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)25.09.2007עדכון (הנחיות ליצור נוגדנים פוליקלונלים בארנבונים   

 מטרה
 הנחיות אלו נועדו למזער סיבוכים ולהבטיח טיפול ושמוש הומני בארנבות

 
 רקע

: נטוב'פ רוב בארנבות ומערבת שימוש באדג"הפקת נוגדנים רב שבטיים מבוצעת ע  
Freund’s Complete and/or Incomplete Adjuvant (FCA, FIA) 

אבצסים סטריליים או כיבים , )גושים נימושים (מקומות ההזרקה הופכים לעיתים דלקתיים ונוצרות במקום גרנולומות
.ח ומצריכים טיפול"הגורמים כאב וסבל לבע  

 
 הליך

 הכנת האנטיגן והזרקתו
1:1ובנט 'יחס ערבוב עם אדג, ור על נפח מינימאלי של הזרקהמ לשמ" באנטיגן מרוכז עשימוש  

לארנבתנפרדים  מקומות הזרקה תת עורית 10עד ,  מיקרוליטר100נפח מרבי למקום הזרקה   
 שמירה על תמיסת האנטיגן סטרילית

 הזרקה באזור הגב ולא בגפיים
)חוזר(ובנט לא שלם לחיסוני דחף 'ובנט שלם לחיסון ראשוני ובאדג'שימוש באדג  
  ימים בין חיסונים10-14יש להמתין 

. לפני חיסון חוזר יש לוודא שאין גרנולומות או כיבים  
: בצוות הווטרינרי במקרים הבאיםץאין לחסן ארנבות ויש להיווע  

 כיבים
  או יותר גושים נימושים 5

מ " ס3גוש בעל קוטר גדול מ   
 איסוף דם

")23מחט , רגל אחורית(ין תוך שרירי ג אצטילפרומז"ק/ג" מ1-2טישטש את הארנבת עם   
 חיטוי צד חיצוני של האוזן באלכוהול

21-23"איסוף הדם מהעורק המרכזי של האוזן בעזרת פרפרית מספר   
ל ולשאוב בעדינות" מ10יש לתת לדם למלא את הצינורית ואז לחבר מזרק   

 לוודא עצירת הדימום בעזרת לחץ מקומי עם פד גזה
)ראה נוסחא(דיקת כמות ואיכות הנוגדנים וכמויות גדולות יותר לצורך הפקה ל לב" מ10ניתן לאסוף   

 יש להמתין שבועיים או יותר בין דימומים
 

:חישוב כמות בטוחה לדגימת דם כל שבועיים  
ג "משקל בק X0.06X0.20X1000 

 
מידה ב). 36-48%נורמאלי בארנבת (י בדיקת המטוקריט חודשית "מומלץ לבדוק נפח תאי דם אדומים ע

 בווטרינר ץ יש להיווע20%במידה וההמטוקריט נמוך מ .  יש לדחות את איסוף הדם30%וההמטטוקריט נמוך מ 
9925המוסמך שלוחה   

 
 
 
 
 

Guidelines For Polyclonal Antibody Production In Rabbits 
 

Purpose  
To provide basic guidelines for immunization that will minimize complications and 
assure humane care and use of rabbits.  
 
Background 



Polyclonal antibody production is commonly performed on rabbits and typically involves 
the use of Freund’s Complete and/or Incomplete Adjuvant (FCA, FIA). Immunization 
sites occasionally become excessively inflamed, resulting in large granulomas, sterile 
abscesses and/or ulcerated areas that cause distress and pain in the animals and require 
treatment.  
 
Procedure 
Antigen preparation and injection 

• Add a concentrated antigen solution to adjuvant to reduce quantity of 
emulsion injected. 

• Use multiple injection sites (up to 10) with limitation of volume at each 
site (up to 100ul per site). 

• Maintain sterility of antigen solution.  
• Separate injection sites to avoid fusion of inflammatory lesions.  
• Inject into the dorsum. Avoid injections on extremities. 
• Use FCA initially and boost with FIA. 10 days intervals required between 

injections. 
• Prior to boost examine the rabbit for granulomas. Rabbits cannot be 

boosted and veterinary staff should be consulted if:  
  An ulcerated lesion is detected 
  Five or more non-ulcerated reactions (granulomas) are present 
  A reaction granuloma exceeds 3cm in diameter 
Blood collection 

• Sedate rabbits with 1-2mg/kg acepromazine intramuscular (quadriceps 
muscle, hind led, 23”needle) 

• Disinfect skin on the dorsal surface of the ear with alcohol. 
• Use 23”-21” butterfly cannula to draw blood from the central artery of the 

ear. 
• Allow blood to fill the tubing and attach a 10ml syringe to the cannula 

hub.  
• Once needle is removed assure hemostasis by applying digital pressure. 
• Use up to10ml bleeds for testing the quality and quantity of antigen and 

larger quantities for production bleeds. 
• Interval for production bleeds 2 weeks or longer to allow appropriate 

regeneration.  
 
Safe amount of blood withdrawn in millimeters every 14 days: 
 

Animal weight in kilograms x 0.06 x 0.20 x 1000 
It is recommended to monitor the rabbit’s packed cell volume by performing monthly 
hematocrites (normal 36-48%). If hematocrite falls bellow 30%, delay blood collection. If 
hematocrite drops bellow 20%, contact veterinary staff. 

 
 


