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Choroba Mareka (Marek's Disease MD) jest wy-
socę zaraźIiwą chorobą nowotworową ptakóW wywo-
ływaną przęz winrs choroby Mareka należący do ro-
dziny Hetpesviridae. Znanę sątrzy.serotypy teg9 yi
rusa,przy czymszczępy patogenne i o silnych właści-
wościach onkogennychzalicza się do serotypu 1, Na-
tomiast serotyp 2 wirusa MD oraz serotyp 3 (herpe-
swirus indyczy - szczęp HVT) nie mająwłaściwości
onkogennych (2).

Zapobieganie chorobie Mareka oparte jest głównie
na przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz
immunopro irlaktyc e swo i stej . P omimo j e dnak znacz-
nego postępu w dziedzinie immunoprofilaktyki, w
praktyce weterynaryjnej notuje się dość częste przy-
padki klinicznej postaci choroby Mareka, zarówno u
kur niosek, kutczątrzeźnych, a ostatnio takźe u indy-
kow rzeźnych (3, 6,II,14,22,25,21). Problem ten
narasta nie tylko w naszym kraju od 1985 r., tj. od po-
jawienia się na świecie wysoce patogennychszczepów

wirusa choroby Mareka (r,vMDV very virulent MDV),
które są przyczynąwysokich strat w produkcji dro-
biarskiej (8, 22, 28, ż9). Istniej ące zagrożente epizo-
otyczne wMDV zmusza do opracowania nowej stra-
tegii walki z tą chorobą.

Celem niniej sze go opracowan ia była ocena często-
tliwości występowania choroby Mareka w stadach kur
nio s ek oruz kur cząt rzeżny ch zlokaltzowanych na te -

renie Polski południowo-zachodniej. Oceny tej doko-
nano z uwzględnieniem równoczesnego występowa-
nia u ptaków innych zakażeńszczegóInte zakażęńwt-
rusowych prowadzących do immunosupresji.

Matetiał i metody

Ana\iziepoddano wyniki badań anatomopatologicznych
oraz histopatologicznych, na podstawie ktorych zdiagno-
zowano w latach 1996-2000 chorobę Mareka w stadach

kur niosek orazkltczątrzeźnych. Ferrny drobiu, z których
dostarczano materiał do badań diagnostycznych zlokalizo-



wane były na telenie Polski południowo-zachodniej. Licz-
ba ich była stała w całym okresie badań.

B adania hl stopatologiczne narządów wewnętrznych pta-
ków wykonywano celem potwierdzenia sekcyjnego rozpo-
znania choroby Mareka. Kryterium wyboru danego mate-
riału do badań histopatologtczny ch stanowiło stwierdzenie
u ptaków w badaniu anatomopatologicznym nowotworo-
wego rozrostu narządów wewnętrznych (podejrzenie cho-
roby Marek a 7ub blałaczek ptasich) albo też wyraźne róż-
nicowanie się ptaków w stadzie pod względem masy ciała,
szczególnie u kurcząt rzeźnych. Do badań histopatologicz-
nych pobierano wycinki narządów wewnętrznych od 3 pta-
ków z każdej fermy (wątroba, śledziona, nerki, żołądek
gruczołowy, jajnik oraz wycinki nerwów ze splotu barko-
wego lub lędźwiowo-krzyzowego), Wycinki narządów
utrwalano w 10% zbuforowanej formalinie. a następnie
barwiono hematoksyliną i eozyną.

Wyniki i omówienie

Badaniem sekcyjnym u ptaków z chorobą Mareka
stwierdzano najczęściej guzy nowotworowe w narzą-
dach miąższowych - wątroba, śledziona, żołądek gru-
czołowy, jajnik (postać trzewiowa choroby) oraz od-
c inko we zgrubienia nelwów obwo dowych, naj czę ś c i ej
splotu barkowego i lędźwiowo-krzyżowego (postać
nerwowa) - ryc. 1 i 2. Nacieki komórek limfohistio-
cytarnych Bł or zące guzy nowotworowe wy stęp owały
jako guzy mnogie, wielkości odziarnaprosa do ziarna
gTochu albo większe, koloru białoszarego.

W obrazie mikroskopowym w każdej z opisanych
postaci choroby Mareka obserwowano nacieki komór-
kowe złożone z limfocytóq histiocytów i komórek
plazmaty czny ch zacteraj ąc e prawi dło wą s trukturę n a-
rządów. Pojawiały się również granulocyty kwaso-

Ryc. l. Zmiany nowotworowe w wątro-
bie w przebiegu choroby Mareka

chłonne, W postaci nerwowej widoczne były równiez
cechy śr o dmiĘszowego zap alenta nerwów or az nię-
kiedy demielinizacja osłonki rdzennej i proliferacja
komórek Schwanna (ryc. 3 i 4).

Na przestrzeni ostatnich 5 lat chorobę Mareka zdiag-
nozowano na podstawie badań morfologicznychw 7I
fermach kur niosek oraz I04 fermach drobiu rzeżnego
(w tym w 3 stadach indyków rzeźnych). Opisane przy-
padki choroby Mareka w stadach kur niosek dotyczy-
ły ptaków w wieku 6-54 Ęg., zaś w stadach kurcząt
rzeźnych diagnozowano je najczęściej u ptaków 3-9
tyg., chociażw 2 fermach brojlerów kurzych wczesną
postac MD rozpoznano jużu2 tyg. ptaków.

W 1996 r. chorobę Mareka stwierdzono w 14 fer-
mach kur niosek orazw 16 fermach klrczątrzeźnych.
Ponadto chorobę tę wykryto w 2 stadach indykow rzeź-
nych w wieku 8 i 9 tygodni. W 1991 r. oraz 1998 r,

stwierdzonaltczba przypadków tej choroby była nie-
co niższa, szczegolnie w stadach kur niosek i wynosi-
ła odpowiednio 11 i 8. W stadach kurcząt rzeźnych
zanotowano w tym czasie odpowiednio 15 i 12 ptzy-
padków choroby. Natomiast w kolejnych latach, tj. w
1999 r. i w 2000 r.ltczbazdiagnozowanych przypad-
ków choroby Mareka zdecydowanie wzrosła. W sta-
dach kur niosek stwierdzono w tym czasie ogółem 38
przypadków (16 ferm w 1999 r,i22 ferm w 2000 r.),
zaś w stadach kurcząt r zeźny ch zanotowano o dpowied-
nio 31 l27 przypadkówtej choroby. W2000r. choro-
bę Mareka stwierdzono takżę w 1 fermie 9 tyg. indy-
kow rzeźnych.

Zarowno w stadach kurcząt rzeżnych (100%), jak
tez w stadach kur niosek (91 )%) diagnozowano naj-
częściej postać trzewiową choroby Mareka, zaś po-

stać nerwowo-trzewiową stwierdzo-
no tylko w 2 (2,8oń) stadach kur nio-
sek (tab. I i2).

W stadach kur niosek, jak też kur-
cząt rzeźnych notowano występo-
wanie u ptaków zakażeń miesza-
nych. W 3 stadach kur niosek stwier-
dzono uptaków występowanie rów-
nocześnie zmian morfolo gic zny ch
odpowiadaj ących chorobie Mareka
t białaczce ptaków (w 2 przypad-

Ryc. 3. Nacieki komórek limfohistiocy-
tarnych w wątrobie kury w przebiegu
choroby Mareka

Ryc. 2. Zmiany nowotworowe w śledzio-
nie w przebiegu choroby Mareka

Ryc. 4. Ogniskowy naciek w nerwie ob-
wodowym w przebiegu choroby Mare-
ka

Ryc. 5. Okołonaczyniowy naciek mielo-
cytów w wątrobie w przebiegu białaczki
mieloidalnej



kach była to btałaczka limfoidalna,
zaś w 1 stadzie btałaczka mielobla-
styczna). Zkolei w stadach kurcząt
rzeźnychna 101 przypadków choro-
by Mareka ażw 22 fermach (2I,8%)
diagnozowano równocześnie chorobę
Gumboro (szczególni e u k:ur cząt 4 - 6
tyg.), w 8 stadach kokcydiozę (7,9%)
oraz w 2 stadach salmoneloz ę (2,0%).
Często w surowicy tych ptaków no-
towano również obecność przeciwciał
przeciwko wirusowi anemii zakńnej
kurcząt i reowirusom ptasim.

Niepokojący jest również fakt co-
raz częstszego diagnozowania w sta-
dach kur niosek, szczegóInie w sta-
dach reprodukcyjnych kur kierunku mięsnego biała-
czek, w Ęm nie tylko białaczki limfoidalnej, ale rów-
nięż białaczki s zp ikowej (mielob lastyc zna) t btńacz-
ki mieloidalnej (mielocytomatoza,podtyp J). W latach
1996-9] blałaczkę zdtagnozowano tylko w 2 stadach
kur niosek (w tym w 1 stadzie łącznie z chorobą Ma-
reka), zaś od 1998 r. Itczba notowanych przypadków
btałaczęk zdecydowanie wzrosła. W 1998 r. stwier-
dzono 7 przypadkow btałaczki mieloblastycznej (w
tyml przypadekłącznte z chorobąMareka);w 1999 r,

w 3 stadach kur wykazano białaczkę mieloidalną(pod-
łp J), zaś w 2000 r. btałaczkę zdiagnozowano aż w
l0 stadach (w łm w 4 stadach -btŃaczkęlimfoidalną
w 3 stadach blałaczkę mieloblasĘ czną, a w 3 pozosta-
łych - białaczkęmieloidalną podt}p J) (tab. 1, ryc. 5).

Wyniki prezentowanych badań wykazaĘ, że choro-
ba Marek notowana jest stosunkowo często zarówno w
stadach kur niosek j akteżkurcząt rzeźnych. Diagnozo-
wana jest też w stadach indyków rzeźnych, zwłaszcza
w obiektach, w których wcześniej utrzymywano kury
i kurczęta brojlery. Podobna sytuacja epizootycznaw
zakresie występowania choroby Mareka u drobiu wy-
stępuje w wielu regionach świata. Swiadczą o tym do-
nieiienia szeregu autorów prezentowane na ostatnim
sympozjum poświęconym chorobie Mareka, które od-
było się w Montrealu w 2000 r. (I,9,ż6).

W warunkach intensywnej produkcji drobiarskiej
zwalczanie choroby Mareka jest bardzo trudne. Nie-
przestrzeganie ostrych reżimów sanitarnych w fermie
(obecnośc kurzu ipterza), duża koncentracja ptaków
oraz słaba wentylacja w obiektach sprawiają że w
powietrzu gromadzą się znaczne
Sy.luacj a taka sprawi a, że do zakaż
dzibardzo wcześnie co uniemożl
się dostatecznej odporności przeciwko tej chorobie.
Pewnym rozwiązantem tego problemu wydaje się być
sto s ow ani e, s zc ze gó|ni e w stadac h kur c ząt r zeźny ch,
szczepteń 1S-dniowych zarodków techniką in ovo.
Szczepionkę podaje się 18 dniowym zarodkom na bło-
nę kosmówkową-omoczniową (13, 16-18). Skutecz-
nośó tych szczepieńpo taz pierwszy opisali Sharma i
Burmester (I7, I8). Wykazali oni, że po zaszczeple-

Objaśnienia: * w jednym stadzie postać nerwowo-trzewiowa choroby Mareka, ** w jed-

nym stadzie występowanie MD łącznie zbiałaczką

Tab. 2. Występowanie choroby Mareka i innych zakażeń w
stadach kurcząt rzeźnych

** *''[nlJ'.Iu- 
l o,łfjliu,, i lnne zarażenia w sti e

1 996

1 997

1 998

1 999

2000

0gółem

4-9

3-7

2-6

2-8

3-7

16*

15

12

31

27* *

101

4 stada - choroba Gumbolo
2 stada - kokcydioza

1 stad0 - chOrOba Gumboro
3 stada - kokcydioza
1 stado - salmoneloza

11 stad - choroba Gumbolo
2 stada - kokcydioza
1 stado - salmoneloza

6 slad - choloba Gumboro
1 stad0 - kokcydioza

32 (31,7)

Objaśnienia: *ponadto chorobę Mareka stwierdzono w 2 fenrrach

indyków rzeźnych, ** ponadto chorobę Mareka stwierdzono rr, 1

fermie indyków rzeżny ch

niu zarodków SPF w 18 dniu inkubacji przeciwko cho-
robie Mareka wirusem HVT i zakażenlu kontrolnym

pienia brojlerów prz
Pojawieniesięwś i

silnie onkogennych )

sne go, uodpomionych szczepionką oparlą o szczep IrVT
oraz SB-1. Pierwszymi objawami klinicznymi, które

Tab. l. Występowanie choroby Mareka i białaczek w stadach kur niosek

Wiek
ptaków
(tt's,)

D iag no

limloidalna
Rok

1 996

1 997

1 998

1 999

2000

0só

1 0-38

1 3-54

14-38

6-26

9-31

łem

14-

11**

8**

16 *

22"*

71

2

7

3

,t0

22

2 (100,0)

4 (40,0)

6 (27,3)

7 (100,0)

3 (30,0)

10 (45,4)

3 (30,0)

3 (30,0)

6 (27,3 )



notowano jużw 6 Ęg. Ęcia ptaków było odbarwienie
tęczówki oka, ślep ota, a następni e p or ńenia kończy n i
nowotworowy rozrost narządow wewnętrznych.

Należy tu również podkreślić, że wzrost zachoro-
wań kur iklxcząt na chorobę Mareka, pomimo regu-
larnych szczepień piskląt jest często wynikiem upo-
śledzenia układu immunologlcznego ptaków (4, 22).
Istotną rolę w immunosupresji u ptaków odgrywają
zakażeniawirusem anemii zakaźnej (CAV), o ktorych
dono s zą zarówno autor zy kraj owi j ak i zagr antcznt (4,
I0, 24). Von Bulov i wsp. (22) podają że pogłębia
pr zebte g choroby Mareka równo c ze sne zakażenie kar -
cząt wirusem anemii zakaźnej (CAV). U piskląt zaka-
żony chtymi dwoma wirusami ob serwowano syndrom
panmielopatii, anemii, wybroczynowość t zapalenta
skóry. Syndrom ten występlje szczególnie często u
kurcząt rzeźnych. Natomiast de Boer (4) uważa, że
j edno cze sn ę zakażentę pi skląt wirus ami CA i MD pro-
wadzi do występowania zwiększonych padnięć mię-
dzy 2 a 3 tyg. życia oraz obniża skutecznośó szcze-
pionki opartej na szczepie HVT. Uszkodzenie układu
immunologicznego występuje również w przebiegu
zakażęnta ptaków wirusem choroby Gumboro (IBD).
Pojawiające się w Polsce od końca I99I r. przypadki
ostrej postaci tej choroby prowadząj pomlmo szcze-
pień ochronnych, do wysokich strat w produkcji nie
tylko kurczątrzeźnych. ale równieżkurcząt ras nie-
śnych, mieszańców ogólnoużytkowych i to zarówno
w chowie intensywnym, jak i drobnotowarowym (10,
21). Wirus IBD wywołuje u ptaków długotrwałą im-
munosupresję komórek B i przejściową komórek T.
W środowisku zakażonym tym wirusem częściej ob-
serwowano występowanie choroby Mareka u szcze-
pionych klxcząt (7), Ponadto immunosupresyjnie od-
dziaŁająreowirusy ptasie (I5) oraz wirusy btałaczki
ptasiej (5,12,20).

Reasumując, wyniki przeprowadzonych badań
w s kazuj ą n a znaczne zagr o żenie kraj owych ferm dro -
biu grzebiącego występowaniem choroby Mareka. W
aktualnej sytuacji epizootycznej, poza zwróceniem
należytej uwagi na stan sanitarno-higieniczny ferm
wymaga też oceny efektywność stosowanego progra-
mu immunoprofilak§ki choroby Mareka. W świetle
dotychczasowych badań pewien postęp w zwalczantu
choroby Mareka ukurcząt rzeźnych można uzyskać
uodpamiaj ąc 1 8-dniowe zarodkt.
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