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 بیماری مارک در طیور:      

و بزرگ شدن اعصاب  Tاست که با لنفوم سلول  وریدر ط یمسر اریبس یروسیو یماریب کیمارک  یماریب

 ،ینیشامل شرح حال، عالئم بال صیتشخ یاستاندارد مورد استفاده برا یارهای. معشودی مشخص میطیمح

 است. یستوپاتولوژیو ه ییکالبد گشا

هستند، ( Marek’s disease virus) یا (MDVمارک ) یماریب روسیو یبرا یعیطب زبانیم نیها مهم ترجوجه 

 ( قرارگرفته است وcytomegalovirusتومگالوویروس )و در گروه سای استسلول  هبوابسته آلفاهرپس  کی

از  یارسخت ع طیکه تحت شرا ییاست که هر گله، به جز گله ها نیفرض بر ا ،یت باالی انتقال آنقابلدلیل به 

، ستیآلوده آشکار ن یدر گله ها شهیهم ینیبال یماریشوند، آلوده هستند. اگرچه ب یم ینگهدار ییزایماریب

 باشد. حائز اهمیت بسیار یممکن است از نظر اقتصادمرغ تخم  دیکاهش در نرخ رشد و تولاما 

اد ح یماریب کیبه عنوان  امروزهاما شد،  یم فیفلج کننده توص یماریب کیدر ابتدا به عنوان این بیماری 

 یها در کاهش تلفات ناشواکسن تیبا وجود موفق شود. یمتعدد ظاهر م ییاحشا یهمراه با تومور در اندام ها

غلبه بر  ییاند که توانانشان دادهواگیری را در  یتکامل مستمر MDV یهاهیسال گذشته، سو 30در  یماریاز ب

 MD یهااز واکسن یمختلف یهادوره، نسل نیاند. در اها را به دست آوردهاز واکسن یناش یمنیا یهاپاسخ

 اند.شده یمعرف MDVخطرناک  یهاهیدر برابر سو انمحافظت از پرندگ یبرا

 :مارک در پرندگان یماریعالئم ب

 شده مارک مبتال یماریبه ب دیو گردن خود را تکان دهند، بدان توانند بال ینم ایپرندگان شما  فلج شدند اگر 

پر،  زشیر ، یو مرگ ناگهان یوزن، افسردگ یتوان به کاهش ناگهان یم وریمارک در ط یماریعالئم ب گریاند. از د

 .اشاره کرد یینایو ناب یکور

ارک بر بدن م یرگذاریگذارد. تاث یم ریبدن تاث یاصل یو بافت ها یعصب ستمیبر س میبه طور مستق یماریب نیا

حت را ت یعصب ستمیو س یاصل یها انیبدن اعم از پوست، شر یاعضا یتواند تمام یاست که م یبه نحو وریط

ات باشد شما تلف شتریب وریدر بدن ط کمار یمارینفوذ ب زانیخود قرار دهد. الزم به ذکر است هر چقدر م ریتاث

 می. در ادامه مطلب خواهدیینما یریشگیدرمان و پ ص،یرا تشخ یماریب نیا دیداشت. لذا با دیرا خواه یباالتر

 .دیینما یریشگیرا درمان و پ یماریب نیگفت چگونه ا

 



 اقداماتی که جهت پیشگیری میتوان انجام داد: 

از نظر  ا استفاده. بدیکن ونیناسیپرندگان خود را واکس دیبا دیینماپیشگیری  یماریب نیاز ا دیکه بتوان نیا یبرا

کان . معموالً دامپزشدییبدن پرندگان استفاده نما یمقاوم ساز یمختلف برا یاز واکسن ها دیتوان یدامپزشک م

 یادب یآنتپرنده،  در معرض قرار گرفتن سن، روسیو دوز و هیسوهمانند دارد،  هکه هر پرند یطیبا توجه به شرا

واکسن  از جمله استرس یطیعامل مح نیچندو  واکسن روسیو دوز و هیسو، کیو ژنت زبانیم تیجنس، مادر

 .کنند یم هیرا به شما توص یمختلف یها

اما همانطور که گفته شد ایمنی زایی واکسن ها با تکامل بیماری در هر دوره کاهش میابد و الزم است واکسن 

 . ها نیز تغییر کند

 استفاده قرار گرفته است:روش های زیر در جهت پیشگیری و تایید ایمنی زایی واکسن مورد 

 یاستاندارد برا یاتیعمل یروش ها ی( اجرا3واکسن ها، ) زیو تجو ی( بازساز2) ،یساز رهیذخ یزی( مم1)  

 زیتجو نی( استفاده از رنگها در ح5) MD یابا واکسن ه یمواد افزودن یسازگار ی( بررس4مختلف، ) یروش ها

 جذب واکسن.  دییتا یواکسن برا

 عبارتند از:بیماری مارک  وعیعلل عمده ش

زا که باعث اثرات سرکوب  یماریعوامل ب ریسا ریتأث ،یربهداشتیغ طیاستفاده نادرست از واکسن ها، شرا 

 (MDVمارک ) یماریب روسیو دیاسترس زا، و تکامل انواع جد یها تیشوند، موقع یم یمنیا ستمیکننده س

بدن  تواندیروز م 5بعد از گذشت  یماریب نیشود. ا یم وریتنفس وارد بدن ط قیمارک معموالً از طر یماریب

 لفاتت زانیباشد، م شتریدر بدن پرندگان ب روسیو نی. هر چه قدرت ادینما فیضع یمنیپرندگان را از لحاظ ا

 ، البته این بیماری قابل انتقال به انسان نیست. خواهد بود شتریبنیز 

 :مارک یماریب صیتشخ

 شگاهیااز بافت ها است. اکثر آزم یوپسیب یو بررس ییکالبد گشا ،که پیش تر گفته شد یعالئم معمولعالوه بر 

 .کنند شیآزما ییکالبد گشا یرا در نمونه ها یماریب نیتوانند ا یم یصیتشخ یوانیح یها

 جمع بندی: 

 یعامل نیباشد. مهمتر وریمارک در ط یماریساز ب نهیتواند زم یوجود دارد که م یادیز اریعوامل بس تیدر نها

گله و بر هم زدن  ییجابجا ،ینیباشد، استرس است. نوک چ وریمارک در ط یماریساز ب نهیتواند زم یکه م

و باید تا جایی که امکانش  دنوشطیورد که باعث استرس در نباش یملواد عنتوان یجوجه ها م یطیآرامش مح



 جوجه ونیناسیمارک در گله واکس یماریببرای جلوگیری از داشت. در ادامه هست طیور را از استرس دور نگه

دارند تا واکسن  ازیروز زمان ن 7-4پرندگان حدود و بعد  استشده  نیا تحویل جوجه های واکسروزه  کی یها

آنها  یپرندگان دور نگه داشت و برا ریاز سا دیجوجه ها را با در این مدت ایمنی زایی مطلوب را ایجاد کند،

گروه  نیب بتوانند لباس عوض کنند تا ازیو در صورت ن رندیدوش بگ دیبانگهبانان . گذاشتجداگانه  ینگهبان

 رفت و آمد کنند. مختلف یسن یها

 فهرست منابع: 

https://www.msdvetmanual.com/poultry/neoplasms/marek-s-disease-in-poultry 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780120883790500098 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090023304001285 

https://extension.psu.edu/mareks-disease-in-chickens 

https://paravarsanat.com/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-

%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9/ 
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