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Eimerioza este o coccidioză digestivă care afectează păsările și mamiferele domestice, fiind

afectate mai frecvent animalele tinere și cele crescute în sistemul intensiv. Eimerioza este produsă

de specii de protozoare aparținând familiei  Eimeriidae  și genului  Eimeria care se dezvoltă și se

înmulțesc la nivelul epiteliilor (epiteliul  digestiv, canalelor biliare la iepuri și tubilor uriniferi  la

gâște). Animalele elimină prin fecale oochisturi nesporulate, care în mediul exterior vor sporula și

vor deveni infectante pentru o nouă gazdă.

Eimerioza  este  una  dintre  bolile  cu  cel  mai  mare  impact  economic  la  puii  de  găină  în

sistemul intensiv de creștere. În Regatul Unit se regăsește între primele trei  afecțiuni cu impact

economic în sectorul avicol, iar in Statele Unite ale Americii a fost clasificată pe primul loc. La

nivel mondial sunt estimate pierderi economice de peste 10,7 bilioane lire sterline anual, echivalent

a  0,16 lire  sterline/pui.  Valori  similare  au fost  estimate  și  în  țara  noastră  și  anume pierderi  de

aproximativ  0,18 euro/pui  (Györke  A.,  Kalmár  Z.,  Pop L.M.,  Şuteu  O.I.,  2016.  The economic

impact  of  infection  with  Eimeria spp.  in  broiler  farms  from  Romania.  Revista  Brasileira  de

Zootecnia, 45(5):273-280). Aceste pierderi sunt cauzate în principal de o rată de conversie a hranei

slabă, sporuri în greutate scăzute, mortalitate și costuri cu terapia. 

Etiopatogeneză. Eimerioza la puii de găină este produsă de șapte specii de Eimeria, care au

specificitate  strictă  pentru  un  anumit  segment  intestinal,  după  cum  urmează:  E.  acervulina  în

duoden;  E. maxima și  E. necatrix  în jejun;  E. tenella  în cecumuri;  E. brunetii  în ileon și rect;  E.

praecox  în duoden și jejun; și  E. mitis  în jejun și ileon (Fig. 1). În aceste segmente intestinale

eimeriile au localizare strict intracelulară la nivelul epiteliul tubului digestiv (enterocite), iar speciile

cu patogenitate ridicată parazitează și în submucoasă. Adesea, la același pui se întâlnesc infecții

mixte, cu două sau mai multe specii de Eimeria.



Fig 1. Speciile de Eimeria întâlnite la puii de găină

E. tenella și E. necatrix sunt speciile cele mai patogene la puiul de găină,  urmate de E.

maxima  și  E. brunetti.  Acestea cauzează leziuni  de enterită  hemoragică (tiflită,  jejunită  și  ileo-

rectită hemoragică) (Fig. 2) și mortalitate de până la 30%. E. acervulina (Fig. 2), E. praecox și E.

mitis au patogenitate mai scăzută dar afectează performanțele zootehnice ale puilor. 

Fig. 2. Leziuni produse de Eimeria spp. la puii de găină. A – E. acervulina în duoden, B, C – E.
maxima în jejun, E, F – E. necatrix în jejun, G – E. tenella în jejun, H – E. brunetti la nivelul

rectului.

Eimerioza la puii de găină poate avea evoluție acută sau subclinică (Tabel 1). Frecvent în

practică se întâlnește forma subclinică de eimerioză și mai rar forma acută, deoarece în ferme se

realizează profilaxie specifică pentru eimerioză. În sistemul gospodăresc de creștere pe de o parte în

unele gospodării puii sunt hrăniți cu furaj medicamentat achiziționat din farmaciile veterinare, iar pe

de altă parte densitatea puilor în adăpost este mult  mai scăzută comparativ  cu cea din sistemul

intensiv. 

Tabelul 1. Semnele clinice în eimerioză la puii de găină

Forma acută Forma subclinică
 Tulburări digestive

- diaree apoasă, cu aspect mucos, hemoragică;
- zona perianală murdărită cu fecale diareice
 Stare generală afectată

- abatere;
- inapetență, anorexie, polidipsie;
- slăbire

 Performanțe zootehnice scăzute
- spor în greutate scăzut;
- consum ridicat de furaje;
- rata de conversie a hranei crescută



 Mortalitate:  E.  tenella,  E.  necatrix,  E.
brunetti

Epidemiologie.  La puii broiler în fermele din România au fost identificate patru specii de

Eimeria: E. acervulina (91%), E. tenella (61%), E. maxima (22%) și E. praecox (13%) (Györke A.,

Pop L., Cozma V., 2013. Prevalence and distribution of Eimeria species in broiler chicken farms of

different capacities. Parasite, 20:50. doi: 10.1051/parasite/2013052.). În fermele de găini ouătoare și

în sistemul gospodăresc se întâlnesc toate cele șapte specii. Infecția se realizează pe cale orală prin

consum de apă și furaje contaminate cu oochisturi sporulate.

La puii de găină infecțiile cu Eimeria spp. pot fi identificate începând cu vârsta de peste o

săptămână, dar forme clinice de boală se diagnostică la vârsta de 18-25 de zile la puii broiler și la

vârsta de 3-5 luni la puicuțele de înlocuire.

Forme  clinice  de  eimerioză  sunt  mai  frecvent  întâlnite  în  ferme  decât  în  sistemul

gospodăresc,  iar  în  ferme  creșterea  la  baterie  limitează  evoluția  bolii.  În  sistemul  gospodăresc

eimerioza poate evolua din primăvară până în toamnă.

Imunitate.  Răspunsul imun este specific și protector (de tip celular) la reinfecții  față de

specia care l-a indus. Puii cu răspuns imun protector excretă mai puține oochisturi la reinfecții, au

scoruri lezionale mai mici și au performanțe zootehnice (rată de conversie a hranei, spor în greutate)

mai bune comparativ cu puii neimunizați.  E. maxima este cea mai imunogenă specie de la puii de

găină,  un  singur  oochist  fiind  capabil  să  determine  un  răspuns  imun  protector  parțial.  Pentru

instalarea unui răspuns imun protector solid sunt necesare trei infecții consecutive.

Diagnostic.  În ferme diagnosticul formelor acute de eimerioză se bazează în principal pe

examenul necropsic și identificarea leziunilor specifice. Acest lucru se realizează pe pui sacrificați

în  momentul  examenului  necropsic.  Examenul  coproparazitologic  prin  metoda  McMaster  de

cuantificare a numărului de oochisturi per gram de fecale (OPG) asociat cu identificare speciilor de

Eimeria  poate avea valoare în diagnosticul  formelor  subclinice de eimerioză și  are valoare mai

redusă în forma acută de boală. Valori ale OPG-ului mai mari de 5x104 asociat cu o pondere de

minim 50% a  speciilor  patogene  (E.  tenella,  E.  necatrix,  E.  brunetii,  E.  maxima)  are  valoare

diagnostică.

Profilaxie.  Profilaxia  eimeriozei  în  fermele  de  pui  broiler,  găini  ouătoare  și  găini  de

reproducție  se  bazează  pe  măsuri  generale  nespecifice  de  profilaxie  și  pe  măsuri  specifice

reprezentate  de  chimioprofilaxie  (coccidiostatice  în  furaj)  sau  imunoprofilaxie  (vaccinuri  vii)

asociate sau nu cu tratamente metafilactice. Utilizarea continuă a aceluiași coccidiostatic conduce la

apariția  de  tulpini  chimiorezistente  de  Eimeria spp.  Monitorizarea  continuă  a  eimeriozei  prin

examen necropsic și examen coproparazitologic la serii  succesive de pui contribuie la limitarea

apariției formelor clinice și subclinice de eimerioză.



Tratament.  Eimerioza se tratează cu coccidiostatice administrate pe cale orală individual

(cazuri individuale, număr mic de păsări) sau în apa de băut (grupuri mari de păsări). În general

coccidiostaticele  sunt eficiente  asupra formele schizogonice și mai  puțin sau chiar  deloc asupra

formelor gametogonice, astfel că terapia este cu atât mai eficientă cu cât se aplică cât mai devreme.

Pentru a preveni apariția cazurilor clinice de eimerioză și pentru a reduce pierderile  economice

cauzate  de  formele  subclinice  de  infecție  se  recomandă  aplicarea  de  tratamente  metafilactice.

Alegerea  momentului  aplicării  tratamentului  metafilactic  se  poate  stabili  printr-un  program  de

supraveghere  epidemiologică  sau  se  poate  aplica  atunci  când  se  detectează  primele  animale

coproeliminatoare de oochisturi.

Produse  naturale.  La  ora  actuală  există  pe  piață  produse  alternative  la  coccidiostatice

bazate pe extracte din plante. Aceste produse sunt mai eficiente atunci când sunt utilizate în scop

profilactic pentru a preveni apariția semnelor clinice de boală. De asemenea aceste produse au efect

pozitiv asupra sporului în greutate la pui și asupra ratei de conversie a furajului. Utilizarea lor la

serii succesive de pui are ca rezultat reducerea virulenței tulpinilor de Eimeria spp. din fermă prin

afectarea peretelui oochistal. Aceste produse sunt sigure, perioada de așteptare la carne și ouă fiind

zero. 

Herbatop Cocci-Plus este un produs românesc natural disponibil pe piața națională de câțiva

ani  de  zile.  Eficacitatea  antieimeriană  a  produsului  a  fost  demonstrată  prin  cercetări  științifice,

rezultate care au fost publicate în literatura științifică internațională (Pop L.M., Varga E., Coroian

M., Nedișan M.E., Mircean V., Dumitrache M.O., Farczádi L., Fülöp I., Croitoru M.D., Fazakas M.,

Gyӧrke A., 2019. Efficacy of a commercial herbal formula in chicken experimental coccidiosis.

Parasit Vectors, 12(1):343).

Herbatop Cocci-Plus este un extract hidroalccolic obținut din rostopască, rozmarin, urzică,

lemn  dulce,  cimbrișor,  coriandru,  usturoi  și  alte  plante.  Produsul  a  fost  evaluat  în  condiții

experimentale dar și în condiții de fermă.

Condiții experimentale. Produsul a fost administrat în două doze în apa de băut (5 și 10 ml/l

apă) a puilor (în vârstă de 14 zile) infectați cu E. acervulina, E. tenella și E. maxima timp de 10 zile.

Tratamentul cu Herba-Top Cocci-Plus a condus la reducerea ratei de multiplicare a speciilor de

Eimeria cu 79,22 - 91,86% comparativ cu puii netratați și infectați.  Leziunile intestinale la puii

tratați  cu  Herba-Top Cocci-Plus  au  fost  cu  42,86 -  50,0% mai  mici  față  de  puii  netratați.  De

asemenea, la puii tratați cu Herba-Top Cocci-Plus sporul în greutate și rata de conversie a hranei au

fost  superioare  puilor  netratați  (Fig.  3).  Conform indicelui  antieimerian,  produsului  Herba-Top

Cocci-Plus a avut efect antieimerian marcant (Fig. 4).



Fig. 3. Eficacitatea antieimeriană a produsului Herba-Top Cocci-Plus. A – numărul de oochisturi/g
de fecale, B – scorul lezional (severitatea leziunilor), C – sporul în greutate, D – rata de conversie a

furajului, Exp (1, 2) - Herba-Top Cocci-Plus, N – negativ, P – pozitiv, A - Amprolium.

Fig. 4. Indicele coccidiostatic. Exp (1, 2) - Herba-Top Cocci-Plus, N – negativ, P – pozitiv, A -
Amprolium.

Evaluare în fermă.  În condiții de fermă produsul a fost administrat în doza de 5 ml/l apă

pentru 3 zile într-o hală de pui broiler în vârstă de 30 de zile. Datele obținute au fost comparate cu

cele obținute într-o altă hală în care nu s-a aplicat nici un tratament. În cele două hale introduse în

studiu fermierul a reclamat consum scăzut de furaj și spor redus în greutate. 



Herbatop Cocci-Plus nu a avut efecte negative asupra stării de sănătate a puilor și a avut

efect pozitiv asupra sporului în greutate (Tabel 2); puii tratați au înregistrat un spor cu 13,143 g/zi

mai mare decât puii din hala netratată. În figura 5 sunt prezentate procentul de mortalitate, numărul

de oochisturi per gram fecale și consumul de apă înregistrate în cele două hale.

Tabelul 2. Sporul în grutate (g/zi)
Martor Herbatop Cocci-Plus Herbatop - Martor

S1 19,286 19,571 0,286
S2 35,000 38,857 3,857
S3 55,000 58,143 3,143
S4 71,286 67,714 -3,571
S5 67,857 81,000 13,143
Legendă: S – săptămână. Tratamentul a fost aplicat la sfârșitul săptămânii 4.

Fig. 5. Parametrii zootehnici și parazitologici înregistrați la puii tratați cu Herbatop Cocci-Plus

comparativ cu cei netratați


