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KOKCYDIOZA U DROBIU

Wprowadzenie

Kokcydioza jest rzeczywistym problemem i jedną z najpoważniejszych chorób drobiu na całym 
świecie. Jest powodowana przez pasożytniczego pierwotniaka znanego jako Eimeria, który atakuje 
jelitowe  komórki  drobiu.  Gatunki  kokcydii,  które  zwykle  atakują  drób  to  Eimeria  tenella,  E. 
acervulina,  E.  necatrix,  E.  maxima  i  E.  brunetti. Choroba  charakteryzuje  się  zapaleniem jelit, 
biegunką i śmiertelnością. U ptaka rozwija się niemożność absorbowania składników odżywczych, 
która kończy się utratą wagi i ewentualnie śmiercią.  W utajonej formie choroba objawia się słabą 
wydajnością,  pogorszonym  przyswajaniem  karmy,  gorszym  ujednoliceniem  stada  i  słabym 
wzrostem.  Kokcydia  może  także  uszkodzić  system  odpornościowy  i  uczynić  drób  bardziej 
podatnym na patogeny takie jak Clostridium, Salmonella i E. coli. Choroba ta jest uważana za jeden 
z najbardziej dotkliwych zdrowotnych i finansowych problemów u drobiu, który przyczynia się do 
ogromnych strat u producentów drobiu na całym świecie.

Historia Kokcydiozy

Chociaż kokcydioza jest znana z tego, że dotyka prawie każdy gatunek zwierząt na ziemi, nasze 
pierwsze próby leczenia kokcydiozy datują się od chwili wybuchu epidemii u drobiu około 60 lat 
temu.  W tym czasie  drób był  wciąż jednym z najważniejszych źródeł  mięsa.  Z uwagi  na jego 
dostępność lekiem wybranym do leczenia kokcydiozy był wtedy sulfonamid.  
W trakcie dalszego eksperymentowania producenci drobiu w Stanach Zjednoczonych odkryli  w 
późnych  latach  1940stych,  że  najbardziej  ekonomiczną  metodą  zapobiegania  chorobie  i 
kontrolowania problemu było ciągłe stosowanie sulphaquinoxaliny w karmie kurcząt. To nie tylko 
obniżyło śmiertelność spowodowaną przez pasożytniczego pierwotniaka, ale zmniejszyło również 
zapadalność na tę chorobę u drobiu. 
Od lat 50tych, różnorodne typy środków na kokcydiozę były produkowane z różnych lekarstw i 
chemikaliów. Niektóre ze starszych środków chemicznych takie jak amprolium i nicarbazine są 
wciąż stosowane dzisiaj. Większość z nich nie jest dłużej używana lub dopuszczona do użycia w 
wielu krajach, w związku z udowodnieniem ich toksyczności albo braku skuteczności z powodu 
powstania odporności u kokcydii, którą miały leczyć.



W latach 1970tych została odkryta nowa klasa antybiotyków. Zostały one nazwane jonoforami i w 
końcu  zastąpiły  wcześniejsze  związki  chemiczne.  Jonofory są  wyjątkowe,  ponieważ  pozwalają 
przeżyć i  zakończyć cykl życiowy niewielkiej  ilości pasożytów kokcydii  wewnątrz jelita ptaka, 
umożliwiając ptakom rozwinięcie określonego poziomu odporności. To pozwala na większy stopień 
ochrony  przeciwko  pasożytowi  i  jest  bardzo  skuteczną  metodą  kontroli.  Jednakże,  te  ostatnie 
osiągnięcia wciąż nie były w stanie odwołać się do zagadnienia odporności i wkrótce większość 
gatunków kokcydii rozwinęło odporność na wszystkie jonofory dostępne w przemyśle.  

Bitwa Przeciwko Kokcydiozie

Epidemia kokcydiozy w stadzie drobiu ma wysoce negatywny i finansowy wpływ na stado, jak też 
na producenta drobiu. Pojawia się natychmiast znaczny spadek w liczbach produkcyjnych a okres 
wyzdrowienia i ponownego wmocnienia się po leczeniu jest długi. Niektóre stada nigdy w pełni nie 
zdrowieją,  ani  nie  odzyskują  swojego pełnego  potencjału  produkcyjnego.  Dlatego powszechnie 
uznaje się fakt, że samo leczenie nie może zapobiec stratom ekonomicznym. Jedynym wyborem 
jest zatem zapobieganie chorobie i jest to słuszne założenie dla sektora drobiu. Jednakże skuteczna i 
trwała profilaktyka oraz program kontroli choroby nie są łatwe. 
Kokcydioza  jest  szczególnie  trudna  do  zwalczenia  ponieważ  istnieje  kilka  różnych  gatunków 
Eimeria w terenie. Drób może zostać zarażony przez różne gatunki ponieważ odporność, która się 
rozwija po zarażeniu, jest właściwa tylko dla jednego gatunku. Eimeria  ma bardzo złożony cykl 
życia, który zawiera wiele stadiów rozwojowych wewnątrz komórki nosiciela. Każdy typ Eimeria 
jest zdolny do zarażenia tylko jednego gatunku nosiciela i każdy z nich atakuje inny segment jelita 
nosiciela. 
Choroba  przynosi  straty  dla  producenta  w  postaci  śmiertelności,  obniżonej  wartości  rynkowej 
dotkniętych ptaków a czasami w formie uboju selektywnego lub opóźnienia czasu uboju. Innym 
predysponującym czynnikiem są hodowlane warunki zamknięcia razem nosicieli, co prowadzi do 
zwiększenia liczby oocyst połykanych przez drób ze ściółki. To powoduje zniszczenie integralności 
błony śluzowej jelit i koliduje z przyswajaniem składników pokarmowych, ostatecznie wywołując 
biegunkę,  co z  kolei  powoduje wysokie koszty leczenia.  W końcu wszystkie  te niepowodzenia 
prowadzą do ogromnych strat dla producenta. 
Kolejnym czynnikiem jest wzrost liczby przypadków odporności na lek u szczepów kokcydii w 
terenie.  Konwencjonalne  metody  kontroli  choroby  polegają  na  stosowaniu  określonych 
kokcydiostatyków albo lekarstw kokcydio-zabójczych. Producenci dodają wiele lekarstw przeciw 
kokcydiozie do komercyjnych karm, aby kontrolować okresowo nawracające zagrożenie kokcydią. 
W przypadku salinomycyny stwierdza  się,  że  około  28  dnia  okresu  produkcji  brojlerów spada 
wydajność ptaków otrzymujących leki przeciw kokcydiozie z powodu obecności utajonej formy 
choroby. Jest to typowe zjawisko w warunkach normalnej organizacji, kiedy stosuje się jonofor. 
Aby zapobiec  szeroko rozpowszechnionej  odporności  na  wąski  przedział  dostępnych w terenie 
lekarstw przeciw kokcydiozie,  dietetycy i  weterynarze  uciekli  się  do  wynalezienia  i  wdrożenia 
wielu różnych postaci kompleksowych środków przeciw kokcydiozie i programów rotacji, próbując 
osiągnąć  optymalną  skuteczność  przy  minimalnych  efektach  ubocznych.  Jednakże, 
zaprojektowanie, wdrożenie i nadzorowanie takich programów stało się nadzwyczajnie złożone i 
pełne przeszkód i ryzyka. Na przykład, stada drobiu nie mogą być leczone nicrabazine podczas 
wczesnej  jesieni  lub  wiosny,  ponieważ  nagłe  fale  gorąca  mogą  zakończyć  się  wysoką 
śmiertelnością nawet u młodych ptaków. Aczkolwiek wciąż cenne dla przemysłu, jonofory mają 
również  własny  udział  w  przyczynianiu  się  do  niebezpieczeństwa.  Wykrywalne  poziomy 
pozostałości kokcydiostatyków zostały znalezione w mięsie komercyjnych brojlerów i jajkach. 
Stosunkowo powszechnym problemem, który ma niszczycielskie konsekwencje jest przypadkowe 
nakarmienie  dietą  zawierającą  kokcydiostatyki  zwierząt  nie  będących  jej  celem.  Przykładowo, 
indyki  nakarmione racjami  zawierającymi  salinomycin  mogą napotkać  na  wzrost  śmiertelności, 
podczas gdy hodowlane brojlery karmione racjami zawierającymi nicarbazine mogą być dotknięte 
spadkiem produkcji jaj i płodności.



Niemniej ważne do rozważenia przez producentów są dodatkowy czas i pieniądze, zużyte przez 
wytwórnie karmy na: systemy spłukiwania pozostałości kokcydiostatyków, planowanie i mieszanie 
wielu różnych partii leczniczej karmy oraz próby uniknięcia krzyżowego zanieczyszczenia karmy 
nie zawierającej lekarstw, przeznaczonej na okres wycofania.
Pozostałości  po  lekarstwach,  jeśli  kiedykolwiek  zostaną  one  odnalezione  w  mięsie  drobiu  lub 
jajkach, mogą stanowić poważny problem dla producentów, którzy chcieliby eksportować swoją 
produkcję  do  krajów,  gdzie  ustawodawstwo  nakazuje  brak  leków  i  ich  pozostałości  w  mięsie 
kurcząt i jajach oraz gdzie popyt na taką zdrową produkcję wzrasta.

Szczepienia Na Kokcydię: Dobrodziejstwo czy Zguba?

Oczywiście alternatywnym systemem kontrolowania kokcydiozy jest szczepienie. Obecnie szereg 
szczepionek na kokcydię został opracowany i jest stosowany komercyjnie. Większość szczepionek 
na kokcydię zawiera małą dawkę żywego pasożyta jako kluczowy składnik stymulujący ochronną 
odporność.  Zostały one użyte u milionów kurcząt.  Jednakże,  pasożyt  wciąż może spowodować 
chorobę u zaszczepionych kurcząt, jeśli ich systemy odporności są upośledzone, uszkodzone lub 
zahamowane przez inne zakaźne czynniki.
W praktyce,  ptaki  raz  wystawione na zarażenie  kokcydią  rozwijają  odporność po  około  trzech 
cyklach  produkcji  oocyst.  Chociaż  żywe  lub  osłabione  pasożyty  są  szeroko  używane  jako 
komercyjna  szczepionka,  antygenowa  różnorodność  pomiędzy  gatunkami  Eimeria  obecnymi  w 
szczepionce a tymi w terenie ogranicza skuteczność  komercyjnych szczepionek. 
Za ochronę przeciwko potencjalnemu zagrożeniu jest również cena do zapłacenia. To może mieć 
postać wysokiego kosztu szczepionki,  czasu spędzonego na jej  podawaniu oraz strat  z  powodu 
reakcji na żywą szczepionkę i miejscowych uszkodzeń tkanki przy martwej szczepionce.
Szkody  związane  z  żywą  szczepionką  to:  problemy  z  ujednoliceniem  podawania  szczepionki, 
nadmierne  reakcje  po  szczepieniu,  niepożądane  rozprzestrzenienie  się  wirusów  szczepionki, 
ekstremalne  wymagania  dotyczące  obsługi  szczepionki,  potrzebne  do  utrzymania  żywotności 
organizmów  w  szczepionce  oraz  niemniej  ważne  pojawianie  się  martwiczego  zapalenia  jelit, 
choroby  enterotoksemicznej,  która  zazwyczaj  towarzyszy  kokcydiozie,  powodowanej  przez 
Clostridium  perfringens.  Ujemne  strony  martwej  szczepionki  to  zwiększone  koszty  z  punktu 
widzenia pracy i samej produkcji, wolniejsze nadejście odporności, wąskie spektrum ochrony oraz 
miejscowe uszkodzenie tkanki w miejscu wstrzyknięcia.
Ponadto, nie można całkowicie wyeliminować ryzyka niepowodzenia szczepionki. Niepowodzenie 
szczepionki  pojawia  się,  gdy  w  następstwie  podania  szczepionki,  kurczęta  nie  rozwijają 
odpowiedniej  ochrony i  w praktyce  są podatne  na epidemię  choroby.  Istnieje  kilka czynników, 
wliczając w to: wysoki poziom antyciał matki, różne czynniki wywołujące stres takie, jak krańcowo 
różne warunki środowiska, nieodpowiednie odżywianie, pasożyty oraz inne równoczesne choroby, 
które mogą przyczynić się do niepowodzenia szczepionki.  Nieodpowiednie obchodzenie się lub 
podanie szczepionki również powinno być rozważane.  



Nowa Naturalna Broń: Wojna Botaniczna!
Ale teraz  mamy właściwe rozwiązanie,  produkt  wzorcowy,  który jest  konkurencyjny cenowo i 
działa nie tylko jako zastępstwo dla kokcydiostatyków i antybiotykowych stymulatorów wzrostu, 
ale również dostarcza wiele innych korzyści prowadzących do doskonałej produkcyjności i zdrowia 
zwierząt, co z kolei pociąga za sobą lepszy zysk i wyższy zwrot inwestycji dla producenta drobiu. 
Orego-Stim®  jest naturalnym dodatkiem do karmy używanym w produkcji drobiu na całym świecie. 
Został on obszernie zbadany oraz przetestowany i  jest w stanie zwiększyć wydajność produkcji 
drobiu  przez  poprawę  Współczynnika  Przetwarzania  Karmy  (FCR),  jak  również  zwiększenie 
przyrostu wagi ciała brojlerów. Pomaga również obniżyć śmiertelność spowodowaną przez choroby 
układu  pokarmowego  przez  zapobieganie  występowania  inwazji  patogenu  pokarmowego.  Jego 
aktywne związki skutecznie zabijają mikroorganizmy, do których należą zarówno gram pozytywne 
jak i gram negatywne bakterie, podczas kontaktu z jelitami zwierząt. 

Orego-Stim® jest również zdolny kontrolować kokcydiozę we wszystkich fazach produkcji drobiu. 
W przeciwieństwie do antybiotykowych stymulatorów wzrostu i kokcydiostatyków nie ma dowodu 
na odporność bakterii lub kokcydii przy stosowaniu Orego-Stim®, po prostu dlatego, że jego główne 
elementy  są  fenolowe,  co  czyni  jego  sposób  działania  bezpośredni  i  prosty.  Nie  ma  okresu 
wycofania i Orego-Stim®  może być bezpiecznie używany aż do momentu uboju. 
U ludzi  i  zwierząt,  górna warstwa enterocytów (komórek nabłonka jelita)  jest  stale  zrzucana i 
uzupełniana co 4 do 7 dni.  Orego-Stim® przyspiesza ten naturalny proces odnowy, tworząc wrogie 
środowisko dla cyklu życia kokcydiozy. Zarażone sporozoitami komórki są zatem zrzucane przed 
rozwinięciem  się  stadium  merozoitów,  który  powoduje  główne  kliniczne  objawy  epidemii 
kokcydiozy.  To  zakłóca  cykl  życia  kokcydii,  zapewniając  skuteczną  kontrola  i  zapobieganie 
kokcydiozie. 

Schemat 1. Wpływ Orego-Stim® na enterocyty zarażone sporozoitami wewnątrz kanału jelita.

Schemat (a) pokazuje nie zdefiniowane 
bakterie przed leczeniem Orego-Stim®.

Schemat (b) pokazuje te same bakterie 
po leczeniu Orego-Stim®. Widoczny 
wyraźnie całkowity rozpad komórki.



Szybkie zrzucanie komórek jelitowych również zapobiega grubnięciu jelita spowodowanego przez 
E.  Coli  i  inne  patogeniczne  bakterie,  które  mogą  być  potencjalnymi  wtórnymi  najeźdźcami. 
Dlatego  przyspieszone  tempo  zamiany  komórek  nabłonkowych  przyczynia  się  do  mniejszego 
zakażenia  powstających  enterocytów  i  poprawionej  zdolności  do  absorpcji  składników 
pokarmowych.
Z  drugiej  strony,  Orego-Stim® stymuluje  powstawanie  odporności  przeciw  kokcydiozie  przez 
pozostawienie małych ilości oocyst aby przeszły i ukończyły swój cykl życia w komórkach jelita. 
Dokładnie  tyle  wystarczy,  aby  stymulować  odpowiedź  immunologiczną  poprzez  aktywację 
wywodzącej się z kaletki Fabrycjusza odporności typu komórkowego, która uwalnia makrofagi, 
limfocyty  i  naturalne  zabijające  komórki,  aby  zapewnić  długotrwałą  odporność  przeciw 
kokcydiozie w każdym cyklu produkcji oocyst. 
W tym samym czasie Orego-Stim® może zapobiec występowaniu martwiczego zapalenia jelit , które 
zazwyczaj  towarzyszy pojawieniu się  kokcydiozy u drobiu.  Kolonizacja  jelit  przez  Clostridium 
perfringens  nie  tylko  obniża  przyrost  i  przyswajanie  karmy,  ale  również  kończy  się  wysoką 
śmiertelnością. Orego-Stim®  może  z  łatwością  zabić  Clostridium  perfringens w  jelitach,  w  ten 
sposób zapobiegając dalszym komplikacjom połączonych infekcji. 

W próbie przeprowadzonej w Stanach przez Colorado Quality Research Incorporated, Orego-Stim® 

został  podany  kurczakom,  które  były  zarażone  oocystami  kokcydii,  aby  ocenić  zdolność  tego 
produktu do ochrony przeciwko zakażeniu kokcydiozą w porównaniu do powszechnie używanego 
jonoforowego  kokcydiostatyku,  salinomycinu.  Wyniki  wskazują,  że  Orego-Stim®  zapewnił 
skuteczną ochronę wobec zagrożenia kokcydią.  Poziom ochrony osiągnięty przez grupę Orego-
Stim® był podobny do ochrony zapewnionej przez salinomycin w ilości 55 gramów na tonę.

W tym samym eksperymencie była również oceniona wydajność kurczaków karmionych  Orego-
Stim® przy ekspozycji na martwicze zapalenie jelit.  W tej  części eksperymentu Orego-Stim® był 
porównany z Bacitracin Methylene Disalicylate (BMD). Wyniki pokazały, że Orego-Stim® zapewnił 
skuteczną ochronę przeciwko zagrożeniu martwiczym zapaleniem jelit. Poziom ochrony osiągnięty 
przez Orego-Stim® był podobny do ochrony dostarczonej przez BMD w ilości 27,5 g na tonę.

Schemat 2. Orego-Stim® - Przyrost Wagi (Słupki) 
Przetworzenie Karmy (Krzywa), 11-19 Dni
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Schemat 3. Orego-Stim®  - Wynik Zmian 
Chorobowych w Kokcydiozie,19 Dzień
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Ustalenie Podawania Orego-Stim® w Celu Kontroli Kokcydiozy u Drobiu
Jest  to naszym zaleceniem, aby stale podawać Orego-Stim® jako profilaktykę w celu kontroli  i 
zapobieganiu kokcydiozie, a nie później w wyższych dawkach w celu leczenia. Obecnie są dwa 
schematy  podawania,  jeden  ze  stosowaniem  tylko  Orego-Stim  Liquid®  (OSL)  i  drugi  stosując 
głównie Orego-Stim Powder® (OSP) z pewną ilością OSL.
Schemat A (tylko Orego-Stim Liquid®):
Tydzień 1: Dodaj OSL 300ml na 1000 l wody.
Tydzień 2 i dalej: Dodaj OSL 150ml na 1000 l wody.
Okresy Krytyczne*:Zwiększ dawkę OSL do 300ml na 1000 l wody.
Schemat B (Orego-Stim Powder® plus Orego-Stim Liquid®):
Tydzień 1: Dodaj OSP 300g na tonę karmy razem z OSL 150ml na 1000 l wody.
Tydzień 2 i dalej: Dodaj OSP 300g na tonę karmy.
Okresy Krytyczne*: Dodaj ekstra OSL 150ml na 1000 l wody.

Schemat 4. Orego-Stim® - Waga (Słupki) 
Przetworzenie Karmy (Krzywa), 0-11 Dni

Schemat 5. Orego-Stim® - Przyrost Wagi (Słupki) 
Przetworzenie Karmy (Krzywa), 11-29 Dni

Schemat 6. Orego-Stim® Wynik Martwiczego Zapalenia Jelit, 29 Dzień
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Notatka:
*Okresy krytyczne są zdefiniowane jako okresy stresu i ekspozycji na chorobę, które mogą być spowodowane przez 
szczepienia, transport, zmianę w środowisku, zatłoczenie, zmiany jakości karmy i podobne. 
Okresy krytyczne zwykle prowadzą do spadku konsumpcji karmy, co powoduje dla ptaków utratę ochrony Orego-
Stim Powder®  podawanego w karmie. W tym samym czasie dotknięte stresem ptaki znane są z tego, że piją więcej 
wody podczas krytycznych okresów, zatem dodając Orego-Stim Liquid®  do wody pitnej zapewnia się ptakom 
ochronę, której potrzebują. 
Celem powinno być dostarczenie dodatkowego Orego-Stim®  dla stada, zaczynając 1-2 dni przed nadejściem tych 
okresów krytycznych i kontynuowanie 1-2 dni po nich.



Oświadczenie  o  zrzeczeniu  się  odpowiedzialności:  Informacja  zawarta  w  tym  biuletynie  jest  przeznaczona  do  użytku  
międzynarodowego  i  i  jest  tylko  dla  celów informacyjnych.  Określone  szczegóły  i  umowy licencyjne  mogą  różnić  się  
pomiędzy krajami włącznie z Unią Europejską. Szczegóły sformułowań, wskazówek i zastosowań powinny być sprawdzone 
dla konkretnego kraju


