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Cho ro ba Ma re ka jest cho ro bà wy wo ∏y wa -
nà przez DNA wi rus z ro dzi ny Her pe -
swi ri dae, tej sa mej, do któ rej na le ̋ à wi -

ru sy wy wo ∏u jà ce np. opryszcz -
k´ czy osp´ wietrz nà u lu dzi. Wi rus cho ro -
by Ma re ka (MDV) ata ku je przede wszyst -
kim drób grze bià cy, tj. ku ry, in dy ki, prze piór -
ki ja poƒ skie. Roz ró˝ nia si´ trzy se ro ty py te -
go pa to ge nu:

– se ro typ I: wszyst kie szcze py zja dli we:
* umiar ko wa ny – mild (mMDV),
* wi ru lent ny – vi ru lent (vMDV),
* bar dzo wi ru lent ny – ve ry vi ru -

lent (vvMDV),
* bar dzo wi ru lent ny+ – ve ry vi ru -

lent+ (vv+MDV);
– se ro typ II: nie zja dli we szcze py wy st´ pu -

ja ce u kur;
– se ro typ III: nie zja dli we szcze py wy st´ -

pu jà ce u in dy ków.
On ko gen ne (ra ko twór -

cze), a przede wszyst kim im mu no su pre syj -
ne zdol no Êci wi ru sów pa to ty pu I po wo du -
jà, ˝e wal ka z tà cho ro bà na str´ cza wie -
le trud no Êci i cz´ sto zda rza si´, ˝e jed nost -
ka ta zo sta je po mi ni´ ta w pro ce sie dia gno -
stycz nym. Ata ku jàc cen tral ne na rzà dy uk∏a -
du od por no Êcio we go, sta je si´ pier wot -
nà przy czy nà wie lu in nych in fek cji. 

Wi rus za czy na swo jà w´ drów k´ po or -
ga ni zmie od wnik ni´ cia doƒ po -
przez uk∏ad od de cho wy. Pta ki wdy cha jà za -
raz ki za war te np. w ku rzu czy z∏usz cza jà -
cym si´ na skór ku zwie rzàt za ka ̋ o -
nych (siew ców). Na st´p nie prze ni -
ka do krwi, skàd jest trans por to wa -
ny do gra si cy i tor by Fa bry cju sza, upo Êle -
dza jàc ich funk cj´, co po wo du je spa -
dek ogól nej od por no Êci or ga ni zmu (dzia ∏a -
nie im mu no su pre syj ne). 

No we „po ko le nia” wi ru sa uwal nia -
jà si´ do krwi i prze ni ka jà do in nych na rzà -
dów we wn´trz nych, rów nie˝ tych, w któ -
rych na st´ pu je doj rze wa nie ko mó rek od -
por no Êcio wych – lim fo cy tów (Êle dzio -
na). Za ka ̋ e nie lim fo cy tów po wo du je trwa -
∏à wi re mi´. W na rzà dach po wsta jà ró˝ ne -
go ro dza ju zmia ny za le˝ ne m.in. od zja dli -
wo Êci wi ru sa (dzia ∏a nie on ko gen ne). Siew -
stwo do Êro do wi ska za cho dzi przez z∏usz -
cza nie za ka ̋ o nych ko mó rek na b∏on ka bro -
da wek piór. 

Zmia ny wy wo ∏a ne przez za ka ̋ e -
nie MDV sà de ter mi no wa ne nie tyl -
ko przez je go zja dli woÊç, ale rów nie˝ za le -
˝à od mo men tu in fek cji. Pi skl´ ta oraz m∏od -
sze pta ki ma jà ogra ni czo ne zdol no Êci im mu -
no lo gicz ne, gdy˝ ich uk∏ad od por no Êcio -
wy nie jest jesz cze w pe∏ ni wy kszta∏ co -
ny. Za ka ̋ e nia wy st´ pu jà ce u pta ków do ro -
s∏ych wy wo ∏u jà znacz nie mniej sze uszko -
dze nia, co ma zwià zek z ich roz bu do wa -
nà „ba rie rà ochron nà”. Na te mat od por no -
Êci pi sa no ju˝ na ∏a mach „Wo lie ry”, wi´c po -
zwo l´ so bie nie roz pi sy waç si´ w tej 
kwe stii.

Ob ja wy tej cho ro by mo˝ na po dzie -
liç ze wzgl´ du na po sta cie kli nicz ne, acz kol -
wiek rzad ko zda rza si´, aby w prze bie gu za -
ka ̋ e nia mo˝ na by ∏o wy ró˝ niç tyl ko jed -
nà z nich.

Po staç na do stra
W∏a Êci wie brak jest tu taj ja kich kol wiek ob -

ja wów kli nicz nych. Prze bieg jest gwa∏ tow -
ny, a Êmier tel noÊç wy so ka (na -
wet ok. 80–90%). Cho ru jà pta ki m∏o -
de, do 4 ty go dnia ˝y cia. 

Po staç ostra
Po dob nie jak po staç na do stra, po czàt ko -

wo prze bie ga bez wy raê nych ob ja wów kli -
nicz nych. Okres in ku ba -
cji trwa 2–4 tyg., a Êmier tel noÊç do cho -
dzi do 70%. Upad ki szyb ko na ra sta -
jà, lecz po ja kimÊ cza sie no tu je si´ stop nio -
wy ich spa dek, a˝ do po je dyn czych pad -
ni´ç w kil ka ty go dni od za ka ̋ e nia. Cza -
sem do cho dzi do krót ko trwa ∏e go po ra ̋ e -
nia koƒ czyn. Ob ser wu je si´ rów nie˝ czyn -
ni ki wi k∏a jà ce, ta kie jak np. za ka ̋ e nia bak -
te ryj ne lub grzy bi cze.

Cho ro ba Ma re ka
Se ba stian Ja ni szew ski
VET - LAB Bru dzew

Mi n´ ∏o ju˝ sto lat od mo men tu, kie dy to Jo seph Ma rek, w´ gier -
ski uczo ny, po raz pierw szy opi sa∏ ob ja wy cho ro by po wo du jà -
cej u pta ków po ra ̋ e nia nóg i skrzy de∏. DziÊ o tej cho ro bie i przy -
czy nach jà wy wo ∏u jà cych wie my o wie le wi´ cej, lecz nie ozna -
cza to wca le, ˝e po tra fi my jà w pe∏ ni kon tro lo waç. Nie rzad -
kie sà przy pad ki, kie dy mi mo szcze pieƒ no to wa ne sà sub kli nicz -
ne ob ja wy tej cho ro by. Wy ni ka to z bar dzo skom pli ko wa ne go me -
cha ni zmu za ka ̋ e nia. 
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Po staç kla sycz na
W tej po sta ci ma my do czy nie nia z ob ja wa -

mi, na pod sta wie któ rych cho ro ba ta zo sta -
∏a opi sa na. Mo ̋ e my jà okre Êliç mia nem „póê -
nej”. Do ty czy pta ków po wy ̋ ej 7-8 ty go -
dnia ˝y cia. Pre zen ta cja ob ja wów po le -
ga na wy raê nym po ra ̋ e niu mi´ Êni skrzy -
de∏, nóg oraz szyi. Pta ki przyj mu jà cha rak te ry -
stycz nà po sta w´ szpa ga tu, z opusz czo ny -
mi skrzy d∏a mi i cz´ sto wy kr´ co nà szy jà. Po ra -
˝e nie ner wów ob wo do wych po wo du je wy -
stà pie nie bie gu nek czy k∏o po tów z od dy cha -
niem. Zmia ny za cho dzà rów nie˝ w ga∏ -
ce ocznej. Âmier tel noÊç wa ha si´ w gra ni -
cach 20%. Upo Êle dze nie od por no Êci jest wy -
raê nie za zna czo ne, co po wo du je po wi k∏a -
nia in ny mi drob no ustro ja mi, jak i licz ne zmia -
ny no wo two ro we w wà tro bie oraz Êle dzio -
nie. Mo˝ na by rzec, ˝e wi rus przy tej po sta -
ci cho ro by po ka zu je wszyst kie swo je „mor -
der cze” zdol no Êci.

Ma zur kie wicz i wsp. w swo jej pra cy „Cho -
ro by dro biu” (WAR, Wro c∏aw 2005) przed -
sta wia jà rów nie˝ po dzia∏ na for m´ ner wo -
wà (po ra ̋ e nia) i na rzà do wà (no wo two ry).

Zmia ny ana to mo -pa to lo gicz ne stwier dza -
ne pod czas sek cji pa d∏ych pta ków do ty -
czà g∏ów nych na rzà dów we wn´trz nych, ta -
kich jak wà tro ba, Êle dzio na, ser ce, ner -
ki czy jaj nik. Wi docz ne sà na ich po wierzch -
ni mniej sze lub wi´k sze guz ki no wo two ro -
we bar wy bia ∏a wej lub sza rej. W ˝o ∏àd -
ku gru czo ∏o wym stwier dza si´ roz pulch nio -
nà b∏o n´ Êlu zo wà wraz z nad ̋ er ka mi i wrzo -
da mi. W prze bie gu po sta ci kla sycz nej do -
cho dzi do za pa leƒ ner wów kul szo -
wych i splo tu bar ko we go, co po wo du je po -
ra ̋ e nia.

Wa˝ nà ro l´ w roz wi ni´ ciu si´ cho ro -
by od gry wa tzw. pre sja Êro do wi ska lub ina -
czej pre sja za raz ka, ja kà wy wie ra na ata ko -
wa ny or ga nizm. ˚y wy or ga nizm pta -
ka (i nie tyl ko) jest tak spryt nie zbu do wa -
ny, ˝e po ra dzi so bie z nie licz ny mi wi ru sa -
mi. Mam tu na my Êli nie od por -
noÊç, a tzw. opor noÊç, czy li wszyst kie me -
cha ni zmy i struk tu ry b´ dà ce nie ja ko mu -
rem twier dzy, a nie bro nià cy mi jej ˝o∏ nie -
rza mi. Do tych struk tur na le ̋ à m.in.: skó -
ra i jej kwa Êne pH, b∏o na Êlu zo wa ja my ust -
nej i gar d∏a oraz Êli na za wie ra jà ca li zo -
zym. Przedar cie si´ przez t´ za po r´ pro wa -
dzi do uak tyw nie nia uk∏a du od por no Êcio -
we go. Tu taj rów nie˝ ptak dys po nu je pew -
nym wa chla rzem „dy wi zji” od po wie dzial -
nych za ochro n´ je go zdro wia i ˝y -

cia. Stwier dzo no, ˝e du ̋ à ro l´ w wy st´ po -
wa niu za cho ro waƒ od gry wa od por noÊç ge -
ne tycz na, np. pta ki z gru pà krwi B, a do k∏ad -
niej po sia da jà ce al lel B21, wy ka zu jà du -
˝à od por noÊç na cho ro b´ Ma re -
ka. Ma to zwià zek z ko do wa nà przez ten al -
lel zdol no Êcià uwi dacz nia nia an ty ge -
nu dla uk∏a du od por no Êcio we -
go. Przez to ko mór ki NK (na tu ral kil ler) i in -
ne przy sto so wa ne do nisz cze nia ko mó -
rek za ka ̋ o nych, ∏a twiej od bie ra jà in for ma -

cj´ o in fek cji i przy st´ pu jà szyb ciej do li kwi -
da cji za ka ̋ e nia. Jed no cze Ênie na ra sta od -
por noÊç swo ista w po sta ci prze ciw cia∏.

Je Êli in fek cja jest sil na i gwa∏ tow na, wszel -
kie li nie obro ny zo sta jà prze ∏a ma ne i za ata -
ko wa ne zo sta jà struk tu ry od po wie dzial -
ne za zbro je nie. Do cho dzi do roz wo ju ob ja -
wów kli nicz nych cho ro by.

Pew nym ro dza jem wspo ma ga nia za bez -
pie czeƒ na szych stad jest szcze pie -
nie. Do pro duk cji szcze pio nek u˝y -

Ogniska martwicze w Êledzionie

Ogniska martwicze w wàtrobie
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wa si´ wi ru sów ty pu I jak i II i III. Wy st´ pu -
jà w for mie szcze pio nek lio fi li zo wa -
nych oraz ate nu owa nych, któ re wy ma ga -
jà mro ̋ e nia w cie k∏ym azo cie (wi -
rus jest zwià za ny z ko mór kà). Roz ró˝ nia -
my trzy g∏ów ne ty py szcze pio nek:

– opar te na uszko dzo nych wi ru sach se ro -
ty pu I (Ri spens),

– opar te na szcze pach nie cho ro bo twór -
czych se ro ty pu II,

– opar te na in dy czym wi ru sie HVT.
Wy st´ pu jà rów nie˝ szcze pion ki kom bi no -

wa ne za wie ra jà ce ró˝ ne szcze py wi ru -
sów (np. Ri spens + HVT).

Me cha nizm dzia ∏a nia wi ru sa cho ro by Ma -
re ka spra wia, ̋ e szcze pie nie ma na ce lu je dy -
nie za bez pie cze nie or ga ni zmu przed wy stà -
pie niem ob ja wów cho ro by, a nie przed sa -
mym za ka ̋ e niem. Zo sta je ogra ni czo ne siew -
stwo wi ru sa te re no we go i zmniej sze nie je -
go pre sji w Êro do wi sku.

Szcze piç na le ̋ y pta ki jed no dnio we. W ce -
lu sku tecz ne go za bez pie cze nia, szcze pion -
k´ po da je si´ do mi´ Ênio wo lub pod skór nie.

Wy kry wa nie cho ro by Ma re ka po le -
ga na wy ka za niu zmian ana to mo -pa to lo -
gicz nych, hi sto pa to lo gicz nych al bo stwier -
dze niu obec no Êci ma te ria ∏u ge ne tycz ne go 
wi ru sa (test PCR) lub prze ciw cia∏ w su ro wi -
cy krwi (test AGID, ELI SA).

W dia gno sty ce na le ̋ y uwzgl´d niç in -
ne cho ro by prze bie ga jà ce z pro ce sa mi no -

wo two rze nia lub po wsta wa nia zmian po -
dob nych do no wo two rów oraz po ra ̋ e -
nia (bia ∏acz ka, gruê li ca, hi sto mo no za, za -
kaê ne za pa le nie rdze nia i mó -
zgu). Nie bez zna cze nia po zo sta jà tu taj za -
bu rze nia na tle me ta bo licz nym (nie do bo -
ry wi ta mi no we).

Naj wi´k szym pro ble mem, ja ki tra pi ho -
dow ców, któ rych do tkn´ ∏a cho ro ba Ma -
re ka, jest brak mo˝ li wo Êci jej le cze -
nia, a pro ces era dy ka cji, czy li uwal nia -
nia, jest ci´˝ ki i d∏u go trwa ∏y. Jest to rów -
nie˝ sy gna∏ dla tych, któ rzy nie ze tkn´ -
li si´ jesz cze z tym pro ble mem, aby przy -
stà piç do jak naj szyb sze go za bez pie cze -
nia swo ich ho dow li za po mo cà szcze -
pieƒ oraz opra co wa nia Êci s∏ych pro ce -
dur okre Êla jà cych za cho wa nie w sfe -
rze or ga ni za cji re ̋ i mów sa ni tar nych i zoo -
hi gie nicz nych w kur ni kach oraz ich oto -
cze niu.

Poraêenie nóg Wybroczyny na granicy ˝o∏àdka gruczo∏owego i mi´Êniowego


