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  چکیده
به عنوان  ها آنکه به شکل طبیعی یا سنتزي بوده یا محصوالت  باشد یمي ا کشتهي کشته، شامل عوامل بیماري زاي ها واکسن

. ندینما یمها در گردش خون عمل و تولید پادتن Bي ها سلولبه طور اولیه با افزایش پاسخ  ها واکسناین . باشد یمآنتی ژن 
 .منجر به بیماري شوند توانند ینم) مرده( ههاي کشته شدزیرا پاتوژن هاست آن، ایمن بودن ها واکسنمزیت اصلی این 

 نرا جبرا ها واکسنکه ضعف ایمنی زایی ذاتی این  شوند یمماهیان اغلب همراه با ادجوانت استفاده  رد ي کشتهها واکسن
ي تخفیف حدت عوامل ها روش .ي زنده گردیدها سنواکي  توسعهعفونت مجدد، منجر به   دنبال بهمقاومت ایمنی . دینما یم

پاساژ آزمایشگاهی، استفاده از مشابهت آنتی ژنی ایجاد جهش : ي زنده براي ماهیان شاملها واکسنلید  توزا در  بیماري
ي زنده در آبزي ها واکسناستفاده از . باشند یمي مولکولی ها روشتغییرات ژنتیک با استفاده از  فیزیکی یا شیمیایی و القاي

. براي ماهیان، محیط و انسان کم یا قابل اغماض باشد، یک روش مناسب است ها آني  بالقوهپروري در صورتی که خطرات 
در . در  محیط زیست توجه نمایند ها واکسنمراجع قانونی که متولی بهداشت آبزیان هستند باید به احتمال رهاسازي این 

تندات علمی مبنی بر تایید  ایمنی و سالم بودن واکسن، عدم امکان عود حدت عامل و فقدان ها باید مسکاربرد این واکسن
ها وجود داشته هاي مربوط به مقاومت در برابر آنتی بیوتیکاي که باعث کد شدن ژنیا اجزاي ژنتیکی تغییر یافته دپالسمی

ي ها ژني آنتی کنندهي کد ها ژناستفاده از ژن یا ي  هیپا رسازي ژنتیکی بایمن ،هاواکسن DNA اکسیناسیون باو .باشد
شامل یک یا چند ژن مربوط به یک  ،، ساختارهاي ژنتیکیها واکسن DNA. باشند یم ها ژنحفاظتی به جاي تجویز خود آنتی

  DNA .ودش یمبراي تسهیل تولید پروتئین به منظور ایجاد مصونیت ایمنی استفاده  ها ژنزا هستند، و از این  عامل بیماري
ي نوکلئیک ها واکسني  توسعهعلت اصلی تمایل به . شوند یممعموال از طریق داخل عضالنی بدون ادجوانت دریافت  ها واکسن

هاي زنده، با یک و سلولی، مشابه واکسن هومورالي ایمنی ها پاسخبراي ماهیان، تحریک قوي  DNAهاي اسید یا واکسن
-واکسن .است تر يکاربردي ویروسی ها واکسنبنابراین این فناوري براي تولید  باشد یمپالسمید ساده تحت واحد با خلوص باال 

 ها آنبه دلیل اینکه در . باشند یمي دیگر تولید واکسن ها يتکنولوژاز  تر منیا، ها جنبهواضح در بسیاري از  طور به DNAهاي 
ي معمول همراه است، در ها واکسنبا  همراه، پریتونیت بعد از واکسیناسیون که شود ینمادجوانت روغنی استفاده  از هیچ گونه

ابزاري براي انجام  ها واکسنهم راستا با توسعه پرورش متراکم حیوانات، . دهد ینمدر آبزي پروري رخ  ها واکسناین گونه 
 .باشند یمي نائل شدن به سود بیشتر هاي مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی برابرنامه

    
  .ها، ماهیانواکسن DNA، هاي کشتهواکسن: کلمات کلیدي
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