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1. Antiprotozoika a látky ovlivňující metabolizmus Histomonas z obecného pohledu 

Látky působící na patogenní prvoky u hospodářských zvířat mají značný hospodářský význam 

a to především v ochraně zvířat před kokcidiózou a nákazami způsobenými dalšími bičíkovci, 

především Histomonas meleagridis. 

 

1.1 Systematické zařazení 

 

1.1.1 Kmen Apicomplexa 

Kmen Apicomplexa (Výtrusovci) jsou výhradně cizopasní, specializovaní prvoci se složitým 

vývojovým cyklem, v případě kokcidií je lze zařadit následovně: 

 

Třída:   Sporozoa 

Podtřída:  Coccidia 

Řád:   Eucoccidiida 

Podřád:  Eimeriina 

Čeleď:  Eimeriidae 

 

Kokcidie jsou početnou skupinou obligátně intracelulárních jednobuněčných parazitů 

obratlovců, s několika druhy parazitujícími u bezobratlých živočichů nejpočetnější čeleď 

Eimeriidae se svými 18 rody zahrnuje druhy s obligátně jednohostitelským - monoxenním 

typem vývojového cyklu spolu s několika druhy se schopností vytvářet klidová stádia v 

rezervoárových hostitelích. Vícehostitelský – heteroxenní - vývojový cyklus některých 

zástupců rodu Caryospora je v rámci čeledi vyjímkou.  

Vývojový cyklus obligátně monoxenních zástupců čeledi je možno rozdělit do čtyř 

hlavních částí:  

 

1. SPOROGONIE 

je označení pro finální část vývojového cyklu, jehož konečným stadiem je infekční exogenní 

stadium - oocysta. Během procesu sporogonie dochází k uvolnění oocysty z hostitelské buňky 

a k jejímu dělení ze stadia jedné buňky tzv. sporontu přes sporoblasty na finální, infekce 

schopné sporozoity.  

 

2. EXCYSTACE  

Po pozření oocysty vhodným hostitelem dochází k uvolnění sporozoitů z oocyst - k excystaci. 
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Mezi faktory podmiňující excystaci patří - tělesná teplota hostitele, koncentrace oxidu 

uhličitého, žlučové soli a trypsin. Jejich působením dochází k dezintegraci stěny oocysty a k 

uvolnění pohyblivých sporozoitů do lumen střeva.  

 

3. MERGONIE (schizogonie) Proces mergonie začíná penetrací sporozoitů do buněk 

hostitele. V buňce se sporozoity zakulatí a mění na jednojaderný meront. Uvnitř merontu 

dochází k mnohočetnému mitotickému dělení - tzv. endopolygonii, jejímž výsledkem jsou 

rohlíčkovitá stádia - merozoiti.  

 

4. GAMETOGONIE  

Merozoiti se po penetraci do hostitelské buňky transformují na stadia pohlavního množení 

tzv. gamonty. Zatímco některé merozoity dávají vzniknout samčím mikrogamontům, jiné se 

transformují na samičí makrogamonty. Jádro mikrogamontu se mnohočetně dělí za vzniku 

početných mikrogamet. Mikrogamety jsou protáhlé buňky vybavené dvojicí bičíků, které jim 

po uvolnění se z hostitelské buňky umožňují při vyhledávání makrogamontů čilý pohyb. 

Makrogamonty neprodělávají dělení, pouze rostou a po oplodnění mikrogametou se mění na 

zygotu, opouštějící hostitelskou buňku a po sléze i tělo hostitele. Výživa je osmotrofní. 

 Kmen je systematicky dělen na několik podtříd; významná je především podtřída 

Coccidia – kokcidie a podřád Eimeriina. Sporozoiti žijí intracelulárně, k syzygii nedochází. 

Gamogonie vede ke sporogonii a vzniku oocysty. Jsou to význační parazité obratlovců i 

bezobratlých. Náleží sem rody: 

Eimeria (nejvýznamnější) 

Isospora 

Sarcocystis 

Toxoplasma 

Cryptosporidium 

ad. 

 

1.1.2 Kmen Parabasala 

Kmen Parabasala (Sarcomastigophora), dělený na dva řády Trichomonadida a 

Hypermastigida, soustřeďuje anaerobní amitochondriátní flagelanty; charakteristickými znaky 

je parabazální aparát (Golgiho komplex je spojen s parabazálními vlákny, je přítomna dvojitá 

membrána zahrnující organely (hydrogenosom) a buněčné dělení je zajištěno semiopenní 

pleuromitózou s extranukleárním vřetenem). Ačkoliv má ve svém názvu obsaženy oba 
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charakteristické znaky, Sarcodina – kořenonožci/améby a Mastigophora – bičíkovci,  

systematika není dosud zcela vyjasněna, a proto ji zde neuvádíme do detailu. 

 Tato rozsáhlá majorita parabazalidních druhů žije endobioticky buď jako neškodní 

intestinální komensálové, nebo jako intestinální symbionté (mutualisté) v termitech a 

lignofágních švábech. Patogenní část těchto parabasiliánních druhů představuje jen velmi 

nepatrnou část všech taxonů, nicméně, jsou velmi závažní, protože mezi ně patří významní 

parazité jako Trichomonas vaginalis, Trichomonas foetus, Histomonas melagridis ad. 

 

1.2 Patofyziologické projevy jmenovaných protozoárních infekcí 

Protozoární infekce jsou problémem mnohem širším, než se na první pohled zdá a jak bude 

ukázáno v pozdějším textu. Časté intenzívní snahy o odstranění různých forem těchto prvoků 

nevedou k očekávanému úspěchu. Existuje domněnka, že je to způsobeno adventivními 

infekcemi a to nejen bakteriózami (Clostridium perfringens, Escherichia coli), ale také 

helmintózami, které se mohou na tíži stavu podepsat. Někdy dochází při diagnostikovaných 

infekcích některými prvoky (Toxoplazma gondii, Sarcocystis neurona ad.) ke zhoršení stavu 

v důsledku infekcí jinými, doprovodnými protozoárními agens, zejména druhem Neospora 

caninum1,2; takové případy se však netýkají ptáků.  

 

1.2.1 Kokcidiózy 

Kokcidióza se vyskytuje zejména u mladých jedinců (především u drůbeže, kde jsou 

nejvnímavější kuřata ve stáří 3 - 6 týdnů), ale postihuje i další vnímavá hospodářská i volně 

žijící zvířata (bažanti, zajíci, mufloni). Tato zvířata mohou působit jako vektory a jejich 

migrací se oospóry diseminují do okolí a mohou vytvořit ohniska nákazy. Tato nákaza však 

není zpravidla tak masivní, jako znečištění prostředí ve třech zemědělských produkčních 

oblastech a to ve velkochovech: 

• slepičích a krůtích brojlerů (Eimeria), 

• prasat (Isospora, Cryptosporidium), 

• telat, jehňat, králíků (různí patogeni). 

Oocysty bývají rozšiřovány do neinfikovaných oblastí jednak přenosem ošetřujícím personálem (a tam 

mohou být rezervoárem příští infekce) a dále přecházejí s výměty do okolního prostředí, kde se zdržují 

relativně dlouhou dobu a mohou odtud být zpětně reinstalovány.  

Často se stává, že chovy jsou infikovány širším spektrem prvoků (skupina Eimerií u 

drůbeže, nebo např. Isopora a Cryptosporidium u selat). Běžné antibiotické terapie vykazují 
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vůči těmto parazitům relativně nízký efekt, ve střevě lze nalézt mírný zánět, doprovázený 

vodnatými, bílo-žlutými výkaly. 

Zdá se, že v tuto chvíli je hospodářsky nejvýznamnější infekce drůbeže zástupci rodu 

Eimeria. Prvoci parazitují ve střevech, jejich biologický cyklus je složitý a trvá přibližně 7 

dnů. K infekci dochází alimentární cestou oocystami, které jsou ve vnějším prostředí velmi 

odolné. U kuřat se objevuje snížení příjmu krmiva, malátnost, skleslost, průjem smíšený s 

krví, dehydratace organizmu a následné uhynutí. Patogenní druhy kokcidií žijí u drůbeže ve 

slepém střevě (Eimeria tenella) a tenkém střevě (E. acervulina, E. maxima, E. mitis, E. 

necatrix). Z uvedeného plyne, že zásah proti tomuto invaznímu agens je velmi problémový. 

Jakmile dojde k rozšíření onemocnění v chovu a je nutné začít s terapií, bývají ekonomické 

výsledky často tristní, i když nemusí dojít k masivnímu úhynu. Komplikujícím faktorem je to, 

že patogen napadající zvířata bývá často ve směsných kulturách: zásah do jeho metabolizmu v 

tenkém střevě je v podstatě dobře možný, zbavit se patogenního mikroorganizmu de facto v 

uzavřeném slepém střevě je však velmi problematické. Vzhledem k fylogenetické 

jednoduchosti prvoka se vytváří relativně rychlá rezistence, a proto musí být prováděna v 

poměrně krátkých časových intervalech (1-3 roky) rotace antikokcidik. Velmi zásadní se 

proto objevuje požadavek čistoty chovu a to nejen při jeho založení, ale také v průběhu 

výkrmu; i když jsou chovy čisté, nelze si být jist tím, že někteří jedinci nejsou infikováni. 

Nicméně ani tento faktor nezaručuje, že se infekce nevrátí. 

Z hlediska současného výzkumu je atraktivní věnovat pozornost EtCRK2, cyklin-

dependentnímu kinasovému genu, k jehož expresi dochází v průběhu sexuální i asexuální fáze 

životního cyklu Eimeria tenella3.  
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1.2.2 Histomoniáza4 

Protože o infekci tímto invazním činitelem je v současné literatuře (nejen české) publikováno 

vzhledem k infekci Eimeriemi zanedbatelné množství studií, uvádíme na tomto místě širší 

pohled na problém. 

 Histomonas meleagridis je mnohotvarý organismus; parazit se vyskytuje v dutině 

slepého střeva a jeho sliznici ve formě bičíkaté, s jedním nebo dvěma bičíky. Exempláře se 

dvěma bičíky jsou ve skutečnosti parazité v pokročilém stupni replikace, protože reprodukce 

se uskutečňuje jednoduchým binárním dělením. V minulosti byl předmětem mnoha diskusí 

také nepatogenní Parahistomonas wenrichii, mající bičíky čtyři. Nynější konsenzus je více či 

méně takový, že patogenní Histomonas nemá s Parahistomonas wenrichii nic společného, až 

na to, že sdílí stejného mezihostitele Heterakis gallinarum. 

 Ve tkáních, jako jsou stěna slepého střeva nebo játra, se Histomonas vyskytuje pouze 

ve formě améboidní, intracelulární. Ve skutečnosti je tato tkáňová forma dalším bodem k 

diskusi, protože někteří autoři rozlišují tři odlišné tkáňové formy: 

• formu invazní (8 – 17 µm) – formování panožek 

• formu vegetativní, 

• formu cystickou – zřejmě forma degenerativní, nachází se například uvnitř destruované 

jaterní tkáně. 

 Uvnitř parazita Heterakis gallinarum se nachází další, menší forma, která je příčinou 

jedné z nejintenzivnějších diskusí, a to diskusi o roli Heterakis v životním cyklu Histomonas. 

Tyto menší, specifické formy jsou důvodem, že správné pojmenování pro Heterakis ve vztahu 

k Histomonas je „mezihostitel“, a ne pouze „vektor“ nebo „přenašeč“, který může hrát roli ve 

složitém životním cyklu cizopasníka; u mezihostitele je pozorovatelné přizpůsobení se nebo 

změny cizopasníka, které jsou nutné pro dokončení jeho cyklu. U přenašeče nejsou tyto 

změny patrné. Bylo prokázáno, že hostitel Heterakis je pro přežívání Histomonas rozhodující 

a Histomonas se za účelem schopnosti využití tohoto rozhodujícího mezihostitele přizpůsobí. 

Je-li Histomonas ve slepém střevě ptáků dospělým Heterakis pozřen, penetruje do jeho střevní 

sliznice a migruje do jeho reprodukčních orgánů (obou pohlaví). Mimo to se histomonády v 

reprodukčním traktu Heterakis replikují, velikost Histomonas meleagridis se postupně 

redukuje a následkem toho dochází k jeho aktivní invazi do vajíček Heterakis. Za jiných 

okolností není schopna Histomonas přežít. Na rozdíl od kokcidií druhů Eimeria nemají 

histomonády vytvořenou žádnou cystu, která by jim poskytovala možnost přežití déle než 

den. Histomonády jsou schopny způsobit onemocnění při nakažení ptáků kloakální cestou, 

avšak se stoupajícím časem jejich pobytu v okolním prostředí se stávají méně aktivní a po 
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pouhých 18 hodinách ztrácí veškeré schopnosti nakažení. Na druhé straně bylo také zjištěno, 

že je-li tento čerstvý infekční kloakální materiál podán perorálně, je možnost úspěšného 

přenosu zanedbatelná. Neschopnost průchodu bariérou žaludku s nízkou hodnotou pH, je 

dalším významným faktorem v této záležitosti.  Toto zjištění podporuje význam Heterakis v 

životním cyklu Histomonas. Vzniká ale také určitý údiv, proč není mnohokrát žádný 

Heterakis u histomonádou infikovaných ptáků ani nakaženého hejna nalezen, jestliže je 

Heterakis pro Histomonas tak zásadní. Pro odpověď je nutné uvést několik různých zjištění, 

týkajících se obou organizmů. 

 Zdá se, že nejdůležitějším důvodem je tzv. „neslučitelnost“ mezi hlístem a prvokem; 

přenos Heterakis je mnohem méně úspěšný, jsou-li larvy tohoto červa nositelem a hostitelem 

Histomonas. Vyšší míra infekce histomoniázy představuje menší možnost pro setrvávání 

Heterakis ve slepém střevě. Skutečné příčiny však nejsou známy, lze se jen domnívat, že 

jednu z nich představuje zánětlivý proces slepého střeva, aktivovaný poškozením oběma 

parazity, což červům zabraňuje v průniku jeho stěnou. V průběhu životního cyklu mají larvy 

Heterakis, předtím než se vrací do lumene střeva kde dospívají, histotropní fázi. Druhou, 

možná i prostší příčinou jsou potřeby výživy Heterakis, které jsou poměrně zvláštní (to je 

důvodem, proč se nacházejí převážně ve slepém střevě) a skládají se z částečně strávených 

výměšků. Je-li přítomen zánětlivý proces, funkce slepého střeva je změněna, červi nenalézají 

dostatek potravy, což vede k jejich vyhladovění a vymizení.  

 Je-li histomoniáza v hejně přítomna, poté, co bylo hejno infikováno embryonovanými 

vajíčky Heterakis, není pro její další šíření Heterakis nezbytný. Existují domněnky, že parazit 

se sám změnil a že je nyní proti prostředí více odolný než v období let šedesátých a 

sedmdesátých, kdy byla prováděna většina zmíněných studií. Pozdější studie jen potvrdily, že 

ve vnějším prostředí Histomonas dlouho nepřežívá, neprochází bariérou nízkého pH žaludku. 

Skutečnost, že změny managementu, jako je restriktivní krmení, mohou vést ke zvýšení pH ve 

voleti a žaludku, vysvětluje některé případy existence zvýšené možnosti na přímý přenos 

Histomonas. Také bylo prokázáno, že experimentální perorální přenos čerstvými 

kontaminovanými exkrementy byl po půstu ptáků úspěšný. 

 Existují domněnky, že léty se chov změnil a vyskytují se i mezidruhové rozdíly v 

citlivosti k Histomonas a Heterakis (například bažanti a krůty). Dále jsou nalézány rozdíly i 

mezi plemeny jednoho druhu (například Rhode Island Red ve srovnání s kuřaty New 

Hampshire). Proto je důvodný požadavek, aby další výzkum zhodnotil, zda i tento faktor 

nemůže být důvodem, proč vznikla domněnka, že chovatelům drůbeže nastane více problémů 

než v minulosti. 
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 V experimentálních skupinách bez Heterakis byli použiti jako šiřitelé histomoniázy 

ptáci infikovaní kloakálně. Ukázalo se, že přímý přenos je možný a že rychlost šíření nákazy 

je přímo úměrná s procentem ptáků-šiřitelů. To, že se onemocnění mohlo dále rozšířit na celé 

hejno, způsobilo pouhých 10 % experimentálně infikovaných ptáků. Při použití 25 % ptáků 

jako šiřitelů podlehla celá skupina exitu vlivem Histomonas jen po několika málo dnech. Od 

doby, kdy bylo prokázáno, že přímý perorální přenos není v běžných podmínkách možný, 

musela být nalezena dlouho hledaná „alternativní cesta“ pro přímý přenos v terénních 

podmínkách, která by byla stejná jako cesta použitá experimentálně: cesta kloakální. Při 

experimentální nákaze ptáků byly cévky zaváděny vzhůru, několik centimetrů do konečníku, 

nyní je však zcela jisté, že k úspěšné infekci je dostačující kontakt zevní části kloaky 

s infekčním agens. Histomonády jsou pravděpodobně transportovány do slepého střeva při 

jakémsi antiperistaltickém pohybu. V přirozených podmínkách, ve chvíli, kdy se infekce 

pravděpodobně skrývá v hejně již dlouho nepovšimnuta, by mohl být tento přímý přenos 

„kloakálního pití“ důležitým faktorem pro vysvětlení explozivního propuknutí histomoniázy. 

Nicméně tento přímý typ přenosu je nepochybně mechanizmem s malým poměrem 

úspěšnosti, který nabude významu pouze v případě, že je infikováno velké množství ptáků, 

kteří vylučují vysokou koncentraci histomonád. Histomonas používá ve skutečnosti „strategii 

kamikadze“. Vždy, když je do trusu vyloučeno vysoké množství histomonád, může napadnout 

vysoké množství „obětí“. Při čerstvém napadení hejna (přes Heterakis), jakkoli jsou možnosti 

tohoto invazního procesu omezené, může být přítomnost Heterakis v tomto stupni rozhodující 

i pro další šíření uvnitř hejna. 

 Velmi zásadní potřebou je vědět, jaký je distribuční práh pro tento „přímý kamikadze 

přenos“ nebo jaké podmínky prostředí mohou tento práh snížit a které jej mohou zvýšit. 

Nepochybně významný na šíření tohoto onemocnění je vliv kvality podestýlky. Nízké teploty 

a suchost mají negativní vliv na míru přežití Histomonas (což je z obecného pohledu velmi 

logické). Průjem má vliv na kvalitu podestýlky; čím je vyšší, tím masivnější je šíření infekce.  

 Bylo prokázáno, že přitěžující vliv má také kokcidióza, například společná infekce E. 

tenella a Histomonas u brojlerů. Další skutečností je, že nezbytným předpokladem pro vznik 

lézí u krůt je přítomnost některých bakterií. Tato podpora ve vývoji lézí při histomoniáze byla 

prokázána u Clostridium perfringens a Escherichia coli. Vezmeme-li v úvahu vztah 

dysbakteriózy a kokcidiózy, je jisté, že spolehlivá kontrola kokcidiózy může být při snižování 

problémů způsobených Histomonas rovněž důležitá. Výzkum prahových hodnot je faktorem, 

který není zdaleka vyřešen. Z uvedeného vyplývá, že oba přenosy, přímý i nepřímý (nepřímý 

přes Heterakis), jsou možné, ale důležité je uvědomit si, že hejno napadené Heterakis bude 
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poskytovat mnohem lepší podmínky pro rychlejší šíření onemocnění uvnitř hejna, nepřetržitý 

zdroj nákazy pro další hejno umístěné ve stejných prostorách nebo může sloužit jako zdroj 

infekce pro další prostory. Ochranná opatření, které je možné realizovat: 

• hygienu (eliminace transferu lidskými přenašeči), 

• zabránit kontaktu s ptáky žijícími ve volné přírodě, zejména bažanty, kteří jsou 

nejproduktivnějšími hostiteli Heterakis, mohou produkovat masivní množství vajíček 

Heterakis nesoucích Histomonas, 

• udržovat aciditu GIT (žaludku) na nízké úrovni, 

• maximálně snížit vlhkost podestýlky a zabránit tak kloakálnímu přenosu, 

• snížit možnost adventivní bakteriózy krůt a kuřat, 

• kontrola kokcidiózy, 

• protiparazitární opatření – pravidelný odčervovací program; odčervování však musí 

probíhat na základě prepatentní periody (doba mezi požitím zárodečného vajíčka 

parazita a výskytem životaschopných vajíček další generace v exkrementech) 

Heterakis gallinarum, která je velmi krátká. Protože tato prepatentní perioda trvá jen 

24 až 30 dní, musí být tyto odčervovací programy intenzivnější s maximálním 

intervalem mezi jednotlivými odčerveními 3 týdny. V dnešní době je převážná většina 

odčervovacích programů zaměřena hlavně na škrkavky (Ascaridia), které mají 

prepatentní periodu delší, minimálně 35 dní. Jde o logickou strategii, protože samotný 

Heterakis gallinarum není sám o sobě velmi škodlivý. Odčervení proti škrkavkám 

každých 7 týdnů dovoluje Heterakis v existujících prostorách přežívat. Skutečným 

záměrem však musí být vymýtit Heterakis z prostředí všech ohrožených druhů 

drůbeže, obzvláště krůt. Proces odčervení (Heterakis má až 80 % ptáků) je však 

možné realizovat jen antiinvazním chemoterapeutikem, zejména flubendazolem. 

 

1.3 Použití antikokcidik 

Pro účel této přehledné práce je používán výraz antikokcidika , který zahrnuje dvě 

hladiny účinků látek: 

• kokcidiostatika (preventivní) 

• kokcidiocida (terapeutické látky) 

O histomonostaticích přírodního původu bude hovořeno jen okrajově (jsou známy látky jen 

sysntetické), protože literární údaje o této skupině farmak scházejí; histomonocida nejsou 

vůbec známa. 
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Obecně z hlediska použití jsou antikokcidika dělena do dvou skupin a to na látky: 

• použitelné preventivně; aplikují se do krmiva ve výrobnách (součást doplňků biofaktorů), 

konečné koncentrace s pohybují od 3 - 125 mg/kg připraveného krmiva, 

• použitelné terapeuticky; aplikují se ihned při prvním výskytu příznaků onemocnění, 

nejlépe prostřednictvím pitné vody, musí být dodrženo doporučené schéma dávkování. 

Problematika aplikace antikokcidik je v podmínkách velkochovů (zejména drůbeže) 

velmi složitá a nejednoznačná a musí být posuzována z několika hledisek: 

a) účinnost: prakticky jsou vyžadovány látky se širokým spektrem účinnosti na různé druhy 

kokcidií. Rozšíření spektra účinnosti a zvýšení spektra účinku se dosahuje v některých 

případech kombinací antikokcidik, 

b) rezistence: jsou vyžadována antikokcidika, která nevyvolávají vznik rezistentních kmenů. 

Protože jsou tyto látky aplikovány kontinuálně, dlouhodobě, v nízkých dávkách 

v krmných směsích, lze tomuto požadavku jen velmi obtížně vyhovět. Nástup rezistence 

závisí na mechanizmu účinku látky, na charakteru účinku (kokcidiostatický nebo 

kokcidiocidní). Z těchto důvodů je nutné provádět náležitou rotaci jak už bylo uvedeno. 

Rotace antikokcidik je aktuální zejména u látek syntetického původu, 

c) snášenlivost: vzhledem k dlouhodobé aplikaci v krmivech se vyžaduje, aby látky měly 

nízkou toxicitu, co největší terapeutickou šíři a co nejméně vedlejších účinků. Sledují se 

především vedlejší účinky na snášku vajec a růst, 

d) zdravotně-hygienické hledisko: z hlediska profylaktických antikokcidik je významné 

především u slepičích a krůtích brojlerů a u slepic na snášku; u brojlerů je doba výkrmu 

velmi krátká (např. oproti králíkům a prasatům) a rezidua nesmí ovlivnit kvalitu 

živočišných produktů (lipofilní látky, které se z části nebiotransformují mohou být 

deponovány do vajec), proto musí být tyto látky vypuštěny z krmných směsí ve stanovené 

ochranné lhůtě před porážkou. U většiny syntetických látek je ochranná lhůta 3 - 5 dnů, u 

sulfonamidů 10 - více dnů. 

e) ostatní požadavky: důležité jsou také vlastnosti, které ovlivňují technologické aspekty 

využívání antikokcidik jako je dobrá homogenita ve směsích, dostatečná stabilita, 

minimální výskyt interakcí s ostatními komponentami krmiv, dosažitelnost látek (v 

případě látek přírodní povahy), cena, vhodné analytické metody pro stanovení intaktních 

látek i jejich reziduí a v neposlední řadě také organoleptické vlastnosti. 

 

2. Studium a použití látek přírodního původu  ovlivňujících metabolizmus prvoků 
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Úvod ve formě předchozí kapitoly má ukázat komplexnost a složitost zásahu proti kokcidiím 

a skutečnost, že po eliminaci antikokcidických antibiotik (z nichž některé z nich mohou také 

fungovat jako stimulátory růstu) a syntetických chemoterapeutik bude nutné významně 

upravit zásah proti těmto protozoárním onemocněním: 

1. zvýšit čistotu chovů na hranice možnosti čistoty, aby nedošlo k reinfekci z nedokonale 

vyčištěných prostorů (ze zbytků steliva, hromadění zbytků výkalů v blízkosti chovných 

míst, dekontaminace prostorů, kde se manipuluje s krmivem atd.). Do této oblasti patří 

také použití nových desinfekčních prostředků, které jsou účinné, šetrné vůči okolnímu 

prostředí a nevzniká na ně rezistence. Tyto technologické zásahy jsou pracné a tím 

finančně náročné, 

2. vakcinace se zdá být progresivní cestou, která bude patrně v praktické realizaci po roce 

2010 upřednostňována (alespoň u drůbeže) před preventivním antikokcidickým 

(kokcidiostatickým) postupem. Pokud se podaří vypracovat efektivní, široce použitelnou 

vakcínu (vakcíny), bude tento postup ekonomicky zajímavý vzhledem k používání látek 

chemického původu různé provenience, 

3. aplikace látek přírodního původu krmiv může však přinést oproti předchozímu bodu 

významné výhody: obsahové látky rostlin, hub a kvasinek (ve formě standardizovaných 

extraktů) mohou mít (a většinou mají) kromě antikokcidického (kokcidistatického) účinku 

ještě další prospěšné biologické účinky, jako antioxidační, antidiarrhoidální, digestivní, 

zvyšující proteosyntézu aj. V tomto ohledu budou mít přírodní látky výhody oproti látkám 

zcela syntetickým. 

 

Protože je hledání látek z přírodních zdrojů velmi obtížné – v literatuře je uvedeno poměrně 

malé množství údajů o přírodních látkách s tímto účinkem v porovnání s látkami zcela 

syntetickými – rozdělili jsme tento přehled do několika úrovní a to na: 
• látky působící všeobecně na protozoa, bez ohledu na to, jak jsou jednotlivé rodové nebo 

druhové taxony systematicky zařazeny. Z literárních údajů vyplývá, že metabolizmus 

jednotlivých taxonů je složitý a může se stát, že některé přírodní látky, které působí na 

jiná protozoa než na zástupce podřádu Eimeriina mohou na Eimerie etc. účinkovat, 

ačkoliv to dosud nebylo příliš široce zkoušeno: přírodní antikokcidikum halofuginon bylo 

poprvé izolováno z extraktu rostliny Dichroa febrifuga. Původní extrakt (febrifugin) 

vykázal nejen antikokcidickou, ale i antimalarickou aktivitu. Tento extrakt však nebyl 

nikdy prakticky použit, protože měl velmi úzkou terapeutickou šíři (rozpětí 3 ppm), teprve 

po jeho vyčištění nabyl halofuginon smysl. Extrakty z jiných rostlin byly shledány jako 
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účinné vůči jiným invazivním agens jako např. proti patogenním zástupcům rodů 

Plasmodium, Amoeba, Trichomonas, některým členovcům a také proti některým 

červům5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 (většinou se jedná o účinky artemisininu z Artemisia 

annua). 

• látky působící na kokcidia a histomoniázy sensu stricto; těchto údajů je v literatuře za 

posledních 30 let málo. Literární profil tohoto tématu působí dojmem, jakoby se přírodní 

látky na Eimerie a Histomonas zkoušely jen omezeně. Podle našeho názoru však spočívá 

problém v komplikovanosti a náročnosti experimentálního modelu. Ačkoliv se validní 

model na kuřatech už používá, je škoda, že není vypracován model využívající protozoí a 

histomonií in vitro (tak, jako u jiných typů živočišných buněk). Takový model by byl pro 

pilotní screeningové práce zcela ideální, i když zpočátku pracný, je však etický, nakonec i 

levnější a umožňuje tak screening až o několik řádů vyššího počtu látek. Určitou variantu 

zde představuje použití enzymových systémů, především cGMP dependentní protein 

kinasy (EC 2.7.11.12). 

• látky ovlivňující metabolizmus inkluzních mikroorganizmů (resp. nežádoucí část spektra 

střevní flóry) a diarrhoe; doprovodným fenoménem pro infekce zažívacího traktu zvířat 

jsou průjmy a rychlá eliminace oocyst. Přírodní látky, které snižují riziko průjmu a mohou 

ovlivnit povrchovou strukturu oocysty ve smyslu její metabolické destabilizace jsou 

z hlediska likvidace tohoto typu protozoóz přínosné. 

 

2.1 Antiprotozoika širšího spektra 

Zvýšení odolnosti vůči protozoárním nákazám lze dosáhnout podáním manázy a fosfolipázy – 

enzymů zvláštní skupiny, charakterizovaných schopností štěpit vazbu, která uvolňuje proteiny 

nebo sacharidy na buněčném povrchu u buněk, které neobsahují antiinfekční agens. Tyto 

látky hrají významnou roli v antiinfekčním působení19. Významnou roli začínají také hrát 

histon-acetyl-transferázové inhibitory20, resp. inhibitory parazitární histon-

deacetylázy21,22,23,24. Podobnou roli hrají deriváty hypoxanthin-guanin-fosforibosyltrans-

ferázy; tento enzymový model může být použit jako in vitro testovací model pro zjišťování 

látek s antiprotozoální aktivitou25,26. 

 Zajímavou zkušeností je podávání látek do pitné vody, které se uplatňují při tvorbě 

oxidu dusnatého (L-arginin) a některých nesteroidních antiflogistik (NSAIDs; ibuprofen); toto 

antiprotozoální opatření se uplatnilo např. pro zvýšení produkce vajec27. 

 O přírodních látkách a vývoji selektivních antiprotozoálních léčiv je poměrně obšírně 

pojednáno v práci Wrighta a spol.28. 
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V tomto přehledu se jedná o širší skupiny látek anebo širší skupiny protozoárních 

agens, protože jejich studium je nepochybně inspirativní. 
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Tab. 1 Antiprotozoika širšího spektra – přehled  

Název látky, původ Strukturní skupina Poznámka Lit. 
Kvasinoid 
Castela texana 

kvasinoid  29 

Jatrogrossidion, jatrofon 
Jatropha gorossidentata 
J. isabellii 

terpenické laktony antiprotozoální aktivita 30 

Artemisinin 
dihydroartemisinin 
Alkylderiváty artemisininu  
Artemisia annua 

terpen deriváty artemisininu a 10-substituovan. 
dihydroartemisininu jako potenciální 
antiprotozoika a antimalarika 
účinek proti Toxoplasma sp. 

31,32 

 

 

33 

Flavan-3-oly, (-)-epigallo-= 
katechin, a jeho gallát 
Helianthemum glomeratum 

Flavan-3-oly, katechiny Entamoeba histolitica, 
Giardia lamblia 

34 

Chloroforin, maackiain-
acetat, formononetin-acetat 
Virgilia oroboides 
Chlorophora excelsa 

isoflavony Entamoeba histolytica 35 

Geraniny A, B, C a D 
Geranium niveum 

procyanidiny Entamoeba histolytica, Giardia lamblia 36,37 

(-)-Epikatechin 
(-)-Epigallokatechin 

přírodní flavonoidy Entamoeba histolytica, Giardia lamblia 38 

Flavonoidy 
Conyza filaginoides 

flavonol-kaffeoyl-
glykosidy kemferolu, 
isorhamnetinu, kvercetinu 

Entamoeba, Giardia 39 

Formononetin, kastanin, 
odoratin, glycitein, pseudo- 
baptogenin, fujikinetin, 
kuneatin 
Dalbergia frutescens 

isoflavony Giardia 40 

Labdanové sloučeniny 
čeleď Asteraceae 
čeleď Lamiaceae 
čeleď Cupressaceae 

diterpeny imunomodulační aktivita, indukce 
enzymů, protizánětlivá aktivita, 
antifungální aktivita. 

41 

Různé látky 
Galipea longiflora 

chinolinové alkaloidy Leishmania 42 

koronaridin, 
18-methoxykoronaridin 
Iboga sp., Peschiera australis 

indolové alkaloidy Leishmania amazonensis 43 

Sarachin 
Saracha punctata 

aminosteroid Leishmania braziliensis, Trypanosoma 
cruzi 

44 

Různé látky 
Triclisia patens 

bisbenzylisochinolinové 
alkaloidy 

Leishmania donovani 
Trypanosoma brucei var. brucei 

45 

8a-Hydroxytaurin 
Artemisia santonicum 

terpen Leishmania donovani 46 
 

Diospyrin 
Diospyros sp. 

dimérní benzochinon Leishmania donovani 47,48 

Chalkony 
Různé rostlinné taxony 

přírodní chalkony Leishmania donovani, L. infantum, L. 
enrietii, L. major 

49 

5-Epi-kudtriol 
Kudtriol  
Jasonia glutinosa 

seskviterpenický alkohol Leishmania donovani, Plasmodium 
falciparum 

50 

N-Methylliriodendronin, 
2-O,N-dimethylliriodendro-
nin, liriodenin, dicentrinon, 
korydin 
aloe-emodin  
Stephania dinklagei 

oxoaporfinové alkaloidy 
 
 
aporfinový alkaloid 
anthrachinon 

Leishmania donovani, Plasmodium 
falciparum 
 
 
Trypanosoma brucei 

51 

Různé sloučeniny triterpeny typu Leishmania donovani, Trypanosoma 52 
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Celaenodendron mexicanum karboylových kyselin a 
tirukalanové, biflavonoidy 

brucei 

Klaivanolid 
Uvaria klaineana 

lakton Leishmania donovani, Trypanosoma 
brucei brucei 

53 

Hederakolchisid A aj. 
Hedera colchica 
H. caucasigena, H. helix, H. 
pastuchowii 

triterpenoidní saponiny Leishmania infantum,  
Trichomonas vaginalis 

54,55 

Terpeny 
Různé rostlinné taxony 

seskviterpeny 
(germakranolidy) 

Leishmania major 56 

Liriodenin, 
O-methylmoschatolin ad. 
Unonopsis buchtienii 

aporfinové alkaloidy  Leishmania major, L. donovani, 
Trypanosoma brucei 

57 

Muzanzagenin 
(+)-Nyasol 
Asparagus africanus 

steroidní sapogenin 
lignan 

Leishmania major, Plasmodium 
falciparum 

58 

2´-Epicykloisobrachykuma- 
rinonepoxid, 
Cykloisobrachykumarinon-
epoxid, 
Dihydrobrachykalyxolid 
Vernonia brachycalyx 

5-methylkumariny Leishmania major, Plasmodium 
falciparum 

59,60 

Terpeny 
Neurolaena lobata 

seskviterpenické laktony Leishmania mexicana, Trichomonas cruzi, 
Trichomonas vaginalis 

61 

Rolliniastatin-1, sylvaticin, 
skvamocin, rollidecin B, 
lirioresinol B, oxoaporfin, 
liriodenin 
Rollinia emarginata 

acetogeniny Leishmania, Trypanosoma 62 

Chalkony, dihydrochalkony 
a jejich analogy 

polosyntetické deriváty Leishmania-fumarat-reduktázaa; izolace, 
QSAR metodologie pro  syntézu nových 
potenciálních léčiv 

63 

Kaulosidy A-G aj. 
Caulophyllum robustum 

triterpenoidní saponiny modifikace struktury a funkčních 
vlastností buněčných membrán,  
širší biologické účinky 

64 

Artemisinin 
Artemisia annua 

terpen Neospora caninum 65 

Habropetalin A 
Triphyophyllum peltatum 

naftylisochinolinový 
alkaloid 

Plasmodium falciparum 66 

Naftochinony  Plasmodium falciparum 67 

Terpeny 
Galpimia glauca 
 

terpenoidy nor-
friedelanového a nor-
sekofriedelanového typu 

Plasmodium falciparum, Trypanosoma 
brucei brucei, Leishmania donovani 

68 

Akuleatin D 
Amomum aculeatum 

alkenon Plasmodium falciparum, Trypanosoma 
brucei rhodesiense, T. cruzi 

69 

Triterpeny, tanniny 
Combretum olle 

pentacyklické triterpeny, 
třísloviny (tanniny) 

Plasmodium falciparum, Trypanosoma 
cruzi, Leishmania donovani 

70 

Kurkumin, demethoxykur- 
kumin, bis-demethoxykur- 
kumin 
Curcuma longa 

fenolické diketony Plasmodium falciparum, Leishmania 
major 

71 

Glinosidy A a B 
Glinus oppositifolius 

triterpenoidní saponiny Plasmodium sp. 72 

Glykosidy substituovaného 
benzylakoholu 
Amburana cearensis 

fenolické glykosidy Plasmodium sp. 73 

Minkvartynová kyselina 
Minquartia guaianensis 

hydroxysterarová kyselina Plasmodium, Leishmania 74 
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Alkanoylestery karnitinu D,L- D-, L-karnitin polosyntetické deriváty 75 

Hypoestoxid 
Hypoestes rosea 

terpen polosyntetické deriváty, vysoká účinnost 
vůči protozoárním infekcím 

76 

Physaliny 
Physalis angulata 

steroly ergostanového typu profylakticky působí proti autoimunitním 
onemocnění u savců, physalin B: 
imunomodulační vlastnosti a aktivita vůči 
Leishmania 

77 

Usninová kyselina 
Cladonia sp., Usnea sp., 
Lecanora, sp., Ramalina, sp., 
Evernia sp. 

dibenzofurandion Protozoa 78 

Giganteosidy D, E 
Cephalaria gigantea 

triterpenoidní saponin Protozoa 79 

Dehydrozaluzanin C 
Munnozia maronii 

seskviterpenický lakton Protozoa 80 

d-Endotoxin 
Bacillus thuringiensis 

protein Protozoa 81 

2,6-dihydroxyfissinolid 
Khaya senegalensis 

limonoid Protozoa (střední aktivita) 82 

Polyenamidy 
čeledi Asteraceae, 
Piperaceae, Rutaceae 

polyen-amidy alifatických 
kyselin 

review 83 

Chalkony 
z různých přírodních zdrojů, 
syntetické 

chalkony review 84 

Různé látky 
různé rostlinné taxony 

různé struktury review 85 

Směs látek 
Camellia sinensis 

procyanidiny, katechiny review 86 

Různé látky 
různé rostlinné taxony 

různé struktury review 87 

Acetogeniny 
čeleď Annonaceae 

různé struktury review - inhibice mitochondriálního 
metabolizmu;  

88 

Různé látky různé struktury review – látky působící proti zástupcům r. 
Schistosoma: minulost, současnost a 
budoucnost 

89 

Různé látky různé struktury review – mechanizmus účinku látek 
působících proti zástupcům r. Schistosoma 

90 

Různé látky 
různé taxony 

alkaloidy, terpeny, 
chinony, flavonoidy, 
aurony, xanthony, cyklické 
tetrapeptidy 

review 1990-1999 91 

Procyanidiny 
Geranium niveum 

procyanidiny review, mexické léčivé rostliny 92 

Různé látky 
různé rostlinné taxony 

různé struktury review-tropické rostliny 93 

Agrimorfol 
Arimonia pilosa 

tanin, polosyntetický 
analog 

Schistosoma sp. 94 

Terpeny 
Vernonia amygdalina 

seskviterpenické laktony 
steroidní glykosidy 

Schistosoma sp. 95 

Mevinolin inhibitor 3-HMGCo-
reduktázy 

Schistosoma sp. 96 

12-dihydroartemisinin terpen Schistosoma sp. 97 

Fenoly 
Dryopteris crassirhizoma  

fenolické látky Schistosoma sp. 98 

Silice, pryskyřice 
Commiphora molmol 

terpeny Schistosoma mansoni 99 
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Terpeny 
Zingiber officinale 

 Schistosoma mansoni, Biomphalalria 
glabrata, Mollusca 

100 

Alpinumisoflavon 
Dimethylalpinumisoflavon 
Robustová kyselina 
Millettia thonningii 

isoflavony 
 
 
3-fenylkumariny 

Schistosoma, Mollusca 101,

102 

Kvasinoidy  
Eurycoma longifolia 

listy Schistosoma, Plasmodium, 103 

Terpeny 
Guarea rhophalocarpa 

diterpeny 
pimaranodienového typu 

Trypanosoma brucei brucei 104 

Glutathion. deriváty oligopeptidy Trypanosoma brucei, T. cruzi, Leishmania 
donovani 

105 

 

 

3 Antikokcidika v širším přehledu 

Zbavení chovů kokcidióz je prakticky nemožné. Mechanismus fyziologie těchto prvoků a 

jejich životaschopnost je multifaktoriální záležitost, zahrnující mnoho stupňů volnosti a tím 

vysokou entropii. Zásahy musí být proto pokud možno simultánní a pokud možno 

konsekventní. 

 

3.1 Dezinfekční postupy 

Čistota chovů je velmi významným faktorem diseminace oocyst. Zajištění této čistoty 

je velmi pracné a může být tedy i finančně náročné. Je to však jeden z nejšetrnějších a zdá se, 

že i nejúčinnějších postupů. Pro dekontaminaci jsou používány směsi halogenovaných fenolů 

a alkylamoniových solí (např. směsi 1,2-, 1,3- a 1,4-dichlorfenolů, 

dialkyldimethylammoniumhalidů – např. didecyldimethylammonium chloridu a příp. 

chlorofenolu. Uvádí se, že přípravek lze aplikovat přímo mezi zvířata nebo jím čistit stáje106. 

Pro likvidaci oocyst je stále úspěšně používán především peroxid vodíku (nepáchne) 

s bazickými sloučeninami (pH min. 7,5); tímto postupem je výrazně snížena sporulace oocyst 

po exkreci zvířaty u Eimeria tenella107. 

 

3.2 Vakcinace 

Vakcinace je v současnosti významně preferována a počet prací, které se tomuto postupu 

věnují, stále roste. Zastánci tohoto směru tvrdí, že  po vypracování vhodných vakcín a jejich 

aplikaci klesne finanční náročnost na potírání kokcidióz a tento postup bude údajně lacinější 

než výzkum a vývoj nových antikokcidik, jejich výroba a aplikace. Zdá se to velmi logické, 

ale není to s největší pravděpodobností pravdivé a v blízké budoucnosti ani reálné: prozatím 

nejsou k dispozici zcela uspokojivé vakcinační přípravky, výzkum je finančně náročný a při 

konečné aplikaci se bude muset zaplatit a navíc výzkum antikokcidik nelze zastavit 
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minimálně ze společenských důvodů (nelze opakovat chyby, které byly provedeny v kauze 

Mycobacterium tuberculosis, resp. Mycobacterium avium). Výzkum nových antikokcidik 

bude v klidu probíhat ještě minimálně 10 příštích let. 

 Nelze však popřít, že snahy v této oblasti jsou velmi excelentní, jak ukazují literární 

přehledy, např.108, ze kterých ale také plyne, že linie chemoterapeutik bude dále zachována. 

Atraktivní jsou pochopitelně vakcíny, které působí příznivě při zkřížené infekce s jinými 

patogeny, např. Clostridium perfringens109, DNA imunoregulační vakcíny, ovlivňující 

imunitní odpověď T-lymfocytů jako preventivní a terapeutický prostředek (E. tenella)110,111. 

Tepelně labilní toxin (heat-labile toxin) z Escherichia coli může být úspěšně použit jako 

adjuvans do vakcíny proti infekci ptactva a drůbeže112; toxin je produkován genovou 

manipulací pomocí rostlin, byly připraveny jako analoga a sledována jeho protektivní 

imunologická aktivita. Rozpracovává se metoda vakcinace in ovo u drůbeže113, ale také se 

nabízí per os vakcinace (je propracována u myších kmenů s použitím Eimeria 

vermiformis)114. Vakcinace kuřat (s. c.) je prováděna poměrně úspěšně povrchovými antigeny 

některých Eimerií115. U kuřat jsou také popisovány pokusy o imunizaci živými oocystami za 

současné aplikace rekombinantního bovinního somatotropinu116,117. Prozatím je otazné, do 

jaké míry by byl takový postup přijatelný v souvislosti s požadavky EU na redukci používání 

hormonů a antibiotik (a to zvláště u drůbeže). Z uživatelského hlediska je důležitá 

konstantnost účinku vakcínového přípravku, tj. nejen stabilita po aplikaci, ale také stabilita 

v organizmu příjemce; v tomto směru jsou zkoušeny metody permanentního uvolňování 

účinných látek (sustained release compositions) za použití methyl-vinyl siloxanových 

polymerů jako matrix118, běžně používané u nízkomolekulárních léčiv (např. do mikropelet 

s obsahem chloridu sodného a siloxané matrix byl inkorporován rekombinantní prasečí 

somatotropin a tato forma podávána prasatům ve výkrmu pro stimulaci a regulaci růstu – 

přípravek měl dobrou odezvu). 

 

3.3 Vývoj antikokcidik 

V průběhu doby bylo pozorováno, že řada herbicidů na bázi organických sloučenin má kromě 

herbicidních také antiparazitární účinky vůči některým zástupcům kmene Apicomplexa. Jedná 

se především o deriváty triazinu a dinitroanilinu119 (účinné proti Eimeriím). V evropských 

zemích jsou však oba typy pesticidů zakázány nebo jsou zcela na ústupu a nezbývá než 

hluboká analýza oprávněnosti použití takových látek k jiným účelům. 

 Jako významná antiprotozoální chemoterapeutika se ukázaly látky, zasahující do 

metabolizmu cyklické GMP-dependentní proteinkinasy (PKG), jak o ní bude hovořeno dále.  
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Bylo také zjištěno (u kohoutků infikovaných E. acervulina), že při aplikaci 

cyklooxygenas (COX-1, COX-2; indometacin, nimesulid) dochází ke snížení vylučování 

oocyst (dávka v krmivu 100 ppm a 400 ppm); neschopnost obou látek zvrátit ztrátu hmotnosti 

zvířat navozenou infekcí naznačuje, že tento patologický efekt není spojen se zvýšenou 

syntézou prostanoidů jako výsledek účinku COX-2 „up-regulation“ v průběhu infekce. 

Před nedávnou dobou byly publikovány výsledky výzkumu nových antikokcidik, 

zejména charakterizace acidokalcizomů a jejich vztahu k metabolizmu kokcidií, objevení 

matiolového cyklu a šikimátové metabolické cesty v parazitech. Tyto biochemické poznatky 

představují velmi využitelné informace pro zaměření dalších studií ve smyslu zásahu proti 

životním funkcím parazitů kmene Apicomplexa120. 

 

3.4 Experimentální modely používané pro studium účinků potenciálních antikokcidik 

Experimentální studie jsou prováděny většinou na kuřatech, infikovaných standardně 

oocystami E. tenella121; tato metoda sice přináší reprezentativnější výsledky než metody in 

vitro, pro screeningové studie nových antikokcidik (kokcidiostatik), při nichž je potřeba 

provést velké množství sériových pokusů je však neetická, pomalá, finančně nákladná a 

vyžaduje dokonalou dekontaminaci experimentálních prostorů, které jsou infikovány 

oocystami. Velmi často se používají kmeny E. tenela, bylo by však žádoucí použít i jiné 

experimentální modely: u drůbeže se vyskytuje celkem sedm druhů rodu Eimeria, čtyři z nich 

jsou však výrazně patogenní a tím ekonomicky zajímavé: Eimeria acervulina, E. maxima, E. 

tenella, a  E. necatrix. Stejně závažná je tato infekce u jiných zvířat; kokcidie u králíků jsou 

kosmopolitně rozšířené a diagnostikují se prakticky v každém chovu domácích králíků. 

Pravidelným nálezem jsou i u divokých králíků. Hlavním zdrojem nákazy pro mladé králíky 

jsou dospělé samice, které většinou neonemocní. Šíření je možné všemi cestami - kontaminací 

krmiva, vody, ošetřovateli, nářadím apod. Přenos z divokých králíků je možný zeleným 

krmivem, hnojením ploch králičím trusem s následným krmením zelenou pící, nákupem zvířat 

z nehygienických chovů atd. Predispoziční faktory pro vypuknutí klinické kokcidiózy v 

chovech jsou zejména náhlé změny krmiva, výkyvy teploty, zvýšená vlhkost a jakékoliv jiné 

oslabující faktory. Oocysty mohou být pasivně přenášeny v trusu ptáků, hlodavců (myší, 

potkanů) a pravděpodobně i hmyzem. Jednotlivé druhy Eimerií cizopasící v trávicím traktu 

králíků mají rozdílnou patogenitu, vesměs se však v chovech jedná o smíšené infekce více 

druhů. Na závažnosti onemocnění se podílí i jiné faktory. Uplatňuje se i sekundární infekce, 

především Escherichia coli. K nejvíce patogenním druhům střevních kokcidií se počítají 

Eimeria intestinalis, E. irresidua, E. magna a E. piriformis. Většina z nich prodělává vývoj v 
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hloubce sliznice. Rozsáhlé destrukce buněk epitelu střeva vyvolávají těžké katarální až 

difteroidní záněty, při zvláště silných infekcích i hemorrhagické záněty. Postupně dochází k 

atrofii klků (zmenšení klků), k těžkým poruchám trávení v důsledku posunu pH do 

alkalického prostředí, což podmiňuje patogenní uplatnění E. coli. Zvláště u mladých kusů 

vedou tyto procesy k rychlému vyčerpání a rozsáhlým úhynům. Patologický obraz střevní 

kokcidiózy se projevuje především překrvením a infiltrací sliznice (= prostoupení látky 

sliznicí), jejíž stěna je vždy zesílená. Pravidelným nálezem při střevní kokcidióze jsou 

bělošedá, případně šedožlutá ložiska velikosti až několik milimetrů. Při jaterní kokcidióze (E. 

stiedai) dochází v důsledku napadení a rozpadu buněk epitelu žlučovodů a tvorbě pojivové 

tkáně ke značnému zesílení stěny žlučovodů. Celý proces vede ke zbytnění jater a těžkým 

poruchám ve tvorbě a vylučování žluče a následným zažívacím poruchám a těžkému 

celkovému onemocnění. 

Kromě zajíců, skotu, ovcí, muflonů, koz, spárkaté zvěře, prasat, má velký význam 

forma avidních kokcidióz u bažantů, koroptví, hus, kachen, krocanů, holubů (zde se 

onemocnění objevuje pouze u holoubat). Šiřitelem jsou dospělí ptáci a diseminace může být 

masivní. Tento typ onemocnění postihuje prakticky všechna zvířata, např. Eimeria leuckarti 

vstupuje do hostitelů, kterými jsou v tomto případě koně a osli, kokcidie rodu Isospora se 

vyskytují u masožravců, hlavně psa a kočky. Rod Caryospora zahrnuje mnoho druhů kokcidií 

parazitujících především u plazů a dravých ptáků.  

 Z těchto faktů plyne, že izolovaný in vitro model by byl pro základní studie velmi 

žádoucí; v tomto směru existují už výsledky opět však pro in vitro kulturu Eimeria tenella122. 

Určitý krok na této cestě může představovat vypracovaná metoda čištění a sporulace 

kokcidiálních cyst a oocyst, která byla vypracována v souvislosti se studiem vakcinace in 

ovo123. Výborným objektem pro studium je také použití enzymů, např. cGMP dependentních 

protein kináz (PKG) z Eimeria maxima a Plasmodium falciparum124. Tento enzym, izolovaný 

z Eimeria tenella a Toxoplasma gondii je produkován klonovací technikou125 a zdá se, že je to 

výborný systém pro hodnocení antiprotozoik in vitro. U PKG z E. maxima a Plasmodium 

falciparum byla zjištěna sekvence, kódovací geny pro produkci protilátek a byla potvrzena 

možnost využití těchto enzymů k identifikaci potenciálních antiprotozoik; za použití  

enzymového modelu PKG (Eimeria u kuřat, Toxoplasma u myší) byl u některých 

substituovaných pyrrolů a imidazopyridinu zjištěn inhibiční účinek vůči oběma protozoálním 

taxonům124,126,127. Metoda umožňuje zajímavou variační šíři studia. Inhibice PKG začíná být 

zjišťována i u látek přírodního původu, např. tenellonů A a B (Diaporthe sp., Acomycetes) 
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s benzofenonovou strukturou128 a terfenylů (terferol, terfenyly 2, 3 a 4; Phoma sp., 

Actimomycetes)129. 

 

3.5  Praktické použití látek proti kokcidiím 

V této kapitole uvádíme  pouze přírodní látky, které se v léčbě kokcidióz uplatňují, anebo jsou 

velmi perspektivní a další látky, které účinek antikokcidik potencují, jako jsou některé 

anorganické látky a vitamíny. 

 Velmi důležitou záležitostí je zvýšení odolnosti zvířat vůči nepříznivým vlivům 

vnějšího prostředí, které navodí jejich rezistenci vůči atakům invazních agens. Tato otázka je 

v poslední době velmi široce diskutována, protože je spojena s použitím antibiotických 

stimulátorů růstu, které jsou v současné době zakázány a jsou hledány jiné (přírodní) látky, 

které by tato antibiotika nahradily. Na základě současných znalostí si lze jen velmi obtížně 

představit, že existují takové přírodní látky neantibiotického charakteru, které by toho byly 

v plné míře schopné. V případě, že budou přírodní látky používány, se musí jednat o směsi 

látek, působících různým farmakodynamickým účinkem (adaptogeny, imunostimulancia, 

látky s antiinvazním účinkem v GIT, látky zvyšující proteosyntézu, působící proti zánětu ad.). 

Těmto studiím, zejména z hlediska zvládnutí kokcidióz u různých hospodářských zvířat je 

věnována pozornost formou diskusních přehledných prací, např.130. V úvahu potom přichází 

takové látky jako je anakardová kyselina, zinečnaté soli organických kyselin (některé s 

biologickou dostupností ovšem problematickou), betainy a probiotika (Bacillus sp.), jak o tom 

bude hovořeno dále. Některé syntetické látky (léčiva) mají v tomto ohledu velmi příznivé 

vlastnosti, např. modulátory biosyntézy oxidu dusnatého, nebo nesteroidní antiflogistika 

(ibuprofen), u nichž bylo prokázáno profylaktické působení vůči kokcidióze a např. u slepic 

zvýšení snášky vajec27, jen stěží však mohou být použity z důvodů, které netřeba rozvádět. 

 

3.5.1 Anorganické látky 

Při sledování interakce mezi Ca a Zn u cíleně infikovaných kuřat (směsnou kulturou Eimeria 

sp.) bylo zjištěno, že hladiny Zn (63-123 ppm v krmivu) nemají při současné infekci vliv na 

příjem potravy, zatímco tento příjem je snížen u vysoké hladiny Ca (1,987 %); infekce a 

vysoká hladina Ca v krmivu signifikantně snižuje hmotnost kuřat. Relativní přírůstek byl 

vyšší u vysoké hladiny Ca (1,98 %) a zvýšil se u vysoké hladiny Ca a současně vysoké 

hladině Zn (93 nebo 123 ppm) v průběhu 1-21 dní v postinfekční periodě. Interakce mezi 

hladinou Ca a infekcí byla také signifikantní. Hladiny Ca a Zn měly nižší efekt na konverzi 

krmiva, ale efektivita utilizace krmiva na jednotku hmotnosti byla snížena v infikované 
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skupině v obou případech. Mortalita kuřat byla vyšší ve skupině Ca 1,98 % + Zn 63 ppm a to 

k 5. dni po infekci. Krmivo, obsahující 1,98 % Ca a 93 nebo 123 ppm Zn snižovalo depresi 

růstu a zvyšovalo konverzi kuřat po infekci kokcidiemi131. Komplexní sůl zinku s glycinem 

(2Gly.2ZnCl2.2H2O) byla aplikována s maduramycinem a sledován antioxidační status 

brojlerů infikovaných E. tenella (plazmatické hladiny malondialdehydu, erytrocytární SOD a 

katalasa). Infekce Eimerií navozuje oxidační stres a bylo prokázáno, že kombinace Zn-soli 

s antibiotikem tento stav částečně eliminuje132. Bylo také zjištěno, že komplexní bazická sůl 

Zn a Cu (CuO,78ZnO0,22)2(OH)3Cl obnovuje antioxidační ochranný systém u kuřat 

infikovaných E. acervulina133. Po aplikaci Zn ve formě aminokyselinového komplexu 

kuřatům (infekce E. acervulina nebo E. tenella) byla sledována hladina karotenoidů a 

pigmentace těla a nohy ptáků: zvířata, která dostávala komplex zinku měla výrazně vyšší 

hladiny karotenoidů v séru a vybarvení tkání oproti kontrole; interaktivní vliv mezi Zn a 

salinomycinem však zaznamenán nebyl134. 

 Velmi významná se zdá být aplikace Na solí zejména v kombinaci s ionoforovými 

antikokcidiky (salinomycin) u slepičích brojlerů; natrium-hydrokarbonát má velmi příznivý 

vliv na produkci brojlerů135. Natrium-hydrokarbonát vykázal také velmi příznivé účinky 

v kukuřičně-sojovém krmivu při současné aplikaci jiných antikokcidik (monensin: zvýšení 

hmotnosti zvířat, využitelnost krmiva; halofuginon, lasalocid, monensin, salinomycin: 

redukce mortality; lasalocid, monensin, salinomycin: zvýšení hmotnosti prsního svalu). 

Podobné účinky byly nalezeny při současné aplikaci monensinu a natrium-hydorgenkarbonátu 

u krůtích brojlerů136. Sodné soli (hydroxid sodný, thiosíran sodný) jsou také součástí tekutého 

antikokcidika, obsahujícího jako hlavní účinné látky sulfadimidin a trimethoprim137. 

Problému interakce Na solí (zejména hydrogenkarbonátu a chloridu) s antikokcidiky, 

synergický účinek, vliv na vodní rovnováhu a růst zvířat, byl v nedávné době diskutován 

v přehledném článku138. 

 

3.5.2 Vitamíny 

Z vitamínů, které mají velmi významný vliv na průběh kokcidióz stojí na prvním místě 

kyselina askorbová (vitamín C): kromě svého základního významu v syntéze kolagenu, L-

karnitinu, 1,25-dihydroxyvitaminu D, adrenalinu a nadledvinkových hormonů, aktivuje 

významně imunitní systém. U zvířat byla v dávce 100 mg/kg krmiva (resp. 500 mg/litr 

nápojové vody) 5 dnů před a 5 dnů po vakcinaci výrazně stimulována tvorba protilátek, u 

kokcidiózních zvířat byla po dávce 500 mg/litr nápojové vody zvětšena kapacita imunitního 

systému139. 



 24 

 

3.5.3 Látky zvyšující imunitu vůči infekci 

Při podávání antikokcidik hraje důležitou roli skutečnost, do jaké míry interferuje léčivo 

s vývojem imunity (imunity proti Eimeriím), jakým způsobem se to odráží na různých 

ukazatelích infekce140,141. O fyziologických funkcích intra-epiteliálních lymfocytů v mukóze 

střev  z hlediska imunity vůči kokcidiím je málo známo. Většina těchto buněk jsou T-buňky, 

ale jejich fenotyp a aktivační charakteristiky jsou odlišné od periferních T-buněk142. Je však 

nesporné, že tyto buňky hrají v imunitě dost zásadní roli. O studium funkce T-lymfocytů a 

cytokinů při infekci je velký zájem v souvislosti s vývojem vakcíny proti avidním kmenům 

kokcidií a z toho plyne potřeba znalostí chování hostitelského imunitního systému, který se 

snaží navodit ochrannou imunitu143. Je známo, že významnou roli v modulaci imunity hraje 

L-arginin; infekce E. acervulina snižuje obsah argininu v plazmě a tato snížená hladina je 

s největší pravděpodobností spojena s nutriční malabsorpcí, která se vyvíjí v důsledku infekce 

a je nesignifikantně ovlivněn syntézou oxidu dusnatého, která je spojena s imunitní 

odpovědí144. L-Arginin je nepochybně důležitý jako substrát pro vznik oxidu dusnatého; 

biosyntéza tohoto mediátoru je indukována syntázou oxidu dusnatého (iNOS) a může být 

stimulována v průběhu imunitní odpovědi při infekci. Při sledování vlivu denní dávky L-

argininu na vývoj kokcidiózy u kuřat bylo zjištěno, že ačkoliv emise oocyst pocházejících z E. 

maxima (po jedné dávce argininu denně: 500 mg/kg) nebo E. acervulina (dvojí denní dávka 

argininu: po 500 mg/kg) nebyla ovlivněna, počet oocyst z E. tenella byl snížen a to při obou 

dávkách argininu145. Při studiu tohoto patogenního agens se ukázalo, že přísada L-argininu do 

krmiva může chránit kuřata proti kokcidiové infekci a oxid dusnatý může hrát významnou roli 

právě v případě E. tenella a zabránit, nebo alespoň retardovat průběh kokcidiové infekce146. 

 Provokace syntázy oxidu dusnatého a zvýšení imunitní odpovědi vůči infekci 

kokcidiemi může být dosaženo také jiným způsobem: byl představen model fázové 

transferové katalýzy v biologických systémech, představovaný kombinací polyuronidů 

(alginátů) a bivalentních makro- a mikroelementů, který specificky zásobuje buňky a tkáně  

kyslíkem: tento fázový katalyzátor adheruje na makrofág a může provokovat syntázu oxidu 

dusnatého a zvyšovat tak imunitu vůči kokcidióze u kuřat147. 

 V současnosti je už zřejmé, že imunostimulancia hrají významnou roli v rozvoji 

kokcidiózy, resp. odolnosti nejen jedince, ale celého hejna. Zdá se, že v tomto ohledu se velmi 

dobře osvědčí β-glukany a to nejen z vyšších rostlin, ale především z hub oddělení Eumycota, 

které jsou velmi účinné i v humánní terapii a prevenci. Na humorální imunitní odpověď kuřat 

infikovaných E. tenella mají velmi příznivý vliv především houbové polysacharidy z Lentinus 
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edodes a Tremella fuciformis148,149. Je velmi zajímavé, že imunopotenciační efekt vykazuje 

také lektin z plodnic Fomitella fraxinea (infekce Eimeria acervulina)150. Imunostimulační 

efekt vykazují také známé vyšší rostliny, běžné s tímto cílem používané (Astragalus 

membranaceus aj.)148. 

 Zvýšení lokální imunity po infekci E. acervulina nastává také po aplikaci probiotik, 

obsahujících Lactobacillus151. Příznivě se také uplatňují mléčné bakterie v kombinaci 

s protilátkami získanými imunizací vajec Clostridium perfringens152 (infekce E. acervulina, 

E. tenella, E. maxima). Pokud se budeme dále zabývat produkty z vajec, pak zajímavé 

výsledky při těchto parazitárních infekcích vykazují imunoglobuliny vaječného žloutku 

pocházející z vajec slepic (nosnic), imunizovaných některým druhem Eimerie153,154. Z vejcí 

drůbeže obsahující obsahující sekretorní IgA v bílku (drůbeži byl přidáván do krmiva 

imunostimulant) byl komplex bílkovin získán hydrolýzou vaječného proteinu a protilátka 

použita k aktivaci intestinální mukózní bariéry, produkující sekretorní IgA proti patogenním 

mikrobiálním antigenům drůbeže. Metoda je vhodná pro získávání velkého množství IgA 

protilátek a je možné ji použít u kuřat a nosnic jako prevenci kokcidiózy a infekcí 

salmonelami155. Tyto látky lze získat také genovou manipulací v rostlinách156. 

 Na konci této kapitoly je potřebné zmínit se o faktu, který není vždy brán zcela 

v úvahu: u řady syntetických anthelmintik (např. levimazol, fenvalerat, dieldrin, karbofuran, 

aminokarb, hiabendazol, fenbendazol, oxfendazol, ivermektin ad.) byl zjištěn 

imunomodulační efekt (imunostimulace nebo imunosuprese), který může nastat přímým nebo 

nepřímým mechanizmem157. Tento fakt je nutné zohledňovat i u potenciálních léčiv 

přírodního původu, což se dosud neděje nijak výrazně (resp. o tom nejsou v literatuře zprávy).  

Je však jisté, že imunostimulujících látek přírodního původu je velmi výrazná převaha nad 

látkami imunosupresívními, což však vůbec neznamená, že potenciální přírodní 

kokcidiostatika (látky ovlivňující histominiázu) by imunosupresívním účinkem nemohla 

disponovat. 

 

3.5.4 Aplikace betainu 

Betain (trimethylglycin), látka široce rozšířená v rostlinách a v živočiších, patří mezi 

lipotropní látky, které se podílejí na transferu methylskupiny a funguje de facto jako 

regenerátor methioninu a je to látka v chovech velmi dobře využitelná (ačkoliv se EU k její 

současné aplikaci staví poněkud rozpačitě); z jejích farmakologických účinků vyplývá, že 

může stabilizovat řadu fyziologických procesů158 a působit preventivně vůči vývoji kokcidióz. 

Akumuluje se v játrech a v intestinálních tkáních a stabilizuje epiteliální intestinální struktury 
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zdravých kuřat i kuřat infikovaných kokcidiemi159. Betain byl kombinován se salinomycinem 

a byla sledována růstová křivka kuřat infikovaných směsnou kulturou avidních Eimerií a také 

byla sledována invaze a vývoj kultur Eimeria tenella a E. acervulina in vitro a in vivo. 

Kombinace se salinomycinem se ukázala velmi prospěšná a měla synergický efekt160. 

Podobný pozitivní účinek se projevil u kuřat infikovaných skupinou Eimerií po kombinaci s 

narasinem161, případně ve směsi s anakardovou kyselinou, organickými sloučeninami zinku a 

mikroorganizmy rodu Bacillus162. Po infekci kuřat kmenem Eimeria acervulina a aplikaci 

samotného betainu nebyly výsledky významné: látka neovlivnila zásadně růstovou křivku 

zvířat, hladinu karotenoidů a dalších látek v séru, ani počet lézí u akutních i chronických 

infikovaných zvířat163. Zajímavý výsledek byl nalezen v pokusech, v nichž byl sledován vliv 

D,L-methioninu a betainu na růstovou křivku a hmotnost jatečního produktu; ukázalo se, že 

betain nenahrazuje methionin v jeho funkci jako esenciální aminokyseliny v metabolizmu 

proteinů, ale může zvyšovat hmotnost jatečního produktu164. Betain přidaný do krmiva však 

zvyšuje počet intraepiteliálních lymfocytů v duodenu u kuřat infikovaných Eimeriemi a 

zvyšuje funkční vlastnosti fagocytujících buněk165. 

 

3.5.5 Přírodní látky jako antikokcidika 

Tab. 2  Antikokcidika přírodního původu – přehled výsledků experimentálních studií 

Název látky, původ Strukturní skupina Poznámka Lit. 
PRIMÁRNÍ METABOLITY A JEJICH DERIVÁTY 

EACA (deriváty lysinu) aminokyseliny permanentní podávání v krmivu pro 
prevenci a současnou léčbu 
kokcidiemi 

166 

αααα-Difluoromethylornitin 
 

aminokyseliny Králíci, voda k pití, králík, intestinál-
ní a jaterní kokcidiózy, efektivní 
dávka ≥0,5 % 

 

Inhibitory MAO polosyntetické deriváty guanidi-
nu, 1-aminoguanidinu, 1,3-di-
aminoguanidinu, triaminogua-
nidinu, p-chlorobenzylidenami-
noguanidinu 

reverzibilní inhibice MAO; látky 
sledovány jako metabolity 
antikokcicid, neinhibujících MAO a 
diskutován mechanismus účinku 

167 

Ethylestery ωωωω-3 kyselin 
(EPA-Et, DHA-Et) 
ryba Brevoortia tyrannus 

mastné kyseliny 
 

suplementace krmiva: výrazný 
účinek pouze u E. tenella (E. 
acervulina, E. maxima bez 
významného efektu). Nutričně 
podmíněný oxidativní stres navozený 
Et-estery v GIT je efektivním 
deterentem cekální kokcidiózy u 
kuřat. 

168 

MCT (Medium Chain 
Triglycerides) 

kaprinová, kaprylová, laurová 
kyselina 

Eimiria sp., přísada do krmiva, 
netoxické. 

169 

ωωωω-3 mastné kyseliny mastné kyseliny kokcidiostatická aktivita 
E. acervulina, E. maxima, E. tenella 

170,171 

Rybí olej (ωωωω-3 MK) + lofrin lipidy-inhibitor 5-lipoxigenázy depresivní efekt na rozvoj einfekce 
E. tenella 

172 
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Cyklo-(Pip-Ile-Trp-Aoh) aj.  cyklické tetrapeptidy kokcidiostatický účinek 173 

Apicidin (deriváty) 
polosynt. 

cyklické tetrapeptidy Toxoplasma, Cryptosporidium 
Eimeria, Plasmodium 

174 

Koncentrát z pokožky 
čerstvých olihní 

proteiny koncentrát z pokožky čerstvých 
olihní (odpad při průmyslovém 
zpracování)  zpracovaný proteázou 
YP-SS a P-10 převedený do suchého 
stavu; u kuřat urychluje růst 
(přírůstky hmotnosti), odstraňuje 
příznaky infekce kokcidiemi 

175 

Fusarium sp. cyklické tetrapeptidy Plasmodium, Toxoplasma, kokcidie 176 

Laktoferricin protein Eimeria stiedeae, Toxoplasma gondii 
snížení infektivity sporozoity 
uvedených protozoí 

177 

ββββ-Glukan 
Avenna sativa 

polysacharid imunomodulační aktivita, E. 
vermiformis 

178, 179, 

180 

Mannooligosacharidy 
(kvasinkové) 

Saccharomyces sp. účinné při infekci kokcidiemi 
(Eimeria) 

181 

Ascogen 
Saccharomyces cerevisiae 

vitamíny skupiny B 
β-glukany 

zásah do vývoje kokcidióz u slepic, 
signifikantní snížení exkrece oocyst a 
snížení tvorby intestinálních lézí 

182 

Vitamíny A, C, D3, E, K3 
Se (0,5 mg/ kg krmiva) 
PABA (0,5 g/kg krmiva) 

vitamíny, stopové prvky nízkoproteinové krmivo (surový 
protein 17,1 %); kuřecí brojleři infik. 
E. tenella, E. maxima: PABS zvyšuje 
tělesnou hmotnost, nízký obsah 
proteinu zhoršoval přírůstky, směs 
vitamínů a Se bez efektu. 
Diseminace oocyst oproti kontrole 
nezměněna. 

183 

Vitamín A vitamin zlepšuje imunitní profil u kuřat 
infikovaných E. acervulina 

184 

Karoteny β-karoten E. maxima: po infekci se zvyšuje 
tvorba volných radikálů (kuřata), 
jeho přísada je vhodná 

185 

Organoborové sloučeniny alifatické komplexy antikokcidická aktivita 186 

Bacillus laterosporus, 
kmen CM-33 

dosud blíže neidentifkované 
látky 

zvýšení konverze krmiva, přírůstků 
hmotnosti, celkové odolnosti 

187 

Xanthochinodiny 
Humicola FO-888 

antibiotikum  nová antikokcidická látka ?? 188 

Sorbová kyselina 
 
+ směs s ωωωω-3 mast. kyselin. 

většinou ve formě solí (K, Mg, 
Ca) 
přísada EPA, DHA 

ochrana před infekcí kokcidiemi, 
přísada do krmiva nebo pitné vody 
profylaxe a léčba kokcidiových 
infekcí u hospod. a domácích zvířat 

189,190 

Koprofylin (methylester 
kys. dekalinpentandienové) 

dosud neidentifikovaná houba inhibice růstu Eimeria tenella in vitro 
(MIC 1,5 mM) 

191 

Echinacea purpurea depsidy kávové kyseliny, 
polyiny 

zvýšení imunity zčásti podobně jako 
v případě vakcinace (Eimeria) 

192 

Silice (složení blíže 
neuvedeno) 

monoterpeny Eimeria sp. (směsná kultura), 
vakcinovaní brojleři; vakcinace 
ovlivňuje jen nevýznamně střevní 
mikrobní spektrum, výrazně jej 
ovlivňují složky silice 

193 

 



 28 

Silice 
Origanum vulgaris 
Thymus vulgaris 
Thymus serpyllum 
Thymus zygis 
Mentha piperita 
Satureja hortensis 
Satureja montana 
Satureja subspicata 
Carum copticum 
Ocimum gratissimum 
Moranda punctata 
Mosla japonica 
Salvia officinalis 

monoterpeny Účinek proti kolibaciliózám, 
dermatomykózám, kokcidiózám, 
mastitidám; nejúčinnější se jevily 
silice z Origanum vulgaris, Thymus 
vulgaris, Mentha piperita. 

194 

Artemisinin 
Artemisia annua 

terpen syntetické deriváty artemisininu 
(endoperoxidy) mají antikokcidickou 
aktivitu 

195,196,

197,198,

199 

Z-, E-Febrofugin  
Hydrangea macrophylla 

lakton antikokcidický účinek 200 

Polohové izomery kresolu, 
guajakol, resorcin 

jednoduché fenoly jako emulgátor castor oil; přípravek 
pro postřik chránící prostory před 
diseminací kokcidiemi 

201 

Polohové izomery kresolu, 
guajakol, thymol, anethol, 
kapsaicin, 
korilagin (tanin) 
Různé rostlinné taxony 

jednoduché fenoly 
 
vanillylnonenamid 
tříslovina 

kromě kokcidiostatického účinku se 
zvyšuje stravitelnost živin krmné 
dávky a umožňuje snížit případně 
podávané množství antibiotik 

202 

Propolis komplex fenolických látek prevence kokcidiózy 203 

Tanniny 
Lindera obtusiloba 
Lindera ubellata 
Machilus thunbergii 
Neolitsea aciculata 
Parabenzoin praecox 
Parabenzoin trilobum 
Cinnamomum loureiri 
Illicium anisatum 

kondenzované fenolické 
sloučeniny 

proti kokcidiím u domácích zvířat 204 

Tanniny 
 

polyfenoly, blíže neidentifi-
kovány 

prevence a léčba kokcidióz 205 

Tanniny 
Pinus sp. jehlice 
Medicago sativa nať 
Quercus sp. list 

polyfenoly, blíže neidentifi-  
kovány 

proti kokcidiím u hospod. zvířat, 
inhibice kokcidií, snížení počtu 
oocyst ve feces, zvýšení produktivity 
chovu 

206 

Tanniny  
rostliny vietnamské flóry 

kondenzované třísloviny působení proti intestinálním 
parazitům 

207 

Tanniny (třísloviny) kondenzované fenolické látky do krmiva pro prevenci kokcidióz 208 

Deriváty mikakocidinu polosyntetické deriváty kokcidiostatika, Mycoplasma, 
imunosupresívní účinky 

209 

Různé zdroje steroidní sapogeniny účinné proti E. tenella v krmivu 210 

Různé sloučeniny z taxonů 
Sophora flavescens 
Pulsatilla koreana 
Sinomenium acutum 
Ulmus macrocarpa 
Quisqualis indica 
Gleditschia japonica var. 
koraiensis 
Melia azedarach 
Torilis japonica 
Polygonum aviculare 

různé sloučeniny přítomné 
v extraktech z rostlinných částí 

E. tenella 121 
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Torreya nucifera 
Inula helenium 
Různé sloučeniny z taxonů 
Uncaria rhynchophylla 
Agrimoniae pilosa 
Sanguisorba officinalis 
Eclipta prostrata 
Pulsatillae koreana 
Sophora flavescens 
Rehmannia glutinosa 
Glycyrrhiza uralensis 

různé sloučeniny přítomné 
v extraktech z rostlinných částí 

E. tenella, infekce kuřat: potlačení 
krve ve feces. 

211 

MIKROORGANIZMY  

Corynebacterium sp. 
Brevibacterium sp. 

bakterie sorpce na kukuřičné hydrolyzáty 
obohacené glutamovou kyselinou 

212 

Bacillus sp. 
+ betain 
+ anakardová kyselina 
+ org. soli zinku 

baktérie 
derivát aminokyseliny 
2-hydroxy-6-alkylbenzoové 
kyseliny 

účinnost proti E. acervulina u kuřat 213 

 

3.5.6 Komerční směsi s obsahem přírodních látek doporučované při kokcidiózách 

YCR (yeast culture residue); při srovnání s bacitracinem a lasalocidem se ukázala jako určitá 

alternativa vůči uvedeným chemoterapeutikům při infekci slepičích brojlerů Eimeriemi 

(dávka 1 kg/tuna)214, 

GroBiotic-P; zlepšení negativních efektů po akutní i chronické infekci kuřat Eimeria 

acervulina (5 % přísady)215, 

Apacox; směs herbálních extraktů (Agrimonia eupatoria, Cichona succirubra, Echinacea 

angustifolia) s kokcidiostatickým efektem proti Eimeria tenella u kuřat slepičích brojlerů 

(výrazně nižším než lasalocid)216, 

Natustat; produkt s obsahem herbálních složek, blíže nespecifikovaných; po aplikaci kuřatům 

infikovaných slepičích brojlerů (Eimeria acervulina, E. maxima, E. tenella) se údajně ukázal 

v řadě hodnoticích parametrů ekvivalentním salinomycinu217. 

 

3.6 Praktické použití látek proti histomoniáze 

V této oblasti lze zmínit jen jeden praktický údaj – použití putrescinu (1,4-diaminobutanu) do 

krmiva krůt (0,3/100 g krmiva), které má příznivý vliv na růst krůťat, mukosální vývoj 

v oblasti tenkého střeva a obnovení fyziologických procesů ve stadiu subklinické 

kokcidiózy218. 

 V úvodní části tohoto přehledu bylo řečeno, že histomoniáza je značně závislá na 

infekci krůt Heterakis gallinarum, logicky lze tedy předpokládat, že bude zájem sledovat 

přírodní anthlemintika (dosud známá a používaná) na účinek vůči tomuto parazitovi. 

Literatura však žádné takové poznatky neuvádí, a bylo by proto neproduktivní uvádět účinná 

přírodní anthelmintika a dedukovat jejich efekt na Heterakis. 
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4 Látky ovlivňující metabolizmus inkluzních mikroorganizmů a diarrhoe 

Existují přírodní látky, které potlačují růst větší skupiny invazivních agens ve střevě 

(kvasinek, patogenních hub aj. bakterií) a napomáhají tak ke zlepšení funkčního stavu 

mukózy: patogenní agens oslabují imunitní funkci střevního epitelu a tím dochází ke snazší 

penetraci kokcidií. 

V této souvislosti lze uplatnit alkyl- (alkenyl) sulfidy, -disulfidy, -sulfoxidy, které se 

vyskytují v zástupcích rodu Allium, především Allium sativum. Česnek setý má významné 

antimutagenní, antimikrobiální (proti gram-pozitivním i gram-negativním mikroorganizmům), 

anthelmintické, antifungální a antiprotozoální účinky219,220. Byl sledován především allicin a 

jeho metabolity s ohledem na antimikrobiální použití221. 

Existuje řada dalších těkavých látek s odlišnou, terpenickou povahou, které disponují 

antiinvazními účinky. Bude o nich pojednáno v následující kapitole, protože se vážou 

k použití v prevenci kokcidióz. Nebylo však zjištěno, že by některá z nich měla tak výrazný 

antimikrobiální efekt jako zástupci rodu Allium. 

Jakkoliv jsou tyto látky velmi vhodné pro použití, je nutné experimentálně zjistit, do 

jaké míry se deponují do živočišných tkání jednotlivých species. Jedná se většinou (před 

biotransformací) o látky poměrně nepolární (logP = 2,02) a mohly by se ukládat do lipofilních 

tkání (vajec, tuku) a způsobovat tak nežádoucí organoleptické vlastnosti. 

Střevní infekce vede velmi často k exkreci nestrukturovaných výkalů, v případě 

kokcidióz s detekovatelnou krví.  

 

Tab. 3   Látky používané při diarrhoe - přehled 

Název látky, původ Strukturní skupina Poznámka Lit. 
Potravní vláknina komplexní polysacharidy Eimeria acervulina, kuřata 

po kukuřičné dietě se snižuje počet 
nekrotických lézí při enteritidě 

222 

Různé látky 
Euphorbia hirta 
Alchornea cordifolia 
Crossopteryx febrifuga 
Nauclea latifolia 
Psidium guajava 
Tithonia diversifolia 
Harungana madagascariensis 
Mangifera indica 
Maprounea africana 

polyfenoly Entamoeba histolytica, 
spasmolytická aktivita, snížení 
průjmu  

223 

Různé látky různé struktury review – zástava průjmu 224 

Nonanal 
Artemisia ludoviciana 

alifatický aldehyd testováno na zdravých zvířatech na 
různých modelech diarrhoe 

225 

Berberin a podobné 
alkaloidy 

isochinolinové alkaloidy zástava průjmu při protozoálních 
infekcích (vyzkoušeno humánně) 

226 
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5. Možnosti zásahu přírodními látkami do rozvoje kokcidióz 

Tab. 2 uvádí přehled antikokcidik (resp. kokcidiostatik přírodního původu); vyplývá z ní, že 

výzkum není v této oblasti nijak rozsáhlý a výsledky nejsou významně povzbudivé. Samotné 

použití syntetických antikokcidik nepřináší vždy jednoznačné efekty (rotace antikokcidik 

z důvodu návyku) a může se zdát jen pravděpodobné, že přírodní zdroje přinesou látku (látky) 

s antikokcidickým účinkem (stejně nebo více účinné jako halofuginon). Lze spíše počítat 

s tím, že látky přírodní povahy, působící proti Eimeriím budou mít charakter jen 

kokcidiostatik, nikoliv antikokcidik. Z tohoto důvodu je potřebné, aby směsi přírodních látek, 

které jsou přidávány do krmiva, byly složeny z látek patřících do různých 

farmakoterapeutických skupin a působily vzájemně synergicky. Nabízí se následující model: 

1. látky ovlivňující metabolizmus kokcidií: použití steroidních saponinů. Tento typ saponinů 

má oproti saponinům triterpenoidním výrazně nižší hemolytickou aktivitu. V rostlinných 

surovinách se steroidní saponiny vyskytují ve směsi a to jako glykosidy (saponiny) spolu 

s aglykony (sapogeniny). Glykosidy jsou významně rozpustnější ve vodném prostředí 

střevního lumen a mohou se do určité míry vstřebávat. Aglykony jsou naopak 

nerozpustné, nevstřebávají se, působí pouze v GIT zvířat. Protože jde o látky povrchově 

aktivní, které interagují s buněčnými membránami, lze je využít k ovlivňování životnosti 

mikroorganizmů, v tomto případě k ovlivňování integrity stěny oocyst a tím k dalšímu 

vývoji oocyst a jejich virulenci. Nezdá se však (alespoň o tom neexistují zprávy), že by 

saponiny (sapogeniny) mohly přímo zasáhnout do reprodukčního procesu kokcidií. 

Pro experimentální studium je vhodné využít zdrojů steroidních saponinů běžně 

dostupných a to zejména následujících: 
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Tab. 4  Přehled běžných a dostupných rostlinných taxonů s obsahem steroidních saponinů 

Taxon Rostl. část Definované účin. na mikroorganizmy (izol. látky) Lit. 
Aesculus 
Aesculus hippocastanum 

 
semena 

 
izolace β-escinu 

 
227 

Allium 
Allium sp. 
Allium aflatunense 
Allium albopilosum 
Allium ampeloprasum 
 
Allium fistulosum 
Allium giganteum 
 
 
Allium chinense 
Allium karataviense 
 
 
Allium macrostemon 
 
 
 
Allium nutans 
 
 
Allium ostrowskianum 
Allium porrum 
Allium sativum 
 
Allium schubertii 
Allium victorialis 
Allium wallichii 

 
různé 
cibule 
cibule 
cibule 
cibule 
cibule 
??? 
??? 
cibule 
??? 
cibule 
cibule 
cibule 
cibule 
cibule 
 
cibule 
cibule 
cibule 
 
cibule 
cibule 
cibule 
 
cibule 
cibule 
cibule 

 
koagulace krve 
cytostatická aktivita 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
silná inhibice cAMP-fosfodiesterázy 
inhibice cAMP fosfodiesterázy a Na+/K+ ATPasy 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
cytostatická aktivita: HL-60 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
extrakt, ovlivnění krevních lipidů, arteriosklerózy, 
hypertenze, ztučnění jater, infarktu myokardu 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace (4 %), biol. aktivita nestanovena 
deltosid; antitumorózní aktivita, antioxidační 
aktivita, vliv na virus tabákové mozaiky 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
erubosid B+jeho dva deriváty, vliv na trombo-
cytární agregaci, krevní koagulaci a fibrinolýzu  
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

 
228 
229 
230 
231 
232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

 

243 

244 

245 

 

230 

246 

247 

 

248 

249 

250 

Anemarrhena 
A. asphodeloides 

 
oddenky 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
antioxidační a protizánětl. aktivita saponinů 

 
251,252 

253 

Asparagus 
Asparagus sp. 
Asparagus adscendens 
Asparagus officinalis 
 
Asparagus oligoclonos 

 
??? 
??? 
semena 
 
oddenky 

 
fytochemické a farmakol. studie druhů rodu chřest 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
2 (oligo)furostanosidy; inhibice růstu HL-60, 
ireversibilní inhibice syntézy DNA 
2 spirostanové glykosidy; antibakteriální aktivita 

 
254 
255 
256,257 

 

258 

Avena 
Avena sativa 
 

 
nadz. část 

 
HPLC steroidních saponinů 
přítomnost v zelených listech 

 
259 
260,261 

Dioscorea 
Dioscorea althaeoides 
D. colletii var. hypoglauca 
Dioscorea collettii 
Dioscorea nipponica 

 
hlízy 
hlízy 
hlízy 
hlízy 

 
izolace; biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace; biol. aktivita nestanovena 
izolace; biol. aktivita nestanovena 

 
262 
263 
264 
265,266 

Liriope 
Liriope spicata 

 
hlízy 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

 
267 

Lycium 
Lycium chinensis 

 
plody 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

 
268 

Solanum 
Solanum nigrum 

 
nať 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

 
269 

I 

Smilax 
Smilax officinalis 

 
oddenek 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

 
270 
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Tribulus 
Tribulus terrestris 

 
plody 
plody, nať 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
stimulační aktivita na sexuální funkce 
zvýšení fyzické výkonnosti, toxicita 
účinek glykosidů proti houbovým patogenům 
účinek glykosidů vůči liniím rakovinných buněk 
zvýšení imunity, protivirový, protizánětlivý 
účinek 

 
271 
272 
273 
274,275 

274 

276 

Trigonella 
T. foenum-graecum 

 
semena 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
antihypercholesterolemický, spermicidní, 
antiandrogenní, antikancerogenní, antibakteriální, 
anthelmintický, anticholinergický, antiulcerózní 
účinek 

 
277,278,279 

280,281,282 

Yucca 
Yucca sp. 
Yucca aloifolia 
Yucca gloriosa 
Yucca schidigera 

 
různé 
listy 
listy 
nadz. č. 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
účinek glykosidů proti kvasinkám 
vliv na ruminální mikrooorganizmy (snížení počtu 
protozoí) 

 
283 
284 
285 
286 
287 
288,289 

Agave 
Agave americana 
Aloe ferox 

 
listy 
listy 

 
protizánětlivý účinek vodných extr. se saponiny 
moluscicidní aktivita steroidních saponinů 

 
290 
291 

Astragalus 
A.  membrananceus (*) 

 
vlas. kořeny 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

 
292 

Balanites 
Balanites aegyptiaca 

 
plody 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

293 

Camassia 
Camassia cusickii 
Camassia leichtlinii 

 
cibule 
cibule 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace glykosidů, cytotoxická aktivita 

 
294,295 

296 

Capsicum 
Capsicum frutescens (*) 

 
plody 

 
saponin CAY-1 má výraznou antifungální aktivitu 

 
297 

Costus 
Costus speciosus 

 
semena 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

 
298 

Liliaceae 
různé taxony 

 
různé 
různé 

 
různá biologická aktivita 
výrazná antitumorová aktivita steroidních 
saponinů 

 
299 
300 

Lilium 
Lilium candidum 
 
Lilium regale 
Lilium henryi 

 
cibule 
cibule 
cibule 
cibule 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
inhibiční aktivita saponinů na Na+/K+ ATPasy 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

 
301,302 

303 

304 

Paris 
Paris polyphylla 
Paris axillaris 

 
podzem. č. 
podzem. č. 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

 
305,306 

307 

Polygonatum 
Polygonatum odoratum 
 
Polygonatum sibiricum 
Polygonatum verticillatum 

 
oddenek 
oddenek 
oddenek 
oddenek 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
protizánětlivý účinek v GIT 
izolace, biol. aktivita nestanovena 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

 
308 
309 
310 
311 

Rubia 
Rubia cordifolia (*) 

 
oddenek 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

 
312 

Ruscus 
Ruscus aculeatus 

 
oddenek 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

313 

II 

Vernonia 
Vernonia amygdalina 

 
??? 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

 
314 
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Veronica 
Veronica gentianoides 

 
??? 

 
izolace, biol. aktivita nestanovena 

 
315 

Vysvětlivky: I – rostlinné části (drogy), příp. standardizované extrakty jsou snadno 
komerčně dostupné 

 II – rostlinné části (drogy) je nutno získat speciálním dovozem, sběrem 
z přírody, příp. umělou introdukcí, rostliny jsou však technicky dobře 
pěstovatelné; izolace některých saponinů však může být problémová 
(*). 

 
Steroidní sapogeniny (nebo v řadě případů saponiny) mají významné biologické 

efekty, např. působí proti hypercholesterolemii316, působí cytotoxicky a 

antitumorově317,318,319, mají vliv na ruminální fermentaci a mléčnou produkci u krav320, 

působí proti zápachu321 a mají řadu dalších účinků specifických pro saponiny 

(sapogeniny) konkrétních rostlinných druhů. Z našeho pohledu je zajímavá aktivita 

antivirová317, antimikrobiální318 a antifungální322. 

 Ve výše uvedeném přehledu nejsou uvedeny všechny taxony s obsahem steroidních 

saponinů, protože jsou pro tyto potřeby pokládány za okrajové (např. rody Convallaria, 

Helionopsis, Chionographis, Funkia, Alstroemeria, Trillium, Tritelleia aj.) protože získání 

drogy v dostatečném množství je z řady důvodů problémové (CITES, obtížná introdukce 

aj.). 

2. látky zvyšující imunitu střevní mukózy: jsou velmi důležité pro zachování (navození) 

integrity mukózy, která tak snáze odolává ataku invazivního agens. V úvahu přichází: 

• L-arginin, viz kap. 3.5.3. vykazuje řadu efektů na imunitní funkce in vitro i in vivo, 

stimuluje činnost thymu a T-lymfocytů, snižuje počet T supresorů/cytotoxických 

buněk, zvyšuje počet a aktivitu NK buněk323, 

• L-glutamin vykazuje rovněž imunomodulační aktivitu, hraje významnou roli 

v ochraně integrity GIT, tlumí katabolické procesy, zvyšuje fagocytózy (neutrofily a 

monocyty), zvyšuje syntézu glutathionu v intestinální oblasti, což hraje významnou 

roli v integritě intestinální mukózy postižené např. oxidačním stresem324,325,326,327; u 

obou aminokyselin je však nutné zajistit příslušnou technologickou úpravu, protože za 

normálních podmínek přípravy krmiva (teplota, přechodné kovy) by se mohly snáze 

rozkládat, 

• kvasinkové β-glukany jsou nestravitelné polysacharidy, které se vyskytují také široce 

v jiných zdrojích (oves, ječmen); jsou přítomny také v buňkách kloboukatých hub 

(oddělení Eumycota), prakticky se však získávají extrakcí ze stěny buněk 

pivovarských kvasnic (Saccharomyces cerevisiae). Tyto látky mají imunomodulační 

aktivitu: mohou se vázat na řadu buněk, uplatňujících se v imunitní odpovědi 
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(makrofág, neutrofily)328,329. Na trhu se vyskytují produkty PCG-glucan, nebo 

Zymosan. 

3. látky ovlivňující růst patologických mikroorganizmů ve střevní flóře: při oslabení 

fyziologických funkcí GIT bývá střevo sekundárně osazeno patogenní mikroflórou 

různého charakteru. V tomto případě je vhodné přidávat látky, které mají bakteriostatický 

(baktericidní) účinek; jejich koncentrace musí být relativně nízká, protože mohou mít 

antinutriční efekt (zvláště, jedná-li se o látky fenolické s větším počtem volných 

hydroxylových skupin):  

• silice z Allium sativum (česnek setý),  

• vůči běžným patogenům jsou také účinné silice z rostlinných taxonů, např. z Citrus 

aurantium (pomeranč), Coriandrum sativum (koriandr), Foeniculum vulgare (fenykl), 

Melaleuca alternifolia („tea tree“), Mentha spicata (máta klasnatá), Majorana 

hortensis (majoránka), Pimpinella anisum (anýz), Pogostemon patchouli (pačuli), 

Salvia officinalis (šalvěj lékařská), Syzygium aromaticum (hřebíčkovec), zejména však 

Cymbopogon martinii (cymbopogon), Origanum vulgare (dobromysl), Thymus 

vulgaris (tymián) a nejvíce Cymbopogon citratus330.  

• je možné uvažovat také o extraktech z léčivých drog, které obsahují antisepticky 

působící silice dohromady s dalšími látkami, především tříslovinami a flavonoidy, 

jako např. Carum carvi (kmín), Hyssopus officinalis (yzop), Matricaria recutita 

(heřmánek pravý), Ocimum basilicum (bazalka), Satureja hortensis (saturejka); 

většina těchto rostlin má zároveň účinky proti střevním parazitům,  

• Při použití těchto silic je však nutné vzít v úvahu kromě antinutričních efektů 

nežádoucí účinky další: např. silice ze zástupců čeledi Cupressaceae (Juniperus 

oxycedrus, Pinus mugo aj.) mají určité derivační účinky na střevní mukózu, zvyšují 

její prokrvení a mohou tak dráždit, podobný účinek vykazují oleoresiny (Capsicum 

annuum) ad. 

4. látky působící antidiarhoidálně: jsou v použití problémové. Snižují sice průjem, zároveň 

však mají jako polyfenoly poměrně výrazně antinutriční efekt a snižují tak využitelnost 

krmné dávky. Zdá se, že kompromis může být v tomto případě realizován použitím 

sloučenin na bázi flavan-3,4-olů (tzv. oligomerních procyanidinů), které jsou přítomny 

v různých léčivých drogách, zde použitelně např. v: 
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• Agrimonia eupatoria – řepík lékařský - (obsahové látky nati působí příznivě na játra, 

zvyšuje vylučování trávicích šťáv, tonizuje střevní peristaltiku, má adstringentní, 

mírně dezinfekční a protizánětlivé účinky a mírné účinky antiparazitární), 

• Camellia sinensis – čajovník čínský - (komerčně dostupný dekofeinovaný extrakt 

obsahuje oligomerní procyanidiny s nízkým adstringentním účinkem, s výrazným 

účinkem antioxidačním), 

• Fragaria vesca – jahodník obecný - (obsahové látky listů mají svíravý a 

bakteriostatický účinek), 

• Vitis vinifera – réva vinná - (obsahové látky semen obsahují oligomerní procyanidiny 

podobného charakteru jako v případě Camellia sinensis), 

• a  další. 

 

6 Závěr 

Tato souhrnná práce poskytuje přehled výsledků za posledních ca 30 let v oblasti přírodních 

látek, které vykazují biologické účinky vůči různým druhům patogenních prvoků. Zdá se, že 

biologická aktivita těchto látek může být zkřížená; i když nebyly některé uvedené látky 

(extrakty) bezprostředně zkoušeny na kokcidiích, dá se předpokládat určitý účinek. Tato práce 

nerozebírá detailně všechny literární studie, protože by byla velmi rozsáhlá a pro prvotní 

orientaci velmi zatěžující, ale je určena jako směr dalšího studia. 

Výzkum kokcidiostatik přírodního původu z hlediska praktické potřeby může být řešen 

následujícím postupem: 

1. zopakováním vybraných výsledků, uvedených v literatuře v oblasti přírodních 

antikokcidik a případný výběr málo toxické antikokcidické (spíše kokcidiostatické) látky, 

2. vyzkoušení sumárních směsí steroidních saponinů a sapogeninů (bez rozlišení, zda se 

jedná o látky typu spirostanu nebo furostanu) a to nejprve ve formě vyčištěných 

saponinových extraktů z komerčně dostupných drog a teprve následně z drog raritních; 

pokud se ukáže, že glykosidy (saponiny) jeví určitou toxicitu, je vhodné extrakty 

hydrolyzovat za účelem získání aglykonů, které jsou podstatně méně rozpustné a působí 

spíše lokálně ve střevě na produkci oocyst, aniž by se výrazně vstřebávaly. Základem 

krmného aditiva by měly být tyto saponinové látky, 

3. přidat látky, zvyšující imunitu střevní mukózy a zvyšující tak integritu střeva; 

z uvedených látek se jako nejvhodnější jeví kvasinkové glukany, protože jsou chemicky 
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relativně stálé; ze jmenovaných aminokyselin je nejméně stálý glutamin, který je vhodný 

podávat ve formě oligopeptidů, 

4. aplikovat dále do směsi látky ovlivňující růst patologických mikroorganizmů ve střevní 

flóře; výběr vhodných silic, zejména z Origanum vulgare, Thymus vulgaris a 

Cymbopogon citratus může přinést velmi příznivé výsledky, 

5. látky působící antidiarhoidálně etc. lze pokládat za alternativu k bodu 3. Jejich použití je 

teoreticky velmi žádoucí, skrývá v sobě však nebezpečí antinutričního efektu, 

6. po zjištění vhodné kombinace přírodních látek je nutné vypracování optimální 

technologie zajišťující žádoucí biologickou dostupnost, která je stejně důležitá jako 

zjištění přírodních kokcidiostatik. Pokud nebudou látky vhodně distrubuovány v krmivu, 

pak ve velkochovech nevyvolají potřebný efekt, 

7. uplatnění produkčních postupů využívajících výše uvedených poznatků – např. sypké, 

adsorpční neprašné podestýlky s obsahem pilin ze smíšeného dřeva (dřevo jehličin 

obsahuje antimikrobiálně účinné terpeny, dřeva listnatých stromů, zejména dubu a buku 

kondenzované třísloviny). 

 

 Problém kokcidióz a histomoniáz je problémem komplikovaným, vyžadujícím 

konsekvenční spojení výzkumu z několika oblastí, protože bez tohoto postupu lze získat jen 

dílčí výsledky, platné maximálně v poloprovozech, nikoli na farmách, které se od sebe často 

mírně liší podmínkami produkční technologie. 
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