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Kokcydioza jest często występującą u kóz 

na całym świecie inwazją przewodu 

pokarmowego. Zwykle stanowi poważny 

problem kliniczny w dużych stadach, ale 

może również być przyczyną znacznych strat 

w niewielkich hodowlach. Badania epidemio-

logiczne przeprowadzone w Polsce potwier-

dziły obecność kokcydiów w ponad 53% stad 

kóz będących pod oceną użytkowości (1).

Etiopatogeneza

Kokcydia są pierwotniakami występujący-

mi powszechnie u wielu gatunków zwie-

rząt. Charakteryzuje je swoistość gatunko-

wa. Nie dochodzi do zarażenia pomiędzy 

różnymi gatunkami zwierząt gospodar-

skich, nawet utrzymywanych w bezpośred-

nim kontakcie. Znane jest wiele gatunków 

kokcydiów. Różnią się one znacznie pod 

względem patogenności. U kóz stwierdza 

się 16 gatunków, przy czym inwazja więk-

szości z nich prowadzi do powstania cho-

roby (2). Za najbardziej patogenne gatun-

ki kokcydiów z rodzaju Eimeria uznaje się: 

E. ninakohlyakimovae, E. arloingi, E. capri-

na, E. christenseni, a w nieco mniejszym 

stopniu E. caprovina. Niską patogennoś-

cią charakteryzują się natomiast: E. alije-

vi, E. apsheronica, E. kochlari i E. marisca 

(2). Większość z tych gatunków występu-

je także w Polsce (3, 4). Objawy kliniczne 

choroby rzadko obserwowane są u doro-

słych kóz. Zwierzęta te są jednak bardzo 

często nosicielami kokcydiów i stanowią 

źródło zarażenia dla młodych koźląt (4). 

Do inwazji dochodzi drogą pokarmową, 

wskutek zjedzenia znajdujących się w śro-

dowisku oocyst inwazyjnych. Stwierdzo-

no, że do zarażenia może dochodzić już 

w pierwszych godzinach życia koźląt (5). 

Złe warunki zoohigieniczne (wilgoć, brak 

dostępu światła słonecznego, wysoka tem-

peratura otoczenia), gwałtowne zmiany ży-

wienia, odsadzenie, transport, nadmierne 

zagęszczenie zwierząt i inne sytuacje stre-

sowe sprzyjają wystąpieniu klinicznej po-

staci choroby (2, 5).

Kokcydia bytują wewnątrz komórek na-

błonka przewodu pokarmowego żywiciela, 

najczęściej w jelicie cienkim (6). Cykl życio-

wy kokcydiów dzieli się na stadium schi-

zogonii i gamogonii (obie fazy przebiega-

ją w organizmie żywiciela) oraz sporogonii 

(odbywa się w środowisku zewnętrznym). 

Do organizmu inwazyjne oocysty dostają 

się wraz z pokarmem. W świetle jelita wy-

dostają się z nich sporozoity, które wnikają 

do komórek nabłonka jelita, komórek na-

błonka krypt, śródbłonka naczyń chłonnych 

i innych komórek wchodzących w skład 

ściany jelita. Tu dochodzi do rozmnaża-

nia bezpłciowego. Sporozoity ulegają wie-

lokrotnym podziałom (schizogonia), w wy-

niku których powstają schizonty. Schizon-

ty zawierają liczne merozoity. Wnikają one 

do następnych komórek jelitowych. Mogą 

ulegać dalszej schizogonii lub rozpoczynają 

fazę rozmnażania płciowego (gamogonii). 

Przekształcają się w makrogamety i mikro-

gamety, a następnie łączą, tworząc zygotę. 

Po wytworzeniu otoczki zygota przekształ-

ca się w oocystę. Zarówno stadium schizo-

gonii, jak i gamogonii odbywają się więc 

wewnątrz komórek nabłonkowych. Po ro-

zerwaniu ściany komórki oocysty dosta-

ją się do światła przewodu pokarmowego 

i wraz z kałem są wydalane do środowiska 

zewnętrznego. Okres prepatentny inwazji 

trwa u kóz od 1 do 3 tygodni (6). Ostatnia 

faza rozwojowa kokcydiów – sporogonia 

ma miejsce w środowisku zewnętrznym. 

W oocyście, w wyniku dwu podziałów, 

powstają 4 sporocysty. Następny podział 

prowadzi do powstania dwu sporozoitów 

w każdej sporocyście. Tak wykształcone 

oocysty są w pełni inwazyjne i mogą zara-

żać następne zwierzęta. Dzięki otoczce są 

one bardzo odporne na niesprzyjające wa-

runki (w tym niskie temperatury) i mogą 

przeżywać w środowisku zewnętrznym na-

wet do kilku miesięcy (7).

Objawy kliniczne

Kokcydioza jest jedną z najczęstszych przy-

czyn biegunek u koźląt. Objawy kliniczne 

obserwuje się jedynie u młodych zwierząt, 

zwykle w wieku od 3 tygodni do 5 miesięcy 

życia. Pojawiają się one po 1–2 tygodniach 

od zarażenia (2). Koźlęta tracą apetyt. Ob-

serwuje się biegunkę, czasami z domieszką 

śluzu, a następnie krwi. Zwykle towarzy-

szą jej objawy morzyskowe (ryc. 1). Mimo 

zwiększonego pragnienia zwierzęta ule-

gają odwodnieniu. Rozwija się kwasica 

metaboliczna. Choroba trwa zwykle oko-

ło dwóch tygodni i prowadzi do wynisz-

czenia zwierząt (8). U koźląt liczba upad-

ków spowodowanych chorobą może być 

bardzo duża i niekiedy dochodzi do 50% 

chorujących zwierząt. Czasami w przebie-

gu choroby obserwuje się również objawy 

niedokrwistości związane z krwawieniem 

w obrębie jelit. W przypadku pojawienia 

się krwawej biegunki stan ogólny zwierząt 

ulega gwałtownemu pogorszeniu, co może 

prowadzić do nagłych upadków. Rzadziej 

choroba przybiera przewlekły przebieg. 

Wywoływane przez pasożyty uszkodzenie 

błony śluzowej jelit i upośledzenie wchła-

niania prowadzi do charłactwa i koniecz-

ności eliminacji zwierząt.

U starszych kóz, w wieku powyżej 

5 miesięcy, dzięki wytworzonej odporności, 

rzadko dochodzi do pojawienia się klinicz-

nych objawów chorobowych (2). Opisano 

przypadek ostrego przebiegu kokcydio-

zy u ciężarnej kozy prowadzący w konse-

kwencji do śmierci płodów (9). Nietypowo 

przebiegała również kokcydioza u półrocz-

nej kozy, która padła z objawami biegun-

ki. Obecność kokcydiów wykazano u niej 

w nabłonku przewodów żółciowych wątro-

by, co jest charakterystyczne dla przebiegu 

kokcydiozy wątroby u królików (10).

Diagnostyka laboratoryjna

Potwierdzeniem klinicznej postaci kokcy-

diozy jest wykazanie w kale zwierząt bar-
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ats. It is caused by several species of coccidia from 
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dzo licznych oocyst kokcydiów (nawet do 

106 w 1 g kału; ryc. 2). U koźląt, u których 

nie występowały żadne uchwytne objawy 

zarażenia pierwotniakami, w badaniach 

parazytologicznym stwierdzano od 1000 

do 100 000 oocyst w 1 g kału (11).

Zmiany anatomopatologiczne

U zwierząt padłych na kokcydiozę stwier-

dza się sekcyjnie zapalenie jelit (ryc. 3), 

obrzęk i zgrubienie ścian określonych od-

cinków jelit oraz przekrwienie i wybro-

czyny w błonie śluzowej. Ogniskowo ob-

serwuje się w ścianie jelita nacieki komó-

rek zapalnych, z przewagą granulocytów 

obojętnochłonnych i makrofagów. Czę-

sto stwierdza się duże schizonty w naczy-

niach chłonnych podśluzówkowych lub 

zatokach rdzenia i warstwy podkorowej 

węzłów chłonnych krezkowych. Czasa-

mi gametocyty lub oocysty rozwijają się 

w grudkach chłonnych jelit lub węzłach 

chłonnych krezkowych, prowokując po-

wstanie ziarniniaków. Rzadziej w błonie 

śluzowej jelit można zaobserwować cha-

rakterystyczne, drobne (1–6 mm średni-

cy) szare lub białe guzki (ryc. 4). W wyma-

zach z tych miejsc i w preparatach histopa-

tologicznych stwierdza się umiejscowione 

w komórkach nabłonka jelit i krypt liczne, 

będące w różnych fazach rozwojowych, 

kokcydia (ryc. 5). W treści jelit obserwu-

je się domieszki krwi lub śluzu. Kał jest 

płynny (11, 12).

Zwalczanie

W zwalczaniu kokcydiozy stosuje się wie-

le leków, głównie o działaniu kokcydio-

statycznym (tab. 1). Nie mają one działa-

nia bójczego na kokcydia, a jedynie zabu-

rzają ich cykl rozwojowy, zwykle poprzez 

wpływ na tworzenie ściany komórkowej (2, 

11). Bardzo dobre wyniki leczenia osiąga-

no, stosując u kóz toltrazuril (13).

Leki należy podać wszystkim koźlętom 

w stadzie. Mimo zastosowanego leczenia, 

biegunka może utrzymywać się jeszcze 

przez jakiś czas. Jest to następstwo zmian, 

do jakich doszło w ścianie jelita w wyniku 

inwazji kokcydiów.

Decydując się na zastosowanie wybra-

nego leku, zawsze należy pamiętać o za-

chowaniu odpowiednich okresów karen-

cji oraz o ograniczeniach w stosowaniu 

wielu preparatów u kóz, od których mle-

ko lub mięso są przeznaczone do celów 

spożywczych.

Ważnym elementem zwalczania kokcy-

diozy jest przestrzeganie zasad zoohigie-

ny, szczególnie w pomieszczeniach prze-

znaczonych dla koźląt. Należy zapewnić 

do nich dostęp światła słonecznego oraz 

unikać nadmiernego zagęszczenia zwie-

rząt i wysokiej wilgotności. Ściółka w ko-

ziarni powinna być sucha i często wymie-

niana (co 3 tygodnie). Nie należy podawać 

paszy bezpośrednio na ziemię ani na ściół-

kę. Również woda powinna być dostarcza-

na zwierzętom w taki sposób, aby unie-

możliwić zabrudzenie kałem. Jako zasadę 

należy przyjąć unikanie wszelkich niepo-

trzebnych stresów, szczególnie związanych 

z transportem, mieszaniem grup wieko-

wych i nagłymi zmianami żywienia.

Niekiedy zapobiegawczo podaje się 

koźlętom kokcydiostatyki (sulfadymidy-

na podawana pierwszego dnia w dawce 

200 mg/kg m.c. i przez kolejne 2–4 dni 

w dawce 100 mg/kg m.c., leczenie takie po-

wtarzać co 3 tygodnie; toltrazuril w dawce 

jednorazowej 20 mg/kg m.c. powtarzanej 

co 3–4 tygodnie; diklazuril w dawce jedno-

razowej 1 mg/kg m.c. w wieku 4–6 tygodni, 

ewentualnie powtórzonej po 3 tygodniach). 

Działanie to ma na celu zmniejszenie eks-

tensywności inwazji i pomoc w wytworze-

niu naturalnej odporności (2, 11). Słabo na-

silona, utrzymująca się w stadzie inwazja 

kokcydiów, podobnie jak w przypadku in-

Ryc. 1. Biegunka i objawy morzyskowe w przebiegu kokcydiozy u koźlęcia

Ryc. 2. Oocysty kokcydiów Ryc. 3. Obraz jelit przy kokcydiozie u kozy
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wazji nicieni żołądkowo-jelitowych, sprzyja 

uodpornianiu się zwierząt i zapobiega wy-

stąpieniu klinicznej postaci choroby.

Kokcydioza jest chorobą często noto-

waną u kóz i prowadzącą do znacznych 

strat ekonomicznych. Warto o niej pa-

miętać w diagnostyce różnicowej biegu-

nek, zwłaszcza u koźląt.
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Wymioty u psów. Część 1. 
Patofi zjologia i przyczyny

Reto Neiger, Martina Dick

z Kliniki Małych Zwierząt Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy)

W iększość właścicieli uważa za nor-

malne, że ich pies od czasu do cza-

su wymiotuje po zjedzeniu trawy. Ale pies 

wymiotujący często i długo lub treścią za-

wierającą krew, powinien czym prędzej tra-

fi ć do lekarza. Właściciel traktuje wymio-

ty u swojego podopiecznego, jako wyraz 

cierpienia i oczekuje natychmiastowego 

i skutecznego leczenia.

Z punktu widzenia ewolucji odruch wy-

miotny początkowo był jedynie mechani-

zmem obronnym, pozwalającym na usu-

nięcie z organizmu substancji trujących 

lub szkodliwych. Chemoreceptorowa strefa 

wyzwalająca wymioty fi logenetycznie roz-

winęła się później, a jej zadaniem było za-

pobieganie dalszemu wchłanianiu substan-

cji trujących, które już zdążyły przedostać 

się do krwi krążącej. Wymioty mogą odgry-

wać szczególną rolę u zwierząt mięsożer-

nych. Dzięki wymiotom dzikie zwierzęta 

mięsożerne, np. wilki, mogą z wymiocina-

mi dostarczyć potomstwu pokarm z upo-

lowanej zdobyczy.

Objaw kliniczny, jakim są wymioty, 

może towarzyszyć wielu chorobom, nie 

tylko częstemu u psów zapaleniu żołądka 

i jelit. Odruch wymiotny jest wywoływa-

ny na drodze dość skomplikowanego me-

chanizmu, który należy znać, aby skutecz-

nie i szybko rozpocząć leczenie.

Akt wymiotów można podzielić na trzy 

fazy: nudności, odruchu wymiotnego i wy-

miotów właściwych, w czasie których docho-

dzi do usuwania spożytego pokarmu (1).

Reakcja odruchowa rozpoczyna się od 

tak zwanej fazy zwiastunowej (prodromal-
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