
Scientia Parasitologica, 2003, 1-2, 14-24 

 14 

 

Eficacitatea imunoprofilactică a vaccinurilor 

LIVACOX şi LIVACOX Q (Biopharm, Cehia) în 

eimerioza experimentală la puii de găină 
 

V. COZMA, Cristina CERNEA, H. BACIU, E. ŞUTEU
 

 
Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

 

 

REZUMAT. Cercetările au fost efectuate în perioada 2001-2002 şi au avut drept scop stabilirea 
efectului imunoprofilactic al vaccinurilor Livacox şi Livacox Q (Biopharm, Cehia) în eimerioza 
experimentală la puii de găină. Studiul a fost realizat pe un număr de 60 de pui structuraţi în 4 
loturi, rezultatele fiind exprimate comparativ, la loturile imunizate, cu cele obţinute în cazul 
loturilor pozitiv (nevaccinat şi infectat) şi negativ (nevaccinat şi neinfectat). Au fost constatate 
următoarele: structura populaţiei eimeriene obţinute post-infectant a fost reprezentată de 
Eimeria tenella (70%), Eimeria acervulina (20%) şi Eimeria maxima (15%); semnele clinice 
caracteristice eimeriozei au fost observate numai în cazul lotului martor pozitiv – la 40% din 
efectiv; examenul necropsic a relevat prezenţa leziunilor de duodenită, enterită şi tiflită 
hemoragice şi hemoragice-necrotice, mai ales la lotul martor pozitiv; cel mai mare spor în 
greutate a fost înregistrat la lotul vaccinat cu Livacox Q: 15.875 g/lot; rata de conversie a hranei 
a fost de 3,59 kg furaj/kg spor în cazul lotului vaccinat cu Livacox Q, valoare superioară celor 
obţinute la celelalte loturi; la lotul vaccinat cu Livacox Q, media coproeliminărilor de oochisturi 
de Eimeria spp a fost de 51.130 OPG; cel mai bun scor al fecalelor a fost înregistrat la acelaşi 
lot (1,82); procentul de mortalitate cel mai ridicat a fost observat la lotul martor pozitiv (40%); 
valorile parametrilor hematologici şi biochimici sanguini s-au situat în limitele normale ale 
speciei; scorul lezional cel mai redus a fost cel înregistrat la lotul vaccinat cu Livacox Q; la 
examenul histologic au fost puse în evidenţă forme schizogonice eimeriene, necroze epiteliale, 
infiltrat leucocitar şi eritrocitar în submucoasă, la puii din lotul martor pozitiv; cel mai bun indice 
coccidiostatic a fost înregistrat la lotul vaccinat cu Livacox Q: 15.888,54, cu un procent al 
performanţei de 116. 

 

 

La ora actuală, produsele anticoccidiene au 

cunoscut o mare varietate şi extensivitate la nivel 

internaţional, cunoscându-se o serie de produse 

medicamentoase cu efect eimeriostatic şi/sau 

eimericid, cu compoziţii chimice diferite, 

încercându-se o perfecţionare a lor astfel încât să 

influenţeze pozitiv metabolismul şi sănătatea 

puilor, să aibă o eficacitate crescută în combaterea 

eimeriilor, iar gradul de toxicitate şi remanenţa, în 

cazul în care este vorba de substanţe toxice, să fie 

scăzută sau absentă (Eller, 1991). 

Vaccinarea este cea mai nouă metodă de 

combatere a eimeriilor şi prezintă marele avantaj 

că îndeplineşte dezideratul biologic şi totodată se 

previne fenomenul chimiorezistenţei a diferitelor 

specii de eimerii. La Al X-lea Congres de 

Avicultură (1994), a fost propusă problema 

introducerii vaccinului în planul de monitorizare 

a eimeriozelor, pentru reducerea rezistenţei 

eimeriilor la coccidiostatice, pe o durată mare de 

timp (Scott şi colab., 1994). 

Materiale şi metode 

1. Perioada 

Cercetările au fost efectuate în perioada 2001-

2002, în biobaza, clinica şi laboratorul 

Disciplinei de Boli parazitare al Facultăţii de 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 

2. Prezentarea produselor testate 

 LIVACOX Q (Biopharm, Cehia) - 1 ml 

LIVACOX Q conţine 30.000-50.000 de 
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oochisturi atenuate din fiecare din liniile 

de Eimeria tenella, E. acervulina şi E. 

maxima şi 1.000 de oochisturi de E. 

necatrix în sol. 1% (masă/volum) de 

cloramină B. 

 LIVACOX (BIOPHARM, CEHIA ) – 1 

ml LIVACOX conţine 30.000-50.000 de 

oochisturi din fiecare linie atenuată de 

Eimeria tenella, E. acervulina şi E. 

maxima în 1% masă/volum soluţie de 

cloramină B. 

3. Structura loturilor, modul de realizare a 

infecţiei şi de administrare a produselor 

testate 

Cercetările privind stabilirea efectului imunizant 

al vaccinurilor testate au fost realizate pe un 

număr de 60 pui (broiler) în vârstă de 10 zile, 

crescuţi în sistemul "la baterie". Puii au fost 

lotizaţi astfel: 

 Lotul I - 15 pui - vaccinat cu LIVACOX Q 

şi infectat. Vaccinarea a fost aplicată puilor 

în vârstă de 10 zile, prin administrarea 

produsului în apa de băut în adăpători 

individuale. După 10 zile de la vaccinare, a 

fost realizată infectarea cu 10.000 oochisturi 

infectante de Eimeria spp, cu sonda 

ingluvială, 2 zile consecutiv. 

 Lotul II - 15 pui - vaccinat cu LIVACOX şi 

infectat. Vaccinarea a fost aplicată puilor în 

vârstă de 10 zile, prin administrarea 

produsului în apa de băut în adăpători 

individuale. După 10 zile de la vaccinare, a 

fost realizată infectarea cu acelaşi număr de 

oochisturi şi în acelaşi mod ca şi în cazul 

lotului I. 

 Lot III - 15 pui - martor negativ - 

neinfectat, nevaccinat. 

 Lotul IV - 15 pui - martor pozitiv, infectat 

cu 10.000 oochisturi infectante de Eimeria 

spp. Oochisturile au fost administrate per os, 

2 zile consecutiv. 

4. Modul de realizare a coproculturii de 

Eimeria sp. 

Coprocultura de oochisturi de Eimeria spp. a fost 

obţinută prin recoltarea de fecale, conţinut cecal şi 

intestinal din diverse mase intestinale cu leziuni de 

entero-tiflită hemoragică. Conţinutul a fost 

verificat microscopic. Culturile au fost menţinute 

în bicromat de K 2,5%, la temperatura 

laboratorului, până la sporularea completă. 

Densitatea oochisturilor s-a stabilit prin metoda 

McMaster. Structura specifică a fost precizată prin 

micromăsurători. Înainte de infectare culturile de 

oochisturi au fost supuse unor spălări succesive cu 

apă, iar sedimentul obţinut, după dozare, s-a 

administrat individual puilor cu sonda ingluvială. 

5. Identificarea speciilor de Eimeria utilizate 

în realizarea infecţiei 

Pentru identificarea speciilor de Eimeria s-au 

efectuat micromăsurători privind lungimea şi 

lăţimea oochisturilor evoluate, culoarea, aspectul 

membranei, prezenţa sau absenţa micropilului. 

Aceste elemente au fost înregistrate pentru 50 

oochisturi aparţinând fiecărei specii în parte, 

identificată după aspectele menţionate anterior. 

Pe parcursul experimentului (33 zile) loturile de 

pui au fost supravegheate şi au fost înregistrate 

următoarele aspecte: 

 Tabloul clinic; 

 Aprecierea sporului în greutate; 

 Consumul de furaje; 

 Stabilirea scorului fecalelor; 

 Dinamica coproeliminărilor oochisturilor 

de Eimeria sp.; 

 Dinamica mortalităţii; 

 Examenul necropsic şi stabilirea scorului 

lezional; 

 Examenul histologic; 

 Stabilirea indicelui şi procentului 

performanţei coccidiostatice. 

Rezultate şi discuţii 

În urma cercetărilor efectuate pentru stabilirea 

efectului eimeriostatic, s-au obţinut rezultate 

diferite în funcţie de produsul testat. 

1. Identificarea speciilor de Eimeria utilizate 

pentru realizarea infecţiei şi a celor obţinute 

post-infectant 

Micromăsurătorile efectuate au evidenţiat 

prezenţa mai multor specii de Eimeria, cu 

localizare diferită la nivelul tractusului digestiv 

(Tabel 1). 
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Tabel 1 

Structura populaţiei de Eimeria spp. observată pe parcursul experimentului 

 

Nr. 

crt. 

Nr. oochisturi Dimensiuni Formă Cu-

loare 

Specia % 

Infec-

tante 

Copro-

eliminate 

Ø mare 

(lungime) 

Ø mic 

(lăţime) 

Infec-

tante 

Copro-

elimi-

nate 

1. 50 50 17 ± 3,9 14 ± 2,1 ovoidă incolor E. 

acervulina 

40 20 

2. 50 50 20 ± 5,3 17 ± 5,1 ovoidă incolor E. tenella 50 70 

3. 50 50 31 ± 7,3 19 ± 8,7 ovoidă incolor E. maxima 10 15 

 

 

 

Structura populaţiei eimeriene utilizată pentru 

realizarea infecţiei experimentale relevă prezenţa 

a trei specii diferite de Eimeria: E. tenella (50%), 

E. acervulina (40%), E. maxima (10%). 

Examinarea coproculturii obţinute post-infectant 

a relevat o structură a populaţiei eimeriene 

asemănătoare cu cea utilizată pentru infecţie: E. 

tenella (70%), E. acervulina (20%), E. maxima 

(10%).  

Investigaţiile realizate în eimerioza naturală a 

puilor de găină relevă o mare variabilitate a 

infecţiei: 47-57% cu E. acervulina; 3,9-5,7% cu 

E. brunetti şi 30,9-35% în asociaţii cu alte specii 

de Eimeria. Manolescu (1971, cit. de Şuteu, 

1992) constată o prevalenţă de 75% la E. tenella, 

27% la E. acervulina şi de 1,3% la E. praecox. În 

diverse ferme din SUA s-a observat o incidenţă 

crescută a bolii, produsă de E. acervulina 

(90,6%), E. maxima (86,2%) şi E. tenella 

(28,4%) (Şuteu, 1992). 

2. Tabloul clinic la loturile experimentale 

Modificări ale stării generale, cu apariţia de 

simptome caracteristice eimeriozei, s-au 

înregistrat numai la lotul "martor pozitiv" (M+). 

Astfel, la 8 zile p.i. puii au prezentat iniţial diaree 

albă-văroasă, cu dop de excremente perianal, 

care apoi a devenit sanguinolentă. S-a constatat 

inapetenţă şi polidipsie, puii erau adinamici, cu 

horiplumaţie, iar la inspecţia mucoaselor s-a 

observat paliditatea acestora. Semnele clinice 

apărute au fost caracteristice formei acute de 

boală, mortalitatea fiind în cazul acestui lot de 

40%. 

3. Sporul în greutate la loturile experimentale 

Analizând datele obţinute (Tabel 2) s-a observat 

că cel mai mare spor în greutate s-a înregistrat în 

cazul lotului vaccinat cu produsul Livacox Q: 

15.875 g/lot şi o medie individuală de 1.058 g. 

Valori apropiate de acestea s-au constatat şi în 

cazul puilor vaccinaţi cu Livacox, la care 

greutatea finală a fost de 20.000 g/lot, cu un spor 

de 14.375 g/lot şi o medie a acestuia de 958,3 

g/individ. 

Interesant este faptul că din analiza făcută de noi 

reiese că sporul mediu al puilor din loturile 

vaccinate a fost mai mare decât al celor din lotul 

martor negativ (13.575 g/lot; media individuală: 

905 g). 

În cazul lotului martor pozitiv, sporul în greutate 

a fost de numai 4.095 g/lot, cu o medie de 705 

g/individ, aceste valori fiind net inferioare faţă de 

valorile înregistrate la loturile tratate. În acest 

sens, este cunoscut faptul că eimerioza la puii de 

găină determină nerealizarea sporului de greutate 

şi întârzieri în creştere, producând pagube 

economice importante (Şuteu şi Cozma, 1998). 
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Tabel 2 

Situaţia sporului în greutate la pui din loturile experimentale 

 

Lot Efectiv 

iniţial 

Pe-

rioada 

(zile) 

Efectiv 

final 

(nr.) 

Pier-

deri 

(nr.) 

Greutate iniţială (g) Greutate finală 

(g) 

Spor (g) 

Lot Media 

individuală 

Lot Media 

individuală 

Lot Media 

indivi-

duală 

I 

Livacox Q 

15 33 15 0 5625 375 21.500 1.433,33 15.875 1.058,00 

II 

Livacox 

15 33 15 0 5625 375 20.000 1.333,33 14.375 958,33 

III 

"M-" 

15 33 15 0 5625 375 19.200 1.280,00 13.575 905,00 

IV 

"M+" 

15 33 9 6 5625 375 9.720 1.080,00 4.095 705,00 
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4. Consumul de furaje şi rata de conversie a 

hranei la loturile experimentale 

În ceea ce priveşte consumul de furaje al puilor 

din loturile experimentale, nu s-au observat 

diferenţe mari între cantităţile totale de furaj 

(Tabel 3). Acestea au fost cuprinse între 56,5 kg 

(lotul martor negativ) şi 59 kg (lotul martor 

pozitiv). În cazul loturilor vaccinate, consumul 

mediu de furaje per perioadă a fost de 57 kg furaj 

(Tabel 3). 

Valorile cele mai bune ale ratei conversiei hranei 

au fost înregistrate la loturile de pui vaccinate: 

3,96 kg furaj/kg spor la lotul vaccinat cu Livacox 

şi respectiv 3,59 kg furaj/kg spor în cazul celui 

vaccinat cu Livacox Q. Menţionăm faptul că la 

aceste loturi conversia hranei a fost superioară 

faţă de cea realizată la lotul martor negativ (4,16 

kg furaj/kg spor). 

O situaţie deosebită în ceea ce priveşte conversia 

hranei s-a observat în cazul lotului martor 

pozitiv, la care realizarea unui kg spor s-a făcut 

prin consumul a 14,40 kg furaj (Tabel 3). 

Aceasta s-a datorat în mare măsură mortalităţii 

ridicate (40%) şi nerealizării sporului în greutate, 

datorită evoluţiei eimeriozei. 

5. Dinamica coproeliminărilor oochisturilor 

de Eimeria spp. şi scorul fecalelor la loturile 

experimentale 

Urmărind dinamica coproeliminărilor 

oochisturilor de Eimeria spp. (Tabel 4), s-a 

observat că iniţial numărul oochisturilor 

eliminate a fost foarte mare (cuprins între 

44.400-495.200 OPG). În următoarea perioadă a 

experimentului s-a observat o tendinţă accentuată 

de scădere a oochisturilor eliminate, în cazul 

tuturor loturilor, cu excepţia lotului martor 

pozitiv, la care aceasta a crescut până la 424.000 

OPG. La sfârşitul perioadei de observaţie, media 

numărului de oochisturi eliminate a fost diferită 

în funcţie de lotul luat în studiu. Bineînţeles, 

valoarea cea mai mare a fost înregistrată la lotul 

martor pozitiv (301.760 OPG). La loturile 

vaccinate, valoarea cea mai scăzută a fost 

observată în cazul utilizării produsului Livacox 

Q: 51.130 OPG, respectiv 88.690 OPG 

(Livacox). 

Inducerea imunităţii specifice postvaccinale 

generează stări imunoprotectoare, la punerea în 

contact cu paraziţii, corelate cu prezenţa acestora 

în formă latentă (premuniţie). Folosindu-se drept 

material vaccinal oochisturi cu patogenitate 

atenuată, s-a constatat că se instalează o stare de 

rezistenţă specifică mediată celular şi umoral. 

Apariţia coproeliminărilor de oochisturi la 

păsările premunite este posibilă, în cazul unui 

aport masiv de oochisturi infectante în doze mai 

ridicate faţă de prima infecţie (Şuteu şi Cozma, 

1998). 

Scorul fecalelor, stabilit pe perioada 

experimentului, a fost în strânsă corelaţie cu 

coproeliminările oochisturilor (Tabel 5), la 

loturile vaccinate cel mai bun scor al fecalelor a 

fost observat în cazul lotului 1. 

 

 

 
Tabel 3 

Conversia hranei la loturile experimentale 

 

Lot 
Spor 

(kg/lot) 

Perioada 

(zile) 

Consum furaje 

(kg) 

Conversia hranei 

(kg furaj/kg spor) 

I 

Livacox Q 
15,875 33 57,0 3,59 

II 

Livacox 
14,375 33 57,0 3,96 

III 

"M-" 
13,575 33 56,5 4,16 

IV 

"M+" 
4,095 33 59,0 14,40 
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Tabel 4 

Dinamica coproeliminărilor oochisturilor de Eimeria spp., la loturile experimentale, începând cu ziua a 8-a p.i. 

 

Ziua Data Lot I 

Livacox Q 

Lot II 

Livacox 

Lot III 

"M-" 

Lot IV 

"M+" 

VIII 10.01.2002 392.000 495.200 - 714.000 

IX 11.01.2002 18.000 200.800 - 120.000 

X 12.01.2002 27.200 58.500 - 278.000 

XI 13.01.2002 32.100 43.600 600 168.000 

XII 14.01.2002 9.600 2.100 1.400 86.000 

XIII 15.01.2002 8.200 10.800 1.600 12.400 

XIV 16.01.2002 6.400 40.000 1.800 92.400 

XV 17.01.2002 5.200 1.520 500 506.800 

XVI 18.01.2002 5.600 11.000 - 616.000 

XVII 19.01.2002 7.000 9.700 1.000 424.000 

MEDIA  51.130 88.690 690 301.760 

 

Tabel 5 

Scorul fecalelor la loturile experimentale 

 

 

Ziua Data Lot I 

Livacox Q 

Lot II 

Livacox 

Lot III 

"M-" 

Lot IV 

"M+" 

VIII 10.01.2002 1,88 2,92 1,44 3,88 

IX 11.01.2002 1,88 2,00 1,36 3,72 

X 12.01.2002 1,48 2,08 0,60 3,82 

XI 13.01.2002 1,76 2,36 1,92 3,91 

XII 14.01.2002 1,60 2,21 1,32 3,98 

XIII 15.01.2002 2,01 2,04 1,48 3,64 

XIV 16.01.2002 2,02 2,01 1,36 2,96 

XV 17.01.2002 1,87 1,88 1,21 2,88 

XVI 18.01.2002 1,89 1,67 1,37 3,26 

XVII 19.01.2002 1,81 1,72 1,31 3,03 

MEDIA  1,82 2,08 1,33 3,50 
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6. Dinamica mortalităţii 

Pe parcursul experimentului, procentul de 

mortalitate a fost diferit în funcţie de produsele 

testate. Astfel, în cazul loturilor vaccinate şi al 

lotului martor negativ nu s-au înregistrat pierderi 

prin mortalitate, iar la lotul martor pozitiv, 

mortalitatea a atins cel mai ridicat nivel, acesta 

fiind de 40%, Rezultatele obţinute relevă, pe de o 

parte, gravitatea evoluţiei eimeriozei în efectivele 

de pui, procentul de mortalitate atingând valori 

de peste 70% (Şuteu şi Cozma, 1998), iar pe de 

altă parte necesitatea instituirii unor măsuri de 

imunoprofilaxie sau chimioprofilaxie. 

7. Examenul necropsic şi stabilirea scorului 

lezional 

La examenul post-mortem, efectuat atât la puii 

decedaţi în timpul experimentului, cât şi la cei 

sacrificaţi la sfârşitul acestuia, au fost puse în 

evidenţă starea de slăbire, pene fără luciu, semne 

ale unei diarei hemoragice; cadavrele erau 

deshidratate şi anemice (mucoasele aparente şi 

tegumentul erau palide). 

Localizarea, extensivitatea şi caracterul 

leziunilor de la nivelul tubului digestiv au fost 

diferite în funcţie de loturile experimentale 

(Tabel 6). 

La deschiderea cavităţii toraco-abdominale s-au 

observat, la cazurile cu duodenită şi enterită 

catarală, mărirea în volum şi distensia 

segmentelor intestinale afectate; în cazul 

caracterului hemoragic al inflamaţiei, prin 

transparenţa pereţilor intestinali s-a observat 

modificarea culorii conţinutului intestinal. 

La deschiderea duodenului s-a constatat că 

mucoasa duodenală era îngroşată, acoperită cu 

mucus gălbui, aceste aspecte caracterizând 

duodenita catarală. În unele cazuri, prin traversul 

seroasei şi/sau pe mucoasa duodenală au fost 

evidenţiate focare lenticulare sau sub formă de 

striuri de culoare albă-cenuşie, în care 

microscopic au fost puse în evidenţă elemente 

evolutive de Eimeria acervulina. 

Leziuni de duodenită catarală au fost puse în 

evidenţă în cazul puilor vaccinaţi cu Livacox Q 

şi Livacox, cu o extensivitate de 20% (Tabel 6). 

La cadavrele din lotul martor pozitiv, s-au pus în 

evidenţă leziuni de duodenită hemoragică 

(extensivitate 40%), la deschiderea duodenului 

remarcându-se tumefierea pereţilor, în lumen 

prezenţa unui conţinut hemoragic semifluid, uşor 

detaşabil. Mucoasa duodenală era de culoare 

galbenă-brună, cu prezenţa unor focare 

hemoragice cu diametrul de cca 0,2 cm. 

Leziuni de enterită catarală au fost evidenţiate la 

loturile vaccinate, dar cu extensivitate diferită: 

40% la lotul vaccinat cu Livacox Q; 20% la cel 

vaccinat cu Livacox; 60%,iar leziuni de enterită 

hemoragică au fost observate în cazul lotului 

vaccinat cu Livacox (E = 20%) şi al lotului 

martor pozitiv (E = 60%) (Tabel 6). 

Leziuni de tiflită catarală au fost puse în evidenţă 

la lotul vaccinat cu Livacox Q şi la martorul 

negativ (E = 20%). Cazuri cu leziuni de tiflită 

hemoragică au fost constatate numai la martorul 

pozitiv (E = 60%) şi la lotul vaccinat cu Livacox 

(E = 40%) (Tabel 6). 

Aspectul de ansamblu al scorului lezional relevă 

valori ridicate la lotul martor pozitiv (4,8), în 

timp ce la martorul negativ acesta a fost 0,4. 

Valori mici ale scorului lezional au fost 

înregistrate la lotul vaccinat cu Livacox Q, iar în 

cazul  lotului vaccinat cu Livacox  s-a înregistrat 

un scor lezional de 1,6 (Tabel 7). 

 
Tabel 6 

Extensivitatea leziunilor la loturile experimentale 

 

Leziunea 
Lot I (Livacox Q) Lot II (Livacox) Lot III (M-) Lot IV (M+) 

Duodenită catarală 20 20 - - 

Duodenită hemoragică - - - 40 

Tiflită catarală 20 - 20 - 

Tiflită hemoragică - 40 - 60 

Enterită hemoragică - 20 - 60 

Enterită catarală 40 20 - - 
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Tabel 7 

Scorul lezional la loturile experimentale 

 

Segmentul intestinal 
Lot I 

Livacox Q 

Lot II 

Livacox 

Lot III 

M- 

Lot IV 

M+ 

Intestin subţire 0,4 0,2 - 1,8 

Duoden 0,2 1,4 0,4 1,2 

Cecum 0,2 - - 1,8 

Total tract digestiv 0,8 1,6 0,4 4,8 

 

 

8. Examenul histologic 

Reacţia PAS efectuată pe secţiuni histologice de 

mucoasă intestinală au pus în evidenţă forme 

schizogonice (schizont cu merozoiţi) de Eimeria 

spp., aceste forme ale parazitului fiind colorate 

intens în roşu-vişiniu. 

În general, pe lângă prezenţa elementelor 

parazitare s-au observat necroze şi descuamări 

ale epiteliului glandular; infiltrat leucocitar, dar 

mai ales eritrocitar în submucoasă şi mucoasă; 

modificări vasculare (ectazii, congestii, edeme, 

rupturi vasculare) în submucoasă, urmate de 

hipertrofia acesteia; prezenţa în număr mare a 

eozinofilelor în submucoasă, iar în mucoasă şi 

submucoasă a unui infiltrat monocito-limfo-

plasmocitar. 

Leziunile enterice explică modificările de 

permeabilitate intestinală, traduse prin modificări 

circulatorii, hipotrofice şi de involuţie instalate 

secundar în organele limfoide. Distrucţia 

celulelor epiteliale şi a capilarelor sanguine 

intestinale are o acţiune nocivă asupra 

organismului, prin anemierea lui, în urma 

hemoragiei şi prin resorbţia toxinelor care rezultă 

din necroza celulară, producându-se 

autointoxicaţia (Baba, 1996; Bussieras, 1992; 

Jubb şi colab., 1993). 

Eimerioza intestinală apare ca rezultat al acţiunii 

triple: parazit  microflora bacteriană  

posibilităţi reactive ale gazdei (Cosoroabă, 1995). 

9. Indicele şi procentul performanţei 

coccidiostatice 

Valorile indicelui coccidiostatic şi ale 

procentului performanţei coccidiostatice sunt 

prezentate în Tabelul 8. 

Analiza datelor obţinute relevă valori apropiate 

ale indicelui coccidiostatic (IC) la loturile 

vaccinate: în cazul produsului Livacox Q, 

valoarea IC a fost de 15888,54, procentul 

performanţei (PPC) fiind de 116; la lotul 

vaccinat cu Livacox IC a fost inferior 

(14353,56), cu PPC = 105. Valorile înregistrate 

în cazul acestor indici (IC şi PPC) la loturile 

vaccinate au fost superioare celor obţinute la 

martorul negativ (IC = 3617,91 şi PPC = 100) şi 

bineînţeles faţă de martorul pozitiv (IC = 

3881,10 şi PPC = 28,4) (Tabel 8). 

În urma cercetărilor întreprinse în direcţia 

stabilirii eficacităţii imunoprofilaxiei 

vaccinurilor Livacox Q şi Livacox, comparativ 

cu loturile martor, în eimerioza experimentală la 

puii de găină, s-a constatat că rezultatele obţinute 

au fost superioare la loturile vaccinate. 

În acest sens, Cozma (2002) arată că adaptarea 

pe scară largă a vaccinării, ca o latură importantă 

a controlului eimeriozelor la animale, este foarte 

atractivă. Este o formă de control adecvată, total 

naturală, fără probleme de reziduuri 

medicamentoase, toxicitate sau sporirea 

rezistenţei. Asemenea avantaje sunt de o reală 

valoare în aceste vremuri de presiune şi politică 

internaţională ecologistă. Mai mult, folosirea de 

linii de Eimeria atenuate, sensibile la 

medicamente, va duce la obţinerea naturală de 

organisme uşor controlabile, în detrimentul 

omologilor lor patogeni, exercitându-se un nou 

tip de presiune selectivă, în favoarea simbiozei şi 

nu ca parazitism. Pe de altă parte, eliberarea, prin 

vaccinare, a unor asemenea linii în mediu va 

prelungi, probabil, viaţa actualelor medicamente 

disponibile şi va întârzia apariţia rezistenţei. 

În ceea ce priveşte imunoprofilaxia eimeriozelor 

la păsări, progresele biologiei moleculare au 

orientat eforturile către dezvoltarea unor 

vaccinuri constituite din subunităţile paraziţilor. 





Scientia Parasitologica, 2003, 1-2, 14-24 

 53 

 

 
Tabel 8 

Indicele şi procentul performanţei coccidiostatice 

 

Nr. Lotul Calitate 

Efectiv 
Perioada 

(zile) 

Spor 

mediu 

(g) 

Supravie-

ţuitori 

(%) 

Scor 
Indicele 

coccidiostatic 

Procentul 

performanţei Iniţial Final Fecale Leziuni 

I Livacox Q 
vaccinat 

infectat 
15 15 33 15875 100 1,82 0,8 15888,54 116,0 

II Livacox 
vaccinat 

infectat 
15 15 33 14375 100 2,08 1,6 14353,56 105,0 

III “M-“ 

nevaccinat 

neinfectat 

netratat 

15 15 33 13575 100 1,33 0,4 13617,00 100,0 

IV “M+” 

nevaccinat 

infectat 

netratat 

15 9 33 4095 60 3,50 4,8 3881,10 28,4 
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Protecţia este produsă cel mai frecvent de 

asocierea unui răspuns imunitar umoral cu unul 

celular; un vaccin eficace trebuie să inducă un 

răspuns de lungă durată al celulelor T şi B 

(Soulsby, 1989). La eimerii, antigenele 

imunogene sunt stadiile asexuate de dezvoltare 

endogenă; sporozoiţii şi schizonţii de generaţia I 

sunt slab imunogeni, iar schizonţii de generaţia a 

II-a sunt puternic imunogeni (Euzéby, 1987). 

Concluzii 

Cercetările efectuate în perioada 2001-2002, în 

direcţia stabilirii efectului antieimerian al unor 

produse imunoprofilactice (Livacox, Livacox Q 

– Biopharm, Cehia) în eimerioza experimentală 

la puii de găină, au relevat următoarele: 

1. Structura populaţiei eimeriene obţinute 

post-infectant a fost reprezentată de 

Eimeria tenella (70%), Eimeria 

acervulina (20%) şi Eimeria maxima 

(15%). 

2. Semnele clinice caracteristice eimeriozei 

au fost observate numai în cazul lotului 

martor pozitiv – la 40% din efectiv. 

3. Cel mai mare spor în greutate a fost 

înregistrat la lotul vaccinat cu Livacox Q: 

15.875 g/lot. 

4. Rata de conversie a hranei a fost de 3,59 

kg furaj/kg spor în cazul lotului vaccinat 

cu Livacox Q, valoare superioară celor 

obţinute la celelalte loturi. 

5. La lotul vaccinat cu Livacox Q, media 

coproeliminărilor de oochisturi de 

Eimeria spp a fost de 51.130 OPG; cel 

mai bun scor al fecalelor a fost înregistrat 

la acelaşi lot (1,82). 

6. Procentul de mortalitate cel mai ridicat a 

fost observat la lotul martor pozitiv 

(40%). 

7. Examenul necropsic a relevat prezenţa 

leziunilor de duodenită, enterită şi tiflită 

hemoragice şi hemoragice-necrotice, mai 

ales la lotul martor pozitiv; scorul 

lezional cel mai redus a fost cel 

înregistrat la lotul vaccinat cu Livacox Q 

(0,8). 

8. La examenul histologic au fost puse în 

evidenţă forme schizogonice eimeriene, 

necroze epiteliale, infiltrat leucocitar şi 

eritrocitar în submucoasă. 

9. Cel mai bun indice coccidiostatic a fost 

înregistrat la lotul vaccinat cu Livacox Q: 

15.888,54, cu un procent al performanţei 

de 116. 

SUMMARY 

Imunoprophylactical efficaciousness of 
Livacox and Livacox Q (Biopharm, Cehia) 
vaccines in chicken experimental eimeriosis 

The reserches were done during 2001-2002 
and the objective was to evaluate the 
imunoprophilaxy’s eficaciousness of Livacox 
and Livacox Q (Biopharm, Cehia) in 
experimental chicken eimeriosis. The study 
was realised using 60 chicken divided in 4 
groups. The results were compared between 
imunisated groups and positiv (unvaccinated 
and infected) and negativ (unvaccinated and 
uninfected) groups. The final results are: the 
structure of eimerian population was 
represented by Eimeria tenella (70%), Eimeria 
acervulina (20%) and Eimeria maxima (15%); 
characteristical eimeriosis clinical signs were 
observed just in the case of positiv group  
(40%); the highest weight gain was found in 
the case of Livacox Q vaccinated group: 
15875 g/lot; the value of food conversion was 
3.59 kg fodder/kg weight gain in the case of 
Livacox Q vaccinated group, this value being 
superior compared to the rest of the groups; in 
the case of Livacox Q vaccinated group, the 
mean of Eimeria spp oochists fecal shedding 
was 51130 OPG; the lowest fecall index was 
found in the same group (1.82); the highest  
mortality percent was found in the case of 
positiv group (40%); sanguin hematological 
and biochemical values were found normal for 
this species; morfopatological exam revelead 
the lesions of  hemoragical and necrotic 
enteritis and typhlitis  especialy in the case of 
positive group; the fewest lesions were found 
in Livacox Q vaccinated group; histological 
exam showed eimerian schizogonical forms, 
epitelial necrosis, leucocites and eritrocites 
infiltration; the highest coccidiostatical values 
were found in the case of Livacox Q 
vaccinated group; 15584.54, the highest value 
was 116. 
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