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  یها هیسو یها نیمچهدر  يعفون تی الرنگوتراکئ روسیو زایي بیماری یمقایسه
Bovans وLSL یستوپاتولوژیو ه  یيناداخل یيزاآسیبشاخص   یهابا روش
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ده یچک 

شیهدف آزما    . است  ی ویروسی ماكیانمسر  ی هایماری( از بInfectious laryngotracheitis; ILTفونی )عالرنگو تراكئیت    ی ماریب    
به منظور ارایه   عهرمزجدا شده از    ILT  زاییماریبویروس  به  نسبت    LSLو    Bovans  ی هاهیسو  نیمچه   تیحساس  ی سهیمقا  ی كنون

ی و  مولکول  های با روش  ILT  ویروس   ییدناسایی و تاش  ،پس از جداسازی    .بودكنترل بهتر این بیماری  گیری و  سازوكار مناسب پیش
در    یه از هر سو  نیمچه قطعه     30  به ILT  (EID50  310<  )ویروس    سپس    محاسبه شد.  karber-Speaman  وش ر  باعیار آن    ی،سرولوژ

. گرفتند  قرار  نظر  تحت  روز  8  مدت  به   بیماری  هاینشانه  بروز  نظر  از  آزمایش  مورد  پرندگان    تلقیح شد.  ناییصورت داخل  به   گیهفت  8سن  
نظر    داری معنی  اختالف  بیماری  هاینشانهاز  نابیماری، شاخص  داخل  و  Intra-Tracheal Pathogenicity Index; ITPI)  یی زایی   )

داد مطالعه نشان    ینا  یجنتا  .  نداشت  وجود  LSLو    Bovans  هایبین سویه(  Histopathology Index; HPIشاخص هیستوپاتولوژی )
بودن رسد به دلیل باالتربه نظر می، هر چند برخوردار است یکسانی نسبتاً زاییبیماری های هر دو سویه از تواننیمچه در ILT ویروس

ITPI  وHPI های سویه  نیمچه تیحساسBovans  بهILT  نسبت به سویهLSL باشد. می ترشیب

هیستوپاتولوژی  زایی،بیماری شاخص گذار،تخم مرغ عفونی، الرنگو تراكئیت :  یدیکل  کلمات
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باال   لدلی  به  طیور، بیولوژيكی  ارزش  با  پروتئین  داشتن 

یسويه  دودر حال حاضر    همواره مورد توجه بوده است.  

بودن    باال  نظراز    LSLو    Bovans  گذارتخم  مرغپر تولید  

مرغ تولیدی در كل دوره و  ، حداكثر تعداد تخمدیپیک تول

گذار مرغ به ازای هر مرغ در صنعت طیور تخمكیلوگرم تخم

گانپرورش دهند  یبرا    .هستندصورت تجاری مطرح    به
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،  یمرغ، بلوغ جنستولید تخم  مانند  یصفات  ،گذارتخم  وریط

مرغ، باروری، مرغ، كیفیت پوسته، كیفیت تخمتخم  یاندازه

اندازهیدرآورجوجهقابلیت   و  ،  جثه    ل يتبد  ب ي ضری 

-ی ژگ ياز و  هایماریبه ب  تركم ت یحساس مصرف خوراک و  

 .برخوردارند ی اژهيو ت ی اهماز  كه هستند يیها

سويه     ب  یتركم  ت ی حساس كه    يیهاانتخاب    هایماریبه 

  طيشرا  نظر  از  سويه  نيسازگارتر  انتخاب  همچنین  و  دارند

 گذار تخم  مرغ  یهاگله  یسودآور  در  یپررنگ  نقش  ،یطیمح

 دارند،   هایماریب  به  يیباال  ت یحساسكه    یپرندگان  .  دارد

  و  شد  خواهند  تلف  دیتول  ک یپ  به  دنیرس   از  شیپ  اغلب

 Jovanovic et)  داشت   نخواهد  اقتصادی  یصرفه  ن،يبنابرا

al, 2009).    صفت   یريپذدانشمندان از وراثت   ن، ياز ا  شیپ  

 مارک و لكوز لنفوئید  یها یماریمقاومت طیور نسبت به ب

آگاه  ی رابطه  اما  ،(Stear et al, 2001)  داشتند  یپرندگان 

  ها یماریب   ريسا  به  نسبت   مقاومت  اي  تیحساس  با  کیژنت  نیب

تراكئیت مانند    Infectious)عفونی    الرنگو 

laryngotrachitis; ILT)    است   سوال  موردهمچنان .  

  انیماك   یتنفس  یمجار  یروس يو  یهایماریاز ب  ILT  بیماری

  یخون  یها خلط  ،موكوس  جاديا  ،یمشكالت تنفس  كه  است 

   است.  یماریب  ينا  بارز  هاینشانه  ازتلفات باال    نیو همچن

  1تیپ  گالید هرپس ويروس    ،ILT  یماری عامل ب  روسيو

(Gallid Herpes virus type 1  ايلتوويروس جنس   ،)

(Iltovirus)ز ويرينه   ی خانواده  ري،  هرپس   آلفا 

(Alphaherpesvirinae)  خانواده ويريده   ی در  هرپس 

(Herpesviridae  ) از قسمت فوقانی    یعیطب  طور   كه به  است

بین    انتقالاز راه    ینو ملتحمه چشم و همچن  یمجاری تنفس

 Garcia et)كند  یم  یررا درگ   گله  ،پرندگان آلوده و حساس

al, 2013; Ou &Giambrone, 2012)  .  ا  شكل   ينحاد 

  یماریعفونت و ب يجادا با گذار، تخم یهانیمچهدر  یماریب

تنفس ب  همچون  بالینی  هاینشانه  ی،حاد    ، ینیترشحات 

 ، سرفه و نفس زدن با دهان باز  آن   پی   در  وخس كردن  خس

  دنبال   به  را  ینفس و دفع خلط آغشته به خون از نا  یتنگ

دهان،     .داشت   خواهد بینی،  ترشحات  مبتال،  پرندگان  در 

 ,Ebrahimi et al)  نای و ملتحمه آلوده به ويروس هستند

2001; Oldoni et al, 2009).  

به بررسی ترشحات  با  توان  را می  ILTوجود ويروس      

يا  آزمايش  وسیله  و  ژل  آگار  در  انتشار  های 

آنتی از  استفاده  با  اختصاصیايمونوفلوروسانس    سرم 

ای  های داخل هستهبررسی برای يافتن گنجیدگیويروس،  

رنگ مقاطع  يا  ترشحات  نایدر  بافت  تلقیح  ،  آمیزی شده 

سوآ يا  نای  پردهبترشحات  روی  ملتحمه    یهای 

مشاهده برای  جوجه  جنین    هایقرحه  یكوريوآالنتوئیک 

های  ها روی سلول، يا كشت آن(Ploque)  ک الرنگ يا پ  كرم

كلیه  بررسی  ،  جنین و بررسی آثار آسیب سلولی  یكبد يا 

و يا تكثیر ژنوم ويروس    DNAترشحات با روش رديابی  

 ;Shahsavandi et al, 2017)   تعیین كرد  PCRبا استفاده از  

Swayne, 2006).    بیماری ويروس  شدت    با  ILTزايی 

بیماری ناشاخص  داخل   Intra-Tracheal)  يیزايی 

Pathogenicity Index; ITPI  و شاخص هیستوپاتولوژی )

(Histopathology Index; HPI)  شود  برآورد می (Guy et 

al, 1990; Guy et al, 1991).     از  پرندگان بهبود يافته  در

چنین    .  تواند به صورت نهفته در آيدويروس میبیماری،  

پرندگانی حاملین عفونت هستند و ويروس را برای چندين 

 كنند.  های طوالنی دفع میسال به صورت متناوب در دوره

نقاط   یماریب  ني ا واكسن    كه  نيا  به  توجه  با     تمام  در 

های  شناسايی سويه  ،(Coppo et al, 2013)  شوداستفاده نمی 

 عملكرد  ،تربرای تولید محصوالتی سالم یماریتر به بمقاوم

هزأتو   بهتر،  دیتول با  ه  ب  ت یاهم  از  تركم  درمان  یهانهيم 

  از یبرخ به  كه يی هاهيسو   يیشناسا  است.  برخودار يیسزا

 ی مهم نقش تواندیم ترند،حساس یكیژنت نظر از هایماریب

  یهاشاخصه  با  هيسو  کي   پرورش  ی هیتوص  و  یبندشيآ  در

  یسهيمقا   ،یهدف پژوهش كنون  داشته باشد.    بهتر  سالمت 

به  نسبت    LSLو    Bovans  یهاهيسو   نیمچه  ت یحساس 

به منظور ارايه    مزرعه جدا شده از    ILT  زای یماریبويروس  

پیش سازوكار   و  مناسب  و  گیری  بیماری  اين  بهتر  كنترل 

 . بود وری در صنعت طیوربهبود تولید و بهره 
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 کار   روشمواد و 
  ILTویروس  شناسایی وجداسازی 

يک مرغداری    ماه  2با سن    شده  تلفبیمار و    پرندگان    

  ، طیور  ILTبه بروز بیماری    مشكوک   صنعتی در استان تهران

و از حنجره و نای    شدند  گشايی كالبدبهداشتی  در شرايط  

  ILTاين مزرعه علیه      .پذيرفت   صورتبرداری  ها نمونهآن 

  بافردر محلول    ای اخذ شدههنمونه    واكسینه نشده بودند.

آنتی  ینسال-فسفات به  حاوی    تحقیقات  یسسهؤ مبیوتیک 

های  ترشحات و سلول  و  منتقل  رازی  سازیسرم  و  واكسن

نمونهاپی از  و حنجره جداتلیال  نای  در      .شد  سازی های 

پنینمونه  ادامه، حاوی  براث  نوترينت  در  و  ها  سیلین 

مدت    به   rpm  5000در دور    وشدند    هاسترپتوماسین قرار داد

در    20 هموژن  سانتی  یدرجه  4دقیقه  و  سانتريفوژ  گراد 

پرده    یبر رو  فوقانیاز محلول    لیتر میلی  0/ 2مقدار    شدند.  

تخمآ  كوريو  پنج  رازیؤ م )  SPFمرغ  النتوئیک  (  سسه 

  37ها در دمای  مرغروزه تلقیح و سپس تخم  11دار  جنین

شدند. سانتی  یدرجه داده  قرار  هفته  يک  مدت  به     گراد 

روزانهمرغتخم شده  ها  تخم  نوربینی  جنین مرغو  با  های 

-مرغساير تخم  ساعت نخست، حذف شدند.    24مرده طی  

تلف شدند   7ساعت تا روز    24ها پس از  ی كه جنین آنياه

ها  جنینالنتوئیک  آپرده كوريو  به سردخانه منتقل و سپس  

پوک    نظر  از   هایپرده  شدند.    بازرسیتشكیل 

برای  نمونه  النتوئیکآكوريو  و  جداسازی  مثبت،  های 

 (.Fig. 1آيند مورد استفاده قرار گرفتند )های پیآزمايش

 

  (ودیفیوژنون آگار ژل ایمترسیب در ژل آگار )آزمایش  

با استفاده از    ،ويروسی  یمثبت بودن جدايه   برای اثبات    

ويروسنتیآ آنتی  ،سرم  ويروس  وجود  كمک   ILTژن   با 

روی ترشحات نای و  بر    آگار ژل ايمونوديفیوژنآزمايش  

ژل   برای اين منظور،    .بررسی شدالنتوئیک  آكوريو    یپرده

زيدسديم  آدرصد و    8كلريد سديم  ،  درصد  1/ 5نوبل آگار  

دقیقه    15به مدت    سپس  وحل  درصد در آب مقطر    0/ 02

  پنجمقدار      گراد اتوكالو شد.سانتی   ی درجه  121در دمای  

پلیت    لیترمیلی متر  سانتی  پنجبا قطر  از ژل ذوب شده در 

ای  شیشه  یآگار، با استفاده از لوله  نپس از بست  و  ريخته شد

يک چاهک مركزی و شش  شامل  ها  الگوی چاهک  ،نازک 

 ، در چاهک مركزی    چاهک پیرامونی بر روی آن ايجاد شد.

ويروس   هیپرايمن  چاهک،  ILTسرم  پیرامونی  در  های 

مطالعهنمونه مورد  از    های  شده  كوريو    یپرده)اخذ 

مرغ  تزريق ويروس به تخمهايی كه پس از  جنین  النتوئیکآ

SPF  )استاندارد  و در يک چاهک ويروس  تلف شدند  ILT 

مثبت(    )به كنترل  شد.عنوان  در      ريخته    37دمای  پلیت 

قرار  ساعت    48به مدت  رطوبت كافی    وگراد  سانتی  یدرجه

شد.   خطی نمونه  داده  رسوب  مشاهده  با  مثبت  های 

 . (Fig. 1) تشخیص داده شد

 

 
Figure 1: Agar gel immunodiffusion test to detect 

infectious laryngotrachitis virus. The white 

arrow showing a precipitation line in specific 

reaction between the virus antigen and the 

antibody. 

 

 ILTویروس  ییدتأمولکولی برای  آزمایش 

های مرغكوريو آالنتوئیک تخمی  پرده  DNAی  هامونهن    

  ازبا استفاده    سازی،پس از آماده  ILTتلقیح شده با ويروس  

  High Pure viral nucleic acid  (Roche, Germany)كیت  

دمای  و  استخراج نگهداری سانتی  یدرجه   -20در  گراد 

نرم   شدند.   از  استفاده  پرايمرهای   Gene Runnerافزار  با 

ژن   تكثیر  برای  برگشت  و  رفت    نازی ك   دنیمیتاختصاصی 

(Thymidine kinase; TK)  ويروس  ILT    به طولbp675 

  استفاده  مورد  يیدما  یبرنامه  و  هامريپرا  یتوال  .  شد  یطراح

  در   .  است   شده  گزارش  Table 1  در  قطعهاين    ریتكث  یبرا

 به   منفی  و  مثبت   كنترل  نمونه  دو  شده،  ریتكث  یهانمونه  كنار
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  در   طیور  آبله   ويروس  و  ILT  واكسن ويروس  شامل  ب یترت

  TK  ژن  یقطعهمربوط به    PCR  محصول  .  شد  گرفته  نظر

  1  آگارز  ژل  روی  بر  DNA  مولكولی  وزن  ماركر  با  همراه

  ی آشكارساز  UV  نور  ري ز  هانمونه  و  الكتروفورز  درصد

محصول    .ندشد توالی  تعیین    هاینمونه  ،PCRبرای 

رفت و   یشده با روش سنگر به صورت توال  سازیخالص

نرم  .شدندبرگشت، خوانش   از  استفاده  با  افزارهای  سپس 

ژن  ثبت شده    هایبا توالیو    يرايش شدو  ها توالی  مربوطه،

TK  ژن بانک  ويروس  در  و  همرديف  ،ILT  برای  سازی 

 مقايسه صورت گرفت.  

 

   ILTعیارسنجی ویروس 

تا   10-1)  های سریابتدا رقت برای عیارسنجی ويروس،      
جداسازی شده از پرندگان    از ويروس  10log( بر مبنای  6-10

ادامه    تهیه شد.  بیمار از هر رقت  میلی  0/ 1  میزان  در  لیتر 

مرغ بر روی پرده كوريواالنتوئیک جنین شش تخم ويروس

SPF  به مدت هفت روز ها  مرغسپس تخم  و  دار تلقیحجنین

قرار داده شدند.سانتی  یدرجه  37در دمای    بیشینه    گراد 

كوريواالنتوئیک   روی  بر  پوكی  هیچ  كه  ويروس  از  رقتی 

عیار ويروس      .پايانی ثبت شد  ینقطهعنوان    رد، بهايجاد نك

  50EIDكه برابر با    محاسبه شد  Karber-Spearmanبه روش  
 .بود 3/610

 

 
Table 1: The specific primer sequences and thermal cycler program used for amplification of infectious 

laryngotracheitis virus thymidine kinase gene 

Primer sequence Forward 5′- ATGCCAAATTGGAGAGGTTG-3′ 

Reverse 5′- CGTCTGGTCGATTGAAGGAT-3′ 

Step Temperature (ᵒC) Time Number of cycle 

PCR program Initial denaturation 94 2 min ×1 

Denaturation 94 30 s 

×30 Annealing 58.5 40 s 

Extension 72 60 s 

Final extension 72 10 min ×1 

 
 
 

 سازی ویروس آزمایش خنثی

خنثی     روی  آزمايش  بر  ويروس  پرده سازی 

   . روزه انجام شد  11دار  های جنینمرغتخم  كوريواالنتوئیک

های مساوی از غلظت  های ده برابر ويروس به حجمرقت 

اضافه سرم  سپس    ثابت  دمای    حاصله  مخلوطو   37در 

ساعت  گراد  سانتیی  درجه يک  مدت  شدبه  داده   . قرار 

  ، ويروس-مخلوط سرم  از  (10-6تا    10-1)  هر رقت  سپس

دار  ینجن  SPFمرغ  تخم  پنج   پرده كوريواالنتوئیکروی  بر  

گراد  سانتی  یدرجه  37به مدت هفت روز در دمای  و    تلقیح

ترين رقتی از  پايانی به عنوان بیش ینقطه قرار داده شدند. 

روی   پوكی  هیچ  كه  كوريواالنتوئیکويروس  -تخم  پرده 

   .ثبت شد رد،ها ايجاد نكمرغ

قطعه    200تعداد  مطالعه،   نيانجام ا  یبرا:  طرح آزمايش    

پرنده   LSL (100و  Bovansهای گذار از سويهتخم نیمچه

و در دو گروه مجزا    انتخابهفتگی    8از هر سويه( در سن  

  وتمامی مراحل پرورش در سیستم قفس      .ندشد  نگهداری

به    پرورش  طيشرا سويه  هر  پرورش  راهنمای  اساس  بر 

 صورت استاندارد انجام شد.  

 

   زایی داخل ناییشاخص بیماری

گروه       ازقطعه  30دو  يک  هر  از  مورد  های  سويه  ای 

سن هشت   درواكسینه نشده بودند    ILT  كه علیه  آزمايش

های مخصوص  در قفس طور تصادفی انتخاب و  گی بههفت

 و شرايط كنترل شده با فشار هوای منفی نگهداری شدند. 
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ويروس  میلی  0/ 1مقدار     حاویزا  بیماری  ILTلیتر 

50EID310<  جوجه    ويروس هر  به  نايی  داخل  روش  به 

از هر   نیمچه  20تعداد  چهار روز پس از تلقیح،    شد.   تلقیح

تعیین    سويه آسیب برای  میكروسكوپیشاخص    های 

تا هشت روز پس از    هانیمچه   ی بقیه  شدند.    كالبدگشايی

صورت    به   اتقرار گرفته و نتايج مشاهد  نظرتلقیح، تحت  

  ILTويروس    ITPI  مقادير    شد.ثبت  برای هر پرنده    روزانه

 Guy) = مرگ2= بیماری تنفسی، 1= طبیعی، 0 صورت به

et al, 1991)  شد.  ثبت 

 

   های میکروسکوپیشاخص آسیب 

اندازهبر     تلقیح HPIگیری  ای  از  پس  روز  هشت   ،

سويه تشريح  هر پرنده از   20تعداد    حنجره و نای ويروس،

طی    پس از    .شدندتثبیت    درصد  10  در فرمالین  و سپس

آسیب  آزماشگاه  در  روتین  مقاطع    یتهیه  شناسی،مراحل 

ها  نمونهآمیزی هماتوكسیلین و ائوزين،  رنگ  و  شناسیبافت

میكروسكوپ و    نوری  با  اساسبررسی  استانداردهای   بر 

قرار بندی  درجهمورد  ت بافتی  اضايع  Table 2  ارائه شده در

 . (Guy et al, 1990)گرفتند 

 
Table 2: Tracheal injury scoring after exposure of laying hens to infectious laryngotracheitis virus 

Score 

Tissue 

changes 

Histologic findings 

0 
Normal The epithelium consists of thin pseudostratified columnar epithelium. The mucous 

glands are normal. 

1 
Minimal 

changes 

Normal epithelium with mild to moderate infiltration of lymphocytes; heterophils rare. 

The mucous glands normal. No syncytia or cells with intranuclear inclusion bodies. 

2 

Mild 

changes 

The mucosa thickened because of mild to moderate cell infiltration and/or epithelium 

essentially normal except for foci of syncytia with intra-nuclear inclusion bodies. 

Hyperemia, sometimes with cell cuffs. 

3 

Moderate 

changes 

The mucosa thickened due to moderate to marked cell infiltration. Multiple syncytia 

with intranuclear inclusion bodies. Patches of damaged epithelium often separating 

from, or occur less commonly, detached from lamina propria. The mucosal surface well 

covered by normal or damaged epithelium. The mucous glands reduced. Marked 

hyperemia, cuffs of mononuclear cells around vessels outside the mucosa. 

4 

Severe 

changes 

The mucosa thickened because of edema, protein fluid, cellular secretion, or adherent 

fibrinohemorrhagic to cellular pseudomembrane on the surface. Normal epithelium 

absent, the surface of mucosa covered by a thin layer of basal cells. Syncytia sometimes 

exist with inclusion bodies. 

5 

Very 

severe 

changes 

Same as 4, except mucosa has no residual epithelium and syncytia with inclusion bodies 

rarely found. 

 

 

 آماری  زیآنال 

اندازهداده     از  حاصل  زايی  بیماریشاخص    گیریهای 

  ILTويروس    از تلقیح  ناشی  هیستوپاتولوژی  و  یداخل ناي

روش  و به    SPSSافزار  نرم  با   Bovans  و  LSLهای  سويه  در

   شد. انجام    Mann-whitneyبا استفاده از آزمون  ناپارامتری  

دارای   پرندگان  مقايسه درصد  از    هاینشانهبرای  بیماری، 

ر داهای معنیاختالف  روش آنالیز كای اسكوئر استفاده شد.  

 بیان شد.  درصد 5ها در سطح بین میانگین

 

 نتایج 

آزمايش     مولكولی  نتايج  و  سرولوژی  جداسازی،  های 

سازی و تلقیح نمونه  پس از آماده  :  ILTويروس  شناسايی  
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های مشخص روی غشای  ک پالدار،  جنین  SPFمرغ  در تخم

نشان كه  شد  مشاهده  آالنتوئیک  وجود    ی دهندهكوريو 

 (. Fig. 2ويروس در نمونه بود )

 

 
Figure 2: Formation of typical plaques on the 

chorioallantoic membrane of embryonated eggs 

following infectious laryngotracheitis virus 

propagation 

 

با استفاده  آگار  ژل  ترسیب در  آزمايش    از  نتايج حاصل     

اختصاصی هیپرايمن  سرم  كه   ILTويروس    از  داد   نشان 

آزمايش توسط اين      .بود  ILTويروس    ،ويروس جدا شده

خنثی آزمون  از  حاصل  بهنتايج  نیز  ويروس  ید أيت  سازی 

نتايج آزمايش مولكولی، حضور ويروس   رسید و در كنار 

ILT  ژن  نتايج حاصل از تكثیر    ید رسید.  أيبه تTK   ويروس

ILT    درFig. 3   است شده  داده    PCR  محصول    . نشان 

بانمونه مشابه  آزمايش،  مورد  مثبت    های  )سويه  كنترل 

تقريبی  (،  ILTواكسن ويروس   با    bp675طول  داشت كه 

و   استفاده  مورد  پرايمرهای  بودن  اختصاصی  به  توجه 

های ثبت  های مورد آزمايش با توالیهمچنین تشابه توالی

حضور اين ويروس  استاندارد،    ILTويروس    TKی ژن  شده

حاصل    طیور  ILTويروس    TKتوالی ژن    ید رسید.  أيبه ت

آزمايش اين  دادهدر    از  كد شناسايی    GenBank  پايگاه  با 

JF838220  .قابل دسترسی است 

 

 
Figure 3: Amplification of the 675 bp fragment 

of infectious laryngotracheitis virus thymidine 

kinase gene. M: DNA molecular marker, 1: 

Infectious laryngotracheitis virus (positive 

control), 2 and 3: virus isolates, 4: negative 

control. 

 

شامل  بیمار  هاینشانه  نخستین     باز،ی  دهان  با   تنفس 

در پرندگان مورد   هاهای خونی، تورم سینوسايجاد خلط

تری از  اگر چه درصد بیش (. Fig. 4آزمايش مشاهده شد )

و  تنفس با دهان باز    LSL  نسبت به   Bovansسويه    پرندگان

  درصد   60درصد و    100ترتیب  داشتند )به  های خونی  خلط

برابر   تورم سینوسدرصد  40و    درصد  80در  اما  به (،    ها 

تر بود بیش  Bovansنسبت به    LSL  یطور نسبی در سويه

با اين حال، اختالف بین    (.  درصد  40در برابر    درصد  60)

نظر   از  سويه  معنی  هاینشانهدو  مطالعه  نبود  مورد  دار 

(05 /0Fig. 5; P>  .) 

 

 
Figure 4: Hyperemia and mucosal bleeding in 

the trachea of chicken caused by infectious 

laryngotracheitis virus 
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ركوردهاینتايج       به  بیماری  مربوط  عاليم  زايی  روزانه 

نايی ويروس   تنفسی و    ILTداخل  بیماری  طبیعی،  شامل 

در    ،مرگ ويروس  تلقیح  از  پس  نخست  روز  هشت  طی 

Table 3    وFig. 6 & 7   نتايج،    اساس  بر  .  گزارش شده است

روز سوم    LSL  یدر سويه نايی   پسدر  داخل  تزريق  از 

، تعداد دو پرنده عاليم بیماری تنفسی را نشان  ILTويروس  

از   دادند.   پس  روز  به    هشت  تعداد  اين  پرنده    6تلقیح، 

شاخص    افزايش يافت و يک مورد تلفات نیز مشاهده شد.  

  LSLسويه    هاینیمچهبرای    ILTويروس  زايی  بیماری

سويه      .بود  0/ 475 از  Bovansدر  پس  همهرو  8،    یز 

يک مورد تلفات    پرندگان عاليم بیماری را نشان دادند و

  هاینیمچهبرای    ILTويروس    ITPI  مقدار    مشاهده شد.نیز  

 . بود Bovans 537 /0سويه  

 

 

 
Figure 5: Comparison of different infectious laryngotracheitis symptoms in 

 Bovans and LSL pullets following intra tracheal inoculation of the virus 

 (ns = not significant, P> 0.05) 

 

 
Table 3: Comparison of intra-tracheal pathogenicity index of infectious laryngotracheitis virus in Bovans 

and LSL pullets 

Post inoculation days 
 Bovans    LSL   

Normal Sick Dead Total score Normal Sick Dead Total score 

1 10 0 0  10 0 0  

2 10 0 0  10 0 0  

3 9 1 0  8 2 0  

4 6 4 0  5 5 0  

5 4 6 0  4 5 1  

6 1 8 1  3 6 1  

7 0 9 1  3 6 1  

8 0 9 1  3 6 1  

Total 40 37 3 80 46 30 4 80 

Score 0 1 2 - 0 1 2 - 

Computational sum 0 37 6 43 0 30 8 38 

ITPI 43/80=0.537 38/80=0.475 
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Figure 6: Comparison of the number of normal Bovans and LSL pullets following intra-tracheal 

inoculation of infectious laryngotracheitis virus based on intra tracheal pathogenicity index 

 

 
Figure 7: Comparison of the number of sick Bovans and LSL pullets following intra-tracheal inoculation 

of infectious laryngotracheitis virus based on intra tracheal pathogenicity index 

 

  LSLو  Bovans  یهای سويهنیمچهتغییرات بافت نای     

 Tableدر    به صورت داخل نايی   ILTپس از تلقیح ويروس  

است.  Fig. 8و    4 نظر      ارئه شده  های  بین سويه  HPIاز 

  (. <0P/ 05داری وجود نداشت )تفاوت معنی  مورد مطالعه

  HPI،  بندی ضايعات بافت نایاساس درجه  بر  با اين وجود،

های  نیمچه   درو    3/ 45برابر    Bovans  یهای سويهنیمچه در  

كه نشان از باالتر    محاسبه شد  3/ 20برابر با    LSL  یسويه

  LSLنسبت به    Bovansی  بودن نسبی اين شاخص در سويه

 . داشت 
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Figure 8: Comparison of tracheal histopathology sections of Bovans (a, b, c) and LSL (d, e, f) pullets 

infected with infectious laryngotracheitis virus. Multinucleated giant cells (syncytium) with inclusion 

bodies within eosinophilic nuclei and infiltration of inflammatory cells are observed. A and d) 

Magnification X 100, b and e) Magnification X 400, c and g) Magnification X 1000. The white arrows 

indicate the multicellular giant cells. 

 

 

 
Table 4: Comparison of tracheal histopathology index 

 of LSL and Bovans pullets following inoculation of  

infectious laryngotracheitis virus 

Score* Histology change 
Strains 

Bovans LSL 

0 Normal 0 0 

1 Minimal 1 1 

2 Mild 0 0 

3 Moderate 10 14 

4 Severe 7 4 

5 Very severe 2 1 

Total 69 64 

Histopathology index 3.45 3.20 
* Scoring was carried out based on the standard of histopathology 

   index represented in Table 2. 
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 بحث 

ب  ILTبیماری         ی تنفس  یمجار  يروسی و  هاییماریاز 

شكل  است   یانماك  درگآن  حاد    كه    90-100  یریسبب 

تلفات    متغییری  یدامنه  وشده    وریط  یدرصد    بین   كهاز 

  موجب   را  است   10-20  ینب  معمول  طور  به  ودرصد    5-70

  ازدرصد    5اغلب    زین  یمار یتر ب فیشكل خف  در  .  شودمی

  آورد می  بار  بهدرصد تلفات    0/ 1-2  ینشده و ب  ریگله درگ 

(Garcia et al, 2013).    گذار با  های طیور تخمدرگیری گله

  قابل توجهیاين بیماری موجب تحمیل خسارت اقتصادی  

می پرورشی  واحدهای  واكسیناسیون   اگر    شود.به  چه 

  توجه  با  گیری از اين بیماری است، اماپیشراهكار اصلی  

-در تمام نقاط استفاده نمی  یماریب  نياواكسن    كه  نيا  به

كمانتخاب سويه  ،شود بیماری  هايی كه حساسیت  به  تری 

  ی هانهيهزكاهش    تر،تواند به تولید محصول سالمدارند، می

 . گذار كمک نمايدهای تخمو افزايش سودآوری گله درمان

از    LSLو    Bovansگذار  تخم  یسويهدر اين پژوهش، دو  

بیماری شاخص  و  نظر  نايی  داخل  شاخص  زايی 

مقايسه    ILTزای  نسبت به ويروس بیماری  یستوپاتولوژیه

 شدند.  

های و تفكیک آن از ديگر بیماری  ILTبرای تشخیص      

های  بالینی مشابهی دارند، به آزمايش  های نشانهتنفسی كه  

-جداسازی ويروس، روش  یمختلفی نیاز است كه بر پايه

های سرولوژی، هیستوپاتولوژی و مولكولی استوار هستند 

(Garcia et al, 2013)  .    جداسازی و تعیین عیار ويروس

های جديد ويروس های اولیه و نیز بررسی جدايهدر نمونه

اگر    از مزايای روش حساس جداسازی است.    مزرعهاز  

آگارچه   ارزان برای    ترسیب در ژل  آزمايش ساده و  يک 

تعیین ويروس است، اما وقتی مقدار ويروس در نمونه كم 

مشاهدات میكروسكوپی در    حساسیت زيادی ندارد.    ،باشد

بیماری   مختلف  می  ILTمراحل  های  سلول  كند.  تغییر 

هستهغول چند  سنآسای  يا  اجسام  سیای  و  تیوم 

هسته  درون  يافتهانكلوزيونی  ائوزينوفیلیک،  های  ای 

اولیه مراحل  در  كه  هستند  مشاهده    یاختصاصی  عفونت 

اجسام انكلوزيونی    یتشخیص بر اساس مشاهده  شوند.  می

است   اختصاصی  بسیار  بافتی  اسمیر    . ( Jordan, 1993)در 

حساس  آزمايش بسیار  مولكولی  احتمال   هستندهای  و 

مقدار  بودن  پائین  وجود  با  حتی  مثبت  موارد  تشخیص 

تر از ساير  ها يا غیر زنده بودن آن، بیشويروس در نمونه

چند علیرغم حساسیت و ويژگی باالی   هر  ها است.  روش

PCR  ،  وجود است  خونی  ممكن  و  بافتی  اجزای  برخی 

 را با دشواری و يا شكست مواجه نمايدويروس  تشخیص  

(Ebrahimi et al, 2003; Garcia et al, 2013). 

در درجه     پژوهش،  اين  كارايی روش    ینتايج  نخست، 

بیماری   تشخیص  برای  استفاده  مورد  از   ILTمولكولی 

نمود.نمونه مشخص  را  بیماری  به  مشكوک  بافتی     های 

 ترسیب در ژل آگار های حاصل از آزمايش  همچنین، يافته

يافتهأت بر  به يیدی  بود،  مولكولی  آزمايش  از  حاصل    های 

  د. رسوب خطی مشاهده ش  ،های مثبت طوری كه در نمونه

اين، حساسیت   بر  گذار تخم  هایسويه  ینیمچهدو  افزون 

Bovans    وLSL    ويروس  نسبت بهILT    مزرعه جدا شده از 

بیماریی شاخصمقايسه  بررسی شد.   زايی ويروس  های 

ILT  سويه وجود  در  با  كه  داد  نشان  آزمايش  مورد  های 

معنیاختالف تفاوت  نژاد،  دو  بین  عددی  بین های  داری 

نداشت.  شاخص وجود  بودن    ها  باالتر  حال،  اين  با 

بیماریشاخص سويه  های  در  حساسیت    Bovansزايی 

اصالح نژاد    یهدف اصل  دهد.  را نشان می  سويهتر اين  بیش

 تربیش  دیتول  و  ی اقتصادیبهره   شيافزا،  گذارتخم  هایمرغ

  عوامل   به  مرغتخم  تولید  افزايش  در  موفقیت   .  است   مرغتخم

  ی برا  گذارتخم  یهاجوجه  انتخاب  .  است   وابسته  زيادی

 نيا  بهبود  به  منجر  گذشته  سال  50  در  تولید  سطح  شيافزا

  حساسیت   مانند  نامناسبی  اثرات  یولاست،    شده  صفت 

   .است   شده  هامرغ  اين  گیرگريبان   نیز  هابیماری  به  تربیش

تفاوت در سويه و سن پرندگان در زمان آزمايش    احتماالً

زمینهدر   در  متفاوت  نتايج  به   یبروز  پرندگان  مقاومت 

و همكاران در   Poulsenبرای نمونه،    بیماری نقش دارد.  

  ،ILTحساسیت به بیماری    نظركه از    نشان دادند  1998  سال

سه الين آمیخته طیور كه در معرض دز يكسانی از ويروس  
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افزون     داشتند.  زيادیاختالف    ديگريكقرار گرفته بودند با  

های مختلف قرار دادن پرندگان الين  معرض  بر اين، با در

  واكسینال  دزی از ويروس  نشان داده شد،،  ILT  ويروس  با

متفاوت    كند،  كه بتواند پرندگان را در برابر ويروس ايمن

  و همكاران   Loudovaris  ،ی ديگردر مطالعه    .بود  خواهد

  B113جايگاه ژنی    نظری كه از  يهاالين  نشان دادند   1991

 B114نسبت به پرندگان هموزيگوت    ،هموزيگوت بودند

بیش   B15و به  مقاومت  نسبت  داشتند   ILTتری 

(Loudovaris et al, 1991  .)  های مختلف بر بروز  اثر ژن

های طیور بررسی  مقاومت و يا حساسیت نسبت به بیماری

محدود  رسد بیش از يک يا چند ژن  نظر می  شده است و به

تفاوت بروز  اليندر  بین  ژنتیكی  سويههای  يا  و  های  ها 

 Lee et al, 2010; Tsai)مختلف طیور نقش داشته باشند  

et al, 1992)  .    ،در اين راستا Lee  2010  و همكاران در سال  

آلوده  های  جنینهای مختلف  با بررسی تفاوت در بیان ژن

نسبت به گروه شاهد، نشان دادند كه   ILTروس  يو  شده با

میجنینژن    789بیان   تغییر  آلوده  به  ب  كند.  های  توجه  ا 

های مختلف  ها و سويهها در اليناين ژنمتفاوت  آرايش  

می  ،طیور بیماری  به  مقاومت  گروه  میزان  يک  از  تواند 

تفاوت ديگر  گروه  به  باشدژنتیكی  داشته  زيادی  ؛ های 

تواند دلیلی بر متفاوت بودن نتايج  ی، اين موضوع مبنابراين

گ آزمايش در  يكسان  طراحی  و  ماهیت  با    هایروههايی 

 مختلف باشد. ژنتیكی

و       بیماری  به  آن،مقاومت  بروز  در  درگیر  به    سازوكار 

ايمنی   سیستم  تكامل  و  ايمنی  داردنیز  تغییرات    بستگی 

(Wijga et al, 2009)  .  محققین  شماری  ی درجه  ،از 

جوجه حساسیت  و  بیماریبه  ها  مقاومت  زايی  عوامل 

به  را  لكوز لنفوئید، بیماری مارک و نیوكاسل    مانندويروسی  

در   می  MHC  هایژنتفاوت  مطالعات  اما    ،دهندارتباط 

ی كه از نظر يهاالين  دهندديگری وجود دارند كه نشان می

بودند  MHCهای  ژن بیماری  ،هموزيگوت  برابر  های  در 

از واكسیناسیون نیز    پستری داشتند و  عفونی مقاومت بیش

  MHCهای  اگر چه نقش ژن  .  ايمنی باالتری را دارا بودند

ها  های نژادی اين ژن در بروز حساسیت به بیماریو تفاوت

ترين عامل مطرح بوده است، ديگر  همواره به عنوان اصلی

به  ژن مربوط  و سیتوكینهای  سلولی  گیرنده  ها  نیز  های 

ممكن است در به وجود آوردن مقاومت ژنتیكی به بیماری  

باشندنقش  هرپسی   در    .  (Boodhoo et al, 2016)  داشته 

 پرندهسازی  پیشنهاد شده است كه پاک   ،ILTمورد بیماری  

-سلولی انجام می  یايمنی با واسطهبا سازوكار  ويروس  از  

كه    .(Coppo et al, 2013)   گیرد است  شده    مشخص 

  مت باالتریژنتیكی مقاو  نظرپرندگانی كه از    هایماكروفاژ

تری  ژن بیشآنتی  ،نسبت به پرندگان حساس  دارند،  ILTبه  

ماكروفاژهای    دهند كهشواهد نشان میاين    كنند.  میتولید  

مقاومالين آنتی  ،های خالص  ارائه  و  فرآوری    ILTژن  در 

تولید   تری دارند و اين موضوع، توضیحی برایبیش  يیكارآ

آنتی تیتر  بیش  دارایهای  اليندر  بادی  باالتر  تر مقاومت 

و همكاران    Fahey  .  (Loudovaris et al, 1991)باشد  می

سال سلول  1984  در  انتقال  كه  دادند  ايمنی  نشان  با  های 

پرندگان الين خالص  ی،  خون های  فوسیت نلطحال يا  منشاء  

-های ايجاد شده توسط ويروس بیماریرا در برابر چالش

 كند. میمحافظت  ILTزای 

 گذار تخم نیمچه یحساسیت دو سويه در اين پژوهش،    

  متفاوت نبود،  مزرعهاز  جدا شده    ILT  ويروس  یبه سويه

های مختلف  سويه  دهدشواهدی وجود دارد كه نشان میاما  

بیماری  ILTويروس   نظر  و  از  بالینی    هاینشانهزايی 

 ها نشانهاين    ،و در نتیجهدارند  با يكديگر  زيادی  ريانس  وا

سويه با  آلودگی  از  ناشی  خسارات  آن  دنبال  به  های  و 

پرندگان  مختلف   در  باشدمیويروس  متفاوت   تواند 

(Jordan, 1993)  .  های  سويهممكن است    ،بنابراينBovans 

رفتار   ،های مختلف ويروسآلودگی با سويه نظر از  LSLو 

شرايط مختلف پرورش    افزون بر اين،    متفاوتی داشته باشند.

  . ثیر بگذاردأتواند بر پاسخ ايمنی يک بیماری تو تغذيه می

نشان   2008  و همكاران در سال  Ebrahimiدر اين راستا،  

كه   واكسن  آنتیتیتر  دادند  علیه  طیوری    ILTبادی  كه در 

مصرف كردند، فالتوكسین  آ  ppb  200 ی آلوده شده با  جیره

 . يافت كاهش 
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و    یريپذوراثت   یمحاسبه  یبرا  یمحدود  هایپژوهش    

صفات مهم    ريمقاومت به بیماری با سا  یكیژنت  یهمبستگ

كه الين    با توجه به اين   .(Fedde, 1998)انجام شده است  

تجاری، برای شرايط پرورشی در تمام    های مختلفسويهو  

متفاوت   با شرايط  و  داشته  نمیدنیا  كارآيی يكسانی  تواند 

آلودگی شیوع  همچنین  و  سويه باشد  و  ويروسی    یهای 

های موجود در مناطق مختلف، متفاوت است، بايد ويروس

های شايع  تر به بیماریهای مقاومبه موضوع انتخاب سويه

های  مرغتر  حساسیت كم    تری پرداخته شود.جدیطور    به

 ،های مارک و يا لوكوز لنفوئیدبه بیماری امروزیگذار تخم

بیمارینتیجه اين  به  مقاومت  صفت  به  توجه  در ی  ها 

سويه اين  انتخاب  است  شاخص  گذشته  در  تجاری  های 

(Alexander and Nagy, 1997)  .  سويه های  بررسی 

Bovans  و  LSL  كه هر دو اين سويه بسیار   است   نشان داده

  عملكرد به   Bovans  یچند كه سويه  هر  ،پر تولید هستند

مشخص   طور تجربی  به  با اين حال،  .  داردنسبت بهتری  

-گذار سويههای تخممرغداری  افت تولید در  شده است كه

به    LSL  و  Bovansهای   نسبت  بیماری  به  ابتال  زمان  در 

تر است كه خود نشان بیش  W36 ينالهای مانند هایسويه

تفاوت بیماریاز  به  مقاومت  در  نژادی  دارد  های  ها 

(Bovans White Product Guide, 2009; Lohmann 

LSL Classic Layers Management Guide, 2013) . 

شاخصمطالعه     بیماریی  و  های  نايی  داخل  زايی 

مقاومت نسبتاً  هیستوپاتولوژی در پژوهش كنونی نشان از  

كم  و  تربیش بافتی  سويهجراحات  به    LSLی  تر  نسبت 

Bovans    .ها از نظر آماری معنیچه اين تفاوت  اگر  داشت-

ار نبود، اما ممكن است در شرايط كاربردی، افت تولید د

چشم نسبی،  تفاوت  اين  از  باشد.حاصل  برای      گیر  لذا 

تری در  های بیشگیری با قطعیت باالتر، بايد پژوهشنتیجه

وسیع شاخصسطح  ساير  گرفتن  نظر  در  با  و  های  تر، 

 تولیدی انجام شود.
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Abstract 

    Infectious laryngotracheitis (ILT) is a highly contagious viral respiratory disease of chickens. 

The objective of this study was to evaluate the pathogenicity indices of ILT virus in Bovans 

White and Lohmann Selected Leghorn (LSL) strains. Following isolation, identification and 

confirming the virus through molecular and serological tests, the viral titer was calculated by 

Speaman-karber method. The ILT virus (> 103 EID50) was inoculated to thirty 8-week-old 

pullets of each strain via the intratracheal route. The birds were observed for the clinical signs 

of ILT up to eight days. There was no significant difference regarding clinical signs, 

intratracheal pathogenicity index (ITPI) and histopathology index (HPI) between Bovans and 

LSL stains, respectively. The results of this study indicated that the ILT virus had relatively 

similar pathogenicity in both strains, however, Bovanse strain may be seen as more sensitive to 

ILTV than LSL strain due to the higher ITPI and HPI. 
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