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КОНТРОЛА ИНФЕКТИВНОГ ЛАРИНГОТРАХЕИТИСА У 
ИНТЕНЗИВНОЈ ЖИВИНАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

 

КРАТАК САДРЖАЈ 
 
 
 

Инфективни ларингитис је високо контагиозна болест горњег 

респираторног тракта кокошака, изазвана и Gallid herpesvirus 1 врсти (GaHV-1), 

који прирпада роду Iltovirus, подфамилији Alphaherpesvirinae, фамилији 

Herpesviridae. Пренос се може одвијати окуларно или путем респираторног 

тракта. Карактеристике инфекције високовирулентним сојевима су крвав мукус у 

трахеји и висок морталитет. Средњевирулентни сојеви изазивају исцедак из носа, 

коњуктивитис, смањен принос и производњу јаја. Коинфекције другим 

патогенима респираторног тракта и утицај неспецифичних фактора средине 

значајно утичу на ток и симптоме болести. Високо је распрострањен у 

интензивној живинарској производњи широм света услед способности 

успостављања латентне инфекције и присуства асимптоматских клицоноша. 

Латентно инфициране јединке су примарни извор ILT епизоотија независно од 

вакцинације. Поред конвенционалних дијагностичких метода које укључују 

изолацију и идентификацију вируса, користе се и серолошка дијагностика, 

напредне биотехнолошке методе као што су PCR, квантитативни PCR у реалном 

времену, секвенцирање следеће генерације и друге, за тачну дијагнозу и 

епидемиолошка истраживања. Вакцинација је уобичајен начин превенције вируса, 

али ипак и дивљи и вакцинални сојеви могу да доведу до латентно инфицираних 

клицоноша. Вакцинација је праћена употребом конвенционалних вакцина 

укључујући модификоване живе атенуиране ILTV вакцине и напредне 

рекомбинантне векторске вакцине које експримирају различите ILTV 

гликопротеине, али и даље ови кандидати често не успевају да смање излучивање 

вируса. Међутим, у ендемским регионима ILT-а, побољшана биолошка сигурност 

и менаџмент фарме критични су за бољу контролу ILT -а.  

 

Кључне речи: инфективни ларинготрахеитис, живина, контрола
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CONTROL OF INFECTIOUS LARYNGOTRACHEITIS IN 
INTENSIVE POULTRY PRODUCTION 

 

SUMMARY 
 
 
 

Infectious laryngotracheitis (ILT) is a highly contagious upper respiratory tract 

disease of chicken caused by a Gallid herpesvirus 1 (GaHV-1) belonging to the genus 

Iltovirus, and sub-family Alphaherpesvirinae within Herpesviridae family. The 

transmission of ILTV is via respiratory and ocular routes. The characteristic of the 

severe form is bloody mucus in the trachea with high mortality. The mild form causes 

nasal discharge, conjunctivitis, and reduced weight gain and egg production. Co-

infections with other respiratory pathogens and environmental factors adversely affect 

the clinical symtoms and prolong the course of the disease. It is well established in 

highly dense poultry producing areas of the world due to characteristic latency and 

carrier status of the virus. Latently infected chickens are the primary source of ILT virus 

(ILTV) outbreaks irrespective of vaccination. Apart from conventional diagnostic 

methods including isolation and identification of ILTV, serological detection, advanced 

biotechnological tools such as PCR, quantitative real-time PCR, next generation 

sequencing, and others are being used in accurate diagnosis and epidemiological studies 

of ILTV. Vaccination is a common method to prevent ILT however, field isolates and 

vaccine viruses can establish latent infected carriers. Vaccination is followed with the 

use of conventional vaccines including modified live attenuated ILTV vaccines, and 

advanced recombinant vector vaccines expressing different ILTV glycoproteins, but still 

these candi-dates frequently fail to reduce challenge virus shedding. However, in ILT 

endemic regions, improved biosecurity and management practices are critical for 

improved ILT control. 

 

Keywords: infectious laryngotracheitis, control, poultry 
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1. УВОД 
 

 Инфективни ларинготрахеитис (ILT) припада фамилији Herpesviridae, 

подфамилији Alphaherpesvirinae, роду Iltovirus и Gallid herpesvirus 1 врсти. 

Вириони ILTV-а се под електронском микроскопом појављују као типични херпес 

вириони који се састоје од DNК унутар икосаедарског капсида који је окружен 

слојем тегумента и гликопротеина спољашњег омотача. Херпесвируси 

успостављају доживотну инфекцију са периодичном реактивацијом која се 

манифестује као клиничка фаза болести. Вирус код преболелих јединки 

перзистира у тригеминусном ганглиону. 

Првенствено обољевају кокошке, међутим, инфекције су пријављене и код 

паунова, фазана, ћурки и бисерки. Од инфективног ларинготрахеитиса обољевају 

кокошке свих категорија, од осам дана до четири године старости. Живина се 

зарази хоризонтално, преко респираторног система и окуларно. Тренутно је ILT је 

пријављена у већини земаља широм света. 

Инфекцију карактеришу перакутни, акутни, субакутни и хронични ток. 

Оболеле птице постају летаргичне, често показују умерени до тешки 

коњуктивитис са отеченим капцима и појачаним сузењем. Јавља се диспноја, глад 

за ваздухом а кашљање  и хроптање су такође примећени када птице покушавају 

да избаце згрушану крв и ћелијски детритус из зачепљене трахеје. 

Од два до 6 дана након сузбијања болести, запажа се појава 

интрануклеарних инклузија у ћелијама површинског епитела и у епиталу жлезда 

које нестају касније услед некрозе и денудације епителних ћелија. Инклузије које 

су патогномоничне на инфективни ларинготрахеитис се боје по Гимзи или 

хематоксилин еозином и запажају се као овалне творевине које испуњавају 

највећи део једра, а окружене су тањим светлим појасом. 

Ефикасан план биосигурности укључује карантин и зоохигијену, 

ограничење кретања потенцијално контаминираних радника, опреме, хране за 

животиње, возила и птица. Вакцинација се спроводи модификованим 

атенуираним, мртвим инактивисаним и рекомбинатним вакцинама које се могу 

дати засебно или у комбинацији. 
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Губици се огледају у смањењу производње и ваљања јаја, смањену 

квалитета једнодневних пилића, смањењу стопе раста, као и повећаним 

трошковима искорењавања и лечења ове болести. Из свих наведених разлога 

потребно је да ветеринари, али и одгајивачи усмере пажњу на контролу појаве 

инфективног ларинготрахеитиса на фармама интезивне и екстензивне живинарске 

производњe. 
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2. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

 

 

 Ово истраживање неопходно је како би се истакао значај инфективног 

ларинготрахеитиса као једног од најзначајнијих вирусног обољења, и његове 

континуиране и адекватне контроле код кокошака.  

 

 Основни циљ овог истраживања је да се укаже на значај контроле и 

превенције инфективног ларинготрахеитса, нарочито зато што је у питању 

обољење праћено значајним економским губицима.  

 

 Резултати који се очекују ће омогућити сагледавање јасне слике о овом 

патогену и њеној адекватној контроли, а све у сврху заштите здравља птица.  
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3. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

3.1. Етиологија 
 

Инфективни ларинготрахеитис (ILT) припада фамилији Herpesviridae, 

подфамилији Alphaherpesvirinae, роду Iltovirus и Gallid herpesvirus 1 врсти [1]. 

Болест је први пут пријављена 1925. године у САД, а затим у Аустралији, 

УК и Европи. Ветеринари су ову болест првобитно називали птичијом 

дифтеријом, међутим, назив ILT је усвојен 1931. године од стране специјалног 

комитет за болести живине Америчког ветеринарског медицинског удружења 

[2,3,4]. 

 

3.1.1. Фамилија Herpesviridae 
 

Обухвата преко 100 различитих вируса на које су пријемчиве рибе, 

амфибије,  рептили, птице, сисари и човек. Термин херпес је настаo од грчке речи 

herpein која значи вући се, пузати.  У ћелију домаћина улазе након фузије са 

плазма мембраном. Репликација се догађа у ћелијском једру, а омотач се састоји 

од протеина и гликопротеина које кодира вирусни геном. Вириони са омотачем се 

накупљају у ендоплазматском ретикулуму, где добијају гликопротеине који се 

синтетишу у Голџијевом апарату, а зрели вириони се ослобађају егзоцитозом. 

Активна инфекција доводи до ћелијске смрти, а карактеристично је стварање 

херпесвирусних инклузија. Херпесвируси успостављају доживотну инфекцију са 

периодичном реактивацијом која се манифестује као клиничка фаза болести. 

Вирус се може излучивати стално или периодично. Током латентне фазе 

епизомални вирусни геном постаје циркуларан, а експресија гена је ограничена. 

Реактивација настаје углавном због стресогених фактора, као што су транспорт, 

климатске промене, пренатрпаност у објектима и инфекције проузроковане 

другим патогенима. Вирус се умножава у једру ћелије домаћина из које излази 

лизом или цитозом. Херпесвируси су високо адаптирани на одређеног домаћина и 
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зато су честе инапарентне или благе инфекције. Фамилија Herpesviridae је 

подељена на три подфамилије: 

1. Alphaherpesvirinae - брзa репликација и ширење, уништавајући ћелије 

домаћина и често успостављају латентну инфекцију у сензорним 

ганглијама. 

2. Betaherpesvirinae - спора репликација и ширење, доводе до увећања 

инфицираних ћелија и могу латентно инфицирати ћелије секреторних 

жлезда и лимфоретикуларне ћелије 

3. Gammaherpesvirinae - Инфицирају Т и B Ly а могу изазвати и њихову 

латентну инфекцију. Неки доводе до неопастичне трансформације [5]. 

Вириони ILTV -а се под електронском микроскопом појављују као 

типични херпес вириони који се састоје од DNК унутар икосаедарског капсида 

који је окружен слојем тегумента и гликопротеина спољашњег омотача. Протеини 

тегумента омогућавају транспорт капсида у цитоплазму и даље у једро. Геном 

ILTV садржи линеарну дволанчану DNК дужине 150-155 kb која кодира 

јединствену дугу (UL), јединствену кратку (US) и две инвертиране понављане (IR) 

секвенце (Слика 1) [6,7,8,9]. 

 

 Слика 1. Структура вируса [2] 
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Комплетна секвенца генома ILTV различитих сојева садржи 148 665 

базних парова и садржај G + C од 48,16%. Величина вирусног капсидa је око 100 

nm у пречнику, а величина вирусних честица је од 200 до 350 nm. Размножава се у 

хориоалантоисној мембрани и на културама ткива пореклом од птица где изазива 

цитопатогени ефекат и  доводи до стварања интрануклеарних инклузија. Пилећи 

ембриони су најчешћи метод за размножавање ILTV –а где се формирају плакови 

на хориоалантоисној мембрани (CAM). Плакови се могу видети за 48 сати, а 

ембриони угину за 2-12 дана након инфекције. Сојеви ILTV-а имају разноврсну 

величину и морфологију плакова на CAM–у. ILTV се може изоловати у 

примарним ћелијским културама, као што су културе ћелија јетре (CEL) и бубрега 

пилећег ембриона (CEK) и ћелијске културе пилећег бубрега (CK). Осетљивост 

изолације и размножавање ILTV теренских сојева варира у зависности од врсте 

ћелијских култура. CEL је најосетљивији, а праћен је CK. CEK и ћелије плућа 

пилећег ембриона биле су мање осетљиве. Фибробласти пилећег ембриона, Vero 

ћелије и ћелије препелице нису адекватне за примарну изолацију ILTV. 

Лимфоцити, тимоцити и активиране Т ћелије нису биле осетљиве на ILTV 

инфекцију [1,5,10]. 

 

3.1.2. Антигеност 
 

Иако се чини да су ILTV сојеви антигено слични на основу различитих 

тестова као што су имунофлуоресцентни тест и неутрализација вируса, разлика у 

вируленцији је доказана и код пилићих ембриона и у ћелијској култури. Чини се 

да су гликопротеини омотача моћни имуногени протеини који су способни да 

стимулишу хуморални и ћелијски посредовани имуни одговор. Антигени ILTV -а 

укључују гликопротеине као што су gB, gC, gD, gE, gG, gH, gI, gJ, gK, gL and gM, 

за које се наводи да играју кључну улогу у уласку и репликацији вируса. Међу 

гликопротеинима омотача, гликопротеин G (gG)  олакшава улазак вируса, ширење 

са ћелије на ћелије и функционише као вирусни протеин који везује хемокине 

широког спектра. (vCKBP). gG се везује за хемокине подфамилије C, CC и CXC, и 

на тај начин спречава интеракцију између хемокина и њихових рецептора. Такође 



Миан Божић  Дипломски рад Преглед литературе 

7 
 

блокира везивање хемокина за тогликозаминогликана, што је неопходно за in vivo 

активност [11,12,13,14,15,16,17]. 

Вирусни гликопротеини су важни за репликацију ILTV и покретање 

хуморалног и ћелијски посредованог имуног одговора [6,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]. 

Иако ILTV, вирус Марекове болести и херпесвирус ћурака (HVT) 

припадају подфамилији Alphaherpesvirinae, ни нуклеотидна секвенца ни изведена 

аминокиселинска секвенца гликопротеина D и ICP27 нису били слични. Према 

филогенској анализи, ILTV би могао бити рани тип α-херпесвируса [1]. 

Недавни напредак у молекуларним техникама омогућио је брзу 

идентификацију генетских варијација са високом прецизношћу. Утврђено је да су 

платформе за секвенционирање следеће генерације, као што је хибридно 

секвенцирање, корисне за идентификацију мутација у генима повезаних са 

високом и ниском вирулентношћу [2]. 

 

3.1.3. Физичко-хемијске карактеристике 
 

ILTV је вирус са омотачем и осетљив је на топлоту, етар, хлороформ и 

друге липолитичке раствараче.  Осетљивост ILTV -а на температуру се разликује 

међу сојевима. На нижим температурама, ILTV одржава инфективност током 

дужег периодаали се инактивише високим температурама – на температури од 

55°C за 15 минута, а на температури од 38°C за 48 сати али постоје и сојеви који 

су отпорни на топлоту. Када се чува на -20°C до -60 °C, ILTV је био одржив 

месецима до годинама. Директно сунчево светло га уништи за 6 до 7 дана. У 

респираторним ексудатима и лешевима пилића на температури од 13-23°C, вирус 

може остати инфективан 10 дана до 3 месеца. Преживљавање вируса се може 

продужити на неколико месеци када се чува у обогаћеним подлогама као што су 

хранљива и подлога са глицеролом на 4°C. У дубокој простирци, вирус може да 

преживљи 3-20 дана на 11-24,5°C, у измету батеријских кавеза 3 дана на 11-19,5°C 

и најмање 3 недеље у закопаним лешевима.  Истраживања показују да се 

вијабилност вируса у простирци смањује при загревању на 38°C током 24 сата или 

при компостирању. Вирус се лако уништава (<1 мин) уобичајеним 
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дезинфекционим средствима попут 3% крезола, 5% фенола или 1% раствора 

натријум хидроксида, међутим присуство органске материје утиче на ефикасност 

дезинфекционих средстава. На фарми пилића фумигација 5% водоник-

пероксидом потпуно инактивише вирус. [1,5,19,20,21,22]. 

 

3.2. Епизоотиологија 
 

3.2.1. Домаћини 
 

ILTV има уски распон домаћина за разлику од других чланова 

alphaherpesvirus-a. Првенствено обољевају кокошке, међутим, инфекције су 

пријављене и код паунова, фазана, ћурки и бисерки. Од инфективног 

ларинготрахеитиса обољевају кокошке свих категорија, од осам дана до четири 

године старости али су пилићи старији од 3 недеље најподложнији. Клиничка 

слика се најчешће испољава тек код одраслих јединки тешких хибрида, старости 

од три до девет месеци. Наравно обољење се може јавити и код лаких хибрида, 

али су тешки осетљивији. Могу оболети и ћурке старости од око 100 дана код 

којих се уочава диспноје и депресије. Иако су патке отпорне на ILT инфекцију, 

могу преносити инфекцију.  Остале домаће и дивље птице као што су препелице, 

бисерке, голубови, чворци, врапци, вране и голубице су отпорне на болест [1, 2, 6, 

25,26,27]. 

 

3.2.2. Преношење и латентна инфекција 
 

Живина се зарази хоризонтално, преко респираторног система и окуларно. 

Перорална инфекција је ретка али могућа. Инфекција најчешће настаје путем 

клицоноша, најчешће преболелих јединки. Вакцинисана јединке такође могу бити 

извор инфекције.  Болест се у незаражено јато уноси клицоношама, а шири 

аеросолом и инхалацијом. Мада се брзо шири кроз јато, нови клинички случајеви 

могу да се појаве после периода од две до осам недеља. Болест се шири много 

спорије него атипична куга живине, инфлуенца, или инфективни бронхитис. 
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Једном инфицирана јединка је трајни носилац вируса иако не показује клиничке 

знаке болести. Вирус код преболелих јединки перзистира у тригеминусном 

ганглиону (Слика 2).  Заражене птице ослобађају вирус у својим респираторним 

секретима 10 дана након инфекције. Мешање вакцинисаних и невакцинисаних 

пилића је битно код директног преноса. Није доказано ни вертикално преношење 

нити пренос вируса кроз љуску јајета. Не јавља се типична виремија током 

инфекције, иако се ширење вируса ван респираторног система приписује 

инфицираним леукоцитима. Птице које су преживеле претходне епидемије су 

такође извор инфекције. Заражене птице лако преносе болест оралним секретом у 

поређењу са клинички опорављеним и латентно инфицираним јединкама [5,19, 

28,29,30]. 

 

 

 

Вирус се обично уноси у јато директним контактом са респираторним  

ексудатима или индиректним/механичким преносом преко контаминиране 

Слика 2. Путеви преношења вируса [2] 
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опреме, стеље, врећа за храну, перја, возила, прашине, обуће, одеће и људи. 

Недавна истраживања су показала да ILTV може да опстане у биофилму цеви за 

воду и да инфицира пријемчиве птице. Биофилм је лепљива супстанца коју 

производе бактерије и доводи до отпорности на нека рутински коришћена 

средства за дезинфекцију. Комерцијални натријум хидроген сулфат и водоник 

пероксид инактивирају вирус у појилицама. Бубе мрачњаци на фармама пилића су 

могући извори заразе и инфективни су најмање 42 дана након избијања болести. 

Други механички преносиоци  су пси, вране и мачке. Пренос ветром је такође 

битан за ширење ILTV –а [1,31,32,33,34]. 

Вирус се реактивира када су животиње изложене стресу током 

премештања, почетка лежења и мешања јата. Генерално, инапарентне, спорадичне 

реактивације са репликацијом у трахеалном епителу доводе до ослобађања вируса 

и инфицирања пријемчивих птице. Ранија истраживања су показала да откривање 

перзистентних клицоноша са вирусом у трахеји (отприлике 2%) међу 

реконвалесцентама опорављеним од акутне инфекције игра главну улогу у 

успостављању латентне инфекције. Недавне експериментална истраживања  су 

открила геном вируса у Хардеријевој жлезди, трахеји, плућима и бубрезима до 28 

дана након инфекције. Истраживања такође откривају високу серопреваленцу 

ILTV (72%) код невакцинисаних јата што указује на улогу дворишне живине у 

епидемиологији. Латентно инфициране птице се обично идентификују детекцијом 

вирусне DNK у тригеминалном ганглиону помоћу PCR или изолацијом на 

култури ткива трахеје [35,36,37,38]. 

ILTV може да перзистира код заражених птица и да се реизолује из 

трахеалних брисева након 7 недеља или, ако су у питању узорци трахеје, 2 месеца 

по инфекцији. Вакцине добијене на култури ткива (TCO) и CEO су служиле као 

модел за пренос вируса, као и за окулару репликацију. Вируси се реплицирају 

углавном у коњуктиви и трахеји. Вакцинални вируси се могу поново изоловати и 

вирусна DNK се може открити код птица већ 7 дана након излагања. Петнаест 

месеци након вакцинације, ILTV се поново активира у тригеминалном ганглиону. 

Код носиља инфицираних  вирусом, откривена је DNK у тригеминалном 

ганглиону помоћу ланчане реакције полимеразе (PCR) који се може открити 2 

дана након окуларне апликације вакцине. Када су птице биле под стресом, као 

што је почетак лежења или премештање, DNK се поново активирао и ширио на 
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пријемчиве јединке. Вакцинални и теренски сојеви ILTV -а пасажама могу опет 

постати вирулентни у областима интензивне живинарске производње због 

постојања перзистентних резервоара и пријемчивих јединки, а затим се исти 

вируси устаљују на терену и изазивају епидемије [1,39,40]. 

 

3.2.3. Раширеност 
 

ILT је била прва вирусна болест живине код које је апликована вакцина 

преко клоаке. Тренутно је ILT је пријављена у већини земаља широм света. 

Епидемије су пријављене у САД, Канади, Бразилу, Европи, Аустралији, Кини,  

Египту и Јужној Азији. Током периода од 2000-2013, болест се јавила у најмање 

100 земаља. Недавно је ILTV први пут потврђена молекуларним техникама у 

провинцији Ад-Диванииах, у Ираку. У 2018. су пријављена три избијања ILT -а у 

Виндхуку, Намибија, што је изазвало огромну смртност код комерцијалних 

носиља и бројлера. Велика густина јата, краћи производни циклуси, узгој 

вишенаменских пилића унутар истог географског подручја, неправилна 

вакцинација и кршење биосигурносних мера допринели су повећаној инциденцији 

ILT-а широм света [39, 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53]. 

Болест је пријављена у неколико земаља Азије (Кина, Грузија, Индија, 

Јапан, Либан, Мјанмар, Филипини, Сабах, Саравак, Тајван, Ирак и Узбекистан), 

Африке (Камерун, Уганда, Намибија, Египат, Нигерија), Северне Америке ( 

Канада, Делавер, Џорџија, Мексико, Мериленд, Њу Бранзвик, Северна Каролина, 

Онтарио, Пенсилванија и Вирџинија), Централна Америка и Кариби (Костарика, 

Тринидад и Тобаго), Јужна Америка (Аргентина, Бразил, Чиле, Перу, Суринам и 

Уругвај ), Европе (Аустрија, Белгија, Данска, Немачка, Италија, Молдавија, 

Норвешка, Холандија, Пољска, Шведска, Швајцарска и УК) и океанске земље 

(Аустралија, Кукова острва, Француска Полинезија, Гуам, Кирибати и Нови 

Зеланд. Недавно је објављено да рекомбиновани ILT вирус и вирус сличан CEO 

вакцини изазивају болест у Еигпту [47,50,54,55,56]. 

Ова болест се последљи пут појавила на територији Републике Србије пре 

скоро две деценије када су је Орлић и сарадници (2003) установили код 3 

родитељска јата тешке линије. Спада у листу болесто које се обавезно пријављују. 
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У априлу 2020. године зараза ILT се појавила на фарми кока носиља, а након тога 

се проширила на још 4 фарме кока носиља и једну фарму родитељског јата тешке 

линије. Симптоми су се појавили код укупно 10 јата кока носиља у експлоатацији, 

3 јата кока носиља у одгоју и једног родитељског јата тешке линије.Оболела јата 

нису била вакцинисана против ILT-а. Након потврде вируса примењивале су се 

мере спречавања и ерадикације вируса на зараженим и угроженим подручјима 

прописане од стране надлежног ветеринарског института [57]. 

 

3.2.4. Морбидитет и морталитет 
 

Морбидитет и морталитет варирају у зависности од вируленције 

циркулишућих теренских сојева ILTV, вирусног оптерећења и истовремених 

инфекција са другим респираторним патогенима. Истовремене респираторне 

болести као што су Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, заразна 

корица, друге имуносупресивне болести као што су микотоксикоза, инфективна 

анемија пилића, ретикулоендотелиоза и Марекове болести проузрокују 

имуносупресију која погоршава утицај вируса. Спорадични случајеви ILTV-а 

могу се јавити у неадекватно вакцинисаним јатима било због грешака у примени 

вакцина или због других пропуста. На фармама са више узгојних категорија, 

неадекватно вакцинисане јединке могу бити изложене ILTV -у током увођења 

млађих вакцинисаних птица на фарму. Тешки епизоотски облик карактерише брзо 

ширење са високим морбидитетом (90–100%) или варијабилним морталитетом у 

распону од 5 до 70% (просек од 10-20%). Благи епизоотски облик карактерише 

низак морбидитет (<5%) до веома низак морталитет (0,1-2%). Региони са 

интензивном живинарском производњом често доживљавају огромне економске 

губитке са укупним морталитетом и до 70%. [52,54,58,59,60,61,62,63]. 
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3.3. Патогенеза 
 

Вирус се умножава у ткиву респираторног система без изразите виремије,а 

продире или респираторно или окуларно. Вертикални пут преношења никада није 

доказан. 

Иницијална репликација се одвија у већој мери у епителу коњунктиве, 

респираторних синуса, ларинкса и горњих дисајних. Постојање масивних 

дифтеричних мембрана и угинуће због угушења су разлог што се болест некада 

називала дифтерија живине.  На примарним местима репликације вируса, титар 

достиже пик између 4 и 6 дана инфекције, а вирус се може открити у латентно 

инфицираном тригеминални ганглиону (TRG) од две цитолитичке инфекције па 

надаље. Активна цитолитичка инфекција ILTV -а доводи до озбиљног оштећења 

коњуктивалног и трахеалног епитела што доводи до крварења и других клиничко-

патолошких манифестација код птица. Након тога, ILTV се шири на ламину 

проприју трахеалног епитела након инвазије кроз базалну мембрану уз помоћ 

ћелијских протеаза и допире до јетре, цекалних залистака и клоаке. Међутим, 

механизам ширења није јасан. Највећи титри вируса откривени су у ткивима 

трахеје 4 до 6 дана након инфекције и остају у трахеалним секретима између 6 до 

10 дана [3, 5, 19,2, 29, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72,73]. 

Инфициране ћелије производе цитокине и друге инфламаторне медијаторе 

који доводе до имунолошког одговора као што су повишена телесна температура, 

интензиван едем и инфилтрација лимфоцита. У ILTV инфекцији откривена је 

дисеминација CD4þ и CD8þ ћелија, као и сакупљање B лимфоцита у слузокожи. У 

овој фази, на исход инфекције утиче врста инфламаторних ћелија и способност 

успостављања адаптивног имунолошког одговора. ILTV успоставља латентну 

инфекцију тригеминалног ганглиона која покреће стечени имунитета након 

литичке фазе инфекције.  Реактивација ILTV  је посредована тимидин киназом и 

полипептидом 4 инфициране ћелије (ICP4) [52,74,75,76,77,78,79]. 
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3.3.1. Вирусна репликација 
 

Репликација ILTV -а се дешава током прве недеље инфекције. Коњунктива 

и слузница трахеје су главна места репликације ILTV -а која доводе до упале, 

серозног или мукоидног секрета и респираторног дистреса.  Како ILTV прво 

долази у контакт са ћелијама које облажу носну шупљину, слузницу, коњуктиве и 

Хардеријеве жлезде, ова ткива играју кључну улогу у раној репликацији вируса и 

одређују исход инфекције. Унутар респираторног система, епителне ћелије које 

облажу ларинкс и трахеју су увек захваћене, док синуси, ваздушне кесе и плућна 

ткива могу, али не морају бити захваћени. Вирус може латентно да инфицира 

тригеминални ганглиона током литичке фазе инфекције. ILTV се реактивира када 

су носиоци инфекције изложени стресу као што је вакцинација, премештање и 

проношење. Поред тога, вирус је откривен у другим органима, као што су мозак, 

језик, тимус, плућа, срце, провентрикулус, панкреас, дуоденум, танко и дебело 

црево, цекум, цекали залисци, јетра, слезина, бубрези и бурза. Ови налази су 

покренули спекулације да се ILTV подвргава системској репликацији. И 

вакцинални и теренски сојеви ILTV -а могу да се умножавају у матичним 

ћелијама неурона ембрионираних пилића; међутим, цитопатогени ефекти ((CPE) 

као што су бубрење ћелија, формирање синцицијума и одвајање ћелија се 

дешавају у ћелијама инфицираним вакциналним сојевима ILTV, али не и у 

ћелијама инфицираним вирулентним теренским сојевима. Повећање броја 

вирусне нуклеинске киселине у ћелији домаћину током вирусне репликације 

доводи до акумулације вирусне DNK, која се затим уграђује у новоформиране 

вирусне честице које се налазе унутар једра домаћина (Слика 3). Ово доводи до 

развоја базофилних интрануклеарних телашаца, која се могу открити већ 12 сати 

након инфекције. Механизам репликације ILTV-а je сличан другим 

алфахерпесвирусима као што је HSV-1 (слика 2). Претпоставља се да 

гликопротеини омотача, углавном gC pre nego gB, gD, gH, и gL посредују у 

везивању са рецепторима ћелије домаћина и помажу у фузији вирусног омотача са 

ћелијском мембраном домаћина. Улазак ILTV је независан од хепарин сулфата, за 

разлику од HSV-1 [38,75,80,81,82,83,84,85,86,87,88]. 
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Након везивања, тегумент и нуклеокапсид се транспортују у цитоплазму, а 

вирусна DNK ослобођена из нуклеокапсида улази у једро кроз једарне 

поре.Високо регулисана транскрипција и репликација ILTV DNK се дешава 

унутар једра коришћењем ћелијског апарата. Неструктурни протеински 

производи гена играју кључну улогу у експресији b гена између 4 до 16 сати 

након инфекције. Протеини b гена су круцијални за репликацију вируса и 

регулишу производњу вирусних структурних протеина кодираних касним c 

генима. Транскрипција c гена се одвија 32 сата након инфекције. Скоро 70 

протеина кодираних вирусом регулише репликацију вирусне DNK, што укључује 

неколико ензима и DNK везујућих протеина. Формирање нуклеокапсида се 

завршава на крају процеса репликације вируса у једру ћелије домаћина. 

Нуклеокапсиди добијају омотач пупљењем кроз једарни омотач. Након тога, 

Слика 3. Репликација вируса. 1. Адсорпција 2.Нуклеокапсид и тегумент се транспортују у 
цитоплазму 3. Вирусна ДНК ослобођена од нуклеокапсида улази у једро кроз поре 4. Eкспресија три 
класе гена током вирусне транскрипције и транслације 5. Нуклеокапсиди који садрже ДНК добијају 
омотач пореклом од мембране једра 6. Вириони се транспортују у лумен ендоплазматичног 
ретикулума где вирус добија други омотач и где се даље акумулира унутар цитоплазматских вакуола 
7. Вакуоле са вирионима се ослобађају егзоцитозом или лизом ћелије [2] 
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вириони се транспортују у лумен ендоплазматског ретикулума да би стекли други 

омотач и даље акумулирали унутар цитоплазматских вакуола. Вириони се у 

цитоплазми повезују са протеинима тегумента и поново се обмотавају у транс-

Голџи апарату током друге фазе пупљења. Ови вириони сазревају у цитоплазми и 

ослобађају се или егзоцитозом или ћелијском лизом [89,90,91,92,93]. 

In vitro студије су показале да се развој потомачке вирусне честице дешава 

за 8 до 12 сати након инфекције и достиже највећу концентрацију у року од 24 до 

30 сати након инфекције. Након успешне репликације, успостављање латентне 

инфекције се дешава 7-10 дана по инфицирању. Током ILTV репликације у 

инфицираној цитоплазми се формирају тубуларне структуре и велике вакуоле које 

садрже вирионе [40,94, 95]. 

 

3.4. Клиничка слика 
 

Период инкубације ILTV варира између 6 и 14 дана и зависи од 

вируленције и дозе вируса, имунског статуса, амбијенталних услова и комплетног 

менаџмента фарме. Претходна експерименталнa истраживања су показала да је 

излучивање ILTV почело 2 дана након инфекције и 4 дана пре појаве клиничких 

знакова. Клинички ток ILT варира од 11 дана до 6 недеља у зависности од облика 

болести. Клиничке симптоме карактерише нагли пораст просечног дневног 

морталитета у оболелом јату. На тежину болести утичу вируленција вируса, стрес, 

инфекције са другим патогенима, имуни статус јата и старост птица. Инфекцију 

карактеришу перакутни, акутни, субакутни и хронични ток. [2,19,93,96,97, 

98,99,100]. 

3.4.1. Перакутни облик 
 

Карактерише га изненадни почетак болести, брзо ширење и висок 

морталитет који може да пређе 50%. Клиничка слика је веома оскудна  или у 

потпуности недостаје. Неке птице угину у доброј кондицији пре испољавања 

симптома. Оболеле птице постају летаргичне, често показују умерени до тешки 

коњуктивитис са отеченим капцима и појачаним сузењем. Јавља се диспноја, глад 
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за ваздухом а кашљање  и хроптање су такође примећени када птице покушавају 

да избаце згрушану крв и ћелијски детритус из зачепљене трахеје (Слика 4). 

Згрушана крв се такође налази у кавезима, хранилицама, зидовима, поду и 

простирци живинарника. Оболеле птице обично угину у року од 3 дана. 

Морбидитет износи до 100%. Леталитет може да буде веома висок до 70%. [2,3,5, 

19, 39,53]. 

 

 

 

3.4.2. Акутна форма 
 

Акутни ток болести је најчешћи. Најчешће оболевају кокошке старије од 

12 недеља, као и младе носиље у првом периоду носивости. Пилићи и старе 

кокошке врло ретко обољевају. Код пилића старости до 10 дана изражена је само 

лака диспноја, сузење и оток капака. Карактеристична диспноја се обично 

примећује у акутном облику ILT -а, али почетак није изненадан или озбиљан као 

код перакутног облика. У почетку, погођене птице постају неактивне и 

анорексичне. Телесна температура расте између 4 и 6 дана након инфекције, а 

укупан број леукоцита показује благу до изражену лимфопенију и хетерофилију. 

Опструкција душника са згрушаном крвљу и ексудатума доводи до глади за 

ваздухом, оглашавања, влажних ронха серозно-слузавог до хеморагичног исцетка 

из носа и ока, са изразито отежаним дисањем и чујним кркљањем (Слика5). 

Слузнице су цијанотичне, запажа се коњуктивитис, праћен присуством велике 

Слика 4. Згрушана крв по зидовима живинарника и глад за 
ваздухом [101] 
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количине пенушавог ексудата у очном углу, оток инфраорбиталних синуса услед 

велике количине серозно-слузавог или серозно-гнојног ексудата животиње су 

потиштене и стоје затворених очију и крећу се ка извору ваздуха. Запажа се пад 

носивости, који се враћа на технолошке вредности након три до четири недеље. 

Уочава се различит ниво производње јаја у јатима лаких хибрида,  нека јата 

потпуно престану да производе јаја, која се временом могу вратити на нормалан 

ниво. Болесне јединке су апатичне малаксале, накострешеног перја, отежано 

дишу, а убрзо настаје респираторни дистрес, праћен цијанозом, гушењем и 

наступа смрт. Болест траје 2 до 14 дана.  Морбидитет може достићи 100%, а 

морталитет варира од 10 до 30%, што може трајати до 15 дана [19,63, 95, 100,101, 

102,103]. 

 

 

3.4.3. Субакутна форма 
 

У субакутној форми почетак болести је спорији, респираторни симптоми 

су присути и неколико дана пре угинућа. Промене су мање тешке. У трахеји се 

налази слузави секрет са или без примеса крви. Могу се наћи и дифтеричне жуте 

мембране чврсто срасле за слузокожу ларинкса и горњих делова трахеје. 

Морбидитет је висок али је леталитет значајно нижи него у перакутној форми и 

износи између 10 и 30% [5]. 

 

Слика 5. Клиничке 
манифестације болести: a. 
Глад за ваздухом b. 
Окуло-назални исцедак на 
почетку инфекције c. 
Оток лица и оофорија у 
субакутном до хроничном 
току d. Осушена крв [2] 
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3.4.4. Хронична форма 
 

Хронична или блага форма инфективног ларинготрахеитиса може да се 

види код птица које су преживеле претходне три форме, мада су неке појаве 

болести саме по себи благе. Карактерише се споријим током и слабије израженим 

симптомима, уз присуство веће количине слузи у трахеји и носним отворима. 

Постоји дуготрајна инфламација ноздрва без присуства ексудата у њима. Болест 

тада може да траје месецима. Благи или хронични ILT личи на друге 

респираторне инфекције које карактеришу кашаљ, влажни ронхи, дрхтање главом, 

полуотворене очи, оток инфраорбиталних синуса (бадемасте очи), носивост нагло 

пада, а често потпуно престаје у трајању три до четири недеље, (до 10%) , и 

смањена телесна тежина. Економске штете које тада настају су некада веће него 

оне услед угинућа. Висина пада носивости је мерило тежине обољења, при чему 

се не мења квалитет јаја. На обдукцији се налазе дифтерични до казеозни 

некротични плакови, као и ћелијски детритус у трахеји, ларинксу и усној 

шупљини. Инциденција хроничне форме може да износи 1 до 2%, а највећи број 

птица угине од гушења. Иако је за преношење болести неопходан близак контакт, 

пренос је спорији код кавезних птица, него код оних у слободном држању. 

Морбидитет је до 5%, а морталитет је обично ограничен на  < 2% [1, 5,6, 19, 60, 

63]. 

3.5. Пaтоморфолошки налаз 
 

3.5.1. Макроскопске промене 
 

Макроскопске промене су обично ограничене на синусе и горње 

респираторне путеве и варирају у зависности од тежине болести (Слика 7). У 

перакутном облику састоје се од мукоидног ринитиса и хеморагичног трахеитиса 

са крвним угрушцима. Жути казеозни ексудати (сирасти чеп) такође се примећују 

у примарним бронхима када се лезије шире дубоко. У акутном облику, обично се 

примећују жуте казеозне дифтеритичне мембране које су прирасле ларинксу и 

слузокожи горњег дела трахеја са или без хеморагије. Мембрана такође формира 

опструктивне чепове у регионима ларинкса и сиринкса што доводи до гушења и 

смрти. Вишак слузокоже са или без дифтеритичних мембрана може се приметити 
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у лумену трахеје у хроничном или благом облику ILT. Може се приметити и 

псеудомембрана са фибрино-некротичним ексудатима који пријањају за горње 

дисајне путеве. При покушају одстрањивања ових наслага настају оштећена на 

тим деловима слузнице. Осим захваћености трахеје, коњуктивитис карактерише 

едем и појачани очним исцедком. Инфламаторни одговор у ноздрвама 

карактерише хетерофилни ексудат. Плућа најчешће остају интактна, а само у 

протрахираним случајевима могу се наћи пнеумонична огњишта. Ваздушне кесе 

су ретко захваћене, а ако јесу, онда су замућене, задебљале, каткад испуњене 

жућкасто сивкастим саджајем [19,2, 60,65,104,105,106,107, 108,109,110,]. 

 

 

3.5.2. Микроскопске промене 
 

Хистопатолошке промене су најизраженије на слузници носа и трахеје и 

крећу се од дегенеративних до некротичних промена епитела (губитак цилијарног 

епитела) са инфилтрацијом проприје и субмукозе, лимфохистиоцитним и 

елементима. Јављају се хиперемија и крварење, тако да се понекад запажа 

одвајање слузнице од субмукозе. У коњуктиви се састоје од ране хиперемије, 

отока, инфилтрације инфламаторних ћелија, праћених оштећењем епитела. Ово 

даље доводи до љуштења епитела коњунктиве са акумулацијом инфламаторних 

ексудата који првенствено садрже црвена и бела крвна зрнца и фибриноцелуларни 

Слика 7. Фибрино-хеморагични ексудат у лумену трахеје f. Крви угрушци у лумену трахеје у акутној 
форми g. псеудомембране у хроничној форми. h. Дифузна хеморагична инфламација у трахеји [2] 
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детритус (Слика 8). При протрахираном току поред коњуктивитиса, могу се 

видети наслаге сирастог изгледа испод капака, а неретко и запаљење рожњазе 

различитог интензитета [19,98]. 

Почетне микроскопске промене у трахеји укључују инфилтрацију 

инфламаторних ћелија. Инфициране епителне ћелије пролазе кроз 

хиперпластичне промене праћене лимфоцитним и хистиоцитним инфилтрацијама 

у слузокожи и субмукози како болест напредује. Након тога, епителне ћелије 

трахеје подлежу некрози са дифузном денудацијом која доводи до протрузије и 

руптуре крвних судова ламине проприје у лумен трахеје што доводи до тешког 

ларингитиса и трахеитиса. Од два до 6 дана након сузбијања болести, запажа се 

појава интрануклеарних инклузија у ћелијама површинског епитела и у епиталу 

жлезда које нестају касније услед некрозе и денудације епителних ћелија. 

Инклузије које су патогномоничне на инфективни ларинготрахеитис се боје по 

Гимзи или хематоксилин еозином и запажају се као овалне творевине које 

испуњавају највећи део једра, а окружене су тањим светлим појасом. Током ове 

фазе, лумен трахеје садржи различиту количину ексудата са фибрином, 

инфламаторних ћелија, црвених крвних зрнаца, епителних остатака и 

синцицијалних ћелија са или без интрануклеарних инклузивних тела. 

Регенерација почиње шест дана након инфекције пролиферацијом преосталих 

базалних ћелија код птица које преживе акутну фазу. Субакутни хиперпластични 

трахеитис који се карактерише пролиферацијом неколико слојева регенеришућих, 

недиференцираних епителних ћелија које облажу слузницу и мукозне жлезде 

постаје очигледан током фазе зарастања. Хистопатолошке промене у примарним 

и секундарним бронхима карактерише дегенерација епитела и денудација са 

инфилтрацијом мононуклеарних ћелија. У лезијама се могу видети и 

синцицијалне ћелије са интрануклеарним инклузивним телима. Лезије ILTV -а су 

приказане на слици 9. У плућима, нарочито око бронхиола, могу се запазити 

крварења и некротична поља оивчена фибробластима и џиновским ћелијама [7,19, 

63,111,112,113,114,115,116,117,118]. 
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3.6. Дијагностика 
 

Инфективни ларинготрахеитис код пилића може се условно 

дијагностиковати на основу клиничких симптома  као што су коњуктивитис, глад 

за ваздухом, искашљавање крваве слузокоже, отежано дисање и налаз катаралног 

до хеморагичног трахеитиса или на основу фибринопурулентних или казеозних 

чепова у ларинксу или трахеји на обдукцији. Детаљни анамнестички подаци, 

географски регион, клинички симптоми, хистопатолошке промене, као и доказ 

еозинофилних интрануклеарних инклузија указују на сумњу на ILT-a. Без обзира 

на доказ интрануклеарних инклузија неопходно је доказати и присуство вируса 

[2,4]. 

Слика 8. Микроскопски и макроскопски налаз (a) Конгестија и хеморагија трахеје; (b) Акумулација 
некротичног-фибринозног детритуса помешаноиг са хетерофилима детритуса; (c) Денудација и хеморагије 
мукозе оивчене фибрином ; (d) Хеморагије мукозе са синцицијалним ћелијама; Велико увечање синцицијума 
са интрануклеарним еозинофилним иклузијама [2] 
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Сумњиви случајеви се подвргавају лабораторијској дијагностици 

конвенционалним и молекуларним дијагностичким тестовима. Конвенционалне 

методе укључују хистопатологију, изолацију вируса у ембрионираним кокошијим 

јајима и ћелијској култури, имунофлуоресценцију (IF), тест имунопероксидазе 

(IP) и серолошке тестове. Рутински се практикује детекција синцицијалних ћелија 

и интрануклеарних телашаца у ткивима трахеје, капака и плућа помоћу 

хистопатологије [30, 112, 118,119,120, 121,122, 123]. 

 
3.6.1. Детекција антигена 

 

 Вирусна изолација 
 

Клинички материјал за изолацију ILTV су коњуктива, ларинкс, трахеја, 

плућа и њихови ексудати. Плућа, трахеална мукоза и ексудати трахеје су идеални 

за изолацију вируса.Када се узоркује ante mortem, брисеви трахеје су бољи од 

орофарингеалних или коњуктивалних брисева. Они се стављају у транспортни 

медијум са антибиотицима. Приликом одабира материјала за изолацију вируса 

код хроничних обољења, боље је жртвовати птицу у раним стадијумима 

инфекције него изоловати вирус из птице која је умрла од гушења након дуге 

болести. Квалитет узорка се додатно побољшава ако је птица убијена 

барбитуратом или другом ињекцијом, а не дислокацијом цервикалног дела кичме. 

Као узорак може послужити и цела глава и врат угинулих птица, или само душник 

и ларинкс након њиховог уклањања. Трахеју треба транспортовати у бујону са 

антибиотицима ради изолације вируса, али умотане у влажну марамицу ако су 

намењене за електронски микроскоп. Сваки дужи транспорт инфицираних ткива 

треба да буде на –70°C или нижој температури, да би се смањио губитак титра 

вируса. Поновно замрзавање и одмрзавање се мора избегавати јер се тиме смањује 

инфективност вируса [124]. 

ILTV се обично изолује и размножава у 9-11 дана старим ембрионираним 

јајима кроз инокулацију у хориоалантоисну мембране (CAM). Непрозирни 

плакови се могу приметити у CAM инфицираном вирусом већ 48 сати након 

инокулације, а смрт ембриона се јавља између 2 и 8 дана након инфекције. Време 
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преживљавања ембриона се повећава са додатним пасажама које доводе до 

репликације вируса и раста титра вируса [125]. 

Примарне културе ћелија птица, укључујући јетру пилећих ембриона 

(CEL), плућа пилећег ембриона, бубрега пилећег ембриона (CEK), и пилећег 

бубрега (CK) се обично користе за изолацију ILTV. Изолација преко ћелијских 

култура је економичнија и бржа од инокулације. На осетљивост изолације и на 

титар вирусног Ag утиче врста ћелијске културе. Утврђено је да је CEL 

најосетљивији на изолацију ILT -а, а следи CK, CEK, плућа и фибробласти 

пилећих ембриона. Vero и ћелије препелице су мање осетљиве на ILTV 

инфекцију. Цитопатогене ефекте ILTV инфекције карактерише бубрење ћелија, 

померање хроматина, заокруживање једра и формирање синцицијума. 

Интрануклеарне инклузије се детектују већ 12 сати након инфекције, међутим, 

формирање вишеједарних џиновских ћелија може се приметити 24 сата након 

инфекције у културама леукоцита птица [38, 60,126,127,128,129,130,131,]. 

На величину и морфологију плакова утиче сој ILTV-а. У CEK ћелијама 

инфицираних вирусом открива се присуство великих цитоплазматских везикула, 

које постају базофилна маса како ћелије дегенеришу. Култура макрофага је 

подједнако подложна ILTV-у. Међутим, репликација вируса је ограничена. На 

другим ћелијским линијама из хетерологних домаћина као што су QT35 или IQ1A 

пореклом од препелице и Vero ћелије имају ограничену репликацију, али са веома 

ниским титром вируса чак и након неколико пасажа. Други културе које се 

рутински користе су култура ћелија трахеје, органа (TOC) и културе ћелија 

коњуктива (COC) добијене од пилећих ембриона или једнодневних пилића 

[30,132, 133,134]. 

 Хистопатологија 
 

Птице одабране за обдукцију треба да буду у акутној фази болести. 

Еутаназија треба да се спроведе интравенском ињекцијом барбитурата или 

излагањем халотану, како би се избегло оштећење трахеје. Трахеја треба да се 

стави у 10% неутрални пуферизовани формалин или Bouin фиксатор (који је 

пожељан за детекцију интрануклеарних инклузних телашаца) одмах по 

узорковања из птица и, након фиксације, улити у парафински восак. Понекад се 
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прегледају капак и плућа. Интрануклеарне инклузије се могу видети у епителним 

ћелијама трахеје након бојења хематоксилином и еозином. Формације 

синцицијалних ћелија су често присутне унутар ексудата и обично садрже 

интрануклеарне инклузије. Инклузиона телашца су класичне Cowdry типа А 

инклузије херпесвируса, али су присутне само 3-5 дана након инфекције. У 

тешким случајевима када се већина инфицираних ћелија одвојила од трахеалне 

слузнице, инклузије се могу видети у нетакнутим ћелијама у ћелијским остацима 

лумена трахеја. Уздужни, а не попречни пресеци трахеје дозвољавају преглед 

целе дужине органа [135]. 

 ELISA 
 

Директна ELISA са моноклонским антителима се примењује за брзо и 

прецизније откривање ILTV у поређењу са AGID-ом, IF или неутрализацијом 

вируса. Као златни стандард, ELISA је пожељна за детекцију антитела из 

теренског узорка. Бројни ELISA тестови за детекцију антигена су комерцијално 

доступни, а сам поступак може да варира у зависности од комплета где увек треба 

поштовати упутства произвођача. Недавно је развијена ELISA заснована на 

гликопротеину D (gD). Овај синтетички пептид је коришћен у развијеном ELISA 

тесту који је показао осетљивост од 96,9% и специфичност од 87,5% [2,16, 

135,136] 

 Имунофлуоресценција 
 

Осим изолације вируса, могу се користити IF, IP и имунохистохемијских 

метода (IHC) за откривање ILTV у трахеалним ткивима и размазима. Пријављено 

је да је осетљивост IHC већа од IF. Техника агар гел имунодифузије (AGID) која 

користи ILTV хиперимуни серум се обично користи да би се болест разликовала 

од дифтеричног облика богиња птица.Међутим, осетљивост је била нижа у 

поређењу са другим серолошким техникама као што су тест неутрализације 

вируса, тест индиректне имунофлуоресценције и ELIS [72, 121,137, 138,139,140,] 

 

 Молекуларне методе 
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Иако су конвенционалне методе исплативије и широко се примењују у 

дијагностичким лабораторијама, ове методе имају нека ограничења као што су 

ниска осетљивост, радно су захтевне и дуготрајне. Утврђено је да је PCR 

осетљивији од вирусне изолације клиничких узорака, посебно када су присутни и 

други вируси који контаминирају узорак као што су аденовируси. Неколико 

молекуларно заснованих техника као што су PCR, PCR у реалном времену, 

угнежђени PCR, полиморфизам дужине рестрикционих фрагмената (RFLP), in situ 

хибридизација примењено је за откривање ILTV -а због његове високе 

осетљивости, тачности, брзине, репродуктивности и једноставности. Иако ове 

молекуларне методе имају значајну дијагностичку вредност, оне не праве разлику 

између живих и невиабилних вириона. Према томе, позитивне резултате треба 

пажљиво тумачити и треба искључити контаминацију [2,49,75,83, 

102,141,142,143, 144,145,]. 

 

Детекција антитела 
 

Метода избора за детекцију антитела на ILTV у пилећем серуму је ELISA. 

Може се користити и неутрализација вируса (VN). AGID и индиректни 

имунофлуоресцентни тестови се данас мало користе [2,135]. 

 

 ELISA 
 
Бројни ELISA комплети су доступни комерцијално, а поступак анализе 

може да варира у зависности од оног који се употребљава; увек треба поштовати 

упутства произвођача. Већина комерцијалних ELISA тестова користи цео вирус 

као детекцију антигена, али неки користе рекомбинантне гликопротеине. 

Антитела мерена ELISA тестом се могу детектовати 7-10 дана након инфекције и 

достижу пик за 2 недеље. Одговор на ILT вакцине може бити променљив и 

тестирање се често ради 14 дана пре или после вакцинације [135]. 
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 Вирус неутрализациони тестови 
 

VN тестови се могу радити на хориоалантоисној мембрани  пилећих 

ембриона која су инкубирана 9-11 дана, где антитело неутралише формирање 

плакова изазвано ILTV-ом. Тестови се могу обавити и у ћелијским културама, 

где антитело специфично неутралише ILTV, чиме се спречава CPE [135]. 

 

3.7. Диференцијална дијагноза 
 

Диференцијално-дијагностички је најбитније искључити многобројне 

друге респираторне болести. Дифтеричне лезије изазване ILT-ом шире се по целој 

дужини трахеје и подсећају на лезије изазване вирусом богиња птица.Трахеалне 

лезије у благом току или ниско вирулентном облику ILT-а сличне су лезијама 

изазваним другим респираторним патогенима као што су вирус птичијег грипа, 

вирус атипичне куге живине, вирус инфективног бронхитиса, аденовирус живине, 

дифтеричне форме богиња, аспергилозе, А авитаминозе и заразну корице 

[5,19,146,147,]. 

3.8. Терапија 
 

Специфична терапија не постоји. Употреба антибиотика може да спречи 

секундарне бактеријске инфекције, али су добре профилактичке мере основа 

спречавања појаве болести. Локално третирање дезинфицијенсима нема 

оправданости код фармског држања птица [3]. 

 

3.9. Профилакса и контрола 
 

3.9.1. Биосигурносне мере и дезинфекција 
 

Неопходна је стриктна примена биосигурносних мера, а то подразумева и 

строго поштовање карантина и свих хигијенских принципа. Ефикасан план 
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биосигурности укључује карантин и зоохигијену, ограничење кретања 

потенцијално контаминираних радника, опреме, хране за животиње, возила и 

птица. У случају сумње на инфективни ларингитис неопходно је одрадити 

комплетну дијагностичку процедуру. Систем гајења и добар вакцинални протокол 

су основа ефикасне профилаксе. У бројлерској производњи, кратки производни 

циклуси уз систем “all in, all out” спречава појаву болести. Вакцинација штити од 

клиничке болести, али је неефикасна у спречавању латентних инфекција теренким 

сојевима вируса. Имунопрофилакса се спроводи на подручјима на којима је 

доказано присуство вируса и ту не може бити говора о ерадикацији ILT а. Не 

мешати латентно инфициране или вакцинисане јединке са неинфицираним и 

невакцинисаним јединкама. При увозу родитељских јата на територију која нема 

пријављен ILT веома је битно да та јата нису вакцинисана против ове болести, да 

се на тај начин не би унео вирус [2,5,19,]. 

Државни органи, индустријске компаније, узгајивачи и ветеринари морају 

да раде заједно и осмисле програм за контролу епидемије. Важно је избегавати 

контакт између вакцинисаних или опорављених птица заражених теренским 

вирусом и невакцинисаних пилића. Мере контроле треба да буду усмерене на 

правовремену дијагнозу, спровођење строге биолошке безбедности, чишћење и 

дезинфекцију, примену технологије географског информационог система (GIS), 

вакцинацију и комуникацију између узгајивача живине и ветеринарске 

инспекције.  Постоји неколико извештаја о употреби биљних лекова за лечење 

ILTV -а. У вишој концентрацији, Yinhuangerchen, кинеска биљна мешавина 

смањила је ниво ILTV у ткивима и такође покренула локални имунитета, код 

птица третираних мешавином Yinhuangerchen 72 сата по инфекцији. Cheng et al. 

(2011) открили су да добијање есенције Huangqi Maxingshigan која садржи пет 

биљака (бадем, Gypsum fibrosum, Herba ephedrae, Radix astragali, Radix 

glycytthizae) пружа антиоксидативну одбрану и побољшава имунитет слузокоже 

кроз преко sIgA [1,2,33,52,148,]. 

Треба обратити пажњу и на одговарајућа средстава за децинфекцију и 

деконтаминацију смећа. Истраживање је открило да је загревање стеље на 38 °C 

током 24 сата, коришћење комерцијалних третмана за стељу и компостирање 

током 5 дана, смањило концентрацију овог вируса испод нивоа детекције. 

Превентивне мере такође треба да се фокусирају на контролу дивљих птица, 
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глодара, паса и мачака који приступају шталама. Угинуле птице треба прописно 

уклонити и безбедно одложити. Потребно је спровести одговарајуће чишћење и 

дезинфекцију живинарника и продужити одмарање објекта. Јата koja се држе у 

дворишту и скупоцене и егзотичне расе треба пажљиво пратити и укључити их у 

план искорењивања јер могу бити резервоари болести. Даље ширење вируса и 

дужина трајања инфекције се може смањити терапијском вакцинацијом [1,2, 

33,149,]. 

3.9.2. Имунопрофилакса 
 

Вакцинација се спроводи модификованим атенуираним, мртвим 

инактивисаним и рекомбинатним вакцинама које се могу дати засебно или у 

комбинацији[4]. ILT вакцина доводи до заштите за седам дана. Истраживања су 

потврдила већи значај ћелијског имунитета (CMI) од хуморалног у отпорности на 

ILTV. Осмишљен је експеримент у коме су пилићи бурсектомирани 

циклофсофамидом и хируршким методама како би се блокирао хуморални имуни 

одговор. Вакцинисане бурсектомиране јединке су развиле заштитни ћелијски 

одговор, што је потврдило да је CMI важнији од хуморалног имунитета. 

Штавише, локални CMI одговори у трахеји су произвели заштиту од ILTV код 

бурсектомираних пилића [1]. 

 

 Атенуиране вакцине 
 

Постоје два типа атенуираних живих вакцина први тип је пореклом са 

пилећих ембриона а други тип је из културе ткива. Живе атенуиране вакцине 

пореклом од пилећих ембриона су слабије атенуиране у односу на оне које се 

праве на култури ткива, индукују снажан имунски одговор и могу се апликовати 

спреј или аеросол методом или путем воде за пиће. Вакцине које производе на 

култури ткива се могу апликовати само индивидуално, укапавањем у око [19]. 

Тренутно коришћени сојеви су атенуирани модификовани живи TCO или 

CEO вируси, где нема значајне разлике у имунитету пилића 10 недеља након 

вакцинације.  Међутим, када су вакцинисане кокошке старије од 20 недеља, CEO 

вакцине су довеле до боље заштиту од TCO вакцина. Живе атенуиране вакцине 
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пореклом од пилећих ембриона биле су прва комерцијално коришћена вакцина 

која је уведена на тржиште током 1950-их и почетком 1960-их. Ове вакцине се 

могу давати превентивно  као и током активне инфекције за контролу ширења 

вируса и скраћивања трајања обољења . Методе за давање живе вакцине су 

укапавање у око, преко вода за пиће и путем спреја. Индивидуална метода 

вакцинације, укапавањем у око, се сматра безбеднијом и пружа већу заштиту од 

метода масовне вакцинације преко воде за пиће и применом спреја. Вакцинација 

водом за пиће има недостатке јер не допире довољна количина вируса до циљног 

ткива (назалне епителне ћелије), а квалитет воде варира. С друге стране, неке 

јединке могу бурно реаговати јер вишак капљица  може продрети дубоко у 

респираторни систем [1,2,63] 

Носиље и родитељска јата се први пут вакцинишу са 6 до 8 недеља, а друга 

доза се даје са 12 до 15 недеља. Ове вакцине изазивају имуни одговор у трахеји, 

али без генерализације. Највећи заштитни титар антитела се  јавља од 15 до 20 

недеља након вакцинације, и заштитни имунитет може да траје више од годину 

дана. Вакцинација се не препоручује за бројлере јер није економски оправдана 

[20, 44,150,151] 

Осим ефикасности, CEO и TCO вакцине могу повратним пасажама вратити 

вируленцију и довести до вакциналног ларинготрахеитиса на терену.  CEO 

вакцине лакше повећају вируленцију од TCO вакцина.У неким случајевима, 

вакцинација доводи до стварања латентних клицоноша, које су извор инфекције 

невакцинисаним јатима. Ови латентни вируси се реактивирају када су јединке 

подвргнуте стресним условима као што су проношење, транспорт, вакцинација, 

итд, што доводи до повременог излучивања ILTV –а и ширења болести на 

пријемчиве . Због тога се препоручује да се ILT вакцине користе само у 

ендемским подручјима [1, 39, 30,38,152,153]. 

 Рекомбинантне вакцине 
 

Недавно су комерцијализоване и рекомбинантне вакцине. Делови ILTV 

гена су убачени су у модификоване геноме богиња птица и HVT-а. Апликују се 

субкутано или интрамускуларно једнодневним пилићима у инкубаторској 
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станици. Иако су ове рекомбинантне вакцине безбедније од живих, њихова цена 

производње и чињеница да се морају појединачно апликовати ограничава њихову 

употребу. Такође, оне не успевају да дају стерилни имунитет [1,19,154,155,156]. 

 DNK вакцине 
 

Вакцине добијене генетским инжињерингом су још увеј у фази испитивања 

[5]. 
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4. ЗАКЉУЧЦИ 
 

 

 

На основу консултоване литературе могу се извести следећи закључци: 

 

1. Инфективни ларинготрахеитис је једно од веома значајних 

вирусних обољења у интензивној живинарској производњи. 

2. Значај се огледа у високом морталитету уколико живина 

оболи у перакутној форми или и економским губицима. 

3. Због брзог ширења и великих економских губитака потребно 

је идентификовати и контролисати неспецифичне факторе 

средине који могу довести до реактивације инфекције код 

латентно инфицираних јединки. 

4. Најефикаснији метод контроле овог обољења су строге 

биосигурносне мере, вакцинација која се спроводи само у 

ендемским регионима и редован надзор. 

5. Приликом избора врсте и соја примењене вакцине морају се 

узети у обзир различити фактори као што су: цена, 

вируленција локалних сојева и њихово потенцијално мешање 

са вакциналним сојевима, као и могућност раста 

виируленције повратним пасажама код пријемчивих јединки.  

6. Након избора вакцине треба узети у обзир начин апликације 

вакцине као и спровести одговарајуће мере да не би дошло 

до мешања вакцинисаних и невакцинисаних јединки. 
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