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สุมเจาะเลือดจากลูกไก SPF จํานวน 210 ตัว แลวแบงออกเปน 5 กลุมกลุมที่ 1,2 และ3
ประกอบดวยลูกไก SPF กลุมละ 60 ตัว ใหวัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเปนสเตรน Cu 1 M, Lukert และ
VV IBD ตามลําดับโดยใหไกกินตัวละ 1 โดส กลุมที่ 4 และ 5 ประกอบดวยลูกไก SPF กลุมละ 15
ตัว ไมใหวัคซีนเปนกลุมควบคุม แบงไกทุกกลุมออกเปน 3 กลุมยอยกลุมละเทาๆกัน กลุมยอยที่ 1
ของกลุมที่ 1-4 ใหเชื้อพิษทับไวรัสโรคกัมโบโรชนิดรุนแรงที่แยกไดจากทองที่ในปริมาณ 100
CID50/30 ไมโครลิตร หลังไดรับวัคซีน 3 วัน กลุมยอยที่ 2 ของกลุมที่ 1-4 ใหเชื้อพิษทับหลังไดรับ
วัคซีน 7 วัน และกลุมยอยที่ 3 ของกลุมที่ 1-4 ใหเชื้อพิษทับหลังไดรับวัคซีน 14 วัน เก็บตัวอยาง
เลือดกอนใหวัคซีน หลังใหวัคซีน 3, 7, 14 วันและหลังใหเชื้อพิษทับ 4 วัน เพื่อนําไปตรวจวัด
อีไลซาไตเตอร ฆาไกทุกตัวหลังใหเชื้อพิษทับ 4 วัน เพื่อตรวจดูวิการที่ตอมเบอรซาแลวคํานวณ
เปอรเซ็นตความคุมโรคและอัตราสวนน้ําหนักตอมเบอรซาตอน้ําหนักตัวไก หลังใหวัคซีน 3 วัน
วัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเปน สเตรน Cu 1 M สามารถใหความคุมโรค 100 % โดยมีคาอีไลซาไตเตอร
ที่ต่ํา ในขณะที่วัคซีนสเตรน Lukert และ VV IBD ไมสามารถใหความคุมโรค หลังใหวัคซีน 7 วัน
วัคซีนสเตรน Cu 1 M และ Lukert ใหความคุมโรค 100 % โดยมีคาอีไลซาไตเตอรที่ต่ํา ในขณะที่
วัคซีนสเตรน VV IBD ใหความคุมโรคเพียง 30 % โดยไมมีการตอบสนองของภูมิคุมกันในกระแส
เลือด หลังใหวัคซีน 14 วัน วัคซีนสเตรน Cu 1 M, Lukert และ VV IBD ใหความคุมโรค 100%,
95% และ 80% ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอรเทากับ 1973.3, 2728.6 และ 1015.3
ตามลําดับ ในขณะที่กลุมควบคุมซึ่งมีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอรเทากับ 1.0 ไมมีความคุมโรคตอเชื้อ
พิษทับ
คําสําคัญ : วัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเปน,ความคุมโรคแรกเริ่ม,ลูกไก SPF
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บทนํา
โรคกัมโบโรหรือโรคเบอรซาอักเสบติดตอ(Gumboro disease, Infectious bursal disease) มี
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไอบีดีไวรัส (IBD virus) จัดอยูในกลุมเบอรนาไวรัส (Birnavirus) เปน double
stranded RNA virus โรคกัมโบโรเปนโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรงติดตอไดรวดเร็วทําใหเกิดความ
เสียหายตอฝูงไกอยางมากโดยเฉพาะในไกที่มีอายุต่ํากวา 6 สัปดาห ลักษณะเดนของโรคนี้ คือ เปน
โรคที่กอใหเกิดการทําลายเม็ดน้ําเหลือง (lymphocidal) ที่ทําหนาที่สรางภูมิคุมกัน อวัยวะ
เปาหมายของเชื้อไวรัสที่สําคัญ คือตอมเบอรซา (bursa of Fabricious)
ซึ่งเปนแหลงสราง
เม็ดน้ําเหลืองชนิดบี (B-lymphocytes) ที่สําคัญในไก ตอมเบอรซาเปนอวัยวะที่พบการเพิ่มจํานวน
ของเชื้อไวรัสมากที่สุด (van den Berg, 2000) นอกจากนั้นยังพบการเพิ่มจํานวนของไวรัสใน
อวั ย วะน้ํ า เหลื อ งอื่ น ๆ เช น ต อ มไธมั ส ม า ม ทอนซิ ล ไส ตั น และไขกระดู ก เป น ต น
(Elankumaran et al., 2002) การติดเชื้อไวรัสโรคกัมโบโรในไกที่ชวงอายุ 0-3 สัปดาห จะแสดง
อาการแบบไมรุนแรงหรือไมแสดงอาการปวย โดยมีอัตราการตายต่ําแตพบวาไกที่ติดเชือ้ ไวรัสจะ
เกิดภาวะกดความสามารถในการสรางภูมิคุมกันตอเชื้อโรคตาง ๆ ตลอดชวงอายุของไกสงผลใหไก
ออนแอ การทําวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ ไมไดผล (Cheville, 1967) (Hirai et al., 1974) อัตราการ
เจริ ญ เติ บ โตและประสิ ท ธิ ภ าพการใช อ าหารลดลง รวมทั้ ง ติ ด เชื้ อ โรคได ง า ยกว า ปกติ
(Genova, 2000 ;Sharma et al., 2000) วัคซีนเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชในการปองกันโรคกัมโบโร
ซึ่งปจจุบันวัคซีนปองกันโรคกัมโบโรในตลาดแบงได 3 กลุม ไดแกวัคซีนที่ผลิตจากไวรัสสเตรนที่
มีความรุนแรงในระดับออน (mild strain) ระดับปานกลาง (intermediate strain) และระดับปาน
กลางพิเศษ (intermediate-plus strain) หรือระดับรุนแรง (hot strain) (นิวัตร และ จิโรจ, 2548)
การสรางภูมิคุมกันตอการปองกั นโรคกัมโบโรในไกจะตองอาศั ยภู มิคุมกันทั้งชนิดเฉพาะแหง
(local immunity) หรือภูมิคุมกันในระดับเซลล (Cell mediated immune response ,CMIR) และ
ภูมิคุมกันในกระแสเลือด (Humoral immune response, HIR) (Sharma et al., 2001)
T lymphocytes เปนเซลลหลักของการตอบสนองระดับเซลล (Russel,1993) และเปนสวนหนึ่งของ
local immunity ประกอบดวย Immunoglobulin A (IgA) และ interferon ในไกที่ไดรับวัคซีน
ถึงแมวาจะยังตรวจไมพบ การตอบสนองของแอนติบอดี แตไกสามารถใหความคุมโรคแรกเริ่มได
(early protection) ซึ่ง Alexander (2003) อธิบายวาเปนการทํางานของ CMIR ในขณะเดียวกัน
แอนติบอดีที่ไดรับจากการถายทอด (passively) หรือจากการถูกกระตุน (actively) ก็ยังคงเปนสวน
สําคัญของความคุมโรคในไก โดยเปนสวนสําคัญของการกําจัดใหสิ้น (clearance) และการฆาฤทธิ์
(neutralization) สารกอโรค (pathogen) ในสองทาง คือหนึ่งการจับกับเซลลที่ติดเชื้อ (infected cells)
คือการลดการผลิตเชื้อไวรัสรุนลูก (progeny virus) และสองการจับกับไวรัสรุนลูกที่ถูกปลอยออกมา
คือการลดการแพรกระจายของเชื้อ (Al-Garib, 2003) HIR สามารถตรวจวัดไดงายดวยการตรวจวัด
ปริมาณโดยวิธีทางซีรั่มวิทยา เชน Haemagglutination Inhibition (HI) serum neutralization (SN)
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หรือ Enzyme-Linked immunosorbent Assay (ELISA) แต local immunity จะตรวจวัดไดโดยวิธีที่
ซับซอน เชน วิธี Leukocyte-migration-inhibition (LMI) assay (Agrawal, 1991) หรือวิธีตรวจวัด
interferon-gamma (Lambrecht, 2004) ดังนั้น HIR เทานั้นที่ถูกตรวจวัดเปนประจําในการตรวจ
ติดตามสภาวะภูมิคุมกันในฝูงไก เพราะการตรวจ CMIR โดยตรงทําไดยาก ดังนั้นในไกอายุนอย
ที่เสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโรคกัมโบโรจะตองเลือกใชวัคซีนที่กระตุนภูมิคุมกันของโรคไดเร็วที่สุด
วัตถุประสงคของการทดลองนี้เพื่อศึกษาความคุมโรคแรกเริ่มของวัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเปนที่ผลิต
จากไวรัสที่มีความรุนแรงปานกลาง 3 สเตรน คือ สเตรน Cu 1 M สเตรน Lukert และสเตรน
VV IBD โดยทําการศึกษาในลูกไกปลอดเชื้อ SPF อายุ 7 วัน และให เชื้อพิษทับหลังใหวัคซีน 3, 7
และ 14 วัน วาวัคซีนสเตรนใดที่ใหความคุมโรคไดเร็วที่สุด
อุปกรณและวิธีการ
วัสดุและอุปกรณ
1.ลูกไก SPF อายุ 7 วัน จํานวน 210 ตัว ใหอาหารและน้ํากินตลอดเวลา
2.วัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเปน 3 สเตรน คือ สเตรน Cu 1 M (ผลิตโดย กรมปศุสตั ว ) สเตรน
Lukert และ สเตรน VV IBD
3.เชื้อพิษทับไวรัสโรคกัมโบโรชนิดรุนแรงซึ่งแยกไดจากไกปวยในทองที่
4.ชุดตรวจวัดระดับแอนติบอดีตอไวรัสโรคกัมโบโร ELISA test kit CIVTEST ST TM AVI IBD
(Hipra Spain)
วิธีการ
การใหวัคซีน ลูกไก SPF อายุ 7 วัน จํานวน 210 ตัว แบงไกออกเปน 5 กลุม ดังนี้
กลุม A 60 ตัว (กลุมยอยๆ ละ 20 ตัว คือ A1, A2 และ A3 )ใหวัคซีนสเตรน Cu 1 M 1 โดส
หยอดปาก
กลุม B 60 ตัว (กลุมยอยๆ ละ 20 ตัว คือ B1, B2 และ B3 )ใหวัคซีนสเตรน Lukert 1 โดส
หยอดปาก
กลุม C 60 ตัว (กลุมยอยๆ ละ 20 ตัว คือ C1, C2 และ C3 )ใหวัคซีนสเตรน VV IBD 1 โดส
หยอดปาก
กลุม D 15 ตัว กลุมควบคุมที่ใหเชื้อพิษทับแบงเปน 3 กลุมๆ ละ 5 ตัว คือ D1, D2 และ D3
กลุม E 15 ตัว กลุมควบคุมที่ไมใหเชื้อพิษทับแบงเปน 3 กลุมๆ ละ 5 ตัว คือ E1, E2 และ E3
การใหเชื้อพิษทับ ใหเชื้อพิษทับไวรัสกัมโบโรชนิดรุนแรง ปริมาณ 30 ไมโครลิตร (100 CID
50) หยอดตาลูกไก กลุมยอย A1, B1, C1 และ D1 หลังใหวัคซีน 3 วัน กลุมยอย A2, B2, C2 และ D2
หลังใหวัคซีน 7 วัน กลุมยอย A3, B3, C3 และ D3 หลังใหวัคซีน 14 วัน
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การตรวจทางพยาธิวิทยา หลังใหเชื้อพิษทับ 4 วัน ชั่งน้ําหนักไก ผาซากไกทุกกลุมพรอม
กลุมยอย E1, E2 และ E3 ตรวจดูพยาธิสภาพของตอมเบอรซา (gross lesion) ชั่งน้ําหนักตอมเบอรซา
คํ า นวณอั ต ราส ว นน้ํ า หนั ก ต อ มเบอร ซ า (BF) ต อ น้ํ า หนั ก ตั ว ไก (BW) คู ณ ด ว ยพั น สู ต รคื อ
(BF/BW)X1000 คาที่ได < 1 ถือวาตอมเบอรซามีการฝอ (Moraes HLS, 2005)
การตรวจทางซีรั่มวิทยา สุมเจาะเลือดไกกอนใหวัคซีนจํานวน 30 ตัว เจาะเลือดไกกลุมยอย
ทุ ก กลุ ม ก อ นให เ ชื้ อ พิ ษ และหลั ง ให เ ชื้ อ พิ ษ ทั บ 4 วั น ตรวจหาระดั บ แอนติ บ อดี ด ว ยวิ ธี
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ดวยชุดตรวจสอบ CIVTEST TM AVI IBD
ผลการทดลอง
ผลการทดสอบความคุมโรคแรกเริ่มของวัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเปน 3 strain คือ
สเตรน Cu 1 M สเตรน Lukert และสเตรน VV IBD ในลูกไก SPF อายุ 7 วัน ของไกกลุมยอยแต
ละกลุมโดยแสดงคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอรกอนและหลังใหเชื้อพิษทับ คาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอรไกกอน
ใหวัคซีนคือ 1.0 จํานวนไกที่มีวิการที่ตอมเบอรซา เปอรเซ็นตความคุมโรคตอจํานวนไกทดลอง และ
อัตราสวนน้ําหนักตอมเบอรซาตอน้ําหนักตัวไก ((BF/ BW)X 1000) ในตารางที่ 1, 2 และ 3
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความคุมโรคแรกเริ่มหลังใหเชื้อพิษทับภายหลังใหวัคซีน 3 วัน
จํานวนไกที่มวี ิการ
คาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอร (GMT)
% ความคุม
กลุมไก
ที่ตอมเบอรซา*/
กอนใหเชื้อ
หลังใหเชื้อ
โรค
ทดลอง
จํานวนไกทดลอง
พิษทับ
พิษทับ
A1
2.6
520.5
0/20
100
B1
1.0
66.5
20/20
0
C1
1.0
115.6
20/20
0
D1
1.0
1882.7
5/5
0
E1
1.0
1.1
NT**
NT**
*วิการของตอมเบอรซามีลักษณะ haemorrhage, gelatin like exudates on serosa, oedema
** not test

อัตราสวน
(BF/BW)x1000
2.60 ± 0.25
3.69 ± 0.66
2.91 ± 0.36
2.61 ± 0.24
4. 72 ±1.6
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความคุมโรคแรกเริ่มหลังใหเชื้อพิษทับภายหลังใหวัคซีน 7 วัน
จํานวนไกที่มวี ิการที่
คาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอร (GMT)
อัตราสวน
กลุมไก
ตอมเบอรซา*/
% ความคุมโรค
กอนใหเชื้อ
หลังใหเชื้อ
(BF/BW)x1000
ทดลอง
จํานวนไกทดลอง
พิษทับ
พิษทับ
A2
114.4
1454.5
0/20
100
2.94 ± 0.45
B2
9.3
2411.2
0/20
100
1.68 ± 0.29
C2
1.0
659.3
14/20
30
3.24 ± 0.64
D2
1.0
1927.1
5/5
0
2.81 ± 0.17
E2
1.3
1.0
NT**
NT**
6.05 ± 1.27
*วิการของตอมเบอรซามีลักษณะ haemorrhage, gelatin like exudates on serosa, oedema
** not test
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความคุมโรคแรกเริ่มหลังใหเชื้อพิษทับภายหลังใหวัคซีน 14 วัน
จํานวนไกที่มวี ิการที่
คาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอร (GMT)
อัตราสวน
กลุมไก
ตอมเบอรซา*/
% ความคุมโรค
กอนใหเชื้อ
หลังใหเชื้อ
(BF/BW)x1000
ทดลอง
จํานวนไกทดลอง
พิษทับ
พิษทับ
A3
1973.3
2853.6
0/20
100
4.42 ± 0.52
B3
2728.6
3001.5
1/20
95
1.81 ± 0.69
C3
1015.3
2662.4
4/20
80
1.85 ± 0.41
D3
1.0
2202.2
5/5
0
2.94 ± 0.62
E3
1.0
1.0
NT**
NT**
6.46 ± 1.51
*วิการของตอมเบอรซามีลักษณะ haemorrhage, gelatin like exudates on serosa, oedema
** not test
วิจารณ
หลังใหวัคซีน 3 วัน ไกกลุม A1 ซึ่งไดรับวัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเปนสเตรน Cu 1 M มี
ความคุมโรค 100% ตอเชื้อพิษทับไวรัสโรคกัมโบโรในขณะที่ไกกลุมอื่นมีความคุมโรค 0% โดยไก
กลุม A1มีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอรหลังใหวัคซีน 3 วันกอนใหเชื้อพิษทับเทากับ 2.6 ซึ่งต่ํามากแตยัง
สามารถใหความคุมโรค 100% โดยไกทุกตัวไมมีวิการที่ตอมเบอรซา (ตารางที่ 1) แสดงวาภูมิคุมกัน
แรกเริ่มซึ่งไมใชภูมิคุมกันในกระแสเลือด (HIR) แตเปนภูมิคุมกันระดับเซลล (CMIR) ที่ปองกันโรค
ตอเชื้อพิษทับในไกกลุม A1 ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Russel (1993), Reynolds (2000) and
Alexander (2003)
ที่ไดอธิบายไววา T lymphocyte เปนเซลลหลักที่เกี่ยวของกับการ
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ตอบสนองระดับเซลล (CMIR) โดยเปนสวนหนึ่งของ local immunity ในไกที่ไดรับวัคซีน แมวา
จะยั ง ตรวจไม พ บการตอบสนองของแอนติ บ อดีซึ่ง เป น ภู มิคุม กัน ในกระแสเลื อด (HIR) แต ไ ก
สามารถใหความคุมโรคแรกเริ่มได สอดคลองกับ Sharma และคณะ (2001) ที่ไดอธิบายผลของ
T cell ตอพยาธิสภาพการเกิดโรคของไวรัสโรคกัมโบโร (IBD) โดย T cell ซึ่งเปนสวนสําคัญในการ
กําจัดการเพิ่มจํานวนของไวรัสในตอมเบอรซาในชวง 5 วันแรกของการติดเชื้อและ T cell ที่อยูใน
ตอมเบอรซาจะทําใหเนื้อเยื่อตอมเบอรซาถูกทําลายและการ recover ของตอมเบอรซาจะชาลงโดยจะ
ผานขบวนการปลอย cytokines และ cytotoxic effect ซึ่งจากผลการทดลองก็พบวาหลังใหเชื้อพิษ
ทับ 4 วันไกทุกกลุมการทดลองมีคาอัตราสวนของตอมเบอรซาตอน้ําหนักตัวไกต่ํากวาไกกลุม
ควบคุมซึ่งไมไดรับเชื้อพิษทับ และมีคามากกวา 1 แสดงวาไมมีการฝอของตอมเบอรซา ดังนั้น
วิการที่เกิดขึ้นคือมีจุดเลือดออก มีหนองภายในตอมเบอรซา หรือมีหนองเปนวุนคลุมตอมเบอรซา
(gross lesion) จะเกิดหลังไดรับเชื้อไวรัสกัมโบโร 3-5 วัน แสดงวาเกิดจากการใหเชื้อพิษทับ เพราะ
หากวิการเกิดจากวัคซีนไวรัสจะเกิดการฝอของตอมเบอรซาเนื่องจากระยะเวลาที่ใหวัคซีนจนถึงวัน
ผาซากคือ 7 วันซึ่งเปนชวงเวลาที่ตอมเบอรซาจะเกิดการฝอตัว(Lukert and Hitchner, 1984)
หลังใหวัคซีน 7 วัน ไกกลุม A2 ซึ่งไดรับวัคซีนสเตรน Cu 1 M และไกกลุม B2 ซึ่งไดรับ
วัคซีนสเตรน Lukert มีความคุมโรคตอเชื้อพิษทับ 100% โดยไกทุกตัวไมมีวิการที่ตอมเบอรซาเมื่อ
เปรียบเทียบกับไกกลุม C2 ซึ่งไดรับวัคซีนสเตรน VV IBD ใหความคุมโรคเพียง 30% โดยไก 14 ตัว
มีวิการที่ตอมเบอรซาในขณะที่กลุม D2 ซึ่งไมไดรับวัคซีนมีความคุมโรค 0% โดยไกทุกตัวมีวิการที่
ตอมเบอรซา โดยไกกลุม A2 มีคาเฉลี่ยอีไลซา ไตเตอร 114.4 ซึ่งสูงกวา กลุม B2 (9.3) ในขณะ
ที่ไกกลุม C2 ยังไมมีการกระตุนภูมิคุมกันในกระแสเลือด (1.0) แสดงในตารางที่ 2 การที่ไกกลุม
A2 และ B2 ซึ่งยังคงมีระดับภูมิคุมกันในกระแสเลือดต่ําแตยังสามารถใหความคุมโรคตอเชื้อพิษทับ
100% แสดงวาการปองกันโรคตอไวรัสโรคกัมโบโรภูมิคุมกันอยางอื่นมีความสําคัญมากกวา ไดแก
ภูมิคุมกันระดับเซลลสอดคลองกับ รายงานของ Russel (1993), Reynolds (2000) and Alexander
(2003) ตามที่ไดกลาวมา หลังใหวัคซีน 14 วันกอนใหเชื้อพิษทับคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอรทุกกลุมที่
ไดรับวัคซีนสูงขึ้นมากโดยกลุม A3 ซึ่งไดรับวัคซีนสเตรน Cu 1 M มีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอร 1973.3
มีความคุมโรค 100% กลุม B3 ซึ่งไดรับวัคซีนสเตรน Lukert มีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอร 2728.6 มี
ความคุมโรค 95% และกลุม C3 ซึ่งไดรับวัคซีนสเตรน VV IBD มีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอร 1015.3
ใหความคุมโรค 80% โดยไก 4 ตัวมีวิการที่ตอมเบอรซา (ตารางที่ 3 ) แสดงวาวัคซีนสเตรน
VV IBD กระตุนภูมิคุมกันไดต่ํากวาและชากวาวัคซีน สเตรน Cu 1 M และสเตรน Lukert โดยตอง
อาศัยภูมิคุมกันในกระแสเลือดดวยซึ่งสอดคลองกับ รายงานของ นิวัตรและจิโรจ (2548) ซึ่งได
กลาววาในไกอายุนอยเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสกัมโบโรมีความจําเปนที่จะตองใหวัคซีนที่สามารถ
กระตุนภูมิคุมกันของโรคไดเร็วที่สุด
การสรางภูมิคุมกันตอการปองกันโรคกัมโบโรในไก
จะตองอาศัยภูมิคุมกันทั้งชนิดเฉพาะแหง (local immunity) หรือภูมิคุมกันในระดับเซลล (CMIR)
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และภูมิคุมกันในกระแสเลือด (HIR)
ไกทุกกลุมที่ไดรับวัคซีนมีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอรหลังให
เชื้อพิษทับสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอรกอนใหเชื้อพิษทับแสดงวายังมีเชื้อไวรัส
โรคกัมโบโรที่ไดรับจากการใหเชื้อพิษทับเขาไปกระตุนภูมิคุมกันในกระแสเลือด (ตารางที่ 1, 2
และ 3)
สรุป
วัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเปนสเตรน Cu 1 M ซึ่งผลิตโดยกรมปศุสัตวสามารถกระตุนความ
คุมโรคแรกเริ่มไดเร็วที่สุดโดยสามารถใหความคุมโรคได 100% ตอเชื้อพิษทับไวรัสโรคกัมโบโร
ชนิดรุนแรงที่แยกไดจากไกปวยในทองที่ หลังใหวัคซีน 3 วัน ซึ่งไมใชภูมิคุมกันในกระแสเลือด
(HIR) แตนาจะเปนภูมิคุมกันระดับเซลล (CMIR) มากกวา เมื่อเปรียบเทียบกับวัคซีนกัมโบโร
ชนิดเชื้อเปนสเตรน Lukert ซึ่งเริ่มใหความคุมโรคได 100% หลังใหวัคซีน 7 วัน และวัคซีน
กัมโบโรชนิดเชื้อเปนสเตรน VV IBD ใหความคุมโรคเพียง 30% หลังใหวัคซีน 7 วัน
หลังให
วัคซีน 14 วัน ไกกลุมทดลองที่ไดรับวัคซีนสเตรน Cu 1 M, สเตรน Lukert และ สเตรน VV IBD
มีความคุมโรค 100%, 95% และ80% ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอรกอนใหเชื้อพิษทับ
เทากับ 1973.3, 2728.6 และ1015.3 ตามลําดับ ในขณะที่ไกกลุมควบคุมซึ่งไมไดใหวัคซีนทุกตัวมี
วิการของโรค กัมโบโรโดยมีคาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอรเทากับ 1.0 วัคซีนสเตรน VV IBD กระตุน
ภูมิคุมกันไดต่ํากวาและชากวาวัคซีนสเตรน Cu 1 M และสเตรน Lukert ไกทุกกลุมที่ไดรับเชื้อพิษ
ทั บ ไวรั ส โรคกั ม โบโรชนิ ด รุ น แรงมี ร ะดั บ ภู มิ คุ ม กั น ในกระแสเลื อ ดหลั ง ให เ ชื้ อ พิ ษ ทั บ สู ง ขึ้ น
โดยไกกลุมที่ไดรับวัคซีนสเตรน Cu 1 M, สเตรน Lukert และสเตรน VV IBD มีคาเฉลี่ยอีไลซา
ไตเตอรเทากับ 2853.6, 3001.5 และ 2662.4 ตามลําดับ ในขณะที่ไกกลุมควบคุมที่ไมไดรับวัคซีนมี
คาเฉลี่ยอีไลซาไตเตอร หลังใหเชื้อพิษทับเทากับ 2202.2 แสดงวายังมีเชื้อไวรัสโรคกัมโบโรที่
ไดรับจากการใหเชื้อพิษทับเขาไปกระตุนภูมิคุมกันในกระแสเลือด จากผลการทดลองที่ไดจะเห็นวา
วัคซีนทั้ง 3 สเตรนหลังไดรับวัคซีน 14 วันใหความคุมโรคตั้งแต 80 % แสดงวาวัคซีนทั้ง 3 ชนิดมี
คุณภาพดีตามเกณฑมาตรฐานของอาเซียน และหากตองการวัคซีนที่ใหความคุมโรคไดเร็ววัคซีน
สเตรน Cu 1 M ก็เปนทางเลือกหนึ่งแตควรทําการศึกษาถึงขอดีหรือขอควรระวังอื่นๆในการใช
วัคซีนทั้ง 3 สเตรนตอไป
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Abstract
Two hundred and ten, seven days old, SPF chicks were randomly bled and divided into
five groups. Group 1,2 and 3 comprised of 60 SPF chicks each, was vaccinated orally with one
dose of live Gumboro disease vaccine strain Cu 1 M, Lukert and VV IBD respectively. Group 4
and 5 comprised of 15 SPF chicks each, were not vaccinated and served as control groups. All
groups was divided equally into three subgroups; subgroup 1 of group 1-4 were challenged with a
virulent, local isolate Gumboro disease virus containing 100 CID50/30 μl post-vaccinated 3 days,
subgroup 2 of group 1-4 were challenged post-vaccinated 7 days and subgroup 3 were
challenged post-vaccinated 14 days. Blood sample were collected from each group at
pre-vaccination, 3,7 and 14 days post-vaccination and 4 days post challenged for ELISA titer
detection. Chicks were killed post-challenged 4 days and observed for lesion of bursa and
calculated for percentage of protection and bursa ratio. Post-vaccinated 3 days; live Gumboro
disease vaccine strain Cu 1 M could protect 100 % with low ELISA titer, while Lukert strain and
VV IBD strain could not protect. Post-vaccinated 7 days; Cu 1 M strain and Lukert strain could
protect 100 % with low ELISA titer while VV IBD strain could protect only 30 % without
humoral immune response. Post-vaccinated 14 days; Cu 1 M strain, Lukert strain and VV IBD
strain could protect 100%, 95% and 80% respectively with the average ELISA titers equal to
1973.3, 2728.6 and 1015.3 respectively while control SPF chicks with the average ELISA titer
equal to 1.0 were not protected against a challenge.
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