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Fertőző gége- és légcsőgyulladás (Infectious 
Laryngotracheitis, ILT)  
• 1925-ben írták le először (USA), azóta a világ minden 
intenzív baromfitermelő területén előfordul 
• Vírusos légzőszervi megbetegedés, jelentős gazdasági 
károkat okozhat húshibrid-, jérce- és tojóállományokban 
(elhullások, csökkent súlygyarapodás, tojástermelés 
csökkenés)
• Esetenként súlyos járványokat okoz, amikor teljesen 
fogékony állományokba hurcolják be.
• Endemikusan is előfordul, kevésbé súlyos formában, főleg 
„multiple age production sites”

Fertőző gége- és légcsőgyulladás -
áttekintés
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Kórokozó
Infectious Laryngotracheitis virus (ILTV)
• Gallid herpesvirus 1 = ILTV
• Család: Herpesviridae

– Alcsalád: Alphaherpesvirinae
– Néhány ismertebb vírus ebben az alcsaládban:

» Humán herpeszvírusok
» Aujeszky-féle betegség vírusa
» Bovine herpesvirus (szarvasmarha fertőző rhinotracheitis)

dsDNS genom, nagy méretű, sok gént kódol (>70 ORF)
• Kevéssé ismert az egyes gének pontos szerepe (pl. virulencia), 
változékonysága

ILT - áttekintés
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Kórokozó
ILTV- burkos vírus

Immunogenitás szempontjából legfontosabbak a burokban 
levő glikoproteinek: gB, gC, gH, gJ, gM, gN

– Humorális és celluláris immunválasz is
– Celluláris önmagában védő értékű
– Ellenanyagszint és védettség között nincs szoros összefüggés
– Maternális ellenanyagoknak nincs védő értéke és nem gátolják a 

vakcinavírusok szaporodását sem
– 1 szerotípus, jó keresztvédelem a törzsek között

ILT - áttekintés

Derzsy  Napok 2011

Magasabb 
hőmérsékleten gyorsan 
inaktiválódik

Diagnosztikai 
minták!

Fertőtlenítő szerekkel 
könnyen inaktiválható 

járványvédelem



Kórfejlődés
Fertőződés: főleg felső légúton, illetve ocularisan
Vertikális terjedés nincs!
Erősen fajspecifikus (de fácánban és pulykában is leírták).
Lappangási idő: 6-12 nap
Intenzív vírus replikáció (különösen erős a tracheában, de infraorbitális 
sinusokban és conjunctivában is jelentős).
Általában 6-8 napig p.i. van jelentős mennyiségű vírus az érintett 
szervekbent.

ILT - áttekintés
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Kórfejlődés
4-7 nappal fertőzést követően a vírus eljut a trigeminális ganglionba 
(látencia-ld. egyéb herpeszvírusok)
Az átvészelt állatok hosszú időn keresztül látens hordozóvá válnak, 
időszakonként ürítik a vírust (stressz).
Hordozók: akár 16 hónapig, 2-50%

ILT - áttekintés
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Látencia 
(trigeminális ggl.)

Reaktiválódás, 
ürítés

Fogékony állatok fertőzése 
(állományon belül, vagy 

fiatalabb korosztály 
ugyanazon a telepen)



Magyarországi esetek
Magyarországon az USA-ban történt első leírást követően 
hamar megjelent a betegség , majd az 1930-as években 
visszaszorult. 1966-ban 30 évnyi szünet után Kapp és mtsai
számoltak be ismét az ILT jelentős elhullással (20%) járó 
formájáról tojóállományban.

ILT - Esetleírás
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ILT - Esetleírás

Magyarországi esetek
Sporadikusan előfordul jelenleg is.
• Elsősorban tojóhybrid állományokban 
• „multi-age” telepeken endémikus formában
• Klinikai tünetek súlyossága változékony
• Gyakran csak kötőhártyagyulladás képében nyilvánul meg
• Viszonylag lassan terjed az ólban (több hétig is elhúzódik) 
és csak kisebb %-át érinti az állománynak
• Mérsékelt elhullás 
• Tojástermelés csökkenés 30%-ot is elérhet



Kórkép (súlyos) – klinikai tünetek
• Orrfolyás, köhögés, tüsszögés, conjunctivitis, majd
• Nehéz légzés (nyújtott nyak), véres nyálka felköhögése

ILT - Esetleírás
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Kórkép (súlyos) - kórbonctani elváltozások
• Tracheában súlyos bevérzések, nyákdugó
• Idültebb esetekben fibrines majd diphteriás gyulladás a tracheában

ILT - Esetleírás
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Kórkép - enyhe
• Enyhe esetben csak kötőhártya és infraorbitális sinusok elváltozása: 
könnyezés, conjunctivitis („mandula szem”), infraorbitális sinusok 
duzzanata, állandósult orrfolyás.
• Tojástermelés visszaesése (5-15%, tojáshéj rendellenesség nélkül), 
• tracheában fokozott nyálkatermelés. 

ILT - Esetleírás
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Diagnózis
Klinikai tünetek alapján:
• csak súlyos esetben; általában laborvizsgálatok 
szükségesek
Diagnosztikai vizsgálathoz szükséges minták:
• Trachea, szemhéj+conjunctiva 
Diagnosztikai módszerek:
• Szövettan- egyik legfontosabb

– Kórjelző értékű elváltozások: A-típusú magzárványok, 
syncytiumok (necrosis, hemorrhagia, hámsejtleválás, fibrines 
izzadmány a trachea lumenében)

– Csak a heveny időszakban vannak jelen (2-5 nap p.i.)
– Izoláláshoz és PCR-hez képest kis érzékenység (nem minden 

mintában van jelen kórjelző elváltozás)

ILT - Diagnózis
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Diagnózis
• Elektronmikroszkópos vizsgálat:

– ritka, csak nagyszámú vírusrészecske jelenléte esetén
• Vírus izolálás:

– Embrionált tojásban vagy sejttenyészetben
– Egyre ritkábban használják

• Szerológia:
– VN vagy ELISA, de csak indikáció 

(konvencionális vakcinákra adott immunválasztól nem lehet 
elkülöníteni, átvészelt állatok pozitívak)

ILT - Diagnózis
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Diagnózis
• Vírus DNS kimutatása: PCR- egyre gyakrabban használt

– Többféle módszer, többféle génre
(PCR, nested-PCR, real-time PCR; gének: gE, ICP4, gC, TK)

– Specifikus, érzékeny
– Alkalmas a látens fertőzés kimutatására is (állomány szinten)
– Vírusürítés mérése

• Törzsek jellemzése genetikai vizsgálattal:
– Többféle módszert írtak le, amivel a vakcina- és vadvírusok 

elkülöníthetők, illetve csoportosíthatók (RFLP több génre, illetve 
több enzimmel)

ILT - Diagnózis
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Differenciál diagnózis
• Egyéb légzőszervi kórokozók:

– NDV, 
– (AI), 
– IBV,
– FAdV, 

ILT esetén állomány szinten elhúzódó a megbetegedés (2-6 hét)
• Pox (diftériás vagy nyálkahártya kiütéses forma)
• Vakcina vagy vad törzs eredetű?

ILT - Diagnózis
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Vakcinás védekezés
Vakcinázás: Barát vagy ellenség?

• Konvencionális vakcinák:
– Embrionált tojásban termelt- CEO (chicken embryo origin)
– Sejttenyészeten szaporított- TCO (tissue culture origin)

• Újabb vakcinák:
– Vektorvakcinák- már több kereskedelmi forgalomban van 

(Magyarországon nincs)
– Kísérleteket végeztek pl. DNS vakcinával is 

ILT - Vakcinák
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Vakcinás védekezés
• CEO: Magyarországon jelenleg csak ez érhető el

– Magasabb maradék virulencia
– Jobb hatékonyság 

véd a fertőző vírus ürítésétől is
– Revertálódás valószínűsége nagy 

kb. 10 passzázst követően csirkében már betegséget okoz
– Nagy mennyiségben ürül
– Főleg járványmegelőzésre alkalmas

• Lassan terjed a megbetegedés egy állományban így az állatok egy 
része még a járvány elején végzett vakcinázással megvédhető.

• Szemcsepp alkalmazás ajánlott. 
• Megfelelő alkalmazással az egyidejű immunizálódás elérhető, így 

nem passzálódik az állományon belül!!
• Áthurcolást fogékony állományokba meg kell előzni!

ILT - Vakcinák
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Vakcinás védekezés
• CEO:

– Súlyosabb vakcinázási reakciók
» Gyakran rosszabb termelési mutatók a vakcinázás hatására
» Klinikai tünetek is jelentkezhetnek
» A vakcinázott állatok látens hordozóvá válnak
» Nehéz megkülönböztetni a valódi vad törzsektől
Klinikai tünetek, szerológiai alapján nem lehet, csak molekuláris 
genetikai vizsgálattal (még ez sem elterjedt)

Kísérleti kipróbálás napos korban (broiler) szemcsepp alkalmazással: kötőhártya gyulladás, nehéz 
légzés 6. naptól (átmeneti, utána minden állat meggyógyult)
Ürítés: 5-6 log10 EID50/ml 5-10 nap p.v. (kötőhártya tampon)

ILT - Vakcinák
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Vakcinás védekezés
• TCO:

– Erősebben attenuált
– Kisebb hatékonyság, kulcs fontosságú a megfelelő dózis  
– Vakcinázási reakciók enyhébbek/nincsenek
– Revertálódás valószínűsége kicsi
– Főleg termelő, illetve szülő tojóhibrid állományok vakcinázására

• Vektorvakcinák

ILT - Vakcinák
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Vakcinás védekezés
• Vektorvakcinák:

– HVT, illetve baromfihimlő vírus által expresszáltatott ILTV 
immunogén fehérjék

– HVT alapú napos korban alkalmazható; FP alapú 4-8 hetes kortól
– Sejtes immunitás főleg, humorális immunválasz nagyon alacsony 

szintű (CEO vakcinázott, illetve fertőzött állományoktól 
megkülönböztethető)

– Teljesen ártalmatlanok:
» Nincs látencia, 
» Nincs revertálódás
» Nincsenek vakcinázást követő megbetegedések

ILT - Vakcinák
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Vakcinás védekezés
Vakcinázás: Barát vagy ellenség?

• A jelenleg rendelkezésre álló CEO vakcinák csak nagy 
körültekintéssel alkalmazhatók biztonságosan, inkább a 
járványvédelmi szabályok betartására kell helyezni a 
hangsúlyt, csak végső esetben vakcinázni.

– Az utóbbi években Észak-Amerikában, Ausztráliában és 
Nyugat-Európában végzett vizsgálatok alapján az ILT 
megbetegedések jelentős részének hátterében a CEO 
vakcinák nem megfelelő alkalmazása/revertálódása áll.

• A vektorvakcinák várhatóan kulcsszerepet fognak 
betölteni az ILT visszaszorításában (esetleges 
eradikációjában)

ILT - Vakcinázás
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