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Czynnikiem etiologicznym kokcydiozy świń sąpier-
wotniaki należące do gromady Apicomplexa, rzędl
Eucoccidii dae, r odziny Eimeriidae, rodzaj ów: Eim e-
ria i Isospora. Z rodzaju Eimeria u świń najczęściej
występuje 8 gatunków kokcydii, tj,: Eimeria deb]iec-
ki, E. polita, E. scabra, E. suis, E, pelminuta, E. spino-
sa, E. porci, E. neodeb]icki. Ponadto stwierdzane są:
E. cerdonis, E. scrofe, E. guevaraioraz E. szechuanen-
sis gafunek diagnozowany w Chinach (I4).Zrodza-
ju Isosporawystępująu świń 2 gafunki: Isospora suisi
I. a lm aa ta en s i s, z których naj czę ś c tej rc zp o znawany
jest l suis(42,48, 53).

Budowa moilo!ogiczna
Zróżntcowanie kokcydii na poszczególne gatunki

oparto na podstawie wielu parametrów dotyczących
strukfury oocyst i ich rozwoju, d.: wielkości, kształtu,
r o dzaju ś c i any, a także r ó żne go c zasu sp orul acj i, ob e c -
ności mikropyle i ciałkaresztkowego. Wielkość oocyst
w rodzaju Eimeria mieści się w zakresach od 11 do
36 pm długości i od 9,6 do 27 pm szerokości, a w
rodzaju Isosporaod2l do 31,9 pm długości i od 18 do
29 pm szerokości. Kształt oocyst może być owalny,
sub s feryczny, elip s o i dalny lub kuli sty. Ze w zględu na
budowę i barwę ścian oocyst wyodrębniono dwie duże
grupy kokcydii występujących u świń. Pierwsza zntch
to grupa o ścianach gładkich ibezbarwnych (zwana
też,,gnlpą debliecki"). D-gą tw orząkokcydia, któ-
rych oocysty charakteryzująsię ścianami szorstkimi o
zab arw teniu żóŁtaw y m. b runatnym lub b rąz ow awym.
W ażną c e ch ą o dr ó żniaj ąc ą p o szaze gó lne gatunki kok-
cydii j est czas sporulacj i. W temper aturzę 24 -26o C oocy-
sĘ E. debliecki sporuĘąjuz po 4 dniach, aoocysĘ E.
spinosa dopiero po 12 dniach. Natomiast czas sporu-
lacji u I. suis jestkrótszy niżu Eimeia spp.iw tempe-
ratarze 24"C sporuIacja trwa ok. 48 godzin (I2, 29,
42,48,53). Daughsies i wsp. w 1999 r. (7) do różnico-
wania gatunków kokcydii występujących u świń opra-
cowali metodę algorytmów morfologicznych, w któ-
rej poszczególne cechy budowy oocyst (tj. kolor,
kształt, wielkość itp.) przetworzono na wartościlicz-
bowe. Temat ten rozwinęli Plitt i wsp. (44) angażując

do różnicowania oocyst system analizy komputerowej.
S ą to metody bar dzo pr ecy zy jne, klasyfi kuj ące oo cy sty
prawidłowo w 97-I00%o. Natomiast Ruttkowski i wsp.
w 1999 r, @6) do określaniaprzydatności gatunkowej
kokcydii występujących u świń wykorzystali technikę
PCR. Metoda ta umożliwiła skuteczną identyfikację
także oocyst niesporulowanych, uszkodzony ch i znte-
kształconych. Prawidł ow o rozpoznano oocysty, które
były przechowywane przez 31 lat. Wadami tej metody
są duze straty materiału (do 80% oocyst) podczas ko-
lejnych etapów oczyszczania, co znacznie obniżaczu-
łość metody.

Roarój
Cykl rozwoj owy kokcydii ro dzaj u E i m eri a obej mu-

je 3 fazy. Sporogonia, czyli dojrzewanie do formy in-
wazyjnej odbyłva się w środowisku zewnętrznym, na-
tomiast schizogonia, zwana też agamogonią (proces
bezpłciowy) i gamogonia (proces płciowy) przebiega-
jąw organizmte zarażonego zwierzęcia. W fazie spo-
rogonii wyróżnia się stadium sporontu, tj.: oocysta
zaw ięr a j ednoro dną zbitą proto p|azmaty czną mas ę ;

stadium sporoblastóą które charakteryzuje się wytwo-
rzeniem 4 kulistych sporoblastów i stadium sporocyst,
gdzie sporoblasty przekształcają się w 4 sporocysty.
Ostatnim etapemjest stadium sporozoitów. W stadium
tym powstająwrzecionowate sporozoity, po 2 sporo-
zoity w każdej sp orocyś cie. P o tych przemianach o ocy-
sta staje się inwazyjna. Sporulacjazależnajest odwielu
c zynników, z który ch do najw ażniej szych należą wi l -
gotność, temperatura i obecność tlenu. W przewodzie
pokarmowym zarażonej świni dochodzi do ekscysta-
cji, czyliuwolnienia sporozoitów z oocys§. Proces ten
przebiega pod wpływem soku żołądkowego, żółci i
enzymów trzustkowych aktyr,vuj ących sp orozo iĘ (2 8,
43). Sporozoity wnikają do komórek nabłonka kosm-
ków jelita cienkiego, gdzie rosną iprzybierającksztaŁt
kulisty przekształcają się w schizonty. Ze schizonta
po wielokrotnych podziaŁach powstaj ą wrzecionowa-
te merozoity, które niszcząkomórki nabłonka. Mero-
zoity dostając się do światłajelita, wnikajądo nowych
komórek nabłonkowych. Według Tubbsa (51) ten pro-



ces bezpłciowego rozmnażaniamoże powtarzać się 3

razy, a\e nie jest to regułą. Po etapie rozmnażantabęz-
płciowe go następuj e faza płciowa ( gamo gonia). C zę ść
merozoitów w komórce żyr,viciela przekształca się w
kuliste makrogamety i wydłuzone, wiciowate mikro-
gamety. Po ich połączeniu powstaje zygota, zwana
oocystą która jest wydalana zkałemna zewnątrz.

Kokcydia z rodzaju Isospora charakteryzuje cykl
rozwojowy bardzo podobny do kokcydii z rodzaju
E i m eri a, j e dnak p ewne c e chy wy r aźnte o dr ó żntają te
dw a r o dzaj e . O o cys ta Is o sp ora zaw ier a 2 sp oro cy sty,
akażda sporocysta po 4 sporozoity (29). W trakcie
p ierwsze go p o działu fazy b ezpłciowej u l surs wystę -

puj ą ch.arakterystyczne dwuj ądrowe meronty or az łą-
czącę się w pary merozoity (21 ,32). Zjawiska tego nie
stwięrdzon o u E imeri a spp. Istniały przypuszQzenia,
że częśc sporozoitów i merozoitów Isospora suismożę
opulszczacjelito i umiejscawiać się w tkankach. Jed-
nak nie zostało to potwierdzone doświa dczaInte (6, 43 ,

49).

Występowanie

Występowanie kokcydii u świń stwierdza się na ca-
łym świecie, jednakże ekstensywnośc inwazji i skład
gatunkowy kokcydii w dużej mięrzę zależąod wieku
zarażonychz-łvierząt.Jakwynikazprzeglądupiśmien-
nictwa u prosiąt ssących najczęściej występująkokcy-
dia z gatunku Isospora surs. W Islandii stwierdzono
kokcydia u23Yo prosiąt, a w Danii, Szwecji, Finlan-
dii, Norwegii odpowiednio l2I,22, 4, Ioń, z częgo
ogromną większość stanowiła I. suis (26). Z badań
przeprowadzonych przez Eyskera (i3) dotyczących
występowanta I. suisltprosiąt ssących wynika, że pro-
sięta w ponad połowie przebadanych ferm wykarywaĘ
zarażęntę tym pierwotniakiem. W Niemczech bada-
nia przeprowadzone w 1996 r. (39) i 1999 r, (34) u 2-
4-Ęgodniowych prosiąt wykazĄ występowanie I. suis
w I8-54Yo. Oocysty I. suis w tej grupie wiekowej
stwierdzano na Białorusiu 5-I7Yo prosiąt (20), w Pa-
pui Nowej Gwinei l I0oń (52), w Brazyllil24%, (47),
na Kubie u ]Yo (23), ana terenie byłej Czechosłowa-
cji ażu 62% (25). Natomiast u prosiąt odsadzonych i
tuczników stwierdza się częściej kokcydia z rodzaju
Eimeria. Badania przeprowadzone w Australii wyka-
zały tnwazję Eimeria spp.(E. scabra, E. deb]iecki,
E. neodeb]iecki, E. suis, E. porci, E. spinosa) u 42oń
zwierząt z tej grupy wiekowej, a I. suis ĘIko u 60ń
(38), W Indiach stwierdzono kokcydia l3lońprzeba-
danych świń i najczęściej występował gatunek E. de-
b]iecki, a tylko zn7komączęść stanowił gatunek I. suis
(4). Podobne proporcje pomiędzy gatunkami kokcy-
dii prezentuj ą wyniki b adań przeprowa dzony ch w P a-
pui Nowej Gwinei (52). W Zimbabwę wśród 8 gatun-
kow z rodzaju Eimeria,wyraźnie dominował E. de-
bliecki(5|).U świń dorosĘch gatunek L suis jest stwier-
dzany tylko sporadycznie, podczas gdy Eimeria spp.
występuje dość powszechnie. W USA oocysty Eime-
ia spp. występowały w 10-900ń, a I. surstylko w 0,4-
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I,2oń przebadanych macior ( 1 1, 3 1 ). Podobnie w Szwe-
cji ponad połowa macior z przebadanych stad wyka-
zywałainwazję Eimeria spp., atylko 20ń I. suis (37).
Natomiast w badaniach przeprowadzonych na Kubie
nie stwierdzono oocyst I. suis u macior (23). Zwraca
uwagę fakt, że ni ekiedy pro si ęta z k|intcznąp o stac ią
kokcydiozy wywołaną przez I. sur's pochodząod ma-
cior, u których w kale nie są stwierdzanę oocysty I. suis,
a jedynie oocysty kokcydii z rodzaju Eimeria nawet
w duzych ilościach (od 15 900 oocyst/g kału) (37). Ba-
dania Roepstorffa i wsp, (45) skoncentrowane na wy-
stępowaniu poszczególnych gatunków kokcydtt w roż-
nych grupach wiekowych świń wykazaĘ, że u prosiąt
ssących I. suis stanowiła 960ń ogółll wykrytych kok-
cydii, u prosiąt odsadzonych 67oń, u tucznikow 40-
57 oń, a l doro sĘch świń tylko 3Yo, J ak v,ryn;ka z pr ze d-
stawionych danych u prosiąt ssących przeważa I. suis.
Natomiast u rwterząt starszych, tj . : u warchlaków, tucz-
ników i świń dorosłych, dominuje rodzaj Eimeria,
zktórego najwyższy odsetek stanowi E. deb]iecki,
a stosunkowo w małym procencie występuje I. suis.

Pierwsze dane na temat występowania kokcydii
u świń w Polsce pochodzązbadańKamyszka z1964 r.

(22). W tym samym roku Pastuszko (40) stwierdziła
występowanie 3 gatunków Eimeria spp.(E. deb]iecki,
E. polita, E. scabĄ u świń z województw olsztyń-
skiego, lubelskiego i warszawskiego. Szersze badania
na ten temat przeprowadzlł Janeczek w 1967 r. (18)
t wykazał występowanie 5 gatunków kokcydlt: E. de-
b l i e cki (3 3,6oń), E. p ol i ta (9,9Yo), I. s u i s (2,6oń), E. s c a -

bra (I,7 Yo), E. s pinosa (0,4%). Badanta z I98I r. (50)
oraz podobnę z 1995 r. (2) dowiodły występowania
w Polsce 6 gatunków kokcydii u świń, a mianowicie:
E. deb]iecki, E. perminuta, E. scabra, E. polita, E. spi-
nosa, I. surb, Najczęściej, u ok. 22oń świń, stwierdza-
no E. deb]iecki,a I. suiswykazano tylko u ok. 3% świń.
Niska ekstensywność l suis przedstawiona w bada-
niach przeprowadzonych w Polsce wynika zapewne
z faktu, że ntę obejmowały one grupy prosiąt ssących.
u których inwazjata jest najpowszechniejsza i najnie-
b ezpieczniejsza. Gatunek L s u i s występuj e naj c zę ś ci ej

w duzych fermach specjalizujących się w chowie in-
tensywnym. Badania przeglądowe przeprowadzone
w krajach skandynawskich wykazały tnwazję I. suis
u ok. ]%o prosiąt pochodzących ze stad ltczących do
50 macior, natomiastwwiększych liczących 100 i wię-
c ej macior inw azj ętę stwierdzo no u 3 4,3%o pro siąt (2 6).

Stosunkowo wysoką ekstensywność inwazj i I. suis
w dużych, nowoczesnych fermach wykazali takżę inni
autorzy (20,23,25,34). Ponadto Varghese (52) stwier-
dził występowanie I. suis u macior w fermach, a nie
stwierdził oocyst tego gatunku u macior utrzymywa-
nych w gospodarstwach indywidualnych.

0biawy

Należy zaznaczyó, że tnwazja kokcydii z rodzajl
Eimeria, stwierdzana u świń starszych, w większości
przyp adków ma przebieg b e zobj awowy. Natomiast u



prosiąt występuje często kliniczna kokcydioza, a jej
głownąprzyczynąj est Isospora sars. Choruj ąz regńy
prosięta ssące w wieku 5-14 do 2I dni(17,27 ,56-58).
Zachorowalność jest wysoka i wynosi 90-100% pro-
siąt w miocie, a śmiertelnośćprzy silnej inwazjimoże
dochodzić do 20% (4I,54). Podstawowym objawem
choroby jest biegunka, która w początkowej fazie in-
wazjtjest wodnista potem staje się najczęściej pasto-
wata. Barwa kału biegunkowego jest przeważnie żóŁ-
ta, zielonkawa, czasem szata lub brązowawa (34).
Mogą wystąpić wymioty. W wyniku biegunki i wy-
miotów następuje odwodnienie, spadek przyrostów
masy ciała i wychudzenie. Bezpośrednią przyczyną
tych objawów jest destrukcyjnę działanie form rozwo-
jowych kokcydii na nabłonek jelita, co m.in. prowa-
dzi do skrócenia lub całkowitego zaniku kosmków jeli-
towych. Nalezy zaznaczyó, żę u ozdrowieńców kosmki
nie wracajądo swej pierwotnej długości, co powoduje
upośledzenie wchłaniania i rozwój takich prosiąt w
stosunku do tych, które nie przebyĘ inwazji jest znacz-
nie opóźniony. Ubytki nabłonka są także doskonałą
bramą wejścia dla innych patogenów. Na uwagę za-
sługuje fakt, że oseski podczas klinicznej kokcydiozy
wywołanej przęz I. suis często nie tracą apetyfu i nie
przerywająssania (35).

Pnebieg chotoby
W przebiegu kokcydiozy brak jest objawów pato-

gnomonicznych, W związku z tym, aby potwierdzić
lub wykluczyć kokcydiozęnależy wykryć oocysty w
kale lub formy rozwojowe w nabłonku jelit. Podsta-
wowymi i naj p opul arni ej szymi badaniami pr zy ży cio -
wymi stosowanymi w diagnostyce kokcydiozy świń
są badania koproskopowe mające na celu stwierdze-
nie oocyst w kale. Próby kafu pobiera się bezpośred-
nio z prostnicy od 10-14-dniowych prosiąt z objawa-
mi biegunki. Próby pastowatego kafu sąbardziejuży-
tęcznę w diagnostyce niż kału wodnistego (27). Wy-
krywalność kokcydiozy jest tym wyższa im wyższa
jest liczba pobranych próbek (przez pobranie próbek
z I-2 miotow ze stada wykryto inwazjęw 32%o prze-
badanych stad, a przy pobieraniu próbek z ponad 10
miotów ze stada inwazję stwierdzono w 90%) (26).
Lindsay (27) zalecaprzebadanie co najmniej 10 mio-
tów w okresie 2-3 dnt, natomiast Mundt (35) uściśla
to do ok. 5-I0% miotów w stadzie. Z każdego miotu
pobiera się kał od 3-4 prosiąt, Próbki z tego samego
miotu mogą być traktowane jako próbka zbiorcza.
Najczęściej stosowanymi metodami są metody flota-
cyjne jakościowe i ilościowe (16, 54,56). Innąmeto-
dą koproskopową polecaną przez Lindsaya, która
umożliwia uniknięcie niedo godn ości związany ch z
tłlszczem w odchodach noworodków jest mikrosko-
powe badanie bezpośrednichrozmazów kału. W przy-
padku gdy ltczba oocyst wynosi co najmniej 10 000-
100 000 w gramie kału prosiętamożnauznać za chore
na kokcydiozę, chociaż nie jest to regułą gdyż wystę-
pują duże rożnice indyrvidualne. Badania koprosko-

powe zawodząwe wczesnej, ostrej fazie inwazji, gdy
występują objawy chorobowe, a oocysty jeszcze nte
są wydalane. Okres prepatentny w przypadku I. suis
wynosi ok. 5-7 dni (42,48, 53). W tym okresie jedy-
nie poprzez badanie sekcyjne możliwe jest wykrycie
innych niż oocysty form rozwojowylh, za pomocą
wymazu lub zeskrobiny zbłony śluzowej jelita cien-
kiego barwionych metodąGiemsy, Wrighta, Diff Qu-
ick lub ptzez badanie histologiczne błony śluzowej
jelita. Stwierdza się wówczas wrzecionowate mero-
zotty i kuliste schizonĘ lub stadia płciowe. U osobni-
ków intensyłvnie zarażonych pojawiają się widoczne
w badaniu sekcyjnym włóknikowo-martwicze naloty
na śluzówce jelita cienkiego. Występująone u ok. 20oń
zarażonych prosiąt (1], 49, 54). Zmtany krwotoczne
w przebiegu inwazji I. suisw warunkach naturalnych
i eksperymentalnych nie byĘ stwierdzane (27).

Leczenie

W przypadku wystąpienia klinicznej kokcydiozy
stosowane jest leczenie. W poszukiwaniu skuteczne-
go śro dka do zw a|czania kokcydiozy u świń podej mo -
wano próby z kokcydiostatykami stosowanymi u dro-
biu. D o św tadczalne po danie zar ażonym pro siętom
monenzyny, a takżę furazolidonul przez badaczy kana-
dyjskich (8, 15) nie przyniosło zadowalających wyni-
ków U prosiąt leczonych amprolium uzyskano także
jedynie nlęznaczny spadek liczby wydalanych oocyst
przy zachowanych objawach klinicznych (15). Pozy-
tywne rezultaty natomiast osiągnął Jafusević (I9,2I),
który po czterech dniach podawania preparatu zawte-
rającego robenidynę nie stwierdził oocyst w kale za-
rażonych i leczonych prosiąt. Autor ten dowiódł też
efekĘwno ś c lęczęnta metronidazo lem (2 0). Madsen i
w sp. ( 3 3 ) p rz ete stow ali pr ep ar at zaw ter aj ący dę clazu-
ril i podając go doustnie prosiętom trzeciego, piątego
i siódme go dnta Ę cia uzyskali lep sze pr zyr osĘ, mniej -
szą śmi ertelno ś c i v,ryruźnie ntższąliczbę o o cyst w kal e,
w porównanfu z grupąotrzymljącą placebo. Najlep-
sze r ęzulta§ uzy skano s to suj ąc prep arat zaw ier aj ący
toltrazuril. Sub stancj a ta niszczy wszystkie stadia kok-
cydii (płciowe i bezpłciowe). Toltrazuril podany pro-
siętom tylko jednorazowo skutecznie zwalcza tę in-
wazję (3, 10, 35, 36).

Zapobieganie

J e dnąz meto d zap obte gani a kokcydi o zi e pro s i ąt j e st
podawanie leków przeciwpierwotniaczy chmaciorom.
Lindsay (30) uzyskał znaczną redukcję wydalania
oo cyst i zmniejszenie obj awów b iegunkowych, w sto -
sunku do grupy kontrolnej, u prosiąt pochodzących od
macior, które otrzymywały amprolium I Ędzieńprzed
i 2 tygodnie po oproszeniu. Odpomość przeciw kok-
cydiozie nie jest biemie przenoszona na prosię przęz
siarę i mleko maciory (1), Podstawąodporności prze-
ciw kokcydiozie u świń jest układ odporności nieswo-
istej, a pr ze ciw ciała p e łni ą Ęlko marginalną r olę (2 4) .

W tym wypadku swoista stymulacja odporności hu-



moralnej poprzęz szczeprcnia prosiąt lub macior nie
moze być skuteczna. Dlatego też podstawowąmetodą
zapobiegania kokcydiozie świń są odpowiednie zabiegi
s anitame, zmniej szaj ące mo ż 1 iwo ś c zar ażenia pro s i ąt
oocystami, poprzęz systematyczne mechaniczne usu-
wani e zanle czy szczeń t zmywani e koj c ów gorąc ą w o dą
(powyżej 80'C) pod wysokim ciśnieniem, Ze wzglę-
du na duża odporność oocyst kokcydii na czynniki
chemiczne i ftzyczne, eliminacja ich z otoczenia jest
trudna. Właściwą skutecznośc niszczenia oocyst osią-
gająmetody dośc ekstremalne, nie wszędzie możliwe
do wykonania, takie jak np. opalanie pomieszczeń
p alnikami gazory mt ( 5 5 ). Oporno ś ć oocyst warunkuj e

spe cyficzna budowa ś ciany składaj ącej się z zewnętr z-
nej części lipidowej, stanowiącej główną barierę
ochronną i wewnętrznej glikoproteinowej (43). Dlate-
go w niszczęniu oocyst większość środków dezynfe-
kującychjest nieużyteczna, Skuteczny okazał się śro-
dek dezynfekcyjny składający się z dwóch preparatów.
Pierwszy - to chloręk amonowy i substancja po-
wierzchniowo czynna natomiast drugi wodorotle-
nek sodowy i dichlorofen. WspółdziŃantę tych prepa-
ratów umozliwia przeniknięcie i rozerwanie ściany
oocysty oraz całkowite jej zntszczenie (55).

Jak wynika z pr ze glądu p i śmi enni ctw a, ko kc y dto za
świń jest problemem, którego nie mozna lekceważyc,
a zagrożenie ze strony tej inwazji wzrasta wraz z in-
tensyfikacj ą hodowli trzody chlewnej.
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