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Pierwotniaki z rodzaju Eimeria są kosmopolitami i
występują prawie na całej kuli ziemskiej. Tę cechę
zavldzięczają dobrej adaptacji do zywiciela i dlżej
o dp orno ś c i na zr o żntc owane warunki geoklim aty czne
i hodowlane. Poszczególne gatunki kokcydiów cha-
rakteryzują się różnym stopniem patogenności dla
owiec. W ostatnich latach wzrosło znaczenje kokcy-
diozy w hodowli owiec. WpĘnęły na to dwa czynni-
ki: intensyfikacja produkcji owczarskiej oraz nosi-
cielstwo u owiec dorosłych - matek, które stanowią
źr o dl o zar ażeni a j a gn i ąt.

Kokcydioza owiec występuje rzadko pod postacią
kliniczną. Do tej pory zachorowania na kokcydiozę
opisali w Polsce jedynie Chyliński (5), Fagasiński (7),
Hauptman (13). Większość autorow (2, 5,7, 70, lI,
13, 15, 23,4I,47) informuje o chronicznymprzebie-
gl inw azjt p i erwotniakow z r o dzaju E i m e r i a. W pr zy -
padku tnwazji o duzej intensywności nasilenia pierw-
sze objawy ze strony przewodu pokarmowego wystę-
pują po około 2-3 tygodniach od zarażęnia. Obecnie
kokcydioza występuj e r zadko pod po stacią kliniczną,
Słabe inwazje mogą przebiegać bezobjawowo. Obja-
wy doty czągłówni e układu p okarmowe go. Charakte -

ryzuj ą się one utratą apeĘtu, blado ś cią błon śluzowych,
biegunkami najpierw z domieszką śluzu, a następnie
krwi w kale, wypadaniem wełny, ogólnym osłabieniem
organizmu zw ier ząt. Chore owc e wyka zują w zmożo -
ne pragnienie. W miarę trwania choroby stwierdza się
postępujące wyniszczenie organizmu, które w konse-
kwencji może doprowadzic do śmierci, Szczególnie
wrażliwe na inw azj e pi erwotniaków s ą j agn ięta. Zw ie-
rzęta starsze po przechorowaniu stają się nosicielami
p as o ży ta i s ą p o tencj a lnym źr o dłem zani e c zy szc z ęnia

środowiska i terenów pastwiskowych. Bardzo istotnym
momentem w przeb i e gu kokcydio zy j est fakt, żę może
ona być równiez czynnikiem predysponującym dla
schorzeń bakteryjny ch. Zmiany anatomopatologiczne
doĘczągłównie środkowej i tylnej części jelita cien-
kiego. W błonie śluzowej stwierdza się drobne glzki,
które są wyraźnie odgraniczone, wzniesione nad po-
wierzchnię błony śluzowej jelita, barwy szarobiałej lub
szarożołtej.

Obserwacje nad kokcydiozą owiec prowadzono pra-
wie w całej Europie orazw wielu krajach na kuli zięm-
skiej. Ustalono skład gatunkowy kokcydiów bytują-
cych u owiec oraz przebieg inwazji w różnych rejo-
nach świata, o zróżnicowanych warunkach geoklima-
ty czny ch (2, 8, 12, I 4, I 6, 1 8, 1 9, 29, 3 0, 33, 40). Prze-
gląd piśmiennictwa na temat kokcydiozy łącznie z
wykrytymi gatunkami Eimeria zębrano w tab. 1.

Systematyka kokcydio zy już od momenfu wykrycia
i opisania przęz Moulssu i Marotela (27) w 1902 r.
sprawiała parazytologom - systematykom dużo pro-
blemów Znanę są przypadki błędnych opisów ,,no-
wych gatunków", które po wnikliwej analizie okazaĘ
się gatunkami od dawna znanymi i opisanymi pod in-
nymi nazwami (31).

Obecnie do oznaczania gatunków kokcydiów sto-
sowane sądwa klucze: wg Pellerdy'ego (35) i wg Le-
vine'a (22).WedŁug Pellerdy'ego (35) pierwotniaki z
rodzaju Eimeria należądo typu: Apicomplex, groma-
dy : Sp orozo a, rzędu: Euc o ccidiida, rodzaju: Eimeria.
DiagnosĘkaparazly'.ologicznavłymienionychpierwot-
niaków opiera się głównie na badaniach mikroskopo-
wych kału oraz hodowli oocyst w komorze wilgotnej
w temperaturze 24-28'C. Oznaczanie gatunków kok-



l. Kokcydioza owiec w Europie

E. ahsata, E, bakuensis, E. laurei, E, crandallis, E. intricala, E, parua

E, ahsata, E, bakuensis, E, faurei, E, ovinoidatis, E, parua, E. weybridgensis

E. ahsata, E, hakuensis, E, faurei, E, pattida, E, crandallis, E, granulosa,

E, intricata, E, marsica, E. ovinoidalis, E, puncala

E, ahsata, E. bakuensis, E. laurei, E, parua, E. crandallis, E, głanulosa,

E. ovinoidatis

E. ahsala, E. bakuensis, E. laurei, E, parua, E, crandallis, E, granulosa,

E, inlricata, E, marsica, E, ovinoidalis, E, pallida

E, ahsata, E. bakuensis, E, intricata, E, parua, E. ovinoidalis

E. ahsata, E, bakuensis, E, intricala, E, patlida, E, crandallis, E, ovinoidalis,

E, parua

E. ahsata, E. bakuensis, E, ovinoidalis, E, ahsata, E, bakuensis, E. daniella,

E. crandallis, E. ovinoidalis, E. taurei

E, ahsata, E, bakuensis, E, crandatlis, E, laurei, E. granulosa, E. intricala,

E. marsica, E. parua, E, ovinoidatis, E, pallida, E, weybridgensis

E. ahsata, E. hakuensis, E. crandallis, E, intricala

E. bakuensis, E, taurei, E. intricata, E. marsica, E, ovinoidalis, E, parva

E, ahsala, E. bakuensis, E. crandallis, E. laurei, E. głanulosa, E, intricata,

E, ovinoidalis, E. parua

E, bakuensis, E, inlricala, E, panla, E. laurei, E. ovinoidalis

Minceva iwsp. - 1966

Mouluoa - 1988

Lizcanoiwsp.-1969

Tayloliwsp.-1992

Marquardt - 1988

Netzow - 1966

Jungmann - 1 973

Sambeth - 1983

Chevaliet - 1965

Helleiwsp.-1970

Dida iwsp. - 1972

Catchpoleiwsp.-1985

Norton iwsp. - 1990

Richardson - 1 969

Restani - 1 971

Gobzen - 1971

Gorbelik - 1967

N ie mcy
(Nadrenia)

NOrweg ia

B umunia

Wielka Brytania
(Anglia + Walia)

Wielka Brylania
(Szkocia )

Włochy

B iałoruś

U kra ina

ciałek Stiede'a), orazb) czaste sporulacji.

podano w tń. ż,
W Polsce badania nad kokcydiozą prowadzono w

kilku ośrodkach naukowych. W latach sześćdziesią-

inwazjt a porąroku. Sołtys (46), prowadząc badania
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Tab. 2. Podstawowe cechy morfologiczne oocyst najczęściej występujących kokcydiów owiec

K szlałt Barwa
Budowa ściany

xOmOrKOWeI
liii:iliłi:l':il.;l lu:li,l

E, łaurei
Moussu i Marotel

1 901

E. arloingi
Marolel ,l905

E. inlricata
Spiegl 1925

E, parua

Kotlan Mocsy
Vajda 1 929

E. granulosa
Christensen 1938

E. pallida
Chrislensen 1 938

E. ninakohlyakimovi
Yakimoll,

Bastegaeva 1 930

25-33 x
,l8-24

29,4x20,9

'l7 -42x
13-27
27 x18

39-53_

27 x34
45,5x33

12-22x
10-18

16,5x'l4

22-35x
17 x25

29,4,0,9

12-20x
14,2 x1 0

20-28x
15-22

23-1 8,3

iaiOWaty

elipsoidalny
lub

asy m etryczny

e lipso id a lny

elipsoidalny
s u bsle ryczny

krępej urny

lub
g ru szkow aty

elipsoidalny
na biegunach
zaokrąglona

elipsoidalny
lub krępa

b la doróżowa
lub

żółtobrunatna

blada
żółtob ru n atna

cle mn0-
b ru n atna

bezbarwna

blada
żółlo b ru n aln a

bezbaru na

lekko
zabarwiona

p rzeźroczysle
przerwane na

oshym biegunie
z Wyraźną linią

re fra kcyj n ą

p rzeźroczyste
przerwane w okolicy
mikropyl pojedyncze

linie relrakcyjne

nieprzeźroczysta z

dwóch warslw
zewnętrznych,

szorslka WeWnętrzna
pOprzecznle
prążkowa na

cienkie jednolite

o podwójnych

ko nlu rach

p rze źroczyste
pojedyncza czarna
linia relrakcyjna

jednolila cienka
silnie załamująca

światło

cienka jednolila o

jednej delrakcyjnej
linii; w pobliżu

mikropil podwóina
lin ia

wyrazne na

0slrym biegunie
średn.2-3 (p)

średn.2-3 p

szerokie średn.
6-10 !

niew idoczne

wyraźne średn.
3-5 u

niewidoczne

widoczne lylko
W mocnym
skoś nym

ośw iellen iu

brak

mało wyraźna
częslo płaska
szer. 3-8 !

wyraźna
sietpowata
szer.6-11 p

b rak

wyraźna kszl.
niskiego stożka

brak

brak

wyraźny
13-30 p

1'|-'18 p

19-22 u

kontury bardzo
wytaźne silnie

załam ują

świalło 7-,l4 p

14-23 |

kulisly o

n ie licznyc h

zia rn istoś c ia c h

6-10 p

kulisty blady
,l2-18 

u

24-48

24-48

72-120

24-48

72-96

24

24-48

Dokonano dokładnej anahzy strat ekonomicznych
w wyniku inwazjt kokcydiów (5,7,13), Stwierdzono
równiez, żę złę warunki zoohigieniczne wpływają na
szybkie rozprzestTzenianie się tej parazytozy u zwie-
rząt. Natomiast jagnięta, które przecholowały kokcy-
diozę wytwarzają odporność, która zabezpiecza je
przed wtórnymi zarażęniami. Zwierzęta dorosłe są
często nosicielami kokcydiów. Ponadto w oparciu o
bogaty materiał sekcyjny ustalono, ze kokcydiozabyŁa
w 620ń przyczynąpadnięć jagniąt. W prowadzonych
badaniach dominowały dwa gatunki E. parva (56,6"^)
oTaz E. .faurei (7). W Wielkopolsce przeprowadzono
badania nad kokcydiozą owiec, w wyniku których
stwierdzono występowanie pięciu gatunków rodzaju
Eimeria (20). Problematyka kokcydiozy w woj. olsz-
tyńskim dotyczyła: ustalenia składu gatunkowego pa-
sozytóW przebiegu inwazjl w cyklu TocznymoTaz eks-
tensywności i intensywności zarażenia (9, 42). Bada-
no przebieg inwazji Eimeria spp.w cyklu rocznym u
owiec-matek i urodzonych od nich jagniąt oraz stara-
no się ustalić wzajemne zależnościmiędzy stwierdzo-
nymi gatunkami (9). W tab. 3 przedstawiono gatunki
pierwotniakow z rodzajtl, Eimeria występujących w
Polsce. Łącznie opisano osiem gatunków pierwotnia-

ków z rodzaju Eimeria: E, pa.rva, E. ninakohlyakimo-
vi, E. .fattrei, E. intricata, E. arloingi, E. pallida, E.
ovino idalis, E. gran.u.losa.

Walka z kokcydiozą owiec ograniczaŁa się w prze-
szłości do leczenia klinicznej kokcydiozy, przy czym
stosunkowo mało uwagi poświęcano inwazjom sub-
klinicznym, które powodują obnizenie przyrostów
masy ciała, szczęgóInie u jagniąt, co ma istotne kon-
sekwencje ekonomiczne. Jednym ze sposobów zapo-
biegania tej parazytozie jest opracowanie programów
profilaktycznych z uwzględnieniem nowoczesnych
kokcydiostatyków" Przed przystąpieniem do opraco-
wywania wymienionych programów winna być jed-
nak przeprowadzona dokładna analiza inwazj ologicz-
na stad owiec, oparta na badaniach koproskopowych.

Należy podkreślic, że podstawową zasadąpostępo-
wania przy kokcydioziejest nie Ięczenie lecz szeroko
pojęta profilaktyka. W zwalczaniu kokcydlozy szcze-
gólne znaczenie posiadająpreparaty, którc stosuje się
jako dodatki do pasz. Obecnie do dyspozycji hodow-
cy oraz słuzby weterynaryjnej jest wiele różnych pre-
paratów o dużej skuteczności, szerokim spektrum dzia-
łania i korzystnym indeks i e terap eutycznym. Pro fil ak-
tyka opiera się przede wszystkim na stosowaniu anty-
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Tab. 3. Najważniejsze krajowe publikacje na temat kokcydiozy u owiec
,, .,l lilil,|

]l ].i.il,,
1 ril ,]] ],l:l

Patyk S. - 1964

Sołtys A. - 1970

Ramisz A, Urban E.,

Danilczuk K. - 1971

Kozakiewicz B. - 1981

Ramisz A., Urban E.,
Balicka-Laurans A. - 1987

Ramisz A., Servin l.,
Ramisz G. - 1988

Balicka-Laurans A.,
Ramisz A. - 1992

Romaniuk K., Michalski M.,
Sokół R., Szelągiewicz M. - 1993

E. intricata, E. arloingi, E. ninakohlyakimovi, E. parua,

E. crandallis, E. granulosa, E. pallida, Eimeria sp.

E. arloingi, E. ninakohlyakimovi, E. intricata, E. parua, E, faurei

E. intricata, E. arloingi, E. ninakohlyakimovi, E. parua,

E. laurei, E. pallida

E. ninakohlyakimov[ E. panta, E. taurei, E, arloingi

E. intricata, E. arloingi, E. ninakohlyakimovi, E. parua, E. taurei

E. intricata, E. arloingi, E. ninakohlyakimovi, E. parua,

E. pallida, E. taurei

E. intricata, E. arloingi, E. ninakohlyakimovi, E, parua,

E. faurei, E. pallida

E. intricata, E. arloingi, E. ninakohlyakimovi, E. parua,

E. taurei, E. pallida

34

46

37

20

38

39

1

43

Tab. 4. Preparaty stosowane w zwalczaniu kokcydiozy owiec

Związek czynny
lalecana dawka
w paszy mg/kg

ptod uce nt

Kokcydiowit

Avatec

Sacox

E!a ncoba n

Baycox

Sultatyl

amprolium
hydrochloricum

lasa locid na

salinomycyna

mOnenzyna sodowa

to ltrazu ril

natrium
su lfach loro pyrazin u m

che m iczny

antybioĘk
jonolotowy

antyb iotyk
jonolorowy

a ntyb iotyk
jonolorowy

che m iczny

c he m iczny

125

20

25-60

100-125

20 mg/(g m.c. w
wodzie przez 2 dni

0,12 g/kg m.c.
w 10% roztwotze

wodnym przez

3-5 dni

0-3

5

5

3

7

Merck

Hoflman La Roche

Hoechst

Eli Lilly

Bayer

Drualewskie
Łakłady Przemysłu
Fatmace utyczne go

biotyków j onoforowych (lasalocid, salinomycyna, mo-
nenzyna),które powoli wypierajądo tej pory stosowa-
ne preparaty Iecznicze (sulfonamidy, zwlązki furano-
we, Kokcydiowit). Ujemną właściwością tych ostat-
nich jest fakt, że pierwotniaki z rodzajl Eimeria na-
bywają na nie stosunkowo szybko odpornośc, co nie
p ozl,v ala na dłuższę ich stosowanie.

C echą charakterystyczną preparatów j onoforowych
jest zarówno ich wysoka skutecznośó jak równiez
możliwość długiego stosowania bez obawy nabycia
oporności przez kokcydia. Wynika to z mechanizmu

działanta antybiotyków jonoforowych, które są zdol-
ne do tworzenia kompleksów chemicznych zjedno-
wartościowymi kationami potasu i sodu. Na zewnętrz-
nej powłoce tego kompleksu znajdująsię grupy ato-
mowe, które umożliwiająprzenoszenie kompleksu do
wnętrzakomórki. W ten sposób ptzenoszonę sąprzęz
błonę komórkow ą duże ilości kationów, przekIacza-
jące fizjologlcznę możliwości komórki. W zwtązkuz
tym dochodzi do silnego wzrostu ciśnienia osmotycz-
nego wewnątrz komórki, co doprowadza do rozerwa-
nia błony komórkowej i obumierania komórki pier-



wotniaka. Należy podkreślić, że preparaĘ jonoforo-
we, główni e s al in omy cy na, działaj ą p opr zez zabur ze -
nia transportu jonów sodu do komórki pasożyta tylko
w fazie schizogonil (44).

Z do stępnych kokcydio staĘków na szcze golną uwa-
gę zasługuje Baycox, preparat fi*y Bayer. Jest to lek
ni e anĘb iotykowy zaliczany do kokcydio statyków no -

wej generacji, którego aktywną substancjąjest toltra-
zurll (z grupy symetrycznych triazinonów). Je go głów-
nymi (oprócz wysokiej skutecznośc|) zaletami są krót-
ki okres stosowania oraz możIiwośó podawania w
wodzie do picia. Baycox oddziaŁywuje na stadia schi-
zogonii i gamogonii czylina postacie kokcydiów, któ-
rych rozwój przebiega w nabłonku jelitowym (25).
Preparat ten moze byc przydatny zarowno w lecznic-
twie, jak i w szeroko pojętej profilaktyce kokcydiozy.
Wykaz preparatów stosowanych u owiec w Polsce
przedstawiono w tab,4.
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