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ศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย 3 ชนิด ในไก SPF อายุ 4 สัปดาห ตอไวรัสโรคนิวคาส
เซิล โดยแยกไก SPF ออกเปน 4 กลุม กลุมที่ 1, 2 และ 3 กลุมละ 20 ตัว ไดรับวัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย
ND+EDS, ND+EDS+IB และ ND+IB+IBD+Reo โดยการฉีดเขากลามในขนาดตัวละ 1 โดส ตามลําดับ กลุม
ที่เหลือมีไก 10 ตัว ไมไดรับวัคซีนและเปนกลุมควบคุม ใหเชื้อพิษทับแกไกทุกกลุมดวยเชื้อไวรัสโรคนิวคาส
เซิลที่รุนแรงแยกไดจากทองที่และมีปริมาณไวรัส 105.5 CLD50/มล. โดยฉีดเขากลามตัวละ 1 มล. หลังให
วัคซีน 28 วัน สังเกตอาการหลังใหเชื้อพิษทับนาน 10 วัน เจาะเลือดไกกอนใหวัคซีน หลังใหวัคซีน 21
และ 28 วัน และหลังใหเชื้อพิษทับ 10 วัน เพื่อตรวจวัดระดับฮีมแอกกลูติเนชั่นอินฮิบิชั่น(HI titer) ตอไวรัส
โรคนิวคาสเซิล ไก SPF มีคาเฉลี่ย HI titer กอนไดรบั วัคซีนเทากับ 1.00±0.00 ไกกลุมที่ 1, 2 และ 3 มี
คาเฉลี่ย HI titer หลังไดรับวัคซีน
21 วัน เทากับ 294.06±0.68, 105.42±1.81 และ 776.05±0.76
ตามลําดับ และหลังไดรับวัคซีน 28 วัน เทากับ 380.03±0.51, 160.89±2.09 และ 552.56±0.99 ตามลําดับ
ดังนั้นวัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย ND+IB+IBD+Reo สามารถกระตุนระดับ HI titer ไดสูงสุด ในขณะทีว่ ัคซีน
รวม ND+EDS สามารถกระตุน HI titer ไดสูงกวาวัคซีนรวม ND+EDS+IB ไกทุกกลุมที่ไดรับวัคซีนมีความ
คุมโรค 100% ตอเชื้อพิษทับในขณะที่ไกควบคุมทุกตัวแสดงอาการปวยและตายหลังใหเชื้อพิษทับ ไกกลุมที่
1 และ 2 ซึ่งไดรับวัคซีนรวม ND+EDS และND+EDS+IB มีคาเฉลี่ย HI titer หลังใหเชื้อพิษทับเทากับ
445.72±0.76 และ 210.84±1.02 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ย HI titer กอนใหเชื้อพิษทับ แสดงวาเชื้อไวรัส
พิษทับสามารถเขาไปในรางกายไกและสามารถกระตุนภูมิคุมกันในกระแสเลือด(HIR) ใหสูงขึ้น ในขณะที่ไกกลุม
ที่ 3 ซึ่งไดรับวัคซีนรวม ND+IB+IBD+Reo มีคาเฉลีย่ HI titer หลังใหเชื้อพิษทับเทากับ 354.59±0.70 ซึ่งต่ํา
กวาคาเฉลี่ย HI titer กอนใหเชื้อพิษทับ แสดงวาอาจเนื่องจากเชื้อไวรัสพิษทับไมสามารถเขาไปในรางกายไก
เพื่อกระตุน HIR ดังนั้นวัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย ND+IB+IBD+Reo จึงเปนวัคซีนที่ตานเชื้อพิษทับไดดีที่สุด
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ วัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย ไก SPF ไวรัสโรคนิวคาสเซิล
เลขทะเบียนผลงานวิชาการ : 51(2)-0104-029

วารสารวิชาการ BQCLP e - Journal ปที่ 1 เลมที่ 1 (ตุลาคม 2550-มีนาคม 2551) 32

บทนํา
ไวรัสโรคนิวคาสเซิลทั้งสเตรนที่รุนแรง(virulent strain) และสเตรนที่ไมรุนแรง (avirulent strain)
ถูกนํามาใชเปน seed ในการผลิตวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อตาย ในแงของความปลอดภัยการใชสเตรนที่ไม
รุนแรงจะเหมาะสมมากกวา วัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อตายเตรียมจาก allantoic fluid และถูกฆาเชื้อ
(inactivated) โดยการเติม formaldehyde หรือ beta-propiolactone วัคซีนจึงมีความปลอดภัยโดยไมมีการ
แพรกระจายของเชื้อไวรัสหรือทําใหเกิดปฏิกิริยาขางเคียงของระบบหายใจ เนื่องจากไมมีการเพิ่มจํานวนของ
เชื้อหลังใหวัคซีนจึงตองการปริมาณแอนติเจนสําหรับกระตุนภูมิตานทานมากกวาวัคซีนชนิดเชื้อเปน การ
ผลิตไวรัสใหไดปริมาณไวรัสที่สูง(a high yield of virus) จึงมีความสําคัญเพื่อนําไปใชผลิตวัคซีนที่ใหความ
คุมโรค วัคซีนชนิดเชื้อตายจึงมีราคาสูงกวาวัคซีนชนิดเชื้อเปน วัคซีนชนิดเชื้อตายมักจะเตรียมในรูปอีมัลชั่น
กับน้ํามัน (mineral oil) หรือใช adjuvants อื่นๆ ที่เหมาะสม และใหวัคซีนโดยการฉีดเขากลามหรือเขาใต
หนัง ดังนั้นไกแตละตัวจะไดรับวัคซีนในขนาดมาตรฐาน (standard dose) ระยะเวลาของภูมิคุมกันขึ้นกับ
โปรแกรมวัคซีนที่เลือก ปกติไกพันธุและไกไขจะใหวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อตายหลังมีอายุ 3 สัปดาห
และควรใหวัคซีนเปนชวงเวลาบอยๆ ใหเพียงพอเพื่อรักษาระดับภูมิคุมกันใหพอเพียง (Manual of Standards
for Diagnostic Tests and Vaccines, 2000) เพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายใหไกจึงไดมีการ
ผลิตวัคซีนชนิดรวมโรคมากขึ้น เนื่องจากโปรแกรมหลักตองฉีดวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อตายใหไกพันธุ
และไกไข จึงมีการผลิตวัคซีนรวมเพื่อปองกันโรคนิวคาสเซิล (ND) รวมกับโรคอื่นๆ ไดแก โรคหลอดลม
อักเสบติดตอ(IB) โรคตอมเบอรซาอักเสบ (IBD) หรือโรคกัมโบโร (Gumboro disease) โรคขออักเสบ (Reo) และ
กลุมอาการไขลด (EDS) โดยตองแนใจวาวัคซีนชนิดรวมมีปริมาณแอนติเจนเพียงพอที่จะกระตุนภูมิคุมกัน
โรค ซึ่งทั้งมาตรฐาน ASEAN และ OIE กําหนดใหทําการทดสอบประสิทธิภาพตอไวรัสโรคนิวคาสเซิลโดยการ
ทดสอบความคุมโรคตอเชื้อพิษทับ (Manual of ASEAN Standards for Animal Vaccines, 2003)(Manual of
Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 2000) โดยมาตรฐาน ASEAN กําหนดใหใชวิธีตรวจวัดระดับ
แอนติบอดีโดยวิธี Haemagglutination inhibition (HI) ไดดวย (Manual of ASEAN Standards for Animal
Vaccines, 2003) แตมาตรฐาน OIE กลาวไววาระดับภูมิคุมกันจากการใหวัคซีนครั้งเดียวหรือตามโปรแกรม
วัคซีนจะแตกตางกันมากทั้งจากชนิดของวัคซีนและชนิดของสัตว (host species) ระดับภูมิคุมกันที่ตองการ
ในสัตวเพื่อปองกันการตาย การปวย หรือความสูญเสียในการผลิตเนื้อและไก จึงซับซอนและยุงยากอยางยิ่งที่
จะประเมิน (Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 2000) การทดลองครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย 3 ชนิด คือ ND+EDS, ND+EDS+IB และ
ND+IB+IBD+Reo ตอไวรัสโรคนิวคาสเซิล โดยตรวจวัดระดับ ฮีมแอกกลูติเนชั่น อินฮิบิชั่น(HI titer) และ
ทดสอบความคุมโรค (potency test) ตอเชื้อพิษทับไวรัสโรคนิวคาสเซิล
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อุปกรณและวิธีการ
ไกปลอดเชื้อโรคตามระบุ(SPF)
เปนลูกไกปลอดเชื้อสายพันธุ LSL ฟกและเลีย้ งที่กลุมตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว
สํานัก
ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา อายุ 4 สัปดาห จํานวน
70 ตัว
เชื้อพิษทับ(Challenge virus)
เปนเชือ้ ไวรัสโรคนิวคาสเซิลสเตรนรุนแรง(virulent strain) ที่แยกไดจากไกปว ยในประเทศไทย (local
isolate) และผานเชื้อในไก SPF ตรวจหาคา Intracerebral Pathogenicity Index(ICPI) 2 ครั้ง มีคาเทากับ 1.86
และ 1.875 ตามลําดับ มีปริมาณไวรัส (virus content) เทากับ 10 5..5 CLD 50 / มล.
วัคซีน (Vaccines)
วัคซีนที่ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยการทดสอบความคุมโรคตอเชื้อพิษทับเปนตัวอยางของ
วัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย 3 ชนิด คือ
1. วัคซีนรวมนิวคาสเซิลและกลุมอาการไขลด (ND+EDS)
มีปริมาณเชือ้ ไวรัสนิวคาสเซิล ≥ 109 EID50/ml
2. วัคซีนรวมนิวคาสเซิล, กลุมอาการไขลดและหลอดลมอักเสบติดตอ (ND+EDS+IB)
มีปริมาณเชือ้ ไวรัสนิวคาสเซิล ≥ 108 EID50/ml
3. วัคซีนรวมนิวคาสเซิล, หลอดลมอักเสบติดตอ, ตอมเบอรซาอักเสบและขออักเสบ (ND+IB+IBD+Reo)
มีปริมาณเชือ้ ไวรัสนิวคาสเซิล ≥ 108.5 EID50/ml
การทดสอบความคุมโรค(Potency test)
แบงไก SPF อายุ 4 สัปดาห ออกเปน 4 กลุม กลุมที่ 1, 2 และ 3 กลุมละ 20 ตัว ไดรับวัคซีนรวมชนิดเชื้อ
ตาย ND+EDS, ND+EDS+IB และ ND+IB+IBD+Reo โดยการฉีดเขากลามในขนาดตัวละ 1 โดส ตามลําดับ
กลุมที่ 4 มีไก 10 ตัว ไมไดรับวัคซีนและเปนกลุมควบคุม หลังใหวัคซีน 28 วัน ใหเชื้อพิษทับแกไกทุกกลุม
ดวยเชื้อไวรัสโรคนิวคาสเซิลที่รุนแรงแยกไดจากทองทีแ่ ละมีปริมาณไวรัส 105.5 CLD50/มล. โดยฉีดเขากลาม
ตัวละ 1 มล. สังเกตอาการหลังใหเชื้อพิษทับนาน 10 วัน เจาะเลือดไกกอ นใหวัคซีน หลังใหวัคซีน 21 และ 28
วัน และหลังใหเชื้อพิษทับ 10 วัน เพื่อตรวจวัดระดับฮีมแอกกลูติเนชั่นอินฮิบิชนั่ (HI titer) ตอไวรัสโรค
นิวคาสเซิล
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ผลการทดลอง
ไก SPF มีคาเฉลี่ย HI titer กอนไดรับวัคซีนเทากับ 1.00±0.0 วัคซีนรวม ND+EDS, ND+EDS+IB
และ ND+IB+IBD+Reo สามารถกระตุนระดับแอนติบอดีในซีรั่มโดยมีคาเฉลี่ย HI titer หลังไดรับวัคซีน 21
วัน เทากับ 294.06±0.68, 105.42±1.81 และ 776.05±0.76 ตามลําดับ หลังไดรบั วัคซีน 28 วัน เทากับ
380.03±0.51, 160.89±2.09 และ 552.56±0.99 ตามลําดับ และหลังใหเชื้อพิษทับเทากับ 445.72±0.76,
210.84±1.02 และ 354.59±0.70 ตามลําดับ(รูปที่ 1) ไกทุกกลุมที่ไดรับวัคซีนมีความคุมโรคตอเชื้อพิษทับ
100% ในขณะที่ไกควบคุมทุกตัวแสดงอาการปวยและตายหลังใหเชื้อพิษทับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความคุมโรคตอเชื้อพิษทับไวรัสโรคนิวคาสเซิล และปริมาณไวรัสกอนการฆาเชื้อ
ของวัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย 3 ชนิด ในไก SPF อายุ 4 สัปดาห

Group
1
2
3
4
หมายเหตุ

Pre-inactivated
Type of vaccine Virus Content
(EID50/dose)
ND+EDS a
≥109
ND+EDS+IB a
≥108
ND+IB+IBD+Reo b
≥108.5
Control
a ผลิตจากโรงงานที่ 1
B ผลิตจากโรงงานที่ 2

Number of SPF chicks
Total

sick

20
20
20
10

0
0
0
10

Percent

dead infection
0
0
0
10

0%
0%
0%
100%

potency
100%
100%
100%
0%
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ND+IB+IBD+Reo

300
200
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0
0 day (Pre-vac)

21 days (Post-vac)

28 days (Post-vac)

10 days (Post-challenge)

รูปที่ 1 คาเฉลี่ยระดับแอนติบอดีในซีรั่ม (Geometric Mean HI titer) ในไกแตละกลุม ที่ใหวัคซีนเชื้อตายชนิดรวม
นิวคาสเซิลและกลุมอาการไขลด (ND+EDS) ชนิดรวมนิวคาสเซิล, กลุมอาการไขลดและหลอดลม
อักเสบติดตอ (ND+EDS+IB) และชนิดรวมนิวคาสเซิล, หลอดลมอักเสบติดตอ, ตอมเบอรซา
วิจารณ กอนใหวัคซีน (Pre-vaccinated) หลังใหวัคซีน
อักเสบ และขออักเสบ (ND+IB+IBD+Reo)
ไก(Post
SPFvaccinated)
มีคาเฉลี่ย21HIและ
titer28กวัอนนได
รับวัคงให
ซีนเชืเทอ้ าพิกัษบทั1.00±0.0
แสดงวา10
ไมวัมนีการติดเชือ้ ไวรัสนิวคาส
และหลั
บ (Post-challenge)
วิจารณ
ไก SPF มีคาเฉลี่ย HI titer กอนไดรับวัคซีนเทากับ 1.00±0.00 แสดงวาไมมีการติดเชื้อไวรัส
นิวคาสเซิล และไมมภี ูมิคุมกันที่ไดรับการถายทอดจากแม(maternal immunity) วัคซีนรวม ND+EDS,
ND+EDS+IB และ ND+IB+IBD+Reo สามารถกระตุนระดับแอนติบอดีในซีรั่มโดยมีคาเฉลี่ย HI titer หลัง
ไดรับวัคซีน 21 วัน เทากับ 294.06±0.68, 105.42±1.81 และ 776.05±0.76 ตามลําดับ หลังไดรับวัคซีน 28 วัน
เทากับ 380.03±0.51, 160.89±2.09 และ 552.56±0.99 ตามลําดับ วัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย ND+IB+IBD+Reo
จึงสามารถกระตุนภูมิคุมกันในกระแสเลือดไดสูงสุด ในขณะทีว่ ัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย ND+EDS สามารถ
กระตุนภูมิคุมกันในกระแสเลือดไดสูงกวาวัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย ND+EDS+IB ไกกลุมที่ 1 และ 2 ซึ่งไดรบั
วัคซีนรวม ND+EDS และND+EDS+IB มีคาเฉลี่ย HI titer หลังใหเชื้อพิษทับเทากับ 445.72±0.76 และ
210.84±1.02 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ย HI titer กอนใหเชื้อพิษทับ แสดงวาเชื้อไวรัสพิษทับสามารถเขาไปใน
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รางกายไกและสามารถกระตุนภูมิคุมกันในกระแสเลือด(HIR)ใหสูงขึ้น ในขณะที่ไกกลุมที่ 3 ซึ่งไดรับวัคซีน
รวม ND+IB+IBD+Reo มีคาเฉลี่ย HI titer หลังใหเชื้อพิษทับเทากับ 354.59±0.70 ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ย HI titer
กอนใหเชื้อพิษทับ
แสดงวาอาจเนื่องจากเชื้อไวรัสพิษทับไมสามารถเขาไปในรางกายไกเพื่อกระตุนHIR
ดังนั้นวัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย ND+IB+IBD+Reo จึงเปนวัคซีนที่ตานเชื้อพิษทับไดดีที่สุด(รูปที่1) อยางไรก็
ตามถึงแมวาวัคซีนทั้ง 3 ชนิด จะสามารถกระตุน ระดับแอนติบอดี(HI titer) ไดแตกตางกันมากแตก็สามารถให
ความคุมโรคตอเชื้อพิษทับได 100% เชนเดียวกัน ดังนัน้ วัคซีนทั้ง 3 ชนิด จึงมีความคุมโรคตามมาตรฐาน
ASEAN กําหนด(Manual of ASEAN Standards for Animal Vaccines, 2003) และสอดคลองกับมาตรฐาน
OIE ที่ไดกลาวไววาระดับภูมิคุมกันจากการใหวัคซีนครั้งเดียวหรือตามโปรแกรมวัคซีนจะแตกตางกันมากทั้ง
จากชนิดของวัคซีนและชนิดของสัตว(host species) ระดับภูมิคุมกันที่ตองการในสัตวเพื่อปองกันการตาย การ
ปวย หรือความสูญเสียในการผลิตเนื้อและไก จึงซับซอนและยุงยากอยางยิ่งที่จะประเมิน(Manual of Standards
for Diagnostic Tests and Vaccines, 2000) วัคซีนทั้ง 3 ชนิด ผลิตจากเชือ้ ไวรัสโรคนิวคาสเซิลสเตรน La Sota
เชนเดียวกัน ซึ่งเปนสเตรนทีไ่ มรุนแรงและอยูใ นกลุม lentogenic strain จึงไมมีความแตกตางในเรื่องสเตรน
ของเชื้อไวรัสที่ใชในการผลิตวัคซีน เมื่อเปรียบเทียบวัคซีนรวม ND+EDS กับวัคซีนรวม ND+EDS+IB ซึ่ง
ผลิตจากโรงงานเดียวกัน วัคซีนรวม ND+EDS ซึ่งมีปริมาณเชื้อไวรัส ND ≥ 109 EID50/ml ซึ่งมากกวาวัคซีน
รวม ND+EDS+IB ซึ่งมีปริมาณเชื้อไวรัส ND ≥ 108 EID50/ml ก็สามารถกระตุน HI titer ไดสูงกวา ซึ่ง
สอดคลองกับมาตรฐาน OIE ที่ไดกลาวไววาวัคซีนชนิดเชื้อตายไมมกี ารเพิ่มจํานวนของเชื้อหลังใหวัคซีนจึง
ตองการปริมาณแอนติเจนสําหรับกระตุนภูมิตานทานมากกวาวัคซีนชนิดเชื้อเปน
การผลิตไวรัสใหได
ปริมาณไวรัสที่สูง(a high yield of virus) จึงมีความสําคัญเพื่อนําไปใชผลิตวัคซีนชนิดเชื้อตายทีใ่ หความคุม
โรค(Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 2000) แตเมื่อเปรียบเทียบวัคซีนรวม
ND+EDS กับวัคซีนรวม ND+IB+IBD+Reo ซึ่งผลิตจากตางโรงงานกัน วัคซีนรวม ND+IB+IBD+Reo ซึ่งมี
ปริมาณเชือ้ ไวรัส ND ≥ 108.5 EID50/ml ซึ่งต่ํากวา กลับสามารถกระตุน HI titer ไดสูงกวา ดังนัน้ นอกจาก
ปริมาณไวรัสหรือแอนติเจนในวัคซีนจะมีความสําคัญแลวสูตรของการผลิตวัคซีนก็มีความสําคัญดวย นอกจากนี้
การควบคุมมาตรฐานของวัคซีนแตละชุดการผลิต(batch) ใหมีความสม่ําเสมอ ก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน จึงควร
ควบคุมการผลิตวัคซีนสัตวใหไดตามมาตรฐาน GMP ของโรงงานผลิตวัคซีน(Manual of ASEAN Standards
for Good Manufacturing Practices (GMP) for Animal Vaccines, 1998) และควรทําการศึกษาประสิทธิภาพ
ของวัคซีนที่กระตุนระดับ HI titer ไดแตกตางกันตอไป
สรุป
ไก SPF มีคาเฉลี่ย HI titer กอนไดรับวัคซีนเทากับ 1.00±0.0 แสดงวาไมมีการติดเชื้อไวรัสนิวคาส
เซิล และไมมภี ูมิคุมกันทีไ่ ดรับการถายทอดจากแม วัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย ND+IB+IBD+Reo สามารถ
กระตุนภูมิคุมกันในกระแสเลือดไดสูงสุด ในขณะที่วคั ซีนรวมชนิดเชื้อตาย ND+EDS สามารถกระตุน
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ภูมิคุมกันในกระแสเลือดไดสูงกวาวัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย ND+EDS+IB ไกที่ไดรบั วัคซีนรวม ND+EDS
และND+EDS+IB มีคาเฉลี่ย HI titer หลังใหเชื้อพิษทับสูงกวากอนใหเชื้อพิษทับ แสดงวาเชื้อไวรัสพิษทับ
สามารถเขาไปในรางกายไกและสามารถกระตุนภูมิคุมกันในกระแสเลือดใหสูงขึ้น
ในขณะที่ไกที่ไดรับ
วัคซีนรวม ND+IB+IBD+Reo มีคาเฉลี่ย HI titer หลังใหเชื้อพิษทับต่ํากวากอนใหเชื้อพิษทับ แสดงวาอาจ
เนื่องจากเชื้อไวรัสพิษทับไมสามารถเขาไปในรางกายไกเพื่อกระตุนHIR
ดังนั้นวัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย
ND+IB+IBD+Reo จึงเปนวัคซีนที่ตานเชื้อพิษทับไดดีที่สุด ถึงแมวาวัคซีนทั้ง 3 ชนิด จะสามารถกระตุน
ระดับแอนติบอดี(HI titer) ไดแตกตางกัน แตก็สามารถใหความคุมโรคตอเชื้อพิษทับได 100 % เชนเดียวกัน
และใหความคุม โรคตามมาตรฐาน ASEAN กําหนด
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ABSTRACT
Studies on the efficacy of three types of combined inactivated vaccine in SPF chickens age four weeks
against Newcastle disease virus. SPF chickens were separated into four groups; group 1, 2 and 3 comprised
twenty SPF chickens each was vaccinated intramuscularly with one dose of combined inactivated ND+EDS,
ND+EDS+IB and ND+IB+IBD+Reo vaccines respectively. The remain group comprised of ten SPF chickens was
not vaccinated and served as control. All groups were challenged intramuscularly with 1 ml of a virulent, local
isolate, Newcastle disease virus with a virus content of 10 5.5 CLD50/ml at 28 days post-vaccination and observed
for ten days
post-challenge. Blood samples were collected at pre-vaccination, 21 and 28 days postvaccination and 10 days
post-challenge to detect the haemagglutination inhibition(HI) antibody
titer against Newcastle disease virus.
At pre-vaccination, SPF chickens had the geometric mean(GM)
HI titer equal to 1.00±0.00. Group 1, 2 and 3 had the GMHI titer; post-vaccination 21 days equal to 294.06±0.68,
105.42±1.81 and 776.05±0.76 respectively,
post-vaccination 28 days equal to 380.03±0.51,
160.89±2.09 and 552.56±0.99 respectively. Thus combined inactivated ND+IB+IBD+Reo vaccine could enhance
the highest HI titer while combined ND+EDS could enhance HI titer higher than combined ND+EDS+IB. All
vaccinated groups were protected against a challenge 100% while all of control chickens showed clinical signs and
died after challenged. Group 1 and 2 those vaccinated with combined ND+EDS and ND+EDS+IB respectively
had the post-challenge GMHI titer equal to 445.72±0.76 and 210.84±1.02 which higher than pre-challenge GMHI
tier, thus a challenge virus could stimulate the chicken body and enhance
the higher humoral immune
response(HIR) while group 3 that vaccinated with combined inactivated ND+IB+IBD+Reo had the post-challenge
GMHI titer equal to 354.59±0.70 which lower than the pre-challenge GMHI titer, it may be a challenge virus could

วารสารวิชาการ BQCLP e - Journal ปที่ 1 เลมที่ 1 (ตุลาคม 2550-มีนาคม 2551) 39

not stimulate the chicken body to enhance HIR, thus combined inactivated ND+IB+IBD+Reo vaccine was the best
to protect against a challenge.
Keywords : Efficacy, inactivated combined vaccine, SPF chickens, Newcastle disease virus
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