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چکیده
بیماری الرنگو تراكئیت عفونی ( )Infectious laryngotracheitis; ILTاز بیماریهای مسری ویروسی ماكیان است .هدف آزمایش
كنونی مقایسهی حساسیت نیمچه سویههای  Bovansو  LSLنسبت به ویروس بیماریزای  ILTجدا شده از مزرعه به منظور ارایه
سازوكار مناسب پیشگیری و كنترل بهتر این بیماری بود .پس از جداسازی ،شناسایی و تایید ویروس  ILTبا روشهای مولکولی و

سرولوژی ،عیار آن با روش  Speaman-karberمحاسبه شد .سپس ویروس  )<103 EID50( ILTبه  30قطعه نیمچه از هر سویه در
سن  8هفتگی به صورت داخلنایی تلقیح شد .پرندگان مورد آزمایش از نظر بروز نشانههای بیماری به مدت  8روز تحت نظر قرار گرفتند.
اختالف معنیداری از نظر نشانههای بیماری ،شاخص بیماریزایی داخل نایی ( )Intra-Tracheal Pathogenicity Index; ITPIو
شاخص هیستوپاتولوژی ( )Histopathology Index; HPIبین سویههای  Bovansو  LSLوجود نداشت .نتایج این مطالعه نشان داد
ویروس  ILTدر نیمچههای هر دو سویه از توان بیماریزایی نسبتاً یکسانی برخوردار است ،هر چند به نظر میرسد به دلیل باالتر بودن
 ITPIو  HPIحساسیت نیمچههای سویه  Bovansبه  ILTنسبت به سویه  LSLبیشتر میباشد.
کلمات کلیدی :الرنگو تراكئیت عفونی ،مرغ تخمگذار ،شاخص بیماریزایی ،هیستوپاتولوژی

مقدمه
وضعیت سالمت حیوانات تحت تأثیر عوامل زيادی از

طیور ،به دلیل داشتن پروتئین با ارزش بیولوژيكی باال

جمله ژنتیک ،تغذيه ،سن ،تنشهای محیطی ،سیستم

همواره مورد توجه بوده است .در حال حاضر دو سويهی

مديريتی ،فصل ،مقدار مؤثر عوامل بیماریزا ،سابقهی

پر تولید مرغ تخمگذار  Bovansو  LSLاز نظر باال بودن

ايمنولوژيک ،اپیدمیولوژی و وضعیت بیولوژيک آنها قرار

پیک تولید ،حداكثر تعداد تخممرغ تولیدی در كل دوره و

تولید تخممرغ

كیلوگرم تخممرغ به ازای هر مرغ در صنعت طیور تخمگذار

خوراكی ،به عنوان يكی از مهمترين محصوالت صنعت

به صورت تجاری مطرح هستند .برای پرورش دهندگان
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طیور تخمگذار ،صفاتی مانند تولید تخممرغ ،بلوغ جنسی،

نای و ملتحمه آلوده به ويروس هستند

اندازهی تخممرغ ،كیفیت پوسته ،كیفیت تخممرغ ،باروری،

.)2001; Oldoni et al, 2009

( Ebrahimi et al,

قابلیت جوجهدرآوری ،اندازهی جثه و ضريب تبديل

وجود ويروس  ILTرا میتوان با بررسی ترشحات به

مصرف خوراک و حساسیت كمتر به بیماریها از ويژگی-

وسیله آزمايشهای انتشار در آگار ژل و يا

هايی هستند كه از اهمیت ويژهای برخوردارند.

ايمونوفلوروسانس با استفاده از آنتیسرم اختصاصی

انتخاب سويههايی كه حساسیت كمتری به بیماریها

ويروس ،بررسی برای يافتن گنجیدگیهای داخل هستهای

دارند و همچنین انتخاب سازگارترين سويه از نظر شرايط

در ترشحات يا مقاطع رنگآمیزی شده بافت نای ،تلقیح

محیطی ،نقش پررنگی در سودآوری گلههای مرغ تخمگذار

ترشحات نای يا سوآبهای ملتحمه روی پردهی

دارد .پرندگانی كه حساسیت بااليی به بیماریها دارند،

كوريوآالنتوئیک جنین جوجه برای مشاهدهی قرحههای

اغلب پیش از رسیدن به پیک تولید تلف خواهند شد و

كرم رنگ يا پالک ( ،)Ploqueيا كشت آنها روی سلولهای

داشت ( Jovanovic et

كبد يا كلیهی جنین و بررسی آثار آسیب سلولی ،بررسی

 .)al, 2009پیش از اين ،دانشمندان از وراثتپذيری صفت

ترشحات با روش رديابی  DNAو يا تكثیر ژنوم ويروس

مقاومت طیور نسبت به بیماریهای مارک و لكوز لنفوئید

با استفاده از  PCRتعیین كرد ( ;Shahsavandi et al, 2017

پرندگان آگاهی داشتند ( ،)Stear et al, 2001اما رابطهی

 .)Swayne, 2006شدت بیماریزايی ويروس  ILTبا

بین ژنتیک با حساسیت يا مقاومت نسبت به ساير بیماریها

( Intra-Tracheal

بنابراين ،صرفهی اقتصادی نخواهد

مانند

الرنگو

( Infectious

 )Pathogenicity Index; ITPIو شاخص هیستوپاتولوژی

 )laryngotrachitis; ILTهمچنان مورد سوال است.

( )Histopathology Index; HPIبرآورد میشود

( Guy et

بیماری  ILTاز بیماریهای ويروسی مجاری تنفسی ماكیان

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

است كه مشكالت تنفسی ،ايجاد موكوس ،خلطهای خونی

بیماری ،ويروس میتواند به صورت نهفته در آيد .چنین

و همچنین تلفات باال از نشانههای بارز اين بیماری است.

پرندگانی حاملین عفونت هستند و ويروس را برای چندين

ويروس عامل بیماری  ،ILTگالید هرپس ويروس تیپ 1

سال به صورت متناوب در دورههای طوالنی دفع میكنند.

( ،)Gallid Herpes virus type 1جنس ايلتوويروس

با توجه به اين كه واكسن اين بیماری در تمام نقاط

ويرينه

استفاده نمیشود ( ،)Coppo et al, 2013شناسايی سويههای

( )Alphaherpesvirinaeدر خانوادهی هرپس ويريده

مقاومتر به بیماری برای تولید محصوالتی سالمتر ،عملكرد

( )Herpesviridaeاست كه به طور طبیعی از قسمت فوقانی

تولید بهتر ،توأم با هزينههای درمان كمتر از اهمیت به

مجاری تنفسی و ملتحمه چشم و همچنین از راه انتقال بین

سزايی برخودار است .شناسايی سويههايی كه به برخی از

پرندگان آلوده و حساس ،گله را درگیر میكند ( Garcia et

بیماریها از نظر ژنتیكی حساسترند ،میتواند نقش مهمی

 .)al, 2013; Ou &Giambrone, 2012شكل حاد اين

در آيشبندی و توصیهی پرورش يک سويه با شاخصههای

بیماری در نیمچههای تخمگذار ،با ايجاد عفونت و بیماری

سالمت بهتر داشته باشد .هدف پژوهش كنونی ،مقايسهی

حاد تنفسی ،نشانههای بالینی همچون ترشحات بینی،

حساسیت نیمچه سويههای  Bovansو  LSLنسبت به

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

ويروس بیماریزای  ILTجدا شده از مزرعه به منظور ارايه

تنگی نفس و دفع خلط آغشته به خون از نای را به دنبال

سازوكار مناسب پیشگیری و كنترل بهتر اين بیماری و

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

بهبود تولید و بهرهوری در صنعت طیور بود.

(،)Iltovirus

6

زير

تراكئیت

خانوادهی

عفونی

شاخص بیماریزايی داخل نايی

آلفا

هرپس
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ريخته شد و پس از بستن آگار ،با استفاده از لولهی شیشهای

مواد و روش کار
جداسازی و شناسایی ویروس

نازک ،الگوی چاهکها شامل يک چاهک مركزی و شش

ILT

پرندگان بیمار و تلف شده با سن  2ماه يک مرغداری

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

صنعتی در استان تهران مشكوک به بروز بیماری  ILTطیور،

سرم هیپرايمن ويروس  ،ILTدر چاهکهای پیرامونی

در شرايط بهداشتی كالبدگشايی شدند و از حنجره و نای

نمونههای مورد مطالعه (اخذ شده از پردهی كوريو

ILT

آالنتوئیک جنینهايی كه پس از تزريق ويروس به تخممرغ

واكسینه نشده بودند .نمونههای اخذ شده در محلول بافر

 SPFتلف شدند) و در يک چاهک ويروس استاندارد ILT

فسفات-سالین حاوی آنتیبیوتیک به مؤسسهی تحقیقات

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

واكسن و سرمسازی رازی منتقل و ترشحات و سلولهای

درجهی سانتیگراد و رطوبت كافی به مدت  48ساعت قرار

اپیتلیال از نمونههای نای و حنجره جداسازی شد .در

داده شد.

نمونههای مثبت با مشاهده رسوب خطی

ادامه ،نمونهها در نوترينت براث حاوی پنیسیلین و

تشخیص داده شد (.)Fig. 1

آنها نمونهبرداری صورت پذيرفت .اين مزرعه علیه

استرپتوماسین قرار داده شدند و در دور  5000 rpmبه مدت
 20دقیقه در  4درجهی سانتیگراد سانتريفوژ و هموژن
شدند .مقدار  0/2میلیلیتر از محلول فوقانی بر روی پرده
كوريو آالنتوئیک پنج تخممرغ ( SPFمؤسسه رازی)
جنیندار  11روزه تلقیح و سپس تخممرغها در دمای 37
درجهی سانتیگراد به مدت يک هفته قرار داده شدند.
تخممرغها روزانه نوربینی شده و تخممرغهای با جنین
مرده طی  24ساعت نخست ،حذف شدند .ساير تخممرغ-
هايی كه جنین آنها پس از  24ساعت تا روز  7تلف شدند
به سردخانه منتقل و سپس پرده كوريو آالنتوئیک جنینها
از نظر تشكیل پوک بازرسی شدند.

پردههای

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.

كوريوآالنتوئیک نمونههای مثبت ،جداسازی و برای
آزمايشهای پیآيند مورد استفاده قرار گرفتند (.)Fig. 1

آزمایش مولکولی برای تأیید ویروس

ILT

نمونههای  DNAپردهی كوريو آالنتوئیک تخممرغهای
آزمایش ترسیب در ژل آگار (آگار ژل ایمونودیفیوژن)

تلقیح شده با ويروس  ILTپس از آمادهسازی ،با استفاده از

برای اثبات مثبت بودن جدايهی ويروسی ،با استفاده از

كیت (Roche, Germany) High Pure viral nucleic acid

آنتیسرم ويروس ،وجود آنتیژن ويروس  ILTبا كمک

استخراج و در دمای -20درجهی سانتیگراد نگهداری

آزمايش آگار ژل ايمونوديفیوژن بر روی ترشحات نای و

شدند .با استفاده از نرمافزار  Gene Runnerپرايمرهای

پردهی كوريو آالنتوئیک بررسی شد .برای اين منظور ،ژل

اختصاصی رفت و برگشت برای تكثیر ژن تیمیدن كیناز

نوبل آگار  1/5درصد ،كلريد سديم  8درصد و آزيدسديم

( )Thymidine kinase; TKويروس  ILTبه طول 675bp

 0/02درصد در آب مقطر حل و سپس به مدت  15دقیقه
در دمای  121درجهی سانتیگراد اتوكالو شد .مقدار پنج
میلیلیتر از ژل ذوب شده در پلیت با قطر پنج سانتیمتر

طراحی شد .توالی پرايمرها و برنامهی دمايی مورد استفاده
برای تكثیر اين قطعه در  Table 1گزارش شده است .در
كنار نمونههای تكثیر شده ،دو نمونه كنترل مثبت و منفی به
نشریه دامپزشكي ایران ،دوره شانزدهم ،شماره  ،3پاییز 1399

7

محمدمجید ابراهیمی ،محمدصابر صبا و همکاران

ترتیب شامل ويروس واكسن  ILTو ويروس آبله طیور در

عیارسنجی ویروس

ILT

TK

برای عیارسنجی ويروس ،ابتدا رقتهای سری ( 10-1تا

همراه با ماركر وزن مولكولی  DNAبر روی ژل آگارز 1

 )10-6بر مبنای  log10از ويروس جداسازی شده از پرندگان

درصد الكتروفورز و نمونهها زير نور  UVآشكارسازی

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

شدند .برای تعیین توالی محصول  ،PCRنمونههای

ويروس بر روی پرده كوريواالنتوئیک جنین شش تخممرغ

خالصسازی شده با روش سنگر به صورت توالی رفت و

 SPFجنیندار تلقیح و سپس تخممرغها به مدت هفت روز

برگشت ،خوانش شدند .سپس با استفاده از نرمافزارهای

در دمای  37درجهی سانتیگراد قرار داده شدند .بیشینه

مربوطه ،توالیها ويرايش شد و با توالیهای ثبت شده ژن

رقتی از ويروس كه هیچ پوكی بر روی كوريواالنتوئیک

 TKدر بانک ژن برای ويروس  ،ILTهمرديفسازی و

ايجاد نكرد ،به عنوان نقطهی پايانی ثبت شد .عیار ويروس

مقايسه صورت گرفت.

به روش  Spearman-Karberمحاسبه شد كه برابر با EID50

نظر گرفته شد .محصول  PCRمربوط به قطعهی ژن

 106/3بود.

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
Annealing
58.5
40 s
×30
Extension
72
60 s
Final extension
72
10 min
×1

طرح آزمايش :برای انجام اين مطالعه ،تعداد  200قطعه

آزمایش خنثیسازی ویروس

پرده

نیمچه تخمگذار از سويههای  Bovansو  100( LSLپرنده

آزمايش

خنثیسازی

ويروس

بر

روی

كوريواالنتوئیک تخممرغهای جنیندار  11روزه انجام شد.

از هر سويه) در سن  8هفتگی انتخاب و در دو گروه مجزا

رقتهای ده برابر ويروس به حجمهای مساوی از غلظت

نگهداری شدند .تمامی مراحل پرورش در سیستم قفس و

ثابت سرم اضافه و سپس مخلوط حاصله در دمای 37

شرايط پرورش بر اساس راهنمای پرورش هر سويه به

درجهی سانتیگراد به مدت يک ساعت قرار داده شد.

صورت استاندارد انجام شد.

سپس هر رقت ( 10-1تا  )10-6از مخلوط سرم-ويروس،
بر روی پرده كوريواالنتوئیک پنج تخممرغ  SPFجنیندار

شاخص بیماریزایی داخل نایی

تلقیح و به مدت هفت روز در دمای  37درجهی سانتیگراد

دو گروه  30قطعهای از هر يک از سويههای مورد

قرار داده شدند .نقطهی پايانی به عنوان بیشترين رقتی از

آزمايش كه علیه  ILTواكسینه نشده بودند در سن هشت

ويروس كه هیچ پوكی روی پرده كوريواالنتوئیک تخم-

هفتگی به طور تصادفی انتخاب و در قفسهای مخصوص

مرغها ايجاد نكرد ،ثبت شد.

و شرايط كنترل شده با فشار هوای منفی نگهداری شدند.

8
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شاخص آسیبهای میکروسکوپی

 بیماریزا حاویILT  میلیلیتر ويروس0/1 مقدار

 هشت روز پس از تلقیح،HPI برای اندازهگیری

< ويروس به روش داخل نايی به هر جوجه103EID50

 پرنده از هر سويه تشريح20  حنجره و نای تعداد،ويروس

 نیمچه از هر20  تعداد، چهار روز پس از تلقیح.تلقیح شد

 پس از طی. درصد تثبیت شدند10 و سپس در فرمالین

سويه برای تعیین شاخص آسیبهای میكروسكوپی

 تهیهی مقاطع،مراحل روتین در آزماشگاه آسیبشناسی

 بقیهی نیمچهها تا هشت روز پس از.كالبدگشايی شدند

 نمونهها،بافتشناسی و رنگآمیزی هماتوكسیلین و ائوزين

 تحت نظر قرار گرفته و نتايج مشاهدات به صورت،تلقیح

با میكروسكوپ نوری بررسی و بر اساس استانداردهای

ILT  ويروسITPI مقادير

 ضايعات بافتی مورد درجهبندی قرارTable 2 ارائه شده در

Guy ( مرگ

.)Guy et al, 1990( گرفتند

.روزانه برای هر پرنده ثبت شد

=2 ،= بیماری تنفسی1 ،= طبیعی0 به صورت
.) ثبت شدet al, 1991

Table 2: Tracheal injury scoring after exposure of laying hens to infectious laryngotracheitis virus
Tissue
Histologic findings
Score changes
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.

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.

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

0

3

4

5

Very
severe
changes

 اختالفهای معنیدار.روش آنالیز كای اسكوئر استفاده شد
. درصد بیان شد5 بین میانگینها در سطح

آنالیز آماری

دادههای حاصل از اندازهگیری شاخص بیماریزايی
ILT

نتایج

داخل نايی و هیستوپاتولوژی ناشی از تلقیح ويروس

 و به روشSPSS  با نرمافزارBovans  وLSL در سويههای

 سرولوژی و مولكولی،نتايج آزمايشهای جداسازی

. انجام شدMann-whitney ناپارامتری با استفاده از آزمون

 پس از آمادهسازی و تلقیح نمونه:ILT شناسايی ويروس

 از،برای مقايسه درصد پرندگان دارای نشانههای بیماری

9
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در تخممرغ  SPFجنیندار ،پالکهای مشخص روی غشای
كوريو آالنتوئیک مشاهده شد كه نشاندهندهی وجود
ويروس در نمونه بود (.)Fig. 2

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.
Figure 2: Formation of typical plaques on the
chorioallantoic membrane of embryonated eggs
following infectious laryngotracheitis virus
propagation

نتايج حاصل از آزمايش ترسیب در ژل آگار با استفاده
از سرم هیپرايمن اختصاصی ويروس  ILTنشان داد كه
ويروس جدا شده ،ويروس  ILTبود .اين آزمايش توسط
نتايج حاصل از آزمون خنثیسازی ويروس نیز به تأيید
رسید و در كنار نتايج آزمايش مولكولی ،حضور ويروس
 ILTبه تأيید رسید .نتايج حاصل از تكثیر ژن  TKويروس
 ILTدر  Fig. 3نشان داده شده است .محصول

PCR

نمونههای مورد آزمايش ،مشابه با كنترل مثبت (سويه

نخستین نشانههای بیماری شامل تنفس با دهان باز،
ايجاد خلطهای خونی ،تورم سینوسها در پرندگان مورد
آزمايش مشاهده شد ( .)Fig. 4اگر چه درصد بیشتری از
پرندگان سويه  Bovansنسبت به  LSLتنفس با دهان باز و
خلطهای خونی داشتند (به ترتیب  100درصد و  60درصد
در برابر  80درصد و  40درصد) ،اما تورم سینوسها به
طور نسبی در سويهی  LSLنسبت به  Bovansبیشتر بود
( 60درصد در برابر  40درصد) .با اين حال ،اختالف بین
دو سويه از نظر نشانههای مورد مطالعه معنیدار نبود
(.)Fig. 5; P>0/05

واكسن ويروس  ،)ILTطول تقريبی  675bpداشت كه با
توجه به اختصاصی بودن پرايمرهای مورد استفاده و
همچنین تشابه توالیهای مورد آزمايش با توالیهای ثبت
شدهی ژن  TKويروس  ILTاستاندارد ،حضور اين ويروس
به تأيید رسید .توالی ژن  TKويروس  ILTطیور حاصل
از اين آزمايش در پايگاه داده  GenBankبا كد شناسايی
 JF838220قابل دسترسی است.
Figure 4: Hyperemia and mucosal bleeding in
the trachea of chicken caused by infectious
laryngotracheitis virus
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نتايج مربوط به ركوردهای روزانه عاليم بیماریزايی

افزايش يافت و يک مورد تلفات نیز مشاهده شد .شاخص

داخل نايی ويروس  ILTشامل طبیعی ،بیماری تنفسی و

بیماریزايی ويروس  ILTبرای نیمچههای سويه

مرگ ،طی هشت روز نخست پس از تلقیح ويروس در

 0/475بود .در سويه  ،Bovansپس از  8روز همهی

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

پرندگان عاليم بیماری را نشان دادند و يک مورد تلفات

در سويهی  LSLدر روز سوم پس از تزريق داخل نايی

نیز مشاهده شد .مقدار  ITPIويروس  ILTبرای نیمچههای

ويروس  ،ILTتعداد دو پرنده عاليم بیماری تنفسی را نشان

سويه  0/537 Bovansبود.

LSL

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

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
Bovans
LSL
Post inoculation days
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

نشریه دامپزشكي ایران ،دوره شانزدهم ،شماره  ،3پاییز 1399

11

 محمدصابر صبا و همکاران،محمدمجید ابراهیمی

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

 و در نیمچههای3/45  برابرBovans در نیمچههای سويهی

LSL

 وBovans تغییرات بافت نای نیمچههای سويهی

 محاسبه شد كه نشان از باالتر3/20  برابر باLSL سويهی

Table

LSL  نسبت بهBovans بودن نسبی اين شاخص در سويهی

 بین سويههایHPI  از نظر. ارئه شده استFig. 8  و4

.داشت

.)P>0/05( مورد مطالعه تفاوت معنیداری وجود نداشت

 به صورت داخل نايی درILT پس از تلقیح ويروس

HPI ، بر اساس درجهبندی ضايعات بافت نای،با اين وجود

1399  پاییز،3  شماره، دوره شانزدهم،نشریه دامپزشكي ایران
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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
Strains
Score*
Histology change
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
بیماری  ILTاز بیماریهای ويروسی مجاری تنفسی

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

ماكیان است كه شكل حاد آن سبب درگیری 90-100

آزمايشهای مولكولی بسیار حساس هستند و احتمال

درصدی طیور شده و دامنهی متغییری از تلفات كه بین

تشخیص موارد مثبت حتی با وجود پائین بودن مقدار

 5-70درصد و به طور معمول بین  10-20است را موجب

ويروس در نمونهها يا غیر زنده بودن آن ،بیشتر از ساير

میشود .در شكل خفیفتر بیماری نیز اغلب  5درصد از

روشها است .هر چند علیرغم حساسیت و ويژگی باالی

گله درگیر شده و بین  0/1-2درصد تلفات به بار میآورد

 ،PCRممكن است وجود برخی اجزای بافتی و خونی

( .)Garcia et al, 2013درگیری گلههای طیور تخمگذار با

تشخیص ويروس را با دشواری و يا شكست مواجه نمايد

اين بیماری موجب تحمیل خسارت اقتصادی قابل توجهی

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

به واحدهای پرورشی میشود .اگر چه واكسیناسیون

نتايج اين پژوهش ،در درجهی نخست ،كارايی روش

راهكار اصلی پیشگیری از اين بیماری است ،اما با توجه

مولكولی مورد استفاده برای تشخیص بیماری  ILTاز

به اين كه واكسن اين بیماری در تمام نقاط استفاده نمی-

نمونههای بافتی مشكوک به بیماری را مشخص نمود.

شود ،انتخاب سويههايی كه حساسیت كمتری به بیماری

همچنین ،يافتههای حاصل از آزمايش ترسیب در ژل آگار

دارند ،میتواند به تولید محصول سالمتر ،كاهش هزينههای

تأيیدی بر يافتههای حاصل از آزمايش مولكولی بود ،به

درمان و افزايش سودآوری گلههای تخمگذار كمک نمايد.

طوری كه در نمونههای مثبت ،رسوب خطی مشاهده شد.

در اين پژوهش ،دو سويهی تخمگذار  Bovansو  LSLاز

افزون بر اين ،حساسیت دو نیمچهی سويههای تخمگذار

نظر شاخص بیماریزايی داخل نايی و شاخص

 Bovansو  LSLنسبت به ويروس  ILTجدا شده از مزرعه

هیستوپاتولوژی نسبت به ويروس بیماریزای  ILTمقايسه

بررسی شد .مقايسهی شاخصهای بیماریزايی ويروس

شدند.

 ILTدر سويههای مورد آزمايش نشان داد كه با وجود

برای تشخیص  ILTو تفكیک آن از ديگر بیماریهای

اختالفهای عددی بین دو نژاد ،تفاوت معنیداری بین

تنفسی كه نشانههای بالینی مشابهی دارند ،به آزمايشهای

شاخصها وجود نداشت.

با اين حال ،باالتر بودن

مختلفی نیاز است كه بر پايهی جداسازی ويروس ،روش-

شاخصهای بیماریزايی در سويه  Bovansحساسیت

های سرولوژی ،هیستوپاتولوژی و مولكولی استوار هستند

بیشتر اين سويه را نشان میدهد .هدف اصلی اصالح نژاد

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

مرغهای تخمگذار ،افزايش بهرهی اقتصادی و تولید بیشتر

در نمونههای اولیه و نیز بررسی جدايههای جديد ويروس

تخممرغ است .موفقیت در افزايش تولید تخممرغ به عوامل

از مزرعه از مزايای روش حساس جداسازی است .اگر

زيادی وابسته است .انتخاب جوجههای تخمگذار برای

چه ترسیب در ژل آگار يک آزمايش ساده و ارزان برای

افزايش سطح تولید در  50سال گذشته منجر به بهبود اين

تعیین ويروس است ،اما وقتی مقدار ويروس در نمونه كم

صفت شده است ،ولی اثرات نامناسبی مانند حساسیت

باشد ،حساسیت زيادی ندارد .مشاهدات میكروسكوپی در

بیشتر به بیماریها نیز گريبانگیر اين مرغها شده است.

مراحل مختلف بیماری  ILTتغییر میكند .سلولهای

احتماالً تفاوت در سويه و سن پرندگان در زمان آزمايش

غولآسای چند هستهای يا سنسیتیوم و اجسام

در بروز نتايج متفاوت در زمینهی مقاومت پرندگان به

انكلوزيونی درون هستهای ائوزينوفیلیک ،يافتههای

بیماری نقش دارد .برای نمونه Poulsen ،و همكاران در

اختصاصی هستند كه در مراحل اولیهی عفونت مشاهده

سال  1998نشان دادند كه از نظر حساسیت به بیماری ،ILT

میشوند .تشخیص بر اساس مشاهدهی اجسام انكلوزيونی

سه الين آمیخته طیور كه در معرض دز يكسانی از ويروس
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قرار گرفته بودند با يكديگر اختالف زيادی داشتند .افزون

همواره به عنوان اصلیترين عامل مطرح بوده است ،ديگر

بر اين ،با در معرض قرار دادن پرندگان الينهای مختلف

ژنهای مربوط به سیتوكینها و گیرندههای سلولی نیز

با ويروس  ،ILTنشان داده شد ،دزی از ويروس واكسینال

ممكن است در به وجود آوردن مقاومت ژنتیكی به بیماری

كه بتواند پرندگان را در برابر ويروس ايمن كند ،متفاوت

هرپسی نقش داشته باشند ( .)Boodhoo et al, 2016در

خواهد بود .در مطالعهی ديگر Loudovaris ،و همكاران

مورد بیماری  ،ILTپیشنهاد شده است كه پاکسازی پرنده

 1991نشان دادند الينهايی كه از نظر جايگاه ژنی

B113

از ويروس با سازوكار ايمنی با واسطهی سلولی انجام می-

هموزيگوت بودند ،نسبت به پرندگان هموزيگوت

B114

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

و  B15مقاومت بیشتری نسبت به  ILTداشتند

ماكروفاژهای پرندگانی كه از نظر ژنتیكی مقاومت باالتری

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

به  ILTدارند ،نسبت به پرندگان حساس ،آنتیژن بیشتری

مقاومت و يا حساسیت نسبت به بیماریهای طیور بررسی

تولید میكنند .اين شواهد نشان میدهند كه ماكروفاژهای

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

الينهای خالص مقاوم ،در فرآوری و ارائه آنتیژن

در بروز تفاوتهای ژنتیكی بین الينها و يا سويههای

كارآيی بیشتری دارند و اين موضوع ،توضیحی برای تولید

( Lee et al, 2010; Tsai

باالتر تیتر آنتیبادی در الينهای دارای مقاومت بیشتر

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

میباشد ( Fahey .)Loudovaris et al, 1991و همكاران

با بررسی تفاوت در بیان ژنهای مختلف جنینهای آلوده

در سال  1984نشان دادند كه انتقال سلولهای ايمنی با

شده با ويروس  ILTنسبت به گروه شاهد ،نشان دادند كه

منشاء طحال يا لنفوسیتهای خونی ،پرندگان الين خالص

بیان  789ژن جنینهای آلوده تغییر میكند .با توجه به

را در برابر چالشهای ايجاد شده توسط ويروس بیماری-

آرايش متفاوت اين ژنها در الينها و سويههای مختلف

زای  ILTمحافظت میكند.

مختلف طیور نقش داشته باشند

ILT

طیور ،میزان مقاومت به بیماری میتواند از يک گروه

در اين پژوهش ،حساسیت دو سويهی نیمچه تخمگذار

ژنتیكی به گروه ديگر تفاوتهای زيادی داشته باشد؛

به سويهی ويروس  ILTجدا شده از مزرعه متفاوت نبود،

بنابراين ،اين موضوع میتواند دلیلی بر متفاوت بودن نتايج

اما شواهدی وجود دارد كه نشان میدهد سويههای مختلف

آزمايشهايی با ماهیت و طراحی يكسان در گروههای

ويروس  ILTاز نظر بیماریزايی و نشانههای بالینی

ژنتیكی مختلف باشد.

واريانس زيادی با يكديگر دارند و در نتیجه ،اين نشانهها

مقاومت به بیماری و سازوكار درگیر در بروز آن ،به

و به دنبال آن خسارات ناشی از آلودگی با سويههای

تغییرات ايمنی و تكامل سیستم ايمنی نیز بستگی دارد

مختلف ويروس در پرندگان میتواند متفاوت باشد

شماری از محققین ،درجهی

بنابراين ،ممكن است سويههای Bovans

(.)Wijga et al, 2009

(.)Jordan, 1993

مقاومت و حساسیت جوجهها به عوامل بیماریزايی

و  LSLاز نظر آلودگی با سويههای مختلف ويروس ،رفتار

ويروسی مانند لكوز لنفوئید ،بیماری مارک و نیوكاسل را به

متفاوتی داشته باشند .افزون بر اين ،شرايط مختلف پرورش

تفاوت در ژنهای  MHCارتباط میدهند ،اما مطالعات

و تغذيه میتواند بر پاسخ ايمنی يک بیماری تأثیر بگذارد.

ديگری وجود دارند كه نشان میدهند الينهايی كه از نظر

در اين راستا Ebrahimi ،و همكاران در سال  2008نشان

ژنهای  MHCهموزيگوت بودند ،در برابر بیماریهای

دادند كه تیتر آنتیبادی علیه واكسن  ILTدر طیوری كه

عفونی مقاومت بیشتری داشتند و پس از واكسیناسیون نیز

جیرهی آلوده شده با  200 ppbآفالتوكسین مصرف كردند،

ايمنی باالتری را دارا بودند .اگر چه نقش ژنهای

MHC

كاهش يافت.

و تفاوتهای نژادی اين ژن در بروز حساسیت به بیماریها
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پژوهشهای محدودی برای محاسبهی وراثتپذيری و

شده است كه افت تولید در مرغداریهای تخمگذار سويه-

همبستگی ژنتیكی مقاومت به بیماری با ساير صفات مهم

های  Bovansو  LSLدر زمان ابتال به بیماری نسبت به

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

سويههای مانند هایالين  W36بیشتر است كه خود نشان

و سويههای مختلف تجاری ،برای شرايط پرورشی در تمام

از تفاوتهای نژادی در مقاومت به بیماریها دارد

دنیا و با شرايط متفاوت نمیتواند كارآيی يكسانی داشته

( Bovans White Product Guide, 2009; Lohmann

باشد و همچنین شیوع آلودگیهای ويروسی و سويهی

.)LSL Classic Layers Management Guide, 2013

ويروسهای موجود در مناطق مختلف ،متفاوت است ،بايد

مطالعهی شاخصهای بیماریزايی داخل نايی و

به موضوع انتخاب سويههای مقاومتر به بیماریهای شايع

هیستوپاتولوژی در پژوهش كنونی نشان از مقاومت نسبتاً

به طور جدیتری پرداخته شود .حساسیت كمتر مرغهای

بیشتر و جراحات بافتی كمتر سويهی  LSLنسبت به

تخمگذار امروزی به بیماریهای مارک و يا لوكوز لنفوئید،

 Bovansداشت .اگر چه اين تفاوتها از نظر آماری معنی-

نتیجهی توجه به صفت مقاومت به اين بیماریها در

دار نبود ،اما ممكن است در شرايط كاربردی ،افت تولید

شاخص انتخاب اين سويههای تجاری در گذشته است

حاصل از اين تفاوت نسبی ،چشمگیر باشد .لذا برای

بررسی سويههای

نتیجهگیری با قطعیت باالتر ،بايد پژوهشهای بیشتری در

 Bovansو  LSLنشان داده است كه هر دو اين سويه بسیار

سطح وسیعتر ،و با در نظر گرفتن ساير شاخصهای

پر تولید هستند ،هر چند كه سويهی  Bovansعملكرد به

تولیدی انجام شود.

(.)Alexander and Nagy, 1997

نسبت بهتری دارد .با اين حال ،به طور تجربی مشخص
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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.
Key words: Infectious laryngotracheitis, Layer chicken, Pathogenicity index, Histopathology
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