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REZUMAT. Studiul a fost efectuat în perioada 2002-2003 şi a urmărit stabilirea comparativă a 
efectului chimiopreventiv şi terapeutic al produsului Mondolar 10% granulat (KRKA, Slovenia), 
în eimerioza experimentală la puii de găină. Cercetările s-au făcut pe un număr de 80 de pui, 
iar rezultatele au fost exprimate comparativ cu cele obţinute în cazul loturilor pozitv (infectat şi 
netratat) şi negativ (neinfectat şi netratat). Pe parcursul experimentului au fost constatate 
următoarele aspecte: sporul în greutate obţinut în cazul lotului chimioprevenit, a fost de 4936,8 
g/lot, faţă de numai 1190 g/lot în cazul martorului pozitiv; valorile cele mai bune ale ratei 
conversiei hranei au fost înregistrate la loturile chimioprevenit şi tratat – 3,16 kg furaj/kg spor şi 
respectiv 4,08 kg furaj/kg spor; media coproeliminărilor de oochisturi de Eimeria spp., la lotul 
chimioprevenit, a fost de 53.564 OPG, valoare inferioară loturilor tratat şi martor pozitiv; cel mai 
bun scor al fecalelor a fost înregistrat la acelaşi lot (1,77); procentul de mortalitate cel mai 
ridicat a fost observat în cazul lotului martor pozitiv (80%), urmat de loturile tratat (55%) şi cel 
chimioprevenit (40%); examenul necropsic a relevat prezenţa leziunilor de duodenită, tiflită şi 
cloacită hemoragice şi hemoragico-necrotice, mai ales la lotul martor pozitiv; scorul lezional cel 
mai redus a fost cel înregistrat la loturile chimioprevenit şi  tratat; examenul histologic intestinal 
a pus în evidenţă forme schizogonice eimeriene şi distrugeri ale enterocitelor pe suprafeţe 
importante ale mucoasei; cel mai bun indice coccidiostatic a fost înregistrat la lotul 
chimioprevenit cu Mondolar 10% granulat: 4915,12 (63,45). 
 

 

In România şi în alte ţări avicultura reprezintă un 

sector important din punct de vedre economic; de 

aceea, apariţia şi evoluţia unor boli dintre care 

eimerioza poate determina pierderi mari 

(Cosoroabă şi colab., 1995). 

În controlul eimeriozelor, o dimensiune 

importantă revine terapiei medicamentoase. În 

prezent se folosesc cu eficacitate bună şi foarte 

bună o vastă grupă  de coccidiostatice 

(eimeriostatice). Există însă diferenţe privind 

spectrul terapeutic, toleranţa speciilor gazdă, 

dependentă de categoria de vârstă şi sistemul de 

exploatare (Şuteu şi Cozma, 1998). 

Prin nerespectarea tehnologiei de utilizare a 

substanţelor medicamentoase, apar stări 

patologice care iniţiază, întreţin sau agravează 

perturbarea atât a stării de sănătate, cât şi a 

producţiei şi reproducţiei păsărilor, cu efect 

negativ asupra rentabilităţii economice (Şuteu şi 

Cozma, 1998). 

Materiale şi metode 

Cercetările efectuate pentru stabilirea efectului 

eimeriostatic al produsului Mondolar 10% 

(monensin) au fost realizate pe un număr de 80 

de pui (broiler) în vârstă de 10 zile, crescuţi în 

sistemul „la baterie”. Lotizarea puilor a fost 

următoarea: 

Lotul I - 20 pui – chimioprevenit cu Mondolar 

10% şi infectat. Chimioprevenţia s-a efectuat 

prin administrarea puilor în vârstă de 10 zile a 

produsului testat în furaj, cu o zi înainte de 

infectare. Infectarea s-a realizat cu un număr de 

4.500 de oochisturi infectante (evoluate) 
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aparţinând diferitelor specii de Eimeria, cu 

pipeta, 2 zile consecutiv. Administrarea 

produsului s-a făcut în doză de 100-125 mg/kg 

furaj, pe tot parcursul experimentului. 

Lotul II - 20 pui – infectat şi tratat cu Mondolar. 

Puii au fost infectaţi cu acelaşi număr de 

oochisturi prin aceeaşi manoperă, iar tratamentul 

s-a aplicat din ziua a 5-a, după apariţia semnelor 

clinice de eimerioză, cu Mondolar 10%, în furaj, 

în doză de 20 g/10 kg furaj, timp de 7 zile 

consecutiv. 

Lotul III - 20 pui – martor pozitiv, infectat cu 

4.500 de oochisturi infectante de Eimeria spp. 

Administrarea oochisturilor s-a efectuat timp de 

2 zile consecutiv, per os. 

Lotul IV - 20 pui – martor negativ – neinfestat şi 

netratat. 

Puii din toate loturile au fost monitorizaţi timp de 

24 de zile, urmărindu-se: 

1. Aspectele clinice 

2. Realizarea sporului în greutate 

3. Consumul de furaje – rata de conversie a 

hranei 

4. Stabilirea scorului fecalelor 

5. Dinamica coproeliminărilor oochisturilor 

de Eimeria sp. 

6. Dinamica mortalităţii 

7. Examenul necropsic şi stabilirea scorului 

lezional 

8. Examenul histologic 

9. Stabilirea indicelui şi procentului 

performanţei coccidiostatice 

Indicele coccidiostatic (i.c.) s-a stabilit folosind 

relaţia: 

 ic = MS + PS – x (MF + ML) 

MS = media sporului în greutate pe interval 

PS = procentul de supravieţuire 

x = ziua finală a experimentului (24) faţă de ziua 0 

MF = scorul fecalelor 

ML = scorul leziunilor 

Procentul performanţei coccidiostatice (PP) s-a 

stabilit după relaţia: 

              indice coccidiostatic lot pui infectaţi trataţi 

PP =             x 100 

           indice coccidiostatic lot pui neinfectaţi netrataţi 

Rezultate şi discuţii 

În urma cercetărilor efectuate pentru stabilirea 

efectului eimeriostatic, s-au obţinut rezultate 

diferite în funcţie de modul de utilizare al 

produsului testat. 

1. Tabloul clinic la loturile experimentale 

Începând cu ziua a 5-a post-infectant, la puii din 

toate loturile infectate, simptomele clinice 

manifestate au corespuns formei acute de boală 

şi anume: adinamie, cu horiplumaţie, mucoasele 

aparente erau palide, apetitul scăzut. Iniţial am 

constatat polidipsie, apoi reducerea consumului 

de apă. Aspectul fecalelor au fost la început 

hemoragice, ca apoi ele să devină ciocolatii. 

Aceste simptome au fost cel mai evidente la puii 

din lotul martor pozitiv, fiind însoţit de o 

mortalitate crescută de 50% în primele zile de 

boală, urmată apoi de o mortalitate ce a atins 

80%. În cazul puilor din lotul tratat simptomele 

formei acute s-au remis în câteva zile de la 

începerea tratamentului, iar în cazul lotului 

chimioprevenit simptomele  au fost mai atenuate 

încă din primele zile, chiar dacă mortalitatea a 

fost de 40%. Puii din lotul martor pozitiv nu au 

manifestat semne clinice, dar spre sfârşitul 

experimentului au devenit coproeliminatori de 

oochisturi, fără manifestării clinice. 

2. Sporul în greutate la loturile experimentale 

Analizând datele obţinute (Tabel 1) s-a observat 

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

cazul lotului martor negativ: 7684 g/lot, iar 

media individuală cea mai crescută a fost 

realizată de lotul chimioprevenit: 411,4 g. Valori 

apropiate în ceea ce priveşte media individuală s-

au constatat şi în cazul puilor din lotul martor 

negativ şi anume 404,28 g/individ. 

În cazul lotului martor pozitiv, având în vedere 

faptul că manifestările clinice au fost grave, atât 

sporul pe lot cât şi cel individual au fost reduse, 

fapt corelat şi cu faptul că la câteva zile post-

infectant temperatura din adăpost a scăzut în 

corelaţie cu temperatura din mediul exterior, iar 

furajul administrat a fost pentru găini ouătoare şi 

nu a corespuns din punct de vedere nutritiv. 

Prin corelarea tuturor factorilor care au acţionat 

asupra puilor, putem concluziona că sporul 

mediu individual la lotul chimioprevenit a fost 
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cel mai bun, iar dacă luăm în calcul şi numărul 

puilor din lot şi sporul/lot a fost corespunzător.  

3. Consumul furajului şi rata de conversie a 

hranei la loturile experimentale 

Referitor la consumul de furaje al puilor din 

loturile experimentale, s-au observat diferenţe 

mari între consumul de furaj al puilor din lotul 

martor negativ şi restul loturilor. Astfel, puii din 

lotul martor negativ au avut un consum de 32 kg, 

faţă de celelalte loturi la care consumul de furaj a 

variat între 12-15,5 kg (Tabel 1).         

 

 
Tabel 1 

Conversia hranei la loturile de pui experimentale 

 

Lot 
Spor 

(kg/lot) 

Perioada 

(zile) 

Consum furaje 

(kg) 

Conversia hranei 

(kg furaj/kg spor) 

I 

Chimioprevenit 
4,936 24 15,5 3,16 

II 

Terapie 
2,944 24 12,0 4,08 

III 

"M+" 
1,190 24 12,5 10,50 

IV 

"M-" 
7,684 24 32,0 4,21 

 

 

 

Valorile cele mai bune ale ratei de conversiei 

hranei au fost înregistrate la loturile: 

chimioprevenit şi anume 3,16 kg furaj/kg spor şi 

respectiv la lotul tratat 4,08 kg furaj/kg spor. 

Putem considera ca valoare apropiată comparativ 

cu loturile anterioare şi rata de conversie a lotului 

martor negativ: 4,21 kg furaj per kg spor. 

O situaţie deosebită am întâlnit în cazul 

conversiei hranei la martorul pozitiv, la care 

realizarea unui kg spor s-a făcut prin consumul a 

10,50 kg furaj (Tabel 2). Aceasta s-a datorat în 

mare măsură mortalităţii ridicate (95%) şi 

nerealizării sporului în greutate, datorită evoluţiei 

eimeriozei. În general, în această protozooză, pe 

lângă sindromul digestiv, apar şi grave tulburări 

metabolice datorate toxinelor parazitare 

(Ghergariu, 1980). 

Lezarea de către eimerii a membranei intestinale 

şi a celulelor glandulare produce modificarea 

pH-ului intestinal, dischinezie, perturbarea 

motilităţii, urmate de malnutriţie şi malabsorbţie. 

De asemenea, polidipsia şi inapetenţa bolnavilor 

cauzează hipoproteinemie, hipolipidemie şi 

hipovitaminoze. Practic, toxinele eimeriene sunt 

cele care acţionează ca antivitamine, perturbând 

absorbţia vitaminelor A, D, E şi a unor 

microelemente (Se, Zn) (Cozma, 1995). 

4. Dinamica coproeliminărilor oochisturilor 

de Eimeria spp. şi scorul fecalelor la loturile 

experimentale 

Având în vedere particularităţile ciclului biologic 

al protozoarelor din genul Eimeria şi respectiv 

fazele schizogonice şi gametogonice se 

desfăşoară la nivelul tractusului digestiv (în 

enterocite), într-un anumit interval de timp, 

coproeliminările oochisturilor neevoluate s-au 

produs începând cu ziua a 8-a p.i. Cu toate 

acestea, manifestările clinice (diaree hemoragică) 

au fost observate începând din ziua a 4-a  p.i., 

mai ales în cazul lotului martor pozitiv. Aceste 

manifestări, caracteristice formei acute, au 

coincis cu etapa schizogonică a ciclului biologic. 
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Urmărind dinamica coproeliminărilor 

oochisturilor de Eimeria spp. (Tabel 3), s-a 

observat că iniţial numărul oochisturilor 

eliminate a fost cuprins între 4.100-57.000 OPG. 

În următoarea perioadă a experimentului s-a 

observat o variaţie a coproeliminărilor de 

oochisturi în cazul tuturor loturilor, dar totuşi la 

lotul martor pozitiv s-a observat o creştere 

accentuată, vârful coproeliminărilor fiind 

înregistrat în ziua a XII-a, când s-au înregistrat 

976.000 OPG. La sfârşitul perioadei de 

observaţie, media numărului de oochisturi 

eliminate a fost diferită în funcţie de lotul luat în 

studiu. Valorile medii cele mai scăzute au fost 

observate în cazul lotului martor negativ (39.082 

OPG), respectiv la lotul chimioprovenit (53.564 

OPG). Determinarea OPG-ului prin metoda 

McMaster s-a efectuat pe o perioadă de 11 zile, 

ceea ce corespunde cu ziua a IX-a şi a XIX-a 

post infectant.  

Infecţiile experimentale dovedesc că marile 

aglomeraţii reprezintă rezervoare de poluare a 

mediului. Este de precizat faptul că efectul 

infectării puilor cu 312-5.000 de oochisturi a 

determinat coproeliminarea unei rate circadiene 

de 8-10
6
 oochisturi/pui. Potenţialul productiv de 

oochisturi este condiţionat de o multitudine de 

factori intrinseci sistemului gazdă-parazit şi 

extrinseci: coeficientul de sporulare, rata de 

contaminare a păsărilor. Ratele ridicate de 

contaminare, de 4,1 X 10
5 

oochisturi, sunt letale 

la pui, încă din faza prepatentă, în proporţie de 

100%. În aceste condiţii, nu are loc finalul 

gametogenezei. Ratele moderate de contaminare 

(<25.000 oochisturi/pasăre), nefiind letale, 

cauzează expulzarea explozivă de oochisturi, ce 

depăşesc cantitatea de 28 X 10
6
 (Şuteu, 1992). 

Scorul fecalelor stabilit pe perioada 

experimentului a fost în strânsă coleraţie cu 

coproeliminările oochisturilor (Tabel 4). În cazul 

lotului chimioprevenit, scorul fecalelor a avut 

valoarea de 1,77, în timp ce la lotul tratat a fost 

de 2,07. Comparativ cu scorul înregistrat la lotul 

martor negativ (1,17), valorile înregistrate la 

loturile tratat şi chimioprevenit sunt bune, în 

timp ce la lotul martor pozitiv valoarea fost 

foarte mare (3,24). 

5. Dinamica mortalităţii 

Pe parcursul experimentului procentul de 

mortalitate a fost diferit în funcţie de lotul de pui 

luat în studiu (Tabel 5). 

Astfel, în cazul lotului martor pozitiv s-a 

înregistrat o pierdere de 80%. Rezultatul obţinut 

la acest lot relevă gravitatea evoluţiei eimeriozei 

în efectivele de pui, procentul de mortalitate 

atingând valori de peste 70% (Şuteu şi Cozma, 

1998); de aceea este nevoie să se instituie măsuri 

de chimioprofilaxie.  

Mortalitatea cea mai scăzută s-a înregistrat la 

lotul martor negativ şi anume 5%, iar în cazul 

lotului chimioprovenit mortalitatea a fost de 40% 

şi în cazul celui tratat a fost de 55%. Procentul 

crescut de mortalitate în cazul loturilor 

chimioprovenite şi tratat s-a datorat faptului că, 

deşi infectarea s-a efectuat doar cu un număr de 

4.500 oochisturi/pui 2 zile consecutiv, puii au 

fost supuşi unui stres termic datorat scăderii 

temperaturii mediului exterior şi lipsei condiţiilor 

tehnice de reglaj termic. De asemenea, 

menţionăm faptul că administrarea produsului 

Mondolar 10%, în scop profilactic, a început cu 

numai 24 ore înainte de realizarea infecţiei. 
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Tabel 3 

Dinamica coproeliminărilor oochisturilor de Eimeria spp., la loturile de pui experimentale, începând cu ziua a 9-a p.i. 

 

ZIUA IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX MEDIA 

Data 21.05. 

2003 

22.05. 

2003 

23.05. 

2003 

24.05. 

2003 

25.05. 

2003 

26.05. 

2003 

27.05. 

2003 

28.05. 

2003 

29.05. 

2003 

30.05. 

2003 

31.05. 

2003 
 

 

C
o

p
ro

el
im

in
ă

ri
 o

o
ch

is
tu

ri
 

E
im

er
ia

 s
p

p
. 

(O
P

G
) 

Lot I 

chimioprevenit 

41.500 180.000 46.800 80.000 52.600 83.300 29.900 19.200 17.500 27.100 11.300 53.564 

Lot II tratat 57.000 221.000 44.250 330.000 5.300 30.400 27.700 13.450 40.700 450 800 70.095 

Lot III „M+” 

 

8.600 86.000 480.000 976.000 114.200 21.500 15.500 21.100 6.800 1.000 207.200 176.173 

Lot IV „M-„ 4.100 600 26.500 1.000 100 500 400 2.200 1.700 230.000 162.800 39.082 

 

 

 

Tabel 4 

Scorul fecalelor la loturile de pui experimentale 

 

 

S
C

O
R

 F
E

C
A

L
E

 

DATA 21.05. 

2003 

22.05. 

2003 

23.05. 

2003 

24.05. 

2003 

25.05. 

2003 

26.05. 

2003 

27.05. 

2003 

28.05. 

2003 

29.05. 

2003 

30.05. 

2003 

31.05. 

2003 
MEDIA 

ZIUA IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX 

Lot I Chimioprevenit 1,70 1,81 1,50 1,50 1,72 1,80 2,0 2,02 1,75 1,93 1,82 1,77 

Lot II Tratat 1,90 2,80 2,0 1,67 1,70 1,65 1,87 2,0 1,67 1,91 1,6 2,07 

Lot III „M+” 4,0 3,94 3,75 4,02 3,64 2,95 2,0 2,11 3,4 3,02 2,84 3,24 

Lot IV „M-„ 1,34 1,44 0,58 0,74 1,9 1,4 1,2 0,70 1,34 1,20 1,0 1,17 

 

 



Scientia Parasitologica, 2003, 1-2, 25-35 

 31 

Tabel 5 

Mortalitatea înregistrată la loturile experimentale 

 

Lot 
Perioada 

(zile) 
Efectiv iniţial Efectiv final Pierderi (nr.) 

Mortalitate 

(%) 

I 

Chimioprevenit 
24 20 12 8 40 

II 

Tratat 
24 20 9 11 55 

III 

„M+” 
24 20 4 16 80 

IV 

„M-„ 
24 20 19 1 5 

 

 

6. Examenul necropsic şi stabilirea scorului 

lezional 

In cazul puilor care au decedat în timpul 

experimentului, respectiv în a 5-a zi post-

infectant, au fost constatate următoarele aspecte:  

 cadavrele erau deshidratate; 

 penele lipsite de luciu erau murdărite cu 

fecale diareice de culoare roşie; 

 mucoasele aparente şi tegumentul erau 

palide; 

 la deschiderea cadavrelor s-au observat 

modificări esenţiale la nivelul intestinului: tiflită 

hemoragică – cecumurile erau mărite în volum, 

iar prin transparenţa seroasei s-a constatat că 

prezentau conţinut hemoragic. La deschiderea 

cecumurilor s-a remarcat prezenţa, în lumen, a 

unui conţinut de culoare roşie, semifluid, uşor 

detaşabil, permiţând evidenţierea mucoasei 

cecale de culoare roşie – uniformă. În alte cazuri 

s-au observat mulaje hemoragice, consistente, 

care după îndepărtare au lăsat mucoasa de 

culoare roşie-negricioasă. 

 scorul lezional a fost maxim – notele 

acordate fiind 4 şi 5. 

La examenul necropsic efectuat la sfârşitul 

experimentului, extensivitatea, localizarea şi 

caracterul leziunilor de la nivelul tubului digestiv 

au fost diferite în funcţie de lotul luat în studiu 

(Tabel 6). 

LOTUL I – chimioprevenit – s-a observat 

predominanţa leziunilor inflamatorii catarale cu 

localizare la nivel duodenal (E = 50%) şi cecal 

(E = 58,33%). Într-un procent redus au fost 

evidenţiate şi leziuni hemoragice, atât la nivelul 

duodenului (E = 16,67%), cât şi la nivelul 

cecumurilor (E = 25%). Precizăm faptul că în 

cazul duodenitei hemoragice, pe mucoasă s-au 

observat hemoragii circumscrise cu un diametru 

de 4-5 mm. Tiflita hemoragică, la acest lot, a 

prezentat caracter difuz, suprafeţele afectate fiind 

reduse ca întindere.  

Scorul lezional apreciat a fost de 0,5 la nivelul 

duodenului; 1,1 la nivelul cecumurilor, în total 

de 1,6 (Tabel 7). 

LOTUL II – tratat – extensivitatea leziunilor a 

fost asemănătoare cu cea a lotului 

chimioprevenit, cu unele variaţii, astfel: 

duodenită catarală - 55,56%; duodenită 

hemoragică – 33,33%; tiflită catarală - 44,4%; 

tiflită hemoragică – 22,2%. În plus faţă de lotul 

chimioprevenit, la acest lot am întâlnit şi cloacită 

hemoragică în procent de 22,2% (Tabel 6). 

Hemoragiile de la nivelul duodenului erau bine 

circumscrise (în focar), iar la nivelul cecumurilor  

şi cloacei aveau caracter difuz. Menţionăm faptul 

că la unul dintre pui au fost evidenţiate leziuni de 

tiflită fibrinoasă. 

Scorul lezional s-a caracterizat prin valori de: 0,6 

– duoden, 0,4 – cecum, 0,6 – cloacă, totalul fiind 

de 1,6 (Tabel 7). 

LOTUL III – martor pozitiv – tabloul 

anatomopatologic a fost dominat de leziuni 

inflamatorii cu caracter hemoragic cu 

extensivitate de 75% la nivel duodenal şi cecal, 

iar la nivel cloacal 25%. De subliniat este faptul 

că în cazul acestui lot au fost puse în evidenţă şi 

leziuni cu caracter fibrinos  (tiflită fibrinoasă – E 

= 25%) (Tabel 6).   
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Scorul lezional total a fost de 4,33, din care: 2,25 

la nivel duodenal; 1 la nivelul cecumurilor; 1,08 

la nivel cloacal (Tabel 7). 

Urmărind comparativ extensivitatea, caracterul 

leziunilor şi scorul lezional la loturile de pui, 

putem afirma că rezultatele cele mai bune au fost 

înregistrate în cazul lotului chimioprevenit, ceea 

ce subliniază încă o dată importanţa prevenirii 

eimeriozei puilor Broiler; la lotul tratat 

rezultatele obţinute au fost satisfăcătoare. Cele 

constatate la examenul necropsic sunt în corelaţie 

directă cu ceilalţi indici pe care i-am urmărit. 

 

 
Tabel 6 

Tabloul leziunilor la loturile de pui  la finalul experimentului 

 

LEZIUNE LOT I LOT II LOT III LOT IV 

Duodenită catarală 50 55,56 - - 

Duodenită 

hemoragică 
16,67 33,33 75 - 

Tiflită catarală 58,33 44,4 25 21,05 

Tiflită hemoragică 25 22,2 75 - 

Tiflită fibrinoasă - - 25 - 

Cloacită catarală - - - - 

Cloacită 

hemoragică 
- 22,2 25 - 

 
Tabel 7 

Scorul lezional la loturile de pui la finalul experimentului 

 

SEGMENT 

INTESTINAL 

LOT I LOT II LOT III LOT IV 

Duoden 0,5 0,6 2,25 0 

Cecum 1,1 0,4 1 0,21 

Cloacă 0 0,6 1,08 0 

TOTAL 1,6 1,6 4,33 0,21 

 

 

7. Examenul histologic 

Atât la examenul direct cât şi din punct de vedere 

histologic, au fost puse în evidenţă forme 

schizogonice (schizont cu merozoiţi) de Eimeria 

spp., numărul acestor formaţiuni fiind deosebit 

de mare, în unele zone ale mucoasei intestinale 

depăşind 30-40 schizonţi/câmp microscopic. De 

asemenea, au fost surprinşi schizonţi a căror 

membrană era ruptă, astfel încât s-au putut 

observa numeroşi merozoiţi liberi care vor ataca 

noi celule ale mucoasei intestinale.   

Dezvoltarea schizonţilor determină distrugerea 

enterocitelor, ţesuturilor mucoasei şi 

submucoasei, capilarelor sanguine, producându-

se astfel hemoragii importante. În funcţie de 

agresiunea speciilor de Eimeria, localizarea, 

suprafaţa afectată şi gravitatea modificărilor sunt 

diferite (Şuteu şi Cozma, 1998). Având în vedere 

manifestările clinice, leziunile anatomo-

patologice (macro- şi microscopice), observate 

pe parcursul experimentului, putem afirma că am 

utilizat o populaţie de eimeriide deosebit de 

agresivă. Ne referim în mod special la Eimeria 

tenella (65% - post-infectant), ştiut fiind faptul 

că este cel mai adesea implicată în producerea 

formei acute de boală. În sprijinul celor 

menţionate aducem ca şi argumente leziunile 

deosebit de grave înregistrate la nivelul 

cecumurilor. 

Leziunile enterice explică modificările de 

permeabilitate intestinală, traduse prin tulburări 

circulatorii, hipotrofice şi de involuţie instalate 

secundar în glandele Liberkun. Distrucţia 

celulelor epiteliale şi a capilarelor sanguine 

intestinale are o acţiune nocivă asupra 

organismului, prin anemierea lui, în urma 

hemoragiei. De asemenea, resorbţia toxinelor 

care rezultă din necroza celulară, produce 

autointoxicaţie (Coman, 1996; Dulceanu, 1980; 

Baba, 1996; Bussieras şi Chermette, 1992; Jubb 

şi colab., 1993). 
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Pe lângă acţiunea parazitului, lezarea 

enterocitelor, a celulelor glandulare, produce 

modificarea pH-lui intestinal, dischinezie, 

perturbarea motilităţii, urmată de malnutriţie şi 

malabsorbţie. Prin ruperea barierei epiteliale, o 

dată  cu eimeriile pătrund şi populaţii bacteriene, 

miceţi, flagelate care agravează procesele 

patogene (Şuteu şi Cozma, 1998). 

 8. Indicele şi procentul performanţei 

coccidiostatice 

În ceea ce priveşte valorile indicelui şi 

procentului performanţei coccidiostatice, acestea 

au fost diferite în funcţie de modul de utilizare al 

Mondolar-ului. Asfel, în cazul lotului 

chimioprevenit valorile acestor indici au fost net 

superioare. Oricum, produsul Mondolar 10% 

este recomandat pentru utilizare în scop 

preventiv. Chimioprofilaxia este modalitatea cea 

mai frecvent folosită în combaterea eimeriozei la 

puii de carne. Este bazată pe utilizarea 

coccidiostaticelor – substanţe administrate în 

doze mici, în mod continuu în hrană – care 

răspund anumitor standarde (Bussieras şi 

Chermette, 1992): 

 inofensive pentru sănătatea 

umană, datorită lipsei reziduurilor din 

carne; 

 inofensive pentru păsări datorită 

efectelor benefice asupra procesului de 

creştere şi dezvoltare; 

 acţiunea antiparazitară nu 

interacţionează cu procesele imune ale 

organismelor; 

 posibilitatea de dozare exactă a 

produselor utilizate; 

 stabilitate fizică şi chimică. 

În sensul celor menţionate mai sus, la analiza 

datelor obţinute de noi,  s-a observat că în cazul 

lotului chimioprevenit indicele coccidiostatic a 

fost de 4915,12, cu o performanţă de 63,45%. 

Comparativ cu aceste valori, s-a constatat la lotul 

tratat că indicele a fost de 2977,72, cu o 

performanţă de numai 38,44% (Tabel 8). Având 

în vedere că pentru exprimarea indicelui şi 

procentului coccidiostatic, au fost luate în calcul 

diferite aspecte, valorile obţinute sunt în corelaţie 

directă cu sporul în greutate, rata de conversie a 

hranei, scorul lezional, procentul 

supravieţuitorilor, toţi aceşti parametri fiind în 

favoarea lotului chimioprevenit. 

 
Tabel 8 

Indicele şi procentul performanţei coccidiostatice la produsul Mondolar 10% (KRKA, Slovenia) 

 

LOT 

I 

CHIMIOPREVENIT 

MONENSIN 

II 

TRATAT 

MONENSIN 

III 

MARTOR 

NEGATIV 

IV 

MARTOR 

POZITIV 

Efectiv 
Final 12 9 4 19 

Iniţial 20 20 20 20 

Perioada (zile) 24 24 24 24 

Spor mediu (g) 4936 2944 1190 7684 

Suprevieţuitori (%) 60 45 20 95 

Scor 
leziuni 1,6 1,6 4,33 0,21 

fecale 1,77 2,07 3,24 1,17 

Indicele coccidiostatic 4915,12 2977,72 1028,32 7745,88 

PROCENTUL 

PERFORMANŢEI 
63,45 38,44 13,27 100 
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Concluzii 

Cercetările efectuate în perioada 2002-2003, în 

direcţia stabilirii efectului antieimerian al 

produsului Mondolar 10% granulat (KRKA, 

Slovenia), în eimerioza experimentală la puii de 

găină, au relevat următoarele: 

 Sporul în greutate obţinut în cazul lotului 

chimioprevenit a fost de 4936,8 g/lot, 

faţă de numai 1190 g/lot în cazul 

martorului pozitiv. 

 Valorile cele mai bune ale ratei 

conversiei hranei au fost la loturile 

chimioprevenit şi tratat – 3,16 kg 

furaj/kg spor şi respectiv 4,08 kg 

furaj/kg spor. 

 Media coproeliminărilor de oochisturi de 

Eimeria spp., la lotul chimioprevenit, a 

fost de 53.564 OPG, valoare inferioară 

loturilor tratat şi martor pozitiv; cel mai 

bun scor al fecalelor a fost înregistrat la 

acelaşi lot (1,77). 

 Procentul de mortalitate cel mai ridicat a 

fost observat în cazul lotului martor 

pozitiv (80%). 

 Examenul necropsic a relevat prezenţa 

leziunilor de duodenită, tiflită şi cloacită 

hemoragice şi hemoragico-necrotice, mai 

ales la lotul martor pozitiv; scorul 

lezional cel mai redus a fost cel 

înregistrat la loturile chimioprevenit şi  

tratat.  

 La examenul histologic intestinal au fost 

puse în evidenţă forme schizogonice 

eimeriene şi distrugeri ale enterocitelor 

pe suprafeţe importante ale mucoasei. 

 Cel mai bun indice coccidiostatic a fost 

înregistrat la lotul chimioprevenit cu 

Mondolar 10% granulat: 4915,12 

(63,45). 

SUMMARY 

Researches for establishing the 
Mondolar 10% (monensin) (KRKA, 
Slovenya) efficaciousness in 
experimental chicken eimeriosis 

The study was done between 2002-2003, 
and the objective was to evaluate the 
chemicalprevention and terapeutical effect of 
Mondolar 10% (KRKA, Slovenya) in 
experimental chicken eimeriosis. The 
resercheas were done using 80 chicken, 
and the results were compared with the 
positiv (infected, untreated) and negativ 
(uninfected, untreated). The final results are: 
the weight gain in the case of 
chemicalprevented group was 4936.8/group, 
and in the case of positiv group was only 
1190 g/group. The highest values of food 
conversion were found in the case of treated 
and chimioprevented groups – 3.16 kg 
fodder/kg weight gain respectivily 4.08 kg 
fodder/kg weight gain; the mean of oochists 
feces sheding in the case of chemical 
prevented group was 53564 OPG, this value 
being under the values of the rest of the 
groups; the lowest fecall score was found in 
the same group (1.77); the highest mortality 
percent was observated in the case of 
positiv group (80%), folowed by the values 
of treated group (55%) and 
chemicalprevented group (40%); the 
necropsy revealed lesions of hemoragical 
and necrotical duodenitis and typhlitis, 
especialy in the case of positiv group: the 
fewest lesions were found in the case of 
chemical prevented and treated groups; 
histological exam showed eimerian 
schizogonical forms and epitelial necrosis; 
the best coccidiostatical values were found 
in the case of Mondolar 10% 
chemicalprevented group: 4915.12 (63.45). 
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