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رتبه دوم 
پژوهش هاي توسعه اى

)H-120( و برونشيت عفوني ) La Sota(  عنوان طرح:  توليد واكسن زنده دوگانه نيوكاسل ●
● پژوهشگر :  شهين مسعودي

● همكاران: محمد مجيد ابراهيمی، مسعود مقدم پور، شها شاهسوندی و زهره مجاهدی
● سازمان های همكار: موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي و سازمان دامپزشكی كل كشور

چكيده طرح:  
دو بیماري نیوكاســل )ND( و برونشــیت عفوني )IB( در صنعت مرغداری بیماری های مهمى بوده و عامل خســارت 
اقتصادی قابل توجهى به اين صنعت هستند و در اكثر نقاط دنیا در شرايط نگهداري متراكم نقش يك مشكل اساسي را 
بازي مي كنند بنابراين تولید واكســن هايي با اثر بخشي زيادتر و عوارض كمتر مورد نیاز است. با توجه به واردات واكسن 
دوگانه زنده برعلیه اين دو بیماری مهم صنعت طیور و به دلیل اينكه اين نوع واكســن ها از نقطه نظر اقتصادي به خاطر 
حذف استرس ناشي از مايه كوبي مكرر, احتمال كمتر مرگ و میر گله, صرف وقت و هزينه كمتر و حذف عوامل زيان  آور 
ديگر مورد توجه مرغداران قرار گرفته اند. تولید واكسن دوگانه زنده نیوكاسل سويه السوتا و  برونشیت عفوني سويه H-120 در 
كشــور از اهمیت اقتصادی برخوردار است. در اين طرح بر اساس استانداردهای بین المللى اين واكسن ساخته شده است. 
بذرهای ويروس  نیوكاســل ســويه السوتا و ويروس برونشیت عفوني ســويه H-120 در تخم مرغ SPF جنین دار بطور 
جداگانه تكثیر شــدند. پس از كنترل ستروني و عیار سنجي ويروس هاي برداشت شده، فرموالسیون و بهینه سازی میزان 
هر يك از دو ويروس بر اســاس عیار آنها تا مرحله تامین حداقل در مورد نیاز انجام شــد. با توجه به آزمايش هاي كنترل 
كیفى واكســن تهیه شده بي ضرر و از نظر توانمندي و كارايي مناسب مي باشد . همچنین القا پاسخ ايمني در جوجه هاي
SPF و تجارتي را دارد و مي تواند ابزاري مفید در برنامه كنترلي دو بیماري برونشــیت و نیوكاســل قلمداد شــود. واكسن 

دوگانه زنده نیوكاسل سويه السوتا و برونشیت عفونى سويه H-120 از طرف سازمان دامپزشكى كل كشور تايید و پروانه 
تولید انبوه آن گرفته شده است و در حال حاضر در مقیاس صنعتى تولید مى شود.

دكتر شهین مسعودي دانش آموخته سال 1364 رشته دامپزشكي دانشگاه تهران است. اين پژوهشگر برتر و پیشكسوت  
موسســه تحقیقات واكسن سازي و سرم سازي رازي طي سي سال فعالیت در اين موسسه، خدمات علمي و دانش خود را 
با اجرا يا همكاري در اجراي چهل و پنج  طرح پژوهشــي، چاپ و ارائه هفتاد و هفت مقاله در نشــريات معتبر خارجي و 
همايش هاي  علمي داخلي و خارجي و راهنمايي و مشــاوره يازده  پايان نامه در مقاطع مختلف دانشگاهي در اختیار ديگر 

دانش پژوهان و نوآوران قرار داده است.


