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REZUMAT. Eimerioza produce pagube economice importante în sectorul avicol iar la 
acestea se adaugă apariŃia de suşe chimiorezistente la coccidiostaticele existente la ora actuală. 
Vaccinarea, la care se adugă condiŃii de zooigienă corespunzătoare, s-a dovedit a fi singura 
metodă practică, viabilă. Când puii sunt infectaŃi cu un număr mic de oochisturi, imunitatea 
antieimeriană protectoare se instalează după 2-3 infecŃii consecutive, toate vaccinurile bazându-
se pe acest principiu, imunitatea instalându-se în decurs de 3-4 săptămâni. 

În urma testării eficacităŃii imunoprofilactice a vaccinului antieimerian Nobillis® COX 
ATM (INTERVET, Olanda) în eimerioza experimentală a puilor broiler, s-au obŃinut rezultate 
superioare la loturile vaccinate comparativ cu lotul martor pozitiv nevaccinat. Astfel, media 
coproeliminărilor oochistale la loturile vaccinate a fost mai mică decât al martorilor: 4300 respectiv 
4554 faŃă de 26977 O.P.G. la lotul martor pozitiv, în timp ce media scorului fecalelor a fost de 
0,66 respectiv 0,80 la loturile vaccinate faŃă de 0,99 la lotul martor pozitiv. Examenul necropsic 
a relevat prezenŃa leziunilor de enterită hemoragică (în focar), jejunită hiperplastică şi tiflită 
hemoragico-necrotică la lotul martor pozitiv; scorul lezional cel mai redus a fost cel înregistrat la 
loturile vaccinate (0,66 comparativ cu 2,27 la lotul martor pozitiv (lot I). Sporul mediu al puilor 
vaccinaŃi cu Nobilis COX ATM a fost superior lotului martor pozitiv, fiind de 1000,3 – 1023,75 
g/pui, comparativ cu 812,45 g/pui iar conversia hranei la finalul experimentărilor a fost în 
favoarea loturilor vaccinate (1,942 – 1,975 kg furaj/kg spor) comparativ cu a lotului martor 
pozitiv (2,319 kg furaj/kg spor). Indicele anticoccidian a fost superior la lotul vaccinat 20493 
(116,70%) comparativ cu lotul martor pozitiv 16157,18 (92,01%). 
 
 
Introducere 

Eimerioza este o parazitoză ce evoluează cu 
tulburări digestive şi metabolice, produsă de 
protozoare cu localizare intracelulară din Filum 
Apicomplexa. Aceasta produce pagube 
economice importante în sectorul avicol, de 
aproximativ 800 milioane dolari/an (Williams, 
1998) – 1,5 – 2 bilioane dolari/an (Stevens, 
1998), sume în care sunt cuprinse costurile de 
profilaxie, pierderile înregistrate în urma 
mortalităŃii şi prin nerealizarea sporului în 
greutate. La acestea se adaugă apariŃia de suşe 
chimiorezistente la coccidiostaticele existente la 
ora actuală pe piaŃa mondială, fiind necesare 
sume importante pentru crearea şi producerea la 
scară comercială de noi molecule, aproximativ 
50 – 100 milioane dolari pentru fiecare moleculă 

nouă (Williams, 1998). Ca urmare, în ultimii ani 
s-au depus eforturi de a găsi metode mai 
eficiente şi chiar mai ieftine de a preveni şi 
combate această boală.  

Vaccinarea, la care se adugă condiŃii de 
zooigienă corespunzătoare, s-a dovedit a fi 
singura metodă practică, viabilă. La ora actuală 
se găsesc pe piaŃa mondială o serie de vaccinuri 
vii, în componenŃa cărora se regăsesc suşe 
eimeriene virulente sau attenuate prin diferite 
procedee, cea mai bună metodă de atenuare 
dovedindu-se a fi selecŃia de linii precoce 
(Bedrnik şi Shirley, 1997). În prezent aceste 
vaccinuri sunt utilizate în special la puii de 
înlocuire la vârsta de peste 12-14 săptămâni 
(Williams, 1998, Vermeulen şi col., 2001) şi într-
o mai mică măsură la puii broiler. 
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Când puii sunt infectaŃi cu un număr mic de 
oochisturi, imunitatea antieimeriană protectoare 
se instalează după 2-3 infecŃii consecutive (Long 
şi col., 1986), toate vaccinurile bazându-se pe 
acest principiu, imunitatea instalându-se în 
decurs de 3-4 săptămâni (Vermeulen şi col., 
2001). PerformanŃele puilor vaccinaŃi (în funcŃie 
de presiunea infecŃioasă din adăpost) sunt egale 
sau chiar mai bune decât cele ale puilor 
chimiopreveniŃi. De asemenea, la puii vaccinaŃi 
rata de conversie a hranei este mai bună 
comparativ cu cei chimiopreveniŃi (Williams şi 
col., 1999). 

Materiale şi metode 

Vaccin: NOBILIS® COX ATM este un vaccin viu 
contra eimeriozei puilor de găină (INTERVET 
INTERNATIONAL BV-BOXMEER-Olanda) 
fiind constituit din oochisturi sporulate de E. 
acervulina suşa ACA, E. tenella suşa ACT, E. 
maxima suşele ACM şi ACVM. Administrarea 
vaccinului se poate face prin aerosolizare la puii 
în vârstã de o zi, dar această metodă poate fi 
aplicată până la vârsta de 5 zile şi în apa de băut la 
puii în vârstă de 4-5 zile. 

Loturi experimentale: În data de 18-19 iunie 
2004, s-a efectuat vaccinarea unui număr de 
30.000 de broileri, hibrid Ross 308, în vârstă de o 
zi, prin aerosolizare, la Ferma Stupini aparŃinând 
S.C. VERBATRANS S.A., Stupini – Braşov, 
unde s-au constituit douã loturi experimentale: 
lot vaccinat (30000 pui) şi lot martor nevaccinat 
(15000 pui). Ulterior, s-au extras un număr de 75 
pui vaccinaŃi şi 25 pui nevaccinaŃi, care au fost 
supuşi la vârsta de 16 zile, infecŃiei 
experimentale cu oochisturi evoluate de Eimeria 
spp., în Biobaza Disciplinei de Parazitologie şi 
Boli Parazitare, a FacultăŃii de Medicină 
Veterinară, Cluj-Napoca.  

S-au format 4 loturi experimentale, după cum 
urmează: lotul I - 25 pui- martorul pozitiv - 

nevaccinat, infectat cu 2500 oochisturi infectante 
de Eimeria spp., 2 zile; lotul II -25 pui – 
vaccinat- infectat cu 2500 oochisturi infectante 
de Eimeria spp., 2 zile; lotul III –25 pui- 
vaccinat- infectat cu 500 oochisturi infectante de 
Eimeria spp., 5 zile; lotul IV - 25 pui – martor 
negativ- vaccinat şi neinfectat cu oochisturi 
infectante de Eimeria spp. 

Inoculum: Materialul utilizat pentru infecŃia 
experimentală a fost reprezentat de o suspensie 
de oochisturi evoluate (în bicromat de potasiu 
2,5%) de suşe sălbatice de Eimeria spp. izolate 
din diferite focare de boală. Structural, populaŃia 
eimeriană a fost reprezentată de E. tenella (35%), 
E. maxima (32,5%), E.acervulina (25%) şi E. 
mitis (7,5%) (Fig. 1). 

Parametrii urm ări Ńi: Postinfectant, zilnic, s-a 
urmărit: starea clinică a puilor, aspectul fecalelor 
acordându-se note în fucŃie de modificările 
apărute, cuantumul coproeliminărilor oochistale 
prin metoda coproparazitologică McMaster şi 
înregistrarea scorului lezional prin sacrificări de 
control.  

La finalul experimentului s-a calculat consumul 
de furaje, sporul în greutate şi indicele şi 
procentul de performanŃă antieimeriană pe loturi 
experimentale. 

Rezultate şi discuŃii 

Identificarea speciilor de Eimeria obŃinute 
postinfectant 

Postinfectant au fost coproeliminate aceleaşi 
specii implicate în infecŃie (E. tenella-35%, E. 
maxima-32,5%, E.acervulina-25% şi E. mitis-
7,5%) (Fig. 1) dar în proporŃie diferită. astfel, la 
lotul I – martor pozitiv, ponderea cea mai mare a 
avut-o E. acervulina (43,85%) urmată de E. mitis 
(42,10%) (Fig. 2); comparativ la loturile 
vaccinate – II şi III- postinfectant a predominat 
E. mitis (71,42%) (Fig. 3). 
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Figura 1 
Structura populaŃiei eimeriene folosită pentru infecŃie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
InvestigaŃiile realizate în eimerioza naturală a 
puilor de găină relevă o mare variabiliate a 
infecŃiei: 47-57% cu E. acervulina, 3,9-5,7% cu 
E. brunetti şi 30,9-35% în asociaŃii cu alte specii 
de Eimeria. Manolescu (1971, cit. de Şuteu, 
1992) constată o prevalenŃă de 75% la E. tenella, 
27% la E. acervulina şi de 1,3% la E. praecox. În 
diverse ferme din S.U.A. s-a observat o incidenŃă 
crescută a bolii produsă de E. acervulina 
(90,6%), E. maxima (86,2%) şi E. tenella 
(28,4%) (Şuteu, 1992). 

Tabloul clinic la loturile experimentale 

Semne clinice de boală au manifestat puii din 
lotul I (nevaccinat şi infectat), care începând cu a 
6-a zi p.i. au prezentat abatere, inapetenŃă, 
horiplumaŃie şi diaree ciocolatie. Semnele clinice 

apărute au fost caracteristice formei subacute de 
boală. 

La loturile vaccinate, infecŃia s-a produs fără a fi 
însoŃită de manifestări clinice, aceasta 
observându-se şi din diferenŃa între media 
scorului fecalelor. 

La toate loturile experimentale nu s-au înregistrat 
mortalităŃi. 

Dinamica coproeliminărilor oochisturilor de 
Eimeria spp 

Primul vârf al coproeliminărilor oochistale s-a 
produs în ziua a IV-a postinfectant (de la prima 
inoculare), la loturile martor pozitiv şi negativ (I, 
IV), respectiv 203.200 O.P.G. şi 26.400 O.P.G. 
(Tabel 1, Fig. 4), manifestările clinice apărând 
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Figura 2 
Structura populaŃiei eimeriene obŃinută 

postinfectant la lotul I 
(nevaccinat şi infectat) 

Figura 3 
Structura populaŃiei eimeriene obŃinută 

postinfectant la loturile II şi III 
(vaccinate şi infectate) 
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numai la 6 zile de la prima administrare de 
oochisturi infectante. În zilele următoare, la lotul 
martor pozitiv, nivelul O.P.G. înregistrează o 
regresie până în ziua a XI-a (3.300), observându-se 
un nou vârf în ziua a XIV-a (166.400 O.P.G.), ca 
în zilele următoare valoarea O.P.G. să scadă la 
valori de 25.600 în ziua a XIX-a p.i.; în ultima zi 
de observaŃie cuantumul coproeliminărilor fiind de 
10.100 O.P.G.  

La lotul martor negativ cuantumul 
coproeliminărilor se menŃine la valori inferioare pe 
tot parcursul experimentului, media 
coproeliminărilor fiind de 6.686 O.P.G (Tabel 1). 

La loturile vaccinate valoarea maximă a O.P.G. s-a 
înregistrat în ziua a XIII-a la lotul infectat cu 5000 
oochisturi sporulate de Eimeria spp. (10.300 
O.P.G.), respectiv în ziua a XXI-a la lotul infectat 
cu 2500 oochisturi sporulate de Eimeria spp. 
(23.500 O.P.G.) (Tabel 1, Fig. 4). 

Pe tot parcursul experimentului cuantumul 
coproeliminărilor la loturile vaccinate a fost 
inferior lotului martor pozitiv, media fiind de 
4300-4554 O.P.G., comparativ cu 26977 O.P.G. 
(Tabel 1). În urma testării eficacităŃii 
imunoprofilactice a vaccinurilor Livacox şi 
Livacox Q, vaccin viu atenuat, (Biopharm, Cehia) 
s-a observat că media coproeliminărilor de 
oochisturi a fost inferioară la loturile vaccinate 
comparativ cu lotul martor pozitiv, iar în cee ce 
priveşte scorul fecalelor rezultatele au fost similare 
(în favoarea loturilor vaccinate) (Cozma şi col., 
2003). 

Rezultate similare s-au obŃinut şi în cazul un 
vaccin viu ionoforotolerant, când media 
coproeliminărilor oochistale la lotul vaccinat şi 
tratat (ionofor) a fost cu 88% mai redus la 3 
săptămâni postinfectant, comparativ cu lotul 
martor pozitiv, iar la lotul vaccinat cu 85% (Li şi 
col., 2005). 

 
 

Tabel 1 
Dinamica coproeliminărilor oochisturilor de Eimeria spp.la loturile experimentale 

 
COPROELIMIN ĂRI OOCHISTURI EIMERIA SPP. (O.P.G.) ZIUA DATA 
Lot I Lot II Lot III Lot IV 

I 05.07.2004 100 100 2400 2100 
II 06. 07.2004 100 0 600 1300 
III 07. 07.2004 300 0 400 200 
IV 08. 07.2004 203200 0 0 26400 
V 09. 07.2004 200 200 600 200 
VI 10. 07.2004 5000 300 0 0 
VII 11. 07.2004 1100 2400 0 2200 
VIII 12. 07.2004 3400 0 200 0 
IX 13. 07.2004 2200 1200 600 900 
X 14. 07.2004 5600 200 400 800 
XI 15. 07.2004 3300 900 300 900 
XII 16. 07.2004 56000 300 900 2800 
XIII 17. 07.2004 7000 10300 600 800 
XIV 18. 07.2004 166400 9600 200 4800 
XV 19. 07.2004 56800 5300 2600 4200 
XVI 20. 07.2004 6400 1200 13200 10300 
XVII 21. 07.2004 400 1000 3400 9200 
XVIII 22. 07.2004 5000 1800 10500 7900 
XIX 23. 07.2004 25600 1500 17100 10200 
XX 24. 07.2004 31600 18000 12500 39200 
XXI 25. 07.2004 3700 23900 23500 11400 
XXII 26. 07.2004 10100 16400 10200 11300 
Media  26977 4300 4554 6686 

Legendă: Lot I – martor  pozitiv, Lot II – vaccinat şi infectat cu 5000 oochisturi, 
Lot III – vaccinat şi infectat cu 2500 oochisturi, Lot IV – martor negativ. 
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Figura 4 
Dinamica coproeliminărilor oochisturilor de Eimeria spp. 

 

 

La lotul martor pozitiv s-au înregistrat 2 vărfuri 
mai importante în ziua a IV-a (203200 O.P.G.) şi 
a XIV-a (166400) postinfectant (Fig. 4), în timp 
ce la loturile vaccinate numărul maxim de 
oochisturi s-a înregistrat în ziua a XXI-a (23500-
23900) postinfectant (Fig. 4), valorile fiind mult 
inferioare lotului martor pozitiv. În condiŃii 
naturale la puii chimiopreveniŃi, de obicei apare 
un vârf maxim, în ceea ce priveşte numărul de 
oochisturi/g aşternut între săptămânile 4-8, fiind 
asociat cu apariŃia semnelor clinice de boală în 
timp ce la puii vaccinaŃi apar 2 vârfuri mai 
importante, dar inferioare celui de la puii 
chimiopreveniŃi (Williams, 1992).  

Experimentările privind vaccinul Paracox au pus 
în evidenŃă acumularea de oochisturi în aşternut, 
după cum urmează: la 1 săptămână postvaccinal 
s-a înregistrat un număr redus de oochisturi 
vaccinale, cu un vârf redus în săptămânile 2-4, în 
această perioadă dezvoltându-se răspunsul imun 
protector, la 4-7 săptămâni apare u vârf mai 
mare, ca rezultat al contaminării cu suşe locale 
virulente, în final la 7-8 săptămâni cuantumul 
coproeiliminărilor este considerabil redus, ca 

urmare a imunităŃii instalate postvaccinal, nefiind 
detectaŃi oochişti în aşternut. O parte sunt distruşi 
de condiŃiile oferite de aşternut (bacterii, 
amoniac) (Williams, 1992). 

Scorul fecalelor 

Scorul fecalelor stabilit pe perioada 
experimentului, a fost în strânsă corelaŃie cu 
coproeliminările oochisturilor (Tabel 2, Fig. 5). 
Astfel, la lotul martor pozitiv scorul fecalelor în 
ziua a IV-a p.i. a fost de 0,8, scorul cel mai mare 
înregistrându-se în zilele VI şi XIX p.i. (1,45-
1,55), iar valoarea medie a fost de 0,99 (Tabel 2). 
Comparativ, la loturile vaccinate acesta a 
înregistrat valori mai mici, în general sub 1 
(Tabel 2), valoarea medie fiind de 0,66 la lotul II 
(vaccinat şi infectat cu 5000 oochisturi) şi 0,80 la 
lotul III (vaccinat şi infectat cu 2500 oochisturi), 
valori inferioare lotului I (nevaccinat şi infectat) 
dar superioare lotului IV (nevaccinat şi 
neinfectat) la care media scorului fecalelor a fost 
de 0,47 (Tabel 2). Aplicarea testului “t” Student 
a relevant diferenŃe distinct semnificative 
statistic între lotul I şi lotul II (p=0,001). 
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Tabel 2 
Scorul fecalelor la loturile experimentale 

 
SCOR FECALE ZIUA 

Data Lot I Lot II Lot III Lot IV 

I 05.07.2004 0.15 0.4 0.8 0.15 
II 06. 07.2004 0.75 0.45 0.9 0.4 
III 07. 07.2004 0.65 0.65 0.8 0.4 
IV 08. 07.2004 0.8 1.05 1.2 0.65 
V 09. 07.2004 1.1 0.5 0.9 0.55 
VI 10. 07.2004 1.45 0.9 1.3 0.05 
VII 11. 07.2004 1.3 0.4 0.35 0.4 
VIII 12. 07.2004 1.05 0.5 1.2 0.5 
IX 13. 07.2004 1.15 1.35 0.9 0.4 
X 14. 07.2004 0.75 1.35 0.85 0.75 
XI 15. 07.2004 0.75 0.75 0.7 1.1 
XII 16. 07.2004 1.15 0.6 0.55 0.6 
XIII 17. 07.2004 0.45 0.4 0.75 0.45 
XIV 18. 07.2004 0.9 0.65 0.6 0.4 
XV 19. 07.2004 0.9 0.85 1.1 0.45 
XVI 20. 07.2004 1.4 0.8 0.85 0.75 
XVII 21. 07.2004 1.25 0.5 0.5 0.4 
XVIII 22. 07.2004 1.05 0.7 0.8 0.55 
XIX 23. 07.2004 1.55 0.55 0.55 0.4 
XX 24. 07.2004 1.15 0.4 0.85 0.4 
XXI 25. 07.2004 1,2 0,55 0,8 0,4 
XXII 26. 07.2004 0,9 0,4 0,5 0,4 
Media  0.99 0.66 0.80 0.47 

Legendă: Lot I – martor  pozitiv, Lot II – vaccinat şi infectat cu 5000 oochisturi, 
Lot III – vaccinat şi infectat cu 2500 oochisturi, Lot IV – martor negativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 

EvoluŃia scorului fecalelor pe perioada experimentală 
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Examenul necropsic şi scorul lezional 

La examenul necropsic efectuat la sfârşitul 
experimentului extensivitatea, localizarea şi 
caracterul leziunilor de la nivelul tubului digestiv 
au fost diferite în funcŃie de lotul luat în studiu 
(Fig. 6, 7).  

La lotul I –martor pozitiv- s-a observat 
predominenŃa leziunilor cu caracter hemoragic în 
focar, cu diametrul de 4-5 mm, cu localizare la 
nivelul duodenului (E=60%) şi a jejunului 
(E=50%) (Fig. 6). De asemenea au fost 
evidenŃiate leziuni cu caracter hiperplastic la 
nivelul jejunului (E=20%) şi leziuni hemoragico-
necrotice la nivelul cecumului (E=30%) (Fig. 6), 
scorul lezional apreciat a fost de 1,66 la nivelul 
duodenului şi la nivelul jejunului şi 3,5 la nivelul 
cecumului, cu o medie de 2,27 (Fig. 7). 

La lotul II – vaccinat şi infectat cu 5000 
oochisturi – tabloul anatomopatologic a fost 
caracterizat de prezenŃa leziunilor inflamatorii cu 
localizare la nivelul duodenului şi jejunului, 
având caracter cataral, cu o extensivitate de 10%, 
şi leziuni cu caracter hemoragic în focar la nivel 
duodenal cu o extensivitate de 20% (Fig. 6), iar 
scorul lezional s-a caracterizat prin valori de 1 
(media 0,66) (Fig. 7), valori inferioare celor 
înregistrate la lotul martor pozitiv. 

La lotul III – vaccinat şi infectat cu 2500 
oochisturi – extensivitatea leziunilor a fost 

următoarea: duodenită hemoragică în focar la 
50% şi jejunită hiperplastică la 20% din cazuri, 
media scorului lezional fiind de 0,66. Valorile 
scorului lezional au fost inferioare lotului martor 
pozitiv. 

La lotul IV – martor negativ – au fost puse în 
evidenŃă leziuni de duodenită şi jejunită 
hemoragică în focar cu o extensivitate de 40% 
respectiv 30%, iar scorul lezional, a fost de 1,5 la 
nivelul duodenului şi 1 la nivelul jejunului, cu o 
medie de 0,83 (Fig. 6, 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 loturilor vaccinate. La lotul 
martor pozitiv s-au înregistrat valorile cele mai 
mari, atât în ceea ce priveşte extensivitatea, 
caracterul leziunilor cât şi scorul lezional (medie 
2,27). Aceste diferenŃe sugerează existenŃa unei 
protecŃii imune postvaccinale. Cele constate la 
examenul necropsic sunt în corelaŃie directă cu 
ceilalŃi indici pe care i-am urmărit. 

Aspecte similare au fost evidenŃiate şi de alŃi 
autori. Li şi col. (2005) obŃine un scor lezional de 
0,2-0,7 la loturile vaccinate cu un vaccin viu 
ionoforotolerant, în timp ce la lotul martor pozitiv 
a fost de 2,8-3. În cazul vaccinării cu Livacox şi 
Livacox Q scorul lezional la loturile vaccinate a 
fost de 0,8-1,6, iar la lotul martor pozitiv de 4,8 
(Cozma şi col., 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 
Extensivitatea leziunilor la loturile experimentale 

0 10 20 30 40 50 60

%

Duodenită catarală

Duodenită hemoragică

Jejunită catarală

Jejunită hemoragică

Jejunită hiperplastică

Tiflit ă hemoragico-
necrotică

Lot I-martor pozitiv Lot II-vaccinat/inf. 5000 Lot III-vaccinat/inf. 2500 Lot IV-martor negativ



 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 
Scorul lezional la loturile experimentale 

 
 
Sporul în greutate la loturile experimentale 

Cel mai mare spor în greutate s-a înregistrat în 
cazul loturilor vaccinate, şi anume 20.475 g/lot, 
cu o medie individuală de 1023,75 g/pui la lotul 
III (vaccinat şi infectata cu 2500 oochisturi), 
respectiv 20.006 g/lot, cu o medie individuală de 
1000,3 g/pui la lotul II (vaccinat şi infectat cu 
5000 oochisturi), fiind mai mare decât cel 
înregistrat la lotul I – martor pozitiv – de numai 
16249 g/lot, respectiv 812,45 g/pui (Tabel 3, Fig. 
8), ca rezultat al leziunilor intestinale cauzate de 
protozoar ceea ce a dus la malabsorbŃie şi 
scăderea ingestiei cu repercusiuni negative 
asupra acestui parametru.  

De asemenea, sporul în greutate la lotul martor 
negativ este inferior loturilor vaccinate, fiind de 
17.545 g/lot, cu o medie individuală de 877,25 
g/pui, dar superioară lotului martor negativ. 

În general s-au observat sporuri superioare la 
loturile vaccinate cu diferite vaccinuri ca Paracox 
(Williams, 1998), Livacox (Cozma şi col., 2003). 

Consumul furajului şi rata de conversie a 
hranei la loturile experimentale 

Referitor la consumul de furaje al puilor din 
loturile experimentale s-au înregistrat următoarele 
aspecte (Tabel 4, Fig. 9): consumul cel mai mare s-
a înregistrat la lotul IV – martor negativ – 40,700 

kg furaj, urmat de lotul III (vaccinat şi infectat cu 
2500 oochisturi), 40,455 kg furaj, consumul cel 
mai redus înregistrându-se la lotul I – martor 
pozitiv, 38,205 kg furaj şi valori apropiate la lotul 
II (vaccinat şi infectat cu 5000 oochisturi), 38,855 
kg furaj. 

În ceea ce priveşte rata de conversie a hranei s-au 
înregistrat aspecte diferite faŃă de cele înregistrate 
la consumul de furaje, şi anume dacă consumul cel 
mai mare s-a înregistrat la lotul IV cu o rată de 
conversie de 2,319 kg furaj/kg spor, aceasta a fost 
superioară la loturile II şi III (vaccinate) (1,942 
respectiv 1,975 kg furaj/kg spor) (Tabel 4, Fig. 9). 

Cea mai scăzută rata de conversie s-a înregistrat la 
lotul martor pozitiv, la care realizarea unui kg spor 
s-a făcut prin consumul a 2,351 kg furaj (Tabel 4, 
Fig. 9). Aceasta s-a reflectat în mare măsură în 
nerealizarea sporului în greutate, datorită evoluŃiei 
subclinice a eimeriozei. În general, în această 
protozooză, pe lângă sindromul digestiv apar şi 
tulburări metabolice (Ghergariu, 1980). 

Lezarea de către eimerii a membranei intestinale şi 
a celulelor glandulare produce modificarea pH-ului 
intestinal, dischinezie, perturbarea motilităŃii, 
urmate de malnutriŃie şi malabsorbŃie. De 
asemenea toxinele eimeriene acŃionează ca 
antivitamine, perturbând absorbŃia acestora (A, D, 
E) şi a unor microelemente (Se, Zn) (Cozma, 
1995). 
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Tabel 3 
SituaŃia sporului în greutate la loturile experimentale 

 

GREUTATEA INIłIALĂ 
(G) 

GREUTATE 
FINALĂ 
(G) 

SPOR 
(G) LOT 

EFECTIV 
INIłIAL 
(NR.) 

PERIOADA 
(ZILE) 

EFECTIV 
FINAL 
(NR.) 

PIERDERI/ 
SACRIFICĂRI DE 
CONTROL 
(NR.) Lot 

Media 
indiv. 

Lot 
Media 
indiv. 

Lot 
Media 
indiv. 

Media 
indiv/zi 

I 25 22 20 5 4833 193,32 19830 991,5 16249 812,45 100,29 
II 25 22 20 5 4532 181,28 23100 1155 20006 1000,3 116,08 
III 25 22 20 5 4940 197,6 23859 1192,95 20475 1023,75 122,46 
IV 25 22 20 5 5250 210 21276 1063,8 17545 877,25 113,97 

 
Legendă: Lot I – martor  pozitiv, Lot II – vaccinat şi infectat cu 5000 oochisturi, Lot III – vaccinat şi infectat cu 2500 oochisturi, Lot IV – martor negativ. 
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Tabel 4 
Conversia hranei la loturile experimentale 

 

LOT SPOR (KG/LOT) PERIOADA 
(ZILE) 

CONSUM FURAJE 
(KG/LOT) 

CONVERSIA HRANEI (KG 
FURAJ/KG SPOR) 

I 16,249 22 38,205 2,351 

II 20,006 22 38,855 1,942 
III 20,475 22 40,455 1,975 
IV 17,545 22 40,700 2,319 

Legendă:  Lot I – martor  pozitiv, Lot II – vaccinat şi infectat cu 5000 oochisturi, 
Lot III – vaccinat şi infectat cu 2500 oochisturi, Lot IV – martor negativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicele şi procentul performanŃei  
anticoccidiene 

În ceea ce priveşte valorile indicelui şi procentului 
performanŃei coccidiostatice, acestea au fost 
diferite în funcŃie de lotul luat în studiu (Tabel 5, 
Fig. 10, 11). Astfel în cazul lotului III (vaccinat şi 
infectat cu 2500 oochisturi) valorile acestor indici 
au fost superioare.  

În sensul celor menŃionate anterior, la analiza 
datelor obŃinute de noi, s-a observat că în cazul 
lotului III (vaccinat şi infectat cu 2500 oochisturi) 
indicele anticoccidian a fost de 20493,4 cu o 
performanŃă de 117,70%. Comparativ cu aceste 
valori, s-a constat la lotul II (vaccinat şi infectat cu 
5000 oochisturi) că indicele a fost de 20027,48 cu 

o performanŃă de 114,05%, valori superioare de 
cele ale lotului martor negativ şi pozitiv, şi anume 
un indice de 17559,66 cu o performanŃă de 100% 
(Tabel 5, Fig. 10, 11), respectiv 16157,18 cu o 
performanŃă de 92,01%. 

Având în vedere că pentru exprimarea indicelui şi 
procentului coccidiostatic, au fost luate în calcul 
diferite aspecte, valorile obŃinute sunt în corelaŃie 
directă cu sporul în greutate, scorul lezional, 
procentul supravieŃuitorilor, care a fost de 100% la 
toate loturile experimentale, toŃi aceşti parametrii 
fiind în favoarea loturilor II şi III(vaccinate). Li şi 
col. (2005) în urma testării unui vaccin viu 
ionoforotolerant obŃine un indice de protecŃie 
anticoccidiană 86,93-88,07% la lotul vaccinat şi 
tratat cu un ionofor. 
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Sporul mediu (g/pui) la loturile experimentale 
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Tabel 5 
Indicele şi procentul performanŃei anticoccidian la vaccinul Nobilis COX ATM® (INTERVET, Olanda) 

 

EFECTIV SCOR LOT 
Ini Ńial Final 

PERIOA
DA 
(ZILE) 

SPOR 
MEDI
U (G) 

SUPRA-
VIEłUITO
RI (% ) 

Fecale Lezional 
I.C. P.P. 

Lot I 25 20 22 16249 80 0,99 6,82 16157,18 92,01 
Lot II 25 20 22 20006 80 0,66 2 20027,48 114,0

5 
Lot III 25 20 22 20475 80 0,80 2 20493,4 116,7

0 
Lot IV 225 20 22 17545 80 0,47 2,5 17559,66 100 
Legendă:  Lot I – martor  pozitiv, Lot II – vaccinat şi infectat cu 5000 oochisturi, 

Lot III – vaccinat şi infectat cu 2500 oochisturi, Lot IV – martor negativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluzii 

Cercetările privind testarea eficacităŃii 
imunoprofilactice a vaccinului antieimerian 
Nobillis® COX ATM (INTERVET, Olanda) în 
eimerioza puilor broiler, efectuate în perioada 18 
iunie - 30 iulie 2004, în cadrul Disciplinei de 
Parazitologie şi Boli Parazitare – Facultatea de 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pe un efectiv 
de 100 pui broiler, au condus la următoarele: 

1. Postinfectant predomină coproeliminările cu 
E. acervulina (43,85%) şi E. mitis (42,10%) 
la lotul I (martor pozitiv) şi E. mitis 
(71,42%) la loturile vaccinate. 

2. Semne clinice de boală au manifestat puii din 
lotul I (nevaccinat şi infectat). 

3. Nivelul coproeliminărilor oochisturilor de 
Eimeria spp. la loturile vaccinate (II, III) a fost 

mai mic decât al martorilor: 4300 respectiv 
4554 faŃă de 26977 O.P.G. la lotul martor 
pozitiv. 

4. Media scorului fecalelor a fost de 0,66 
respectiv 0,80 la loturile vaccinate (II, III) 
faŃă de 0,99 la lotul martor pozitiv. 

5. Examenul necropsic a relevat prezenŃa 
leziunilor de enterită hemoragică (în focar), 
jejunită hiperplastică şi tiflit ă hemoragico-
necrotică la lotul martor pozitiv (lot I); scorul 
lezional cel mai redus a fost cel înregistrat la 
loturile vaccinate II, III (0,66 comparativ cu 
2,27 la lotul martor pozitiv (lot I). 

6. Sporul mediu al puilor vaccinaŃi cu Nobilis 
COX ATM a fost superior lotului I (martor 
pozitiv), fiind de 1000,3 – 1023,75 g/pui, 
comparativ cu 812,45 g/pui. 
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Figura 10 
DiferenŃele indicelui anticoccidian la loturile 

experimentale 

Figura 11 
DiferenŃele procentului performanŃei 

anticoccidiane la loturile experimentale 
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7. Conversia hranei la finalul experimentărilor 
a fost în favoarea loturilor vaccinate (1,942 – 
1,975 kg furaj/kg spor) comparativ cu a 
lotului martor pozitiv (2,319 kg furaj/kg 
spor). 

8. Cel mai bun indice anticoccidian a fost 
înregistrat la lotul III (vaccinat şi infectat cu 

500 oochisturi/zi, 5 zile) 20493 (116,70%) 
comparativ cu lotul martor pozitiv: 16157,18 
(92,01%); loturile II şi IV au înregistrat valori 
superioare lotului martor pozitiv dar inferioare 
lotului II, şi anume, indice anticoccidian cu o 
valoare de 20027,48 respectiv 17559,66,  cu o 
performanŃă de 114,05% la lotul II (vaccinat şi 
infectat cu 5000 oochisturi). 

 
Bibliografie 

 
1. Bedrnik P., Shirley M. W. (1997) Live 

attenuated vaccines against avian coccidiosis – 
success with precocious and egg-adapted lines 
of Eimeria. Parasitology Today 13 (12): 481-
484.  

2. Cozma, V. (1995) Eimerioza mieilor: Cercetări 
etiopatogenetice, diagnostice şi profilactico-
terapeutice. Teză de doctorat. 

3. Cozma V., Cristina Cernea, Baciu H., Şuteu E. 
(2003) Eficacitaea imunoprofilactică a 
vaccinurilor LIVACOX şi LIVACOX Q 
(Biopharm, Cehia) în eimerioza experimentală 
la puii de găină. Rev. Scientia Parasitologica 
4(1-2), 14-24. 

4. Ghergariu, S. (1980) Oligomineralele şi 
oligomineraloze. Edit.Academiei RSR, 
Bucureşti. 

5. Li G. Q., kanu S., Xiao S. M., Xiang F. Y. 
(2005) Responses of chickens vaccinated with 
a live attenuated multi-valent ionophore-
tolerant Eimeria vaccine. Article in press 
(www.sciencedirect.com). 

6. Long P. L., Johnson J., McKenzie M. E., perry 
E., Crane M. St. J., Murray P. K. (1986) 
Immunisation of young broiler chickens with 
low level infections of Eimeria tenella, E. 
acervulina or E. maxima. Avian Pathol. 15: 
271-278. 

7. Stevens D. A. (1998) Coccidiosis. Second 
edition in: Li G. Q., Kanu S., Xiao S. M., 
Xiang F. Y. (2005) Responses of chickens 
vaccinated with a live attenuated multi-valent 
ionophore-tolerant Eimeria vaccine. Veterinary 
Parasitology (article in press). 

8. Şuteu I (1992) ZooparaziŃii şi mediul 
înconjurător. Vol. 1, Edit. Academiei române, 
Bucureşti.  

9. Vermeulen A. N., Schaap D. C., Schetters Th. 
P. M. (2001) Control of coccidiosis in chickens 
by vaccination. Veterinary Parasitology 100: 
13-20. 

10. Williams R. B. (1992) The Development, 
Efficacy and Epidemiological Aspects of 
Paracox®, A New Coccidiosis Vaccine for 
Chickens. Harefield, Pittman-Moore, Europe.  

11. Williams R. B. (1998) Epidemiological aspects 
of the use of live anticoccidial vaccines for 
chickens. International Journal for 
Parasitology 28: 1089-1098. 

12. Williams R. B., Carlyle W. W., Bond D. R., 
Brown I. A. (1999) The efficacy and economic 
benefits of Paracox, a live attenuated 
anticoccidial vaccine, in commercial trials with 
standard broiler chickens in the United 
Kingdom. International Journal for 
Parasitology 29 (2): 341-355. 

 


