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  چکیده

واحدهاي  رفعال شده یا زی رهاي غی، پاتوژنافتهی ریتکث ریغهاي زنده، تخفیف حدت یافته، تکثیر یا شامل پاتوژن ها واکسنمعموال 
- ي پاتوژن در بسیاري از موارد ایمنی جداشدهواحدهاي  رفعال شده بر اساس پاتوژن کشته شده یا زی ري غیها واکسن. هستند ها آن

ي زنده براي استفاده در آبزي پروري مجوز ها واکسنرند در حالیکه در بسیاري از کشورها زایی ضعیفی همراه با کارایی پایین دا
ي  واژهادجوانت از . ي نسل جدید نیز محافظت کننده باشندها واکسنها الزم هستند تا بنابراین در حال حاضر ادجوانت. اند نگرفته

adjuvare  ي هستند که پاسخ ایمنی در برابر مواد ا کنندهمواد یاري  اه آنزیرا  باشد یممشتق شده که به معناي کمک کردن
ي موثر از قبیل شکل گیري پادتن یا ها پاسخي طوالنی  دورهادجوانت ها با شروع یک ایمنی اولیه، . دهند یمایمنی زا را افزایش 

افزایش پاسخ : ادجوانت ها شاملعملکردهاي مختلف .  کنند یمکشنده و جلوگیري از ایمنی زایی یادآور همکاري  Tفعالیت سلول 
تعدیل کردن وسعت، تمایل و . دنکن یمي ایمنی را طوالنی ها پاسخبوده، در حالیکه در همان زمان مدت  ها ژنایمنی در برابر آنتی 

ي ها ژني سلولی، افزایش ایمنی زایی براي آنتی  واسطهي ایمنی با ها پاسختحریک بیان قوي . ي پادتنها پاسخاختصاصی بودن 
ضعیف، افزایش القاي ایمنی مخاطی، تسهیل کاهش دوزهاي آنتی ژن و کاهش نیاز براي واکسیناسیون هاي یادآور و کاهش رقابت 

ي تجاري ها واکسني معدنی و گیاهی به طور معمول در ها روغنادجوانت هاي قدیمی از قبیل . ي چندمنظورهها واکسنآنتی ژن در 
. کنند یمي ایجاد ا ناخواستهشوند و اثرات جانبی به کار می روند  و فقط به روش تزریق استفاده می باکتریایی و ویروسی ماهیان

ولی تاکنون هیچ گونه ادجوانت خوراکی  شود یمواکسیناسیون خوراکی به عنوان بهترین روش انتقال واکسن در ماهیان محسوب 
ي ایمنی را تحریک ها پاسخادجوانت که  - که ترکیبات آنتی ژن شود یمپیش بینی . اختصاصی به صورت تجاري عرضه نشده است

  .براي استفاده در آینده و نیز با اثرات جانبی حداقل یا بدون اثرات جانبی به کار روند احتماالً کنند یم

  ادجوانت، واکسیناسیون، ماهیان، ایمنی: کلمات کلیدي
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  ي ماهیان شدهفعال  ري غیها واکسنمثال هایی از ادجوانت هاي استفاده شده براي : 1جدول
  نوع ادجوانت  طبقه بندي

  آلومینیوم هیدروکسید  يا ژلهترکیبات 
  پتاسیم آلومینیوم فسفات

  اجزاي میکروبی

CpG 
LPS 

  و ویروس سرخک  کزاز
  مایکوباکتریوم بوتریکوم
  مایکوباکتریوم بوویس
  مایکوباکتریوم چلونی

  هاي سلولی مایکو باکتریوم وارهید
  تاژك

  امولسیون روغنی و امولسیفایرها
  ادجوانت کامل فروند
  ادجوانت ناقص فروند

  روغن معدنی

  ترکیبات تجزیه پذیر زیستی

  آلژینات
  لیپوزوم
  ساپونین
  کیتوزان

  بتا گلوکان
PLGA 

  میکروسفرها

  اینترلوکین  هاها و کموکینسایتوکین
  کموکین

  و سایر ترکیبات شیمیایی ها نیتامیو
  لوامیزول
 Eویتامین 
 Cویتامین
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