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  چکیده

به عنوان بخشی از امنیت زیستی در آبزي پروري  ي عفونی توسط واکسیناسیون ماهیانها يماریباهمیت پیشگیري و کنترل 
گسترش بیماري را کاهش داده و حتی حیوانات واکسینه نشده ممکن است  رحیوانات واکسینه شده، خط. رو به فزونی است
تحریک سیستم ایمنی باعث  ربا تکیه ب ها يماریبپیشگیري از . مصون شوند) باال رفتن مقاومت جمعیت( هبه علت ایمنی گل

قبل از انتقال به دریا در برابر  ژماهیان پرورشی در نرو دکه تمام آزا هاست سال .شود یمها کاهش مصرف آنتی بیوتیک
 تبه کمتر از یک تن رسیده اس 1990ي  دههي آنتی بیوتیک بعد از  ساالنهمصرف . گردند یمواکسینه  ها يماریببسیاري از 

که  گردند یمتلفات باال، منجر به خسارات اقتصادي شدیدي در مزارع پرورش ماهی هاي با میزان شیوع و بیماري ).1نمودار (
. گذارد یمسویی نه تنها در مزارع پرورش ماهی، بلکه در اقتصاد کشورهاي صاحب این صنعت  ریتأثهاي اقتصادي این زیان

سواالت . مالحظات اقتصادي است ریتأثتحت  ها یماهي ماهی، واکسینه کردن یا نکردن  دهندههمواره براي یک پرورش 
این سواالت شامل موارد زیر . شود دادهپاسخ  ها آنزیادي در رابطه با مسائل اقتصادي واکسیناسیون وجود دارد که باید به 

هایی در برنامه ي جایگزین واکسیناسیون براي پیشگیري از بیماري مورد نظر وجود دارد؟ چه بیماريها روشآیا : است
؟ روش مناسب تجویز واکسن چیست؟ چه نوع واکسنی مناسب بیماري مورد نظر است؟ چه رندیگ یمن قرار واکسیناسیو

ماهیان انجام  ددر آزا عمدتاً؟ در گذشته پیشگیري از بیماري توسط واکسیناسیون ابدی یم هزمانی مراحل واکسیناسیون خاتم
ي اخیر، ایمن سازي موثر ها سالبا این وجود در . ناسیون بودي مرتبط با واکسیها نهیهزي  دهندهکه این موضوع نشان  شد یم

. ماهیان و گربه ماهی روگاهی استفاده شده است رکپو, ماهیان مانند سیم دریایی، باس دریایی، دي در غیر آزاا ندهیفزابه طور 
در کشاورزي، هنوز یک  اه واکسنبه عنوان یک روش پیشگیرانه، در مقایسه با استفاده از  واکسیناسیون در آبزي پروري

. گردند یمي تجاري واکسن سازي تولید ها شرکتي ماهیان توسط ها واکسندر اغلب کشورها . شود یمصنعت نوپا محسوب 
محیطی،  راز نظ هتقاضاي عمومی براي آبزي پروري پایدار و مسئوالن. چشم انداز آینده براي واکسیناسیون ماهی مثبت است

ي جهانی  عرضههمراه با دستاوردهاي علمی در واکسن شناسی، بازار . افزایش خواهد یافت االًاحتماجتماعی و اقتصادي 
  .واکسن ماهیان نیز پیشرفت خواهد کرد
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