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Summary

to the 12 hr delay in givinq the poisoned feed,,Within
of dead birdŚ w-as: 1373 female turkeys and 601 m

, Keywórds: narasinrl,turkeys, poisoning ,,

Zapobteganie kokcydiozie w kraj owych _fermach
indykow opie.a się głownie na chemioprofilaktyce,
Polega onu.ra staĘm podawaniuptakom w na.szy,k9k-
oydióstatyku przez pierwszych 8-12 tygodni tch.ży-
cia. W tym cŻasie pbwinna wytworzyć się u ptaków
naturaln-a o dp orno śĆ przec iwko kokcydio zi e. P omimo
powszechności stosowania c
diozy u indyków metoda ta
ntczęń. Obok lekooporno ści
problemem j est tokŚyc zność niektorych kokcydiosta-
tykow. Sytuacja taka
sowania u indykow a
linomycyny sodowej, nara
W kraju zatrucie indyko
salinomycyną sodową opisali Jopek i wsp.. (t0), Yl:
nxkięńcŻ i wsp. (I2), aza granlcąPotter i wsp. (13)

oraz Halvorson i wsp. (8). Natomiast zatructe mone-
zyną sodową opisał Koncicki i Kurowski ( 1 1 ), a nara-

zyną D avi s ( 5). Toksyczno ść tych kokcydiostuty\9*
wzrasta wraz z wiekiem ptakow. Inne antybiotyki jo-
noforowe podawane w zbyt dużych dawkach mogą
powodować obnizenie dynamiki wzrostu ptak9y, spo-

Życiapaszy. Avatec (lasalocid sodu) 1dawce 150 ppm
piowidri u 5-Ęgodniowych indyczek do zmniejsze-
.riu p.ry.ortow-ńasy ciaŁai spozycia paszy, zaśElan,
coban w tej samej dawce powoduje obniżenie przy-
rostów masy ciała, |ecznie wpływa istotnie na spoży-
cie paszy (9).

Ńinie.lsre opracowanie przedstawia terenowy przy-
padek zatrucia indykow rzeźny ch nat azyną.

Matetiał i metody

Obserwacje przeprowadzono w fermie indyków rzeżnych

zlokalizowanej na terenie wojewodztwa dolnośląskiego,

gdzie w dwu odrębnych indycznikach odchowywano in-

Óyczki i indory BIG 6, w ilości po około 4,3 tys, sztuk,

Warunki odchowu ptaków nie odbiegały od rrorm techno-

logicznych dla tej linii. Do 14. tygodnia życiaptakt rozrł,i-

jały się prawidłowo, upadki za tefl okres tuczu rł, stadzie

indyczek i indorów wynosiĘ odpowiednio: 4,Ioń i 5,6%,

W l5. Ęgodniu tuczu rozpoczęto skarmianie indykow nową

partią paszy ,przy czym stado indyczek otrzymało j ą o oko-

io 12 godzinwcześniej niz stado indorow, W trzecim dniu

skarmiania doszło do wystąpienia masowych upadków pta-

ków (tab. 1). Z chwiląpojawienia się objawow klinicznych

i pierwszych padnięć indyków rozpoczęto postępowanle

diagnostyczne. Przeprowadzone rutynowo badania anato-

nropatologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne wy-

kluczyły choroby bakteryjne i kokcydiozę jako ewentual-

nąprzyczynę padnięć ptaków. Nadostry przebieg choroby

z objawami klinicznymi ze strony układu nerwowego (za-

burzenia lokomocyjne, porazenia i niedowłady), ze zwtęk-

szającąsię z godziny na godzinę śmiertelnościąoraz obraz

sekcyj ny nasunęĘ podejrzenie zattuciaindykow kokcydio-

statyki em z grupy antybiotyków j on oforowych, Cel em po-

twierdzenia diagnozy przesłano próbki paszy do badań w la-

boratorium ZakładlFarmakologii i Toksykol ogii Państwo-

wego Instytutu Weterynarii w Puławach. W badanych prob-

kach stwierdzono obecnośc narazyny w koncentracji
70 ppm.



Wyniki iomówienie
W trzeciej dobie skarmiania indykow nową partią

paszy, w której, jak się okazńo, zawartabyłanarazy-
na, padło 790 lndyczek i 396 indorów. DrasĘcznie
spadło spozycie wody. Klinicznie u ptaków stwierdzo-
no: utratę apetytu, osowienie, nastroszenie piór i dusz-
ności (ryc, 1). Ptaki miały biegunkę zkałęm koloru
żołtozięlonego lub czasam\ ze względu na dużąza-
wartość moczanów, koloru białozielonego (ryc. 2). Po-
czątkowo u nielicznych, a z czasem u większości in-
dykow pojawiaĘ się objawy nerwowe: porażenia wiot-
kie mięśni skrzydeł i nóg (ryc. 3), przykurczpalców,
wyciąganie jednej lub obu nóg na bok. Ponadto u częś-
ci ptakow, tużprzed śmiercią stwięrdzono silne drże-
nie mięśni. Wobec zaistniałej sytuacji zdecydowano
się na natychmiastowąwymianę paszy. Juz następne-
go dnia padnięcia ptaków znacznie zmniejszyły się do
259 w przypadku stada indyczekl I33 w stadzie indo-
row (tab. 1). Ogołem w ciągu 6 dni, tj, od wystąpienia
zatnlcia do uboju ptaków, padło: 1373 indyczki i 60I
indorów, co stanowi odpowiednto 3 I,9oń i I 4,Ioń po-
pulacji stada. Ponadto w dniu uboju masa ptakow była
niższa w stosunku do uzyskanej na początku 15. tygod-
nia, w przypadku indyczek średnio o I,2 kg, a indo-
rów o 2kg. Większa llczba padnięć w stadzie indy-
czek możę wynikać z faktu, że otrzymały one paszę
znatazynąokoło 12 godzinwcześniej niz indory.

W obrazie sekcyjnym (ryzc. a-6) u padĘch ptakow
wykazano: odwodnienie, zasinienie mięśni szkieleto-
wych, przekrwienie płuc, nastrzykanie naczyń rvłas-
nych serca oraz zmiany wskazujące na zwyrodnienie
mięśnia sercowego. Wątroba była obrzękła, barwy
c iemno czerwonej . Wore czek żołciowy p owiększony,
wypełniony dużą ilościążółci o gęstej konsystencji.
Sledziona ciemnowiśniowa z wypełnionymi krwią
wyr ażnie zaznaczonymi naczyniami krwionośnymi.
Nerki przekrwione, obrzękłe z moczow odami wypeł-
nionymi duzą ilościąmoczanów, ktorych złogi obser-
wowano również w obrębie miĘszunerek. Jelita wy-
kazyw aĘ c e chy ni e zytowe g o zap alenia, s zc ze golnie
wyrażnie zaznaczone w początkoł\ych odcinkach je-
lit cienkich, tj. dwunastnicy i jelicie czczym.

B adaniem hi stop ato lo gicznym w obrębie wątroby,
śledziony, nerek i jelit stwierdzono silny zastój krwi
w naczyniach krwionośnych. Ponadto w wątrobie wi-
doczne były drobnęWnaczynienia krwi z obecnością
miernej ilości ziaręn hemosyderyny. W mięśniach
szkieletowych obserwowano rowniez zastój krwi.
Zmianom ty m tow ar zy s zył obr zęk tkanki łąc znej p o -
między włóknami mięśniowymi z obecnością komó-
rek nacieku zapalnego złożonego z limfocytoq histo-
cytó w or az nielic zny ch plazmo cytóq hetero fi li i gra-
nulocytów oboj ętnochłonnych. Natomiast same mio-
cyty nie byŁy zmienione patologicznie.

W dostępnym piśmiennictwie pierwszy opis zatru-
cia indyków narazynąprzedstawił Davis (5) Po poda-
niu paszy z narazynąodnotował śmiertelność wyno-

Ryc. 1. Wyraźna niewydolność oddechowa

Ryc. 2. Zaburzenia lokomotoryczne; biegunka

Ryc. 3. Porażenia wiotkie mięśni skrzydeł i nóg



Ryc. 4. Odwodnienie wraz zzasinieniem mięśni szkieletowych

Ryc. 5. Obrzęk i przekrwienie wątroby

szącą44ońu 1S-tygodniowych indyków i22% u nio-
sek będących w końcowej fazie nieśności. Ptaki wy-
kazywaĘ zablxzęnia w koordynacji ruchow, poraże-
nia mięśni nóg, spadek spożycia paszy i utratę masy
ciała. Obr az klinic zny tow ar zy s zący zatrucil nat azy -
nązbliżony był do opisywanegoprzy zatrucit salino-
mycyną sodową (II,12, 17) oraz - u dorosĘch pta-
ków - monezyrrą s odo w ą(6, 1 6). We wszystkich opis a-
nych przypadkach ptaki wykazywały zaburzęnia lo-
komocyjne, słabośc nog, drżenie mięśni, brak koordy-
nacji ruchów. Smierć następowała od kilku godzin do
kilkunastu dni po spożyciu paszy często poprzedzaĘ
jąkonwulsje.

Jopek i wsp. (10) podają że po trzydniowym skar-
mianiu 1 1 -tygodnio!\ych indyków rz eżnych pasząz sa-
linomycynąna poziomie 48-]I ppm padnięcia w cią-
gu kolejnych cźerech dni tuczu wynosiły 5,4oń, zaś

Ryc. 6. Obrzęk i przekrwienie nerek, moczowody wypełnione
dużą ilością moczanów

za okres 12 dni- 10,60ń. Zkolei Mazurkiewicz i wsp.
(12) w trakcie badań laboratoryjnych nad ubocznym
wpĘwem salinomyclmy sodowej na indyki odnotowali
spadek spozycia paszy z zawarĘm w niej kokcydio-
statykiem średnio o około 50oń oraztowarzyszący temu
spadek masy ciała ptakow wynoszący u 12-tygodnio-
wych indyczek po 2I dniach obserwacji 34,3%o, zaś
u 16-tygodniowych indyczek 3I,5Yo. Tendencja spad-
ku masy ciała indyków uległa zahamowaniu dopiero
po 1 5 dniach w przsryadku indyczek 1 2 -tygodniowych
i2I dni w przypadku tndyczek 16-tygodniowych.

Koncicki i wsp. (II) uzależniająltczbępadnięć od
okre su skarmi ani a p as zy zaw i er aj ącej ko kcydi o s tatyk
jonoforowy. W stadzte 23-tygodniowych indyków
skarmianych pr zez zal e dwi e j eden dzi eń p aszą zaw ie -
raj ącą salinomycynę w ilości 42,6-50 ,2 mglkgpadnię-
cia wyniosły 6,30^, podczas gdy w stadach indyczek

Tab. 1. Padnięcia i przyrosty masy ciała lS-tygodniowych indyków po zatruciu narazyną

Padnięcia (szt.)

Masa ciała (kg)

Padnięcia (szt.)

Masa ciała (kg)

1373 (31,9%)

601 (14,1%)

Objaśnienie: * wymiana skarmianej paszy



i indorów 45- i 5}-tygodniowych, w ktorych stopnio-
wo w przeciągupięciu dni wprowadzano do zyłvienia
paszę z podwyższaną zawartością salinomycyny
(40-51 mg/kg), w ciągu 6 dni od chwili odnotowania
pierwszych przypadków śmiertelnych padło od 4,3oń
do I5,2oń indyczek i od}I,5%o do 40,30ń indorów.

Bezpieczeństw0 stosOwania i patomechanizm
toksycznego oddziaływania kOkoydiostatyków

jonofotowych u drobiu

Spo środ kokcydio statykow (antybiotykow j onofo-
rowych) u drobiu stosowane są: Avatec (Lasalocyd -
sól sodowa), Aviax (S emiduramy cyna - sól sodowa),
Cygro (Maduramycyna amonu), Elancoban (Monen-
zyna sodowa), Monteban (Narazyna), Sacox (Salino-
mycyna - sól sodowa), Zalecane dawki i przeznacze-
nie Ęch kokcydiostatykow przedstawi a tabela 2.

Kokcydiostatyki jonoforowe są polieterowymi
zw iązkamt syntetyzowanymi przez określone szcze-
py Streptomyces sp. (Avatec, Elancoban, Monteban,
Sacox) oraz Actinomadura sp. (Aviax i Cygro). Mają
one charakter słabych kwasów organicznych o pK,
w zakresie 6,4-6,6. Łatw o tw orzą lipofi lne komplek-
sy z jonami jednowarlościowymi Na- i K* (Aviax, Cy-
gro, Elancoban, Monteban, Sacox) oraz jednowartoś-
ciowymi -Na* i K* i dwuwartościowymi-Ca2 i Mg'*
(Avatec). Powstałe po przyłączeniu kationu komplek-
sy słabo rozpuszczają się w wodzie, natomiast dobrze
-w rozpuszczalnikach organicznych, co warunkuje ich
dużązdolność do przenikania przez błony lipidowe.

Tab.2. Wykaz zarejestrowanych w kraju kokcydiostatyków jonoforo-
wych (15)

zalecana dawka
(na kg paszy)

Avatec ptemiks 15%
(Lasa locyd

- sól sodowa)

Aviax premiks 5,3%
(Semid ura mycyna

- sól sodowa)

Cygro 1%

(Maduramycyna
amonu )

Elancoban 100 premiks
(Monenzyna
- sól sodowa)

Monteban 100 premiks
(N arazyna )

Sacox 1 20
(Sa linomycyna
- sól sodowa)

Kutczęta i indyki
rueźne

Kurczęla
odchowywane na

nioskido,16 tyg.

Kurczęla rzeźne

Kurczęta i indyki
rzeźne

Kulczęta rzeźne

K u rczęta
odchowywane na

nioski do 16 lyg.

lndyki rzeźne
do 12lyg.

Kurczęla neźne

Kutczęta rzeźne

75 mg

75-125 mg

25 mg

5mg

90-100 mg

90 m9

100 mg

70 mg

mg60

5

1

5

3

5

5

Mechanizm oddziaŁyw ania kokcydiostaĘkow j ono-
forowych polega na tworzeniu kompleksów z okreś-
lonymi kationami i transportowaniu tch poptzez bło -
ny komórkowe do wnętrza komórki. Efektem tego
mo gą być zabur zenta w równowadze j onowej i ci śnie-
niu o smoĘ cznym (o smo larno ś ci) komórk i or az zmta-
ny w integralności błony komórkowej. Wnikanie trans-
portowaneg o przez kokcydiostatyki j onoforowe, np.
monenzynę, kationu sodowego pociąga za sobąwzrost
wewnątrzkomórkowego stęzenia j onów wapniowych.
Wzrost koncentracji wewnątrzkomórkowego Ca2* pro-
wadzi do zmian zwyrodnieniowych i nekrozy komó-
rek oraz upośledzenia ich funkcji. Szczególnię wraż-
liwe na toksyczne dawki kokcydiostatykow jonoforo-
\\ych sąkomórki mięśni szkieletowychoraz serca. Im
większe zapotrzebowanie energeĘczne mięśni, łm są
one wrazliw sze, gdy ż wzrost wewnątrzkomórkowe go
stęzenia Ca2* prowadzi do podniesienia współczynni-
ka CalATP. Wzmozonemu transportowi jonów sodo-
!\ych do wnętrza komorki tow ar zy szy akĘw acj a pr ze -
nośnika Na*/H* (NHE) oraz Na*, K* ATP-azy, nato-
miast ich wzmożona aktywność prowadzió lr-.oże do
wewnątrzkomórkowej alkaltzacj t ś ro do wi s ka, sp owo -
dowanej wypĘrvem protonów. Natomi ast w zmożona
aktyrvność Na*, K* NIP-azy prowadzi do obnizenia
poziomu ATP. W badaniach na komorkach mięśni gład-
kich aorty obserwowano, że aktywacja NHE przęz
monenzynę hamuje równocześnie hydrolizę fosfoino-
zyĘdów, wywołaną odpowiednimi agonistami (1, 3,
6, 18).

Uszkodzeniu komórek, zwłaszcza mięśnio-
wych, towarzyszą zaobserwowane w bada-
niach klinicznych zmiany w aktywności nie-
ktorych enzymów wskaźniko!\ych w surowi-
cy. Wczesnym zmianom nekrotycmym w mięś-
niach towarzyszy uwalnianie fosfokinazy kre-
atynowej, ktora jako ęnzym cytoplazmatycz-
ny moze być szybko uwolniona z obumierają-
cej komórki lub komórki o zwiększonej prze-
puszczalności błony, ale enzym ten równiez
szybko usuwany jest z krwiobiegu. Z kolei
aminotrans ferazy, z:właszcza asparaginianowa,
sąuwalniane wolniej, a ich podwyższona ak-
§wność we krwi utrzymuje się dłużej. Wystę-
puje również podwryższona aktywnośó dehy-
dr o genazy mle czanow ęj (2).

Wrazliwość drobiu na kokcydiostaĘki jono-
forowe jest zróżntcowana (ab. 3). Efekt tok-
syczny tych kokcydiostatykow pogłębiająteż
preparaĘ zaburzające funkcj e czynnościowe
wątroby typu - chloramfenikol, erytromycyna,
sulfonamidy, a zwłaszcza tiamulina (4, I4),

podsumowanie

Obr az op i s anych zmlan klinicznych, s ekcyj -

nych i anatomopatologicznych w przebiegu
zatructa indykow narazynąnieróżnj się zasad-
niczo od opisanych przypadkow zatruc mone-



Tab.3. Zakres ubocznego oddziaływania kokcydiostatykówjonoforowych u ptaków (7)

}łazwa handlowa
(sutstancja czynna)

Gatunek ptaków Darłka
(okres stosowania)

Elekty uboczne

Avalec premiks 15%
(Lasalocyd - sól sodowa)

Aviax premiks 5,3%
(Semiduramycyna - sól
sodowa )

Cygro 1%
(Madutamycyna amonu)

Elancoban 100 premiks
(Monenzyna -
sól sodowa)

Monleban 100 premiks
(Narazyna)

K u rczęta

Nioski hodowlane typu mięsnego

indyki

lndyki dorosłe

perliczki

Bażanty

Kaczki i gęsi

Kurczęta rzeźne

lndyki

Kurczęla rzeźne

Nioski hodowlane typu mięsnego
i nioski lowarowe

ln dyki

Petliczki, bażanty, gęsi, kaczki

Kurczęla rzeźne
Kurczęla rzeźne 6-|yg.

N ioski slad reprodukcyjnych

Nioski hodowlane lypu mięsnego

lndyki5-6-|yg,

lndyki 16-i24-1ug,

lndyki 24-tyg.

lndyki dorosłe

pe rliczki

Bażanty

Kaczki rasy Pekin

Kaczki Mulard i gęsi

Kutczęta rzeźne

N ioski stad reprodukcyjnych
i towarowych

lndyki 8łyg.

lndyki 11łyg,

lndyki 22-tyg.

B aża nly

Kaczki tasy Pekin i gęsi

300-400 ppm

1 05-1 25 ppm
(14 dni)

115-,l50 ppm

750 ppm

75-125 ppm

187,5 ppm

75 ppm

1 00-200 ppm

50-75 ppm (4 tyg.)

25 ppm (12 lyg.)

30 ppm (9 dni)

5 ppm
(10 dni-10lyg.)

15 ppm

5 ppm

250-300 ppm (3 tyg.)
LD50 - 200 mg/kg m.c.

88-132 ppm (0-139 dni)

100 ppm (10 dni)

1,93 mg/kg m.c.

4,7 mg/kg m.c.

8,8 mg/kg m.c.

100 ppm

198 ppm
(4 tys.)

200 ppm

100 ppm

,t00 ppm

158-170 ppm

1 00-200 ppm

240 ppm (56 dni)
LD50 - 52 mg/kg m.c.

70 ppm
(7-1 0 dni)

25-40 ppm
(4 dni)

43 ppm

25-40 ppm

(4 dni)

70 ppm

68 ppm (20-28 dni)

Ataxia, brak apetylu, obniżenie masy ciała, podwyższona
śmie rte lność

0bniżenie wylę9owości

Ataxia u samców, obniżenie nieśności, wskaźnika
zapłodnienia i wylęgowości

Zahamowanie wzrostu, gorsze wykorzystanie paszy,

upadki w normie

Brak eleklów ubocznych

Brak eleklów ubocznych

Brak eleklów ubocznych

Brak elektów ubocznych

0bniżenie spożycia paszy i przylostów masy ciała, gorsze

0plerzanle

Btak elektów ubocznych

0bniżenie przytoslów masy ciała, upadki w normie

Brak eleklów ubocznych

W 6. dniu skarmiania paszy wzrosl upadkowości

Brak elektów ubocznych

0bniżenie przyroslów masy ciała i pogorszenie
wskaźników wykorzystania paszy

Blak elektów ubocznych

0bniżenie wskaźnika zapłodnienia

Brak elektów ubocznych

Alaxia po 3 dniach

Alaxia, niedowłady, porażenia, zmiany nekrotyczne
w mięśniach szkielelowych kończyn

Brak eleklów ubocznych

Brak apelylu, obniżenie przyroslów masy ciała, gorsze

wykorzysla n ie paszy, 23"/" ś m ierte lnoś ć

Trudności w oddychaniu i poruszaniu się, podwyższona
ciepłota ciała, śmierć w przeciągu 5-12 godzin

Porażenia kończyn

Brak eleklów ubocznych

Porażenia kończyn

Brak eleklów ubocznych

0bniżenie spożycia paszy i przyroslów masy ciała, stan
zapalny lub zwyrodnienie mięśni szkieletowych

0bniżenie produkcii nieśnej i wylęgowości

B rak a petytu, ataxia, niedowłady, p oraże n ia, op uszczen ie
skrzydeł, lrudności w oddychaniu, biegunka

0biawy jak u ptaków 8-tyg.; śmierlelność 30%

0biawy Iak u plaków 8-ty9.; śmiertelność 69%

Brak eleklów ubocznyth

Brak eleklów ubocznych



Tab. 3. c.d. Zakres ubocznego oddziaływania kokcydiostatykórv jonoforowych u ptaków (7)

Nazwa handlowa
(subslancja crynna)

Sacox 1 20
(Sa lin o mycyna
sodowa)

zynąi salinomycyną sodową. Z poczynionych obsęr-
wacji terenowych wynika, że narazyna jest kokcy-
diostatykiem toksycznym dla indykoą prowadzącym
do wysokiej śmiertelności ptaków, nawet przy krotko-
tr-waĘm jej podawaniu.
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STAN ZAKAZ'NYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw listopadzie 2003 r.-)

1. BSE - stwierdzono w województwie mazowieckim (1-1).

2. Wścieklizna zwierząt domowych - wystąpiła w 4 województwach: kujawsko-pomorskim (2-2),
podlaskim (2-4),warmińsko-mazurskim (3-7) iwielkopolskim (1-1). StwierdzonąJą u 3 psow i 11

sztuk bydła.

3. Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 6 wojewodztwach: dolnośląskim (2-2), kujawsko-
-pomorskim (1-1), lubelskim (2-2), podlaskim (1-1), warmińsko-mazurskim (3-8), wielkopolskim
(7-8).Zanotowano jąu 12lisow, 9 jenotow i 1 kuny.

4. Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w wojewodztwie lubelskim (1 -1 ),

*)w tlau,iasach podano liczbę porviatów i miejscowości, rł,których clroroba została str.vierdzona rv okresie sprarł,ozdawczyrr-t


