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Effioieney of lmmucox in pleuenting coccidiosis in hens

Summary

The purpose of the study was to determine the efficiency of two vaccines: Immucox C I and Immucox C II
used for immunizing broiler chickens and reproductive chickens against coccidiosis. Two experiments were
carried out on male broilers and two flocks of young Cobb 500 and Starbro fema|e chickens. The broilers were
kept in a floor system and fed on industrial mixtures free of coccidiostats. Immunization against coccidiosis
was performed on day 5 of breeding. The tests on broilers were carried out on 270 mal'e chickens randomly
selected into 3 groups (90 birds in each). Group I was immunized with Immucox C I. Group II was served feed
containing coccidiostat Diclazuri|. Group III was the control group (neither immunized nor fed Diclazuril).
Six-week observations included: clinical health of the birds, productive indices (body weight gain, feed
conversion rate, mortality rate), oocyst counts per g of faeces (at one-week intervals). Additionally, a challenge
was performed in week 3 and 5 of breeding. The challenge in week 3 contained a mixed culture of invasive
Eimeria oocysts (250 000 per bird). The Antigen composition of the challenge performed in week 5 was the
same as that of the vaccine, but the dose was doubled. The experiments on Cobb 500 and Starbro female
chickens were conducted in field conditions. observations on the farm of cobb 500 chickens were extended to
16 weeks, while those on the farm of Starbro chickens were extended to 10 weeks.In general, the measure-
ments included the same parameters as those taken from broilers, but the challenge with Eimeria sp. was done
on Cobb 500 female chickens at 10 and 16 weeks of age. The control group consisted of birds from another
farm which had been fed on Amprol plus coccidiostat. Vaccinating broilers with Immucox C I prevented the
birds from catching clinical coccidiosis and did not reduce their growth rate and plumage. The challenge of
3-week-old male chickens reduced lesions in the alimentary tract by 31"ń and oocyst count by 64Yo, while the
feed conversion rate was improved by 14o/o. The same parameters analyzed in chickens aged 5 weeks were
even better (51r 47 and about 4l7o, respectively), despite a double dose of Eimeria sp. oocysts. Immucox C II
also proved to be effective in preventing coccidiosis in reproductive chickens.
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Praca oryginalna

W intensyrvnej produkcji drobiarskiej, cechującej
się duzą komasacj ą drobiu na ograniczonej powierzch-
nt, poza chorobami zakażnymi ciągle jeszcze duże
zagrożente stanowi kokcydioza. Straty ponoszone na
tle kokcydiozy w produkcji klrcząt rzeżnych w Sta-
nach Zjednoczonych szacowane są ił, skali roku na
około 1 mld dolarów (7).W Holandii obntżenieprzy-
chodów w produkcjikurcząt rzeżnych na tle subkli-
nicznej kokcydiozy wynosi około 3 centy w przeIicze-
niu na jednego ptaka (22). Z kolei nakłady na profi-
laktykę kokcydiozy w tej gaŁęziprodukcji drobiarskiej
sięgająw skali roku około 300 mln dolarów USA (16).

Zwalczanie kokcydiozy u drobiu opiera się głownie
o chemiopro fi laktykę i immunoprofi laktykę. Pierws za
z metod polega na stałym podawaniu ptakom prepara-
tów kokcydiostatycznych w skarmianych mies zankach
p aszowych. Kurczętom r zeźnym p o daj e się kokcydio -

statyki pr zęz c Ą okre s tuc zlJ, z uw z ględni eni em okre -

su karencji . Z kolęi uk,rcząt ptzęznaczonych do re-
produkcji i uzytkowania towarowego (chów podłogo-
wy) przez okres 8-16 tygodni.

Na rynku dostępnych jest wiele kokcydiostaĘków.
Nie wszystkie one jednak spełniająwymogi efektyw-
nych i bezpiecznych leków. Chemioprofi laktykę kok-
cydiazy w duzym stopniu komplikuje zjawisko wy-
kształcanta się u terenowych szczepów kokcydiow
lekooporności na stosowane preparaty (1-3, 9, 10).

Immunoprofilaktyka kokcydiozy w warunkach kra-
jowych ma jeszcze ograniczone zastosowanie. Nato-
mi ast c or az szerzejj e st sto s ow ana na świe cie, zwłasz-
cza w odchowie kurcząt przęznaczonych do użytko-
wania reprodukcyjnego i towarowego. Pierwsze ob-
serwacje nad mozliwościąwykształcęnia się u kurcząt
odporności przeciwko kokcydiozie poczynił Johnson



w 1921 r. WykazŃ on, że ptaki po przechorowaniu
kokcydiozy byĘ odp ome na p onown e zar ażęnie E im e -
ria sp. W prakĘce jednak czynnę uodpornianie kur-
cząt przeciwko kokcydiozie datuje się dopiero od
19 52 r,,d. wprowadzenia na 4mek amerykański szcze-
pionki Coccivac (Stervin Lab, Inc,). Coccivac, j aktęż
kanadyjska szczepionka Immucox (Vetech Lab. Ltd.)
zawierują żywe, patogenne szczepy kokcydiów.

Na rynku europejskim dostępne sąszczepionki prze-
ciwko kokcydiozie kur Paracox (produkcji Pitman-
Moore, Anglia) orazLivacox D, Livacox T i Livacox Q
(produkcji Biopharm, Czechy). Wymienione szczę-
pionki rekomendowane są zarówno dla kurcząt rzeź-
nych, jak też kurcząt odchowywanych na nioski.
UĘte w Ęch szczepionkach szczepy kokcydiów są
atenuowane. Uzyskano je drogą selekcji w kierunku
skróconego okresu rozwoju lub też,jak w przypadku
E. tenella zawartego w szczepionce Livacox,poprzęz
p asazowan tę na zar o dkach kurzych.

C elem badań było okre ś l enie przy datno ś c i 2 wersj i
szczepionki Immucox (produkcji Vetech Lab. Ltd.,
Kanada) do immunoprofilakĘki kokcydiozy u kurcząt
rzeżny ch i kur cząt pr zęznaczonych do uzytkowania
jako nioski reprodukcyjne i towarowe.

Mateliał imetody
Całość badań przeprowadzono w formie 2 eksperymen-

tów na kogutkach brojlerach ISA oraz 2 stadach kurek
hodowlanych (Cobb 500, Starbro). Ptaki utrzymywano sys-
temem podłogowym i żywiono standardowymi mieszan-
kami przemysłowymi pozbawionymi kokcydiostatyków pa-
szowych. Program immunoprofi l aktyki dla poszczególnych
gatunków drobiu przyjęto wg Firmy Intervet (Holandia).
Uodpamianie ptaków przeciwko kokcydiozie przeprowa-
dzono w 5. dniu odchowu. CharakterysĘkę uzytych wersji
szczepionki Immucox przedstawia tab. 1. Szczegółowy za-
kres badań, jak tez uzyskane wyniki podano w odniesieniu
do poszczególnych gatunków drobiu.

Kurczęta rzeźne. Badania wykonano w formie testu
kurnika na 2]0 kogutkach rzeżnychlSA przydzielonych
losowo do 3 grup (każda grupa w 3 podgrupach) według
poniższego układu: gr. I - ptaki uodpornione szczepionką

Tab. 1. Charakterystyka szczepionek przeciwko kokcydiozie
użytych do uodpornienia kurcząt

Immucox C l , gr. II - ptaki przez caĘ okres odchowu otrzy-
mywĄ w skarmianej paszy kokcydiostaĘk diklazuril (Cli-
nacox Ioń), gr.III - kontrola (ptaków nie uodparniano ani
nie podawano im kokcydiostatyku).

ZaWes badań obejmował: obserwacje kliniczne stanu
zdrowotnego ptaków oraztempa ich opierzania, rejestra-
cję codziennych padnięó oraz badania diagnostyczne pta-
ków padłych, okresową kontrolę przyrostów masy ciała
(po zakończeniu zywienia mieszanką starter oraz grower),
rejestrację spozycia paszy oraz wyliczenie wskaźnika
wykorzystania paszy,kontrolę wydalania oocyst (w przeli-
czeniu na 1 gram kału) prowadzonąw odstępach tygodnio-
wych do 6. tygodnia tlczll oraz zarażenie kontrolne pta-
ków inwazyjnymi oocytami Eimeria sp. w wieku 3 i 5 ty-
godni.

Zarńenie kontrolne ptaków (challenge) wykonano w for-
mie testu bateryjnego. Do zarażenia wybierano losowo
zkażdej podgrupy po 5 ptaków. W 3. tygodniu odchowu
uzyto do zarażeńmięszanąkulturę inwazyjnych oocyst kok-
cydiów (skład antygenowy identyczny jak w szczepionce
Immucox Cl), w dawce 250 tys./ptaka, zaś w 5. tygodniu
zycia dawka oocyst była dwukrotnie wyższa. Produkcję
oocyst w teście bateryjnym zarażeniakontrolnego określa-
no uwzględniając ostatnie 3 dni testu, zaś zmiany morfolo-
giczne w przewodzie pokarmowym ptaków oznaczano
w skali 4-punktowej według Johnsona i Reida (12).

Uzyskane w badaniach dane liczbowe opracowano sta-
tystycznie metodą analizy wariancji wg programu Statgra-
phics 3.0. Istotność różnic pomiędzy wartościami średnimi
oceniono przy poziomie ufności p < 0,05.

Kurczęta stad reprodukcyjnych. Badania przeprowa-
dzono w warunkach terenowych w 2 fermach k,wczaJ
odchowywanych na nioski reprodukcyjne, tj. Cobb 500
i Starbro. W pierwszej fermie obserwacje prowadzono do
16. tygodnia odchowu, zaś w fermie drugiej do 10. tygod-
nia życia. Ptaki żywiono standardowymi mieszankami
DKM-1 (0-B tygodni odchowu) i DKM-2 (9-10-16 tygod-
ni). Zakres badań był zbliżony do podanego dla lcurczaJ
rzeżnych. Do zarażenia kontrolnego ptaków inwazyjnymi
oocystami Eimeria sp. użyto kurek Cobb 500 w wieku 10
i 16 Ęgodni.

Zarażęnie kontrolne (challenge) wykonano w formie
testu bateryjnego. Do zarażeńwybierano losowo po l5 pta-
ków w 10. i 16. tygodniu odchowu na fermie 1 (Cobb 500),
dla kontroli zakupiono identyczną liczbę ptaków z inne1
fermy, w której stosowano chemioprofilaktykę kokcydio-
zy (Amprol plus). Sposób zarażenla ptal<ów inwazyjnymi
oocystami Eimeria sp. oTaz warunki przeprowadzenia
testu i obliczeń statystycznych były identyczne j akw przy-
padku kur cza! r zeżny ch.

Wyniki iomówienie
Kurczęta rzeźne. W trakcie 4}-dniovr,ych obserwa-

cji nie stwierdzono klinicznych przypadków kokcy-
diozy. Ptaki rozwijaĘ się prawidłowo. a odnotowane
upadki byĘ natle zakażeń laseczkami beztlenowymi
(wrzodziejące zapalenie j elit). Uzyskane wyniki od-
chowu ptaków obrazuj e tab. 2. Z danychtych wynika,
żę zarówno w 2I., jak też w 45. dniu odchowu nie
stwierdzono statystycznie istotnych różntc między gru-

Skład anlygenowy

E. aceruulina

E. brunetli

E. maxima

E. necatrix

E, tenella



T ab. 2. Wyniki o dchowu ko gutków r zeźny ch uo dp o rnianych
Immucoxem Cl oraz otrzymujących w skarmianej paszy kok-
cydiostatyk Diclazuril

Tab. 3. Średnia liczba oocyst (x 10') w 1 g kału kogutków
rzeźnych

Objaśnienie: a,b-istotnośćprzy p < 0,05

I4oń, zaś wskaźnik wykorzystaniapaszy uległ pogor-
szeniu o około 5%o. Gorsze wyniki produkcyjne w gru-
pie kontrolnej ptaków pod koniec tuczlJ,w kontekście

Objaśnienie: a, b, c - istotność przy p ś 0,05

anatomopatologicznych w przewodzie pokarmowym,
niższąo około 640ń produkcją oocyst orazIepszym
wskaznikiem wykorzystania paszy (I 4%) - tab. 4.

Zkoleiu ptakow S-tygodniowych, mimo dwukrot-
nie wyzszej dawki oocyst inwazyjnychEimeria sp. ana-

lizowane parametry b yĘ j eszcze korzystniej sze. W po -

Objaśnienie: jak w tab. 3

Tab. 5. Wyniki odchowu kurek Cobb 500 (n = 11 300) i Star-
bro (n : 5611)

no w tab. 5. W obu fermach ptaków nie odnotowano

2,08b
1,90

6,00
6,67

Masa ciała ptaków (g) w:

21 . dniu

42. dniu

Wskaźnik wykonyslania
paszy (kg) za okres
skarmiania:

- mieszanki stańel
- mieszanki Growel

Wskaźnik śmiertelności (%)

za cały oktes odchowu:
szl.

Tab. 4. Wyniki zarażenia kontrolnego Eimeria sp. 3- i S-Ęgodniowych kogutków rzeŹnYch

l (lmmucox G1)

ll (Diclazurit)

lll (Kontlola)

l (lmmucox Gl)

ll (Diclazuril)

lll (Konllola)

Średnia masa ciała (9) w:

8 lys.
16 tys.

Poblanie paszy (kg) za okres:
0 -8 tys,
9-10 tyo.
9-16 tyg.

Padnięcia i wybtakowania za

cały okres odchowu:
szt.
ollo

1116 (870)-
1 800 (1 570)-

2,40 (2,30)-

3,72 (3,31 )-

265
2,35 (3,0)-

768 (780-800)-

940 (960_1000)-

1,99 (2,32)-
0,67 (0,82),

107
1,91 (2,4)-

Objaśnienie: x - warlości nomat},vlTle



Tab. 6. Średnia liczba oocyst (x 103) Eimeriasp. w 1 g kału kurek stad Cobb 500 i Starbro

Tab. 7. Wyniki zarażenia kontrolnego Eimeria sp. 10- i l6-tygodniowych kurek Cobb 500

Objaśnienie: jak w tab. 2

l (lmmucox C2)

ll konllola
(Amptol plus)

l (lmmucox C2)

ll Kont]ola
(Amplol plus)

klinicznych przypadkow kokcydiozy. Większość strat
mińa miejsce w początkowym okfesie odchowu na
tle zapalenia pępka i woreczka zołtkowego oraz.vqy-
brakowań selekcyjnych. Ponadto w stadzie kurek Cobb
500 wystąpiĘ zwiększone upadki na tle stafulokoko-
zy.Uzyskane w obu stadach kurek wskaźniki produk-
cyjne nie odbiegĄ jednak istotnie od normatywnych.
Wyższe od normatywnych masy ciała kurek Cobb 500,
zaś niższę kurek Starbro naleĘ przypisać nieadekwat-
nemu zywieniu ptaków do wymaganego tempa wzro-
sfu. Jak wynika z danych tab. 5 w pierwszym stadzie
miało miejsce przekarmienie,zaś w drugim zbytogra-
niczone żywienie.

Dynamikę wydalania oocyst kokcydiów u kurek
hodowlanych obrazuje tab.6. W obu stadach (niższe
nasilenie u kurek Starbro) miał miejsce w tym czasię
wyrażny wzrost zawartości oocyst w kale, co mogło
być wyniki em zarażęnia ptakow szczępemterenowym
Eimeria. Brak jednak objawów klinicznych oraz dy-
namiczny spadek liczby oocyst w kale wskazuje, ze
nabyĘ one już dostateczną odpomość na zarażęnle
Eimeria sp,

Wyniki zarażęnia kontrolnego kurek Cobb 500
w wieku 10 i 16 tyg. życiazestawiono w tab. 7. Kurki
otrzymująceImmucoxCZ,wporównanilzgtllpąpta-
koq ktorym podawano w paszy kokcydiostatyk Am-
prol plus były znacznie odporniejsze na zarażęnie
Eimeria sp. Widoczne jest to zarówno po zastosowa-
niu niższej dawki oocyst (250 tys.lptaka) w 10. Ęgod-
niu odchowu, jakteż dawki oocyst 2-krotnie wyższej
u ptaków 1 6-tygodniwych.

Szczepionki Immucox CI i C2 zastosowane u kur-
cząt rzeźnych i kurcząt odchowywanych na nioski
reprodukcyj ne okazaĘ się w pełni efektywne w zapo-
bieganiu kokcydiozie. Nie odnotowano równiez ujem-
nego wpĘwu tych szczepionek na dynamikę wzrostu
ptaków, tempo ich opierzania oraz wykorzystanie pa-

szy. Omaw iając zagadnienie immunoprofilaktyki kok-
cydiozy należy mieć na uwadze fakt, że na jej sku-
teczność poza jakością antygenu szczepionkowego
rzutujątakżę: stan zdrowotny ptaków, jakośc żywie,
nlaorazwarunkiutrzymania.Zprzeglądllpiśmiennic-
twa dokonanego ptzez Ruffa (19) oraz Calneka i wsp.
(4) wynika, że z czynników patogennych na podkreś-
lenie zasługuj ą wszelkiego rodzajll stresy, zakażęnta
wirusowe (wirusy - choroby Mareka, choroby Gum-
boro, anemli zakażnej, reowirusy) oraz mikotoksyny.
Natomiast z czynnlków środowiskowych immunosu-
presyjnie oddziaĘwuj ą na ptaki NH3 ( 1 8), a z czynnl-
ków zywieniowych osłabiają dynamikę odpowiedzi
immunolo g lcznej ptaków niedobory witamin - A, E, C
(5,2I) oraz selenu (6). Mechanizmkształtowania się
odporności przeciwko kokcydiozie nie został jeszcze
w pełni określony. Przyjmuje się, ze odporność ta jest
wynikiemwzajemnegodynamicznegooddziŃywania
pomiędzy dwoma organtzmami gospodarza oraz
pasożytai jest wyrazana wielkością swoistej odpowie-
dzi immunolo gicznej, któr a zmięnia s ię adaptacyj nie,
zalężnie od aktywności i zachowania siępasożryta(Z4).
Poszczególne stadia rozwojowe Eimeria mogą być
żródłemantygenu iwzbudzió tylko w pewnym zal<rę-
sie specyfi czną odpowiedz immunolo giczną. Dotych-
czas drugągeneracj ę s chizontów uw ażano za najbar -
dziej immunogenną (13), co jednak nie znajduje jed-
noznacznego potwierdzenia w piśmiennictwie. Z ostat-
nich badań wynika, że najwyższą immunogennością
charakteryzują się wczesne stadia rozwojowe Eime-
ria (20).

O dpomo ś ć prze c iwko kokcydiozi e zależy r ownteż
od mechanizmów komórkowych miejscowego ukła-
du odpornościowego przewodu pokarmowego GALT
(Gut Associated Lymphoid Tissue) ( 1 5, 1 7, 23). GALI
obejmuje torbęFabrycjusza, grudki chłonne jelita śle-
pego, kępki Peyera oraz skupiska limfocytów roz-



mieszczone w błonie właściwej przewodu pokarmo-
wego na całej jego długości od gardła do steku. W ukła-
dzie odpornościowyrrr GALI zaangńowane są makro-
fagi, limfocytv T' rwłaszczasubpopulacji CD4 i CD8,
limfocyty B, komórki NK (nafural killer) or az nabłon-
kowe komórki M, transportujące antygen z błony ślu-
zowej do umiejscowionej głębiej tkanki limfoidalnej.
Limfocyty T (subpopulacjaCD4 i CD8) we wzajem-
nej interakcj i zabezpieczająprzewod pokarmowy przed
zarażenięmEimeria. w odniesieniu do komórek cD4
związane to jest z synteząi uwalnianiem interleuki-
ny 2 oraz interferonu gamma. Ponadto rola ich spro-
wadza się do wspołdziałania w produkcji przectwciaŁ,
wlrlvoĘwaniu stanu zapalnego, oddziaĘwaniu cyto-
toksycznym orazwydzielaniu limfokin (11). Z kolei
limfo cyty CD 8 oddziaĘwuj ą cytotoksyczno- supre syj -

nie. Odpowiedzialne są one za ochronę gospodarza
przedreinfekcją.

Wyniki prezentowanych badań nad przydatnością
Immucoxu w immunoprofilaktyce kokcydiozy pokry-
wają się z danymi piśmiennictwa (8, I4). Gażdziński
(8) podaje o kilkuletnim stosowaniu z dobrym skut-
kiem Immucoxu T w odchowie indyków. Podkreśla
on równiez aspekt ekonomiczny immunoprofilaktyki
kokcydiozy . Przry stosowaniu Immucoxu, w porówna-
niu z kokcydiostatykami (Monensin, Stenorol lub Cyg-
ro) koszt odchowu jednego indora był niższy o 2,5
centa, zaśtndyczki - o 0,9 centa. Zdantęmtego autora
(8) niezwykle istotne jest dla uzyskania pełnej odpor-
ności ptaków, aby wszystkie ptaki w jednakowym stop-
niu i czasie (około 1 h) pobrały szczepionkę (w tym
celu przed szczepieniem na około 1 h pozbawia się
ptaki wody pitnej). W zywieniu drobiu nie nalezy sto-
sować kokcydiostatykówpaszowych, aw okresie 3 §-
godni po szczepieniu unikać stosowania chemiotera-
peuĘkow z grupy tetracyklin, furanów i sulfonamidów.

S zczepionka Immucox zaw 1ęr a wirulentne szczępy
kokcydiow, stąd też przy zaburzenit reaktywności
immunologicznej ptakow (np, wskutek oddziaĘwa-
nia czynników immunosupresyjnych), j ak teżbłędach
popełnianych w trakcie uodparniania możę dojść do
wystąpienia kokcydiozy w I2.-I4. dniu po szczepieniu,
Za braktęm do statecznej odporności przeciwko kok-
cydiozie przemawia wzrost Iiczby oocyst w kale pta-
ków w 2.-3. tygodniu odchowu , jakteż podwyzszony
w 3 . Ęgodn tu ży cia wskaźnik zmian anatomopatolo-
gicznychw przewodzie pokarmowym ptaków. W ta-
kich sy.tuacjach wskazane jest dokładne przeanalizowa-
nie stanu zdrowotnego ptaków, zastosowanej dawki
szczep ionk t or az prawidłowo ś ci wykon anta zabte gl
szczepienia. Z Ęchwzględow w praktyce drobiarskiej
niektórzy producenci począwszy od12. dniapo poda-
niu szczeptonki stosuj ą ptzęz 3 dni Amprolium w iloś-
ci stanowiąc ej 5}%dawki terapeuĘczrrej. Zbadańwłas-
nych i obserwacji Gńdzihsk,lego (8) wynika, żeniema
takiej konieczności, jeśli uodpornione ptaki byĘ zdro-
we, pobrĄ odpowiednią ilośó szczepionki, a warun-
ki utrzymania (mikroklimat, ś ciołka) s ą o dpowiednie.

Reasumując - wyniki przeprowadzonych badah
wskazują na dobrą efektywność szczepionki Immu-
cox Cl i Immucox C2 w immunoprofilaktyce kokcy-
dto zy u kurc z ąt r zeżny ch t klr cząt o dchowywanych
na nioski hodowlane.
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