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Ghemioprofilaktyka kokcydiozy u indyków rzeźnych
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Ghemoprophylaxis against coccidiosis in slaughtel tu*eys

Summary

The aim of the investigation was to determine the effectiveness of local programs of chemoprophylaxis
against coccidiosis in slaughter turkeys. Experiments were carried out on six turkey farms with 2 to 8 turkey
houses in each of them, located in different parts of the country, covering a total of 28 turkey houses - 348
thousand birds, throughout two subsequent production cycles. Healy turkeys (BIG-6) received Avatec, CIinacox,
Amprol Plus or Lerbec in their feed whereas Cycostat or Stenorol were administered to medium-weight tur-
keys. The effectiveness of the coccidiostatics applied was evaluated on the basis of the birds' clinical status,
their performance, mortality rate and dynamics of coccidia oocyst shedding. No clinical form of coccidiosis
was observed on any of the turkey farms where birds' rearing and feathering complied with the accepted
standards, and the mortality rate as well as the number of Eimeria sp. oocysts shed was low on all the moni-
tored farms. The number of oocysts per 1 g of feces in the period of the highest shedding ranged from 6 to 8
thousand oocysts in the groups with Cycostat, Stenorol, Avatec, Clinacox and about 10 thousand oocysts in the
Amprol PIus and Lerbec groups.

Ke}ńords : chemoprophylaxis,,coćcidiośiś, tilikeys

W warunkach krajowych chemioprofilaktyka jest
powszechnie stosowaną metodą zapobiegania kokcy-
diozię u indyków. W kraju dostępnych jest szereg kok-
cydiostatykow dla drobiu, jednakże niektórych spośrod
nich nie można stosować u indyków z uwagl na ich
toksyczność w stosunku do tego gatunkuptaków. U in-
dykow opi s ano zatrucle kokcydio statykami j ono foro -
!\ymi salinomycyną(:4, 6, J, 74, l8), narazyną(2)
i monezyną sodową (4). Ten ostatni kokcydios taĘk zo-
stał dopuszczony w USA przezFD Ado stosowania u in-
dykow do 10. tygodnia żrycia (I9). Natomiast wAnglii
wprowadzono na rynek w 1980 r. monezynę sodową
z przeznaczeniem dla indykow do 16, Ęgodnia odcho-
wu, w dawce 90-100 ppm (2). Istnieje jednak prze-
ciwwskazanie do stosowania tego kokcydiostatyku
u indykow starszych. Przypadki zatruc monezyną so-
dową notowano u indyków 25-Ęgodniowych i star-
szych g, r]). Szczególnie niebezpieczne jest łączne
podawanie jednego z wymienionych kokcydiostaty-
ków : mone zyny, narazyny lub salinomycyny z tiamu-
liną. W takich sytuacjach objawy zatnlcta mogą wy-
stąpić nawetprzy stosunkowo niskich poziomach kok-
cydiostatyków w paszy (8, 20). Obecnie w profilakty-
ce kokcydiozy LL indykow stosować możnam.in.: Cli-
nacox 0,5%opremix, Elancoban 100 Premix, Cycostat
66, Avatec l5oń, Cygro I%o, Stenorol, Mondolar 200
Premix, Mondolar 100 Premix, Amprolmix2s% (16).
Niektóre z wymienionych kokcydiosta§kow stosowa-

ne sąjuz od co najmniej kilkunastu lat. Fakt ten może
bldzić zronlmiaĘ niepokój, gdyżprzy stosowaniu ich
systemem ciągĘm mogło dojść do wykształcenia się
na nie oporności u terenowych szczepow kokcydiow.

Celem badań było określenie skuteczności stosowa-
nej w warunkach krajowych chemioprofilaktyki kok-
cydiozy u indykow oraz zaWesu występowania leko-
oporności u terenowych szczepow kokcydiów,

Materiał i metody

Badania zrealizowano w 6 fermach indyków rzeżnych,
składajapych sięz2 do B indycznikow. Obserwacje prowa-
dzono przez2 kolejne cykle produkcyjne, Badania wyko-
nano na ogolnej liczbie 348 000 indyczek i indorów (w jed-
nym cyklu produkcyjnym odchowywano łapznie 174 000
ptaków). W kazdej z ferm zastosowano inny kokcydiosta-
tyk, który podawano w paszy do 12. tygodnia odchowu.
Szczegółowy układ doświadczenia ilustruje tab. 1. Ocenę
efektywności użytych kokcydiostatykow oparto na ocenie
stanu klinicznego ptaków oraz uzyskanych efektów pro-
dukcyjnych (średniej masy ciała ptaków w 8., 16. t22. ty-
go dniu o dch owu, w skaźnika wykorzy stan ia p aszy, a także
wskaźnika upadków i wybrakowań). Ponadto w odstępach
tygodniowych określano dynamikę wydalania przez ptakt
oocyst kokcydiów. Do badań tych, wykonywanych metodą
McMastera, pobierano próbki kału z l0 róznych miejsc
w indyczniku, a kazde badanie wykonyłvano w trzech po-
wtórzeniach.



Tab. l. Układ doświadczenia

Ferma
L iczb a

indyczn ików
Linia

ptakÓW

Liczba plaków
w cykłu

produlłcyinym

Zastosowa ny

kokcyd ioslatył
Substancia

ozynna
Dawka
(ppm)

P

M

T

F

G

W

6

3

4

2

5

8

BlG 6

BlG 6

BUT 9

BlG 6

BUT 9

BlG 6

30 000

15 000

20 000

10 000

75 000

24 000
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cYcOsTAT
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sTEN0 B 0 L

LER B EK

Lasalocid - sól
so d owa

D iclazu ril

R obe n idyna

Amprolium +

Etho pa bat

B romow odorek
haloluginonu

Klopidol+
Benzoch ino lon

melylu

75

1

30

133

3

108

Wyniki iomówienie
Prowadzone w trakcie tuczu obserwacje kliniczne

indykow ni e wykaz ały ubo czne go o ddzi aĄ.w ania żad-
nego z zastosowanych kokcydiostatykow. Ptaki roz-
włał się i opierzały prawidłowo. W trakcie odchowu
nie odnotowano występowania biegunek, zaś uzyska-
ne w poszczegolnych fermach efekty produkcyjne ob-
razlje tab.2.

Indyczki odchowyłvane w fermach: ,,P" - Avatec, ,,M"
Clinacox oraz ,,F" - Amprol plus osiągnęły w 8. ty-

godniu odchowu masę ciała wynoszącą odpowiednio:
3,50, 3,60 i3,45 kg,W 16. tygodniu tuczu najwyższą
masą ciała charakteryzowały się ptaki zywione paszą
z dodatkiem Clinacoxu - 9,9 kg, natomiast masy ciała
ptaków otrzymujących Avatec i Amprol plus wynio-
sły odpowiednio 9,]5 i 9,65 kg. Najnizszy wskaźnik
wykorzystania paszy odnotowano u indyczek otrzy-
mujących Clinacox (2,45), zaś najwyższy u ptaków
otrzymujących Amprol plus (2,55). Według firmy
Kartzfehn, indyczki BIG 6 w wieku 8 tygodni powinny
osiągnąć masę ciała 3,59 kg, a w 16. tygodniu 9,88 kg,
pt zy w skażniku wyko r zy stania p as zy 2,49 kg l k g.

W grupach indorów BIG 6 naj-
wyższe masy ciała w 8., 16, t 22.
tygodniu taczu uzyskaĘ ptakt ży -
wione paszą z dodatkiem Lerbe-
ku. Jednocześnie ta grupa ptakow
cechowała się najniższym wskaź-
nikiem wykorzystania paszy. We-
dfug firmy Kartzfehn indory BIG 6
w wieku 8 tygodni powinny uzys-
kać masę clała 4,56 kg, w 16. ty-
godniu- 13,96 kg, zaśw 22. tygod-
niu tuczu - 20,7żkgprzy wskaz-
niku wykorzystaniapaszy za okres
22 Ę go dni w)moszącym 2,7 3 kgkg
przyrostu masy ciała.

Indyki BUT 9 odchowywano
w 2 fermach, ptzy czym ptaki

w Fermie ,,T" otTzymywały Cycostat, a w fermie,,G"
Stenorol.Indyczki BUT 9 zywione pasząz Cycosta-

tem były cięższe w 8. tygodniu o 10, a w 16. tygodniu
o 15 dkg. Ptaki tej grupy osiągnęły równiez korzyst-
niejszy wskaźnik wykorzystaniapaszr1, o 3 dkg niższy
względem grupy zywionej pasząz dodatkiem Steno-
rolu. Podobnie indory otrzymujące Cycostat wykazy-
w aĘ wyższą masę ciała w 8., 1 6, i 22. ty godniu odpo-
wiednio o 5, 15 i 30 dkg, przy ntższym o 5 dkg wskaź-
niku wykor zy stania p aszy.

Padnięcia i brakowania indykow w zadnej z gl:up
nie przekroczyĘ 60ń,przy czym wśrod indyczek naj-
nlższe był w grupach otrzymujących Avatec i Steno-
rol (po I,soń),zaś wśród indorów w grupie otrzymu-
jącej Stenorol (2,8oń) i Lerbek (3%). Według danych
Centralnej Stacj i Hodo wll Zw ier ząt (2 I, 22), w skaż-
nik padnięć w świetle terenowej oceny wartości uzyt-
kowej indykow w hodowlach krajowych w latach
1998-1999 wynosił za caĘ okres tuczu dla indyków
BIG 6 6,5-8,5o/o,a dla indykow BUT 9 od5,9oń do7,2oń.

Cabel i wsp. (1) oceniając w USA skuteczność wy-
branych kokcydiostatykow w zapobieganiu kokcydio-
zie u indyków Large White, wykazali ichzrożnicowa-

Tab. 2. Wl,niki odcholvu indyków rzeźnych otrzymującl,ch w skarmianej pasz.v różne kokcl,diostatyki

BUT9 :

ę d o
+ d

Wskaźn ik
wykorzyslania paszy
(kg/kg przyrostu m.c.)

Pa d n ięcia
i wybrakowania (%)

3,50

9,75

2,52

1,50

4,5

1 3,65

20,20

2,85

3,10

3,6

9,9

2,45

2,00

4,6

1 3,78

20,05

2,80

3 ,50

3,15

8,50

2,45

1,80

3,8

11 ,60

1 7,30

2,70

3,90

3,45

9,65

2,55

2,00

3,05

8,35

2,48

1,50

3,75

11 ,45

1 7,00

2,65

2,80

4,62

14,02

20,95

2,75

3,00



.40.,l]ll.ll 
:',l:l ll:l:l : , Medycynallilet. 2004, 60,(1}

ną efektywność. Najwyzszą sku-
tecznością cechowaĘ się Stenorol
i Elancoban wprowadzone do che-
mioprofilaktyki kokcydiozy znacz-
nie póżntej aniżęIi Amprol plus
i Zoalen. Podobne obserwacje po-
czyntła Hamet (5), która badając
naterenie Francji efektywność wy-
branych kokcydiostatyków (Ava-
tec, Clinacox, Elancoban, Lerbek,
Cycostat, Stenorol) stwierdziła, iz
z chwilą wprowadzenia na rynek
wszystkie byĘ wysoce efektywne,
leczpo kilku, kilkunastu latach sto-
sowania odnotowano u kokcydiów
narastanie oporności na te prepa-
raĘ. Spośród ocenianej grupy pre-
paratów, przy podawaniu Clina-
coxu i Stenorolu wydalanie oocyst
przez eksperymentalnie zarażone
indyki dawką 150 000 oocyst
E. adenoides, E. meleagrimitis
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Ryc. 1. Dynamika lvyda|ania oocyst kokcydiów w kale przez indyki otrzl,mujące róż-
ne kokcydiostatl.ki

było całkowicię zahamowane, podczas gdy u ptaków
otrzymujących Avatec w porównaniu z kontroląnega-
tywną wynosiło 36,10ń, zaś u ptaków otrzymujących
Elancoban i Lerbek wlnosiło odpowiednio 19% i I2%.
Zkolęi, biorąc pod uwagę przyrosty masy ciała indy-
kow, najwyzsze odnotowano w grupie ptaków otrzy-
mujących Cycostat - I05,4oń, a następnie Clinacox -
stosowany w dawce 0,5 ppm. - 106,10ń, Najwyższy
ubytek masy ciała, o 4,Ioń odnotowano w grupie pta-
ków otrzymuj ących Lerbek.

Wyniki cotygodniowych badań koproskopowych
probek kału pochodzących od indyków rueżnych ottzy-
mujących w paszy rożne kokcydiostatyki ilustruje
ryc, 1. W trakcie obserwacji w żadnej z grup ptaków
nie odnotowano wystąpienia kokcydiozy, a koncentra-
cja oocyst w l g kału nie przekraczała 10 000. Anali-
zując dynamikę wydalania oocyst należy stwierdzić,
że najszybciej oocysty kokcydiow poj awiĘ się w kale
indykow otrzymuj ących Ampro 1 plus, a następnie anĘ-
biotyki jonoforowe. U lndycząt otrzymujących Am-
prol plus oocysty pojawiĘ się w kale juz w 2. tygod-
niu odchowu, osiągając najvryższąkoncentrację w 6.
tygodniu życiaptakow (10 000 oocyst/l g kafu), a na-
stępnie liczba wydalanych oocyst ulegała stopniowej
redukcji. W grupach indykow otrzymujących kokcy-
diostatyki Avatec i Cycostat, obecność oocyst w kale
odnotowano w 3. tygodniu odchowu, prąl czymszczyt
oocystowania miał miejsce w 6.;7. i 8. tygodniu tu-
czu. W przypadku Avatecu od 1 3., aw przypadku Cy-
costatu od 14. tygodnia całkowitemu zahamowaniu
uległo wydalanie oocyst kokcydiow. Według Longa
i wsp. (9), całkowity brak produkcji oocystjest dowo-
dem na nabycieprzęzptaki odporności przeciwko kok-
cydiozie.

U indykow otrzymujących pozostałe kokcydiosta-
tyki (Clinacox, Stenorol i Lerbek) pierwsze oocysty

pojawiĘ się w kale o 3-4 tygodnie póżniej. Ptaki te
wydalaĘ równiez mniej oocyst w przeliczeniu na 1 g
kału, ale pIzez dŁaższy okres. W grupie ptakow otrzy-
mujących Stenorol, po jego wycofaniu z paszy miał
miejsce wzrost liczby wydalanych oocyst kokcydiow.
Obserwacje te korespondująz wynikami badań Ma-
thisa i Fullera (cyt. za 1 1). Po wycofaniu u S-tygodnio-
wych indykow rzeżnych Stenorolu autorzy ci odnoto-
wali wzrost ilości wydalanychprzez ptaki oocyst, co
wskazuje, iżptakiw trakcie tuczu nie wykształciŁy na-
turalnej odporności przeciw kokcydiozie. Duzą sku-
teczność Stenorolu w odniesieniu do eliminacji kok-
cydiów indyczych potwierdzaj ątakże Edgar i wsp. (3)
oraz McDougald i wsp. (15).

Na wysoką efektywność Clinacoxu oraz Lerbeku
w chemioprofilaĘce kokcydiozy u indyków wskazują
Mazurkiewicz i wsp. (13), Badania zrealizowane na
początku lat 90. wykazaĘ, że obydwa kokcydiostaty-
ki w pełni chroniły indyki przedkokcydiozą co wyra-
żało się brakiem zmlan anatomo-patologicznych
w przewodzie pokarmowym ptaków. Badaniem para-
zytologicznym wykonanym w 4., 8. i l 2. tygodniu od-
chowu indykow w grupie otrzymującej Diclazuril nie
stwierdzono oocyst kokcydioq zaś u indyków otrzy-
mujących Lerbek w 4. tygodniu odchowu średnia za-
wartość oocyst kokcydiów w 1 g kału wynosiła 2,6 tys.
a w 8. i 12. tygodniu mieściła się ponizej 100 oocyst
w 1 g kału.

W odróżnientu od Eimeria sp. patogennych dla kur,
u ktorych zakres występowania lekoopomości można
opierać na szeregu wskaznikow (względny przyrost
masy ciała, stopień redukcji zmiat anatomo-patolo-
giczny ch w przewodzie pokarmow)łn, stopień reduk-
cji wydalania oocyst, indeks antykokcydialny), w przy-
padku kokcydiów występujących u indyków na zja-
wisko narastania u nich lekoopomości według Mathisa
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i McDougalda (12) wskazuje podwyzszona ltczba
oocyst w kale 4-tygodniowych ptaków. Autorzy ci
u wyizolowanych od indykow szczepów Eimeria ade-
noides, E. gallopavonis t E. meleagrimills odnotowali
oporność na AmproliumiZoalęn W kale 4-tygodnio-
!\ych p tako w otr zy muj ących te kokcy di o st aĘkt ltc z -
ba oocyst wynosiła około 45 Ęs./1 gram. W badaniach
własnych największe ilości wydalanych oocyst stwier-
dzono między 6. a9. tygodniem t::tczu, ich maksymal-
na koncentracja wynosiła od 6 do 10 tysięcy w przeli-
czent) na 1 gram kału. Moznazatęm wnioskować, iz
w warunkach krajowych nie doszło jeszczę do wytwo-
rzenia się lekooporności u terenowychszczepow Eime-
ria występujących u indykow.

W ocenie skuteczności kokcydiostatyków należy
jednak uwzględniać wg Marshalla i wsp. (l0) nóżni-
cowanie w wydalaniu oocyst, w zależności od wystę-
pującego u ptaków gatunkuEimeria, Według cytowa-
nych autoróW ilości wydalanych w kale indyków
oocyst E. dispersa t E. meleagrimitis sązbltżone, ze
szczytem oocystowania w 2.-4. tygodniu. Natomiast
oocysty E. adenoide.s są stwierdzane w dużej liczbie
w kazdym wieku, ze szczytem w 2.-4. oraz I2.-I4. ty -
godniu odchowu.

Reasumując, wyniki odchowu indykow rzeżnych,
jakteż badań koproskopowych probek kału tych pta-
ków, otrzymujących do 12, tygodnia życia w paszy
kokcydiostatyki: Avatec, Clinacox, Cycostat, Amprol
plus, Stenorol, Lerbek dowodzą dobrej jeszcze sku-
teczności tych preparatów w zapobieganiu kokcydiozie.
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CHRISTODOULOPOULOS G., THEoDoRo_
POULOS G.:Zarażenie kóz mlecznych pchłąludz-
ką Pulex irritans w środkowej Grecji. (Infestation
of dairy goats with human flea, Pulex irritans, in
Central Greece). Vet. Rec. 152,37I-372,2003 (I2)

Opisano przypadki porażenia stad kóz przez Puler in,itttlts w środkowcj Grecji
na wiosnę i w lecie rł, 1997-200] r Pchła atakorvała personel obsługujący kozy
podczas udoju i karmienia zu,ięrząt. Nasilenie objawów porażcnia określono
w skaLi trójstopniowej. u, której 0 oztraczało brak niepokoju, l niepokój i ocie-
ranie się lub wygryzanie sierści, 2 - łysienie i zdarcic naskórka, 3 u,ystęporva-
nie grudek, slrupów i liszcjorvacenie. Równocześnie liczono pchły na tułowiu.
skórze wymienia. u,eu.nętrznej polvierzchni ud. badano kreu,i oznaczono war-
tości hemaLokrytu, 1iczbę leukocytów i obraz różnicowy krwinek białych.U 2)%o

maciorek i74|lokoźlątporażonych przez P. irfilans występował niepokój, ocie-
ranie się o przerlrr-rioty, Ęsienie oraz liszajowacenie w okolicy łopatek i okolicy
kości krzyżowej, Poniżcj normy kształtowała się wartdść henatokrytu u 40ń ma-
ciorek i 25% koźląt, liczba dojrzałych neutrofili l 42o/o koż|ąt, a u 54%o liczba
monocytów. Duży odsetek porażonych koźląt był spowodowany stałym ich prze-
bywaniem w potnieszczeniach, podczas gdy osobniki dorosłe przebyw,ały w po-
mieszczcniach tylko w nocy 

G.

ESCOLAR E., BELLAIi{ATO J.: Analiza kamieni
moczowych i czopów moczowodowych u kotów
przy pomocy sp€ktroskopii w podczerwieni i elek-
tronowego mikroskopu skaningowego. (Analysis of
feline urinary calculi and urethral plugs by infra-
red spectro§copy and scanning electron microsco-
py). Vet. Rec. 152, 625-628,2003 (20)

Określono skład chcmiczny kamieni moczorł,ych i 5 czopów moczorvodo-
wych u 34 kotów stosując spektroskopie lł podczenvieni i analizę w skaningo-
wym mikroskopie elektronou,ym. Dorninującym składnikiem l8 (52.0%) ka-
tnieni moczowych był sześciowodny fosloran amonowo-magnezowy (stru\\,it).

rł, ]0 (29.4%) konlpleks ntoczanów amonowych Głór.vnym składnikiem kamie-
ni noczowych u 3 kotórv był fosfbran wapnia, u 3 szczawja:l wapnia i drvuwo-
dziany. Czopy l-t-toczowodowe były zbudowane głólvnie ze struwitu, a]c zarł,icra-

ły też duże domieszki substancji organicznyclr Analiza l6 rł,ytypowanych pró-

bek w mikroskopic skaningouryn i elektronowa dyspersyjna anaIiza renlgenow-
ska wykazały. że kamienic ncrkoł,e mają strukturę krystaliczną podobną do rw-
stępującej w kamieniach moczorvych u psów.

G.


