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NEWCASTLE’I HAIGUSE AJUSISESE PATOGEENSUSE INDEKSI MÄÄRAMISE 
MEETOD  

1. Kasutusala 

Ajusisene patogeensuse indeks (edaspidi API) on põhiline kriteerium Newcastle’i haiguse 
viirustüve patogeensuse määramisel. 

2. API määramise põhimõte 

Newcastle’i haiguse viiruse ja antikehade vabast linnukarjast pärinenud munadest hautatud 
kanatibu nakatatakse ajusiseselt Newcastle’i haiguse viirusega. Seejärel vaadeldakse 
nakatatud kanatibu 8 päeva jooksul, andes iga päev terviseseisundile hinnangu, mida 
väljendatakse numbrilise hindega (0–3). API arvutatakse 10 nakatatud tibu terviseseisundi 8 
päeva vältel tehtud vaatluste koguarvu keskmise hindena. 
 
3. Töö käik 

3.1. Värske infektsioosne bakteritevaba allantoisi vedelik, mille hemaglutinatsiooni tiiter on > 
1/16, lahjendatakse steriilses füsioloogilises lahuses vahekorras 1:10. Antibiootikume ei 
lisata. Hemaglutinatsiooni tiiter määratakse hemaglutinatsiooni reaktsiooniga. 

3.2. 0,05 ml lahjendatud allantoisi vedelikku süstitakse ajusse 8 uuritavale kanatibule. Tibud 
peavad olema süstimise hetkel vähemalt 24 tunni vanused, kuid välja hautatud vähem kui 40 
tundi tagasi. 

3.3. Tibude terviseseisundit kontrollitakse 24 tunniste ajavahemike järel 8 päeva jooksul. 

3.4. Igal terviseseisundi kontrollil antakse iga tibu terviseseisundile hinne järgmiselt: «0» – 
tibu on terve, «1» – tibu on haige või «2» – tibu on surnud. Tibu on «haige», kui tal esinevad 
Newcastle’i haigusele iseloomulikud kliinilised tunnused. 

3.5. API arvutatakse välja järgnevalt. Sama terviseseisundiga tibude üldarv korrutatakse selle 
terviseseisundi numbrilise hindega ja saadakse üldhinne. Üldhinded summeeritakse ja 
jagatakse terviseseisundi kontrollide üldarvuga. API arvutamise näidis on toodud tabelis 1. 

4. API määratlus 

API on 10 ajusiseselt Newcastle’i haigusse nakatatud tibu, keda vaadeldakse 8 päeva jooksul, 
ühe tibu terviseseisundi keskmine numbriline hinne ühe kontrolli kohta. 

 

 



Tabel 1. Ajusisese patogeensuse indeksi (API) arvutamise näide 

 
Tibude terviseseisundi hinnang pärast ajusisest 
nakatamist päevade lõikes  

Tervise- 
seisund  

Numbriline 
hinne  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Üldhinne  

Normaalne 0  10  4    0  0    0    0    0    0  14 × 0 = 0    

Haige  1    0  6  10  4    0    0    0    0  20 × 1 = 20  

Surnud  2    0  0    0  6  10  10  10  10  46 × 2 = 92  
  

Tibude arv  Kokku = 
112   

API on ühe tibu terviseseisundi keskmine hinne ühe kontrolli kohta = 112/80 = 1,4  
 
 


