایران دوره فوق تخصصی ایم

روز ایمونولوژي

روز عنوانبهمهر ماه 15روز ،11/5/85در ایران در یکصد و پنجمین نشست انجمن ایمونولوژي و آلرژي ایران در مورخه 
توسط مرحوم استاد دکتر حسن 1319در مهر ماه شناسیسرممبناي این انتخاب، آغاز اولین بخش .ایمونولوژي اعالم شد

از  نظر جهانی اولین بار روز جهانی ایمونولوژي . این رشته در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بوده استگذاربنیانمیردامادي 
افزایش نظورمبه) EFIS(این مناسبت از طرف انجمن ایمونولوژي اتحادیه اروپایی . برگزار گردید2005آوریل سال 29در 

اخیر هايسالدر . شدگذاريبنیانیک اصل مهم در سالمتی و رفاه افراد جامعه عنوانبهآگاهی عمومی از ایمونولوژي 
اردیبهشت و یا به 9،وحدت رویه و همگام با کل جامعه جهانیمنظوربهانجمن ایمونولوژي و آلرژي ایران نیز مدیرههیئت

.روز ایمونولوژي اعالم نمودعنوانبهرا هرسالاردیبهشت 10میالدي ايهماهدلیل نوسان 
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