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Rezumat
Trichostrongilidozele sunt helmintoze ale rumeg toarelor, cu localizare gastro-intestinal , manifestate
clinic prin abatere, diaree, sl bire, anemie estival , ca exie. Sunt produse de parazi i ce apar in familiei
Trichostrongylidae, cu genurile: Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia i Nematodirus.
Studiul a fost efectuat în anul 2013, în localitatea Hidi eul de sus din jude ul Bihor, i î i propune testarea
eficacit ii produsului Albendazole 10% în infestatiile naturale cu nematode gastrointestinale la ovine.
Turma de ovine a fost format din 60 de indivizi din rasa urcan . Fecalele s-au examinat prin metoda de
flota ie iar pentru a cunoa te nivelul infesta iei s-a recurs la metoda McMaster, calculând OPG în ziua 0 a
tratamentului, O.P.G.-ul în ziua 7 p.t, iar în ziua 14 post tratament. Eficacitatea antihelmintic (E%) a
produsului utilizat a fost de 97,03% dup formula FECRT. Pentru o mai concludent exprimare s-a recurs
la rela iile Presidente i Borgsteede, unde rezultatele au fost de 98% pentru ambele formule de calcul.
Abstract
Trichosrongylids are helminths of ruminants located gastrointestinal and manifested clinically mainly by
diarrhea, weight loss, anemia and cachexia. They are produced by parasites belonging to the family
Trichostrongylidae with genres: Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia and Nematodirus.
The study was accomplished in 2013 in Hidi eul de Sus village, Bihor County, and aimed to test the
effectiveness of the Albendazole 10% in the natural infestations with gastrointestinal nematodes in
sheep. Sheep studied consisted of 60 individuals from Turcana breed. Feces were examined by flotation
method and to know the infestation level McMaster method was used, calculating the EPG value on day 0
of treatment, day 7 and day 14 post treatments. Anthelmintic efficacy (E%) of the used product was of
97.03% after the FECRT formula. For a more meaningful expression it was used also Presidente and
Borgsteede relations, where the result of efficiency for the tested product was 98% for both formulas.

Folosirea incorect
i nejudicioas
a
produselor antihelmintice (produse pe baz de
albendazol), a genereaz un fenomen de
rezisten . Rezisten a trichostrongililor la
benzimidazolice este cea mai frecvent [9].
Scopul lucr rii a fost acela de a testa
eficacitatea produsului Albendazole 10%
(Torox) în infestatiile naturale cu nematode
gastrointestinale la ovine. Studii asem
toare
au fost efectuate i la noi în ar de c tre Indre
în 2011, unde arat o valoare a eficacit tii a
produsului Gardal de 98,46% [8].

Introducere
Trichostrongilidozele sunt helmintoze ale
rumeg toarelor, cu localizare gastro-intestinal
i manifestate clinic prin abatere, diaree,
sl bire, anemie estival , ca exie [4-6].
Boala are o evolu ie sezonier , cu
manifest ri clinice la sfâr itul verii i toamna.
Infestarea are loc la p une, o dat cu hrana i
apa. Afecteaz mai ales tineretul, iar în acest
caz pot fi mortale [3].
Trichostrongilidozele sunt produse de
parazi i ce apar in familiei Trichostrongylidae
din care fac parte mai multe genuri, mai
importante fiind: Ostertagia, Haemonchus,
Trichostrongylus, Cooperia i Nematodirus.

Materiale i metode
Studiul a fost efectuat în anul 2013, în
localitatea Hidi eul de sus din jude ul Bihor.
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Turma de ovine a fost format din 60 de
indivizi din rasa urcan , cu vârsta cuprins
între 1 i 6 ani. Animalele au fost crotaliate i
identificate conform normelor în vigoare,
crescute la p une. Unele dintre animale
prezentau semne clinice manifestate prin:
scaderea în greutate, abatere.
De la fiecare animal identificat s-au
recoltat probe de fecale direct din rect, p strate
în lad frigorific , dup care au fost prelucrate
în cadrul laboratorului de Parazitologie i boli
parazitare al FMV Timi oara.
Au fost folosite ca metode:
metoda Willis (metoda de flotatie) i
metoda McMaster (metoda cantitativ ).
S-a calculat înc rc tura parazitar (OPG)
înainte de tratament, în ziua 0, în ziua 7 post
tratament i în ziua 14 post tratament. Ovinele
luate în studiu au fost împ ite în dou loturi:
lotul A, a fost reprezentat de 40 ovine
care au fost tratate cu produsul
Albendazol 10% i
lotul B cu 20 ovine netratate, care a
reprezentat lotul martor.
Tratamentul s-a efectuat individual,
diminea a, înainte ca animalele sa fie hr nite sau scoase la p sune, administrat oral în func ie
de greutatea fiec rei oi.
Solu ia s-a administrat per os cu ajutorul
unei seringi de 10 ml pe la comisura buzelor.
Produsul Albendazole 10%, con ine
albendazol 100 mg/mililitru suspensie.
S-a administrat individual, o doz
recomandat de firma produc toare respectiv
0,5 ml / 10 kg corp, pe cale oral .

Figura 2. Lama McMaster [12].

Descrierea produsului ALBENDAZOLE 10%
conform prospectului redat de firma TOROX.
Albendazole 10%
Producator: Torox
DCI:
Albendazol 100g
Indicatii:
Nematode gastrointestinale in stadiu larvar si adult:
Haemonchus, Ostertagia (incluzand si larvele ei
hipobiotice), Trichostrongylus, Oesophagostomum,
Cooperia, Nematodirus, Capillaria, Bunostomum,
Strongyloides
Descriere:
Albendazole 10 % este un antihelmintic sub forma unei
suspensii orale de culoare alba in flacon din plastic.
Compozitie:
Fiecare ml ALBENDAZOLE 10 suspensie orala
contine: Albendazol 100 mg; Excipient pana la 1ml.
Actiune farmacologica:
Albendazolul este un antihelmintic cu spectru larg. Are
si actiune ovocida, reducand astfel contaminarea prin
pasunat. Combate toti parazitii in acelasi timp. Nu este
eficient asupra trematodelor adulte
Indicatii:
Pentru combaterea urmatoarelor infectii cu paraziti la
rumegatoarele domestice si salbatice si la camelide:
nematode gastrointestinale in stadiu larvar si
adult: Haemonchus, Ostertagia (incluzand si larvele
ei
hipobiotice),
Trichostrongylus,
Oesophagostomum,
Cooperia,
Nematodirus,
Capillaria, Bunostomum, Strongyloides – la
rumegatoare mici, bovine si camelide; Chabertia
ovina,
Marshallagia
marshali
si
Gaigeria
pachyscelis – la ovine.
nematode pulmonare in stadiu larvar si adult:
Dyctiocaulus,
Protostrongylus
spp.
–
la
rumegatoare mici.
viermi lati hepatici adulti (trematode): Fasciola
hepatica – la rumegatoare mici si mari;
Dicrocoelium dendriticum – la rumegatoare mici;
Fasciola
gigantica,
Fascioloides
magna,
Paramphistomum – la bovine.
tenii (indepartarea segmentelor si a scolecsilor):
Moniezia.
Dozare si mod de administrare
Numai pentru administrare orala.
Flaconul se agita energic inainte de folosire.
la viermi gastrointestinali, viermi pulmonari, tenii:
Ovine, caprine: 0,5 ml/10 kgc;
Bovine, camelide: 4 ml/50 kgc. - viermi plati
hepatici (trematode):
Ovine, caprine: 0,5-0,75 ml/10kgc (pentru viermi
mari); 1 ml/10kgc. (pentru viermii mici);

Figura. 1. Ovine luate în studiu
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În urma tratamentului efectuat cu produsul
Albendazole 10%, semne clinice s-au ameliorat
i au disp rut dup 2-3 zile.
Prin metoda flota iei (Willis) au fost puse în
eviden ou le de nematozi gastrointestinali
din genurile: Trichostrongylus, Nematodirus,
Cooperia, Haemoncus, Ostertagia.

Bovine: 5 ml/50kgc. (pentru Fasciola hepatica); 7,5
ml/50kg corp (pentru F.gigantica F.magna,
Paramphystomum).
Animalele expuse constant la reinfectie trebuie
retratate dupa cum se impune.
Contraindicatii: nu are.
Precautii:
Intrucat au fost semnalate efecte teratogene la
sobolani, iepuri si ovine, dozele recomandate nu
trebuie depasite la animalele cu gestatie timpurie (in
prima luna de gestatie la ovine si caprine si in primele
6 saptamani de gestatie la bovine si camelide).Pentru
o dozare exacta este necesara determinarea precisa a
greutatii corporale. Albendazole 10 este un
medicament foarte sigur in cazul rumegatoarelor.
Efecte adverse:
Nu se anticipeaza efecte adverse dupa administrarea
orala a dozelor recomandate.
Timp de asteptare:
Carne: 14 zile;
Lapte: 3 zile
Specia: Bovine, ovine

Num rul de ou pe gramul de fecale (
E.P.G. sau O.P.G.) se va calcula dup formula:
E.P.G.= n x 100/2,
unde:
“n” reprezint

num rul de ou

lamei McMaster

Figura.3. Ou de nematozi gastrointestinali

g site în ambele camere ale

[2].

Pentru a cunoaste nivelul infesta iei pe
gramul de fecale s-a recurs la metoda
McMaster, calculând OPG în ziua 0 a
tratamentului, acesta fiind de 1350, ceea ce
arat c am avut o infesta ie ridicat . O.P.G.-ul
în ziua 7 post-tratament a fost de 60, iar în ziua
14 post-tratament acesta fiind de 40.
Eficacitatea
antihelmintic
(E%)
a
produsului utilizat a fost de 97,03% dup
formula FECRT:

Eficacitatea
antihelmintic
(E%)
a
produsului utilizat s-a calculat dup formulele
FECRT; Presidente si Borgsteede.
(

E%=

)

Pentru o mai bun apreciere a FECRT, s-a
recurs, suplimentar la interpretarea rezultatelor
prin alte dou rela ii de calcul; Presidente
(1985) si Borgsteede (1987):

Presidente (%)= (1Borgsteede(%) = (1 -

x

)

E% =

=

x 100 = 97,03%

Pentru o mai concluden exprimare s-a
recurs la rela iile Presidente si Borgsteede,
unde rezultatele au fost de 98% pentru ambele
formule de calcul (Presidente si Borgsteede).

) x 100

Unde:
T1 si T2 reprezint media coproscopiei în ziua 0, respective
ziua 14 la lotul tratat, iar
C1 i C2 reprezint media aritmetic în ziua 0, respectiv 14 la
lotul martor.

Presidente (%)= (1Borgsteede (%) = ( 1-

Rezultate i discu ii

x

)

= 0,98x 100= 98%
)x 100= 0,98x 100= 98%

Soutello i col. (2010), într-un studiu
asem
tor, testeaz mai multe tipuri de
antihelmintice la rumeg toare, evaluând
num rul de ou din fecale [11].

Din grupul animalelor luate în studiu unele
ovine au prezentat semne clinice manifestate
prin, scaderea în greutate, abatere.
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disp rut dup trei zile de la administrarea
produsului Albendazole 10%.

Antihelminticele
folosite
au
fost:
moxidectinul, ivermectina, levamisol fosfat si
albendazol sulfoxid. În primele 24 de ore,
levamisolul a redus num rul de ou per gramul
de fecale semnificativ cu 97 %, moxidectinul cu
98,3% dup 36 de ore, iar albendazolul
sulfoxid cu 95,9% dup 36 ore post tratament.
În India, în anul 2013 un grup de
cercet tori condus de Rialch, au investigat 14
turme de capre i oi, detectând o rezisten la
benzimidazolice la opt turme din cele 14
examinate, având un FECRT care variaz de
la 54,95 % la 90,86 % [10].
Un studiu a fost efectuat în Uganda de
tre Byaruhanga i col. (2011), arat o
eficacitate de: 28,5 % pentru Albendazol, 91 %
pentru Levamisol, i
de 98 % pentru
Ivermectina,
împotriva
nematodelor
gastrointestinale [1].
Godara si col. (2011), arat o eficacitate a
substan elor
antihelmintice:
fenbendazol,
levamisol i ivermectin, împotriva nematodelor
gastrointestinale
la
caprele
Jamnapari.
Eficacitatea a fost de doar 23% pentru
fenbendazol, de 63% pentru levamisol si de
98,11% pentru ivermectin [7].
Studii asem
toare au fost efectuate i la
noi în ar de c tre Indre i col., în 2011, unde
arat o valoare a eficacit tii a produsului
Gardal de 98,46%, împotriva nematozilor
gastrointestinali .
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Concluzii
În localitatea Hidi eul de sus Jude ul
Bihor, ovinele au fost infestate natural cu
nematozi gastrointestinali.
Eficacitatea produsului Albendazole 10%
calculat prin formula FECRT a fost de
97,03%.
Evolu ia O.P.G.-lui în ziua 0 si 14 posttratament la loturile de ovine atest încadrarea
produsului Albendazole 10% în limita de
siguran ,
în
infesta ia
cu
nematode
gastroinestinale.
Eficacitatea aceluia i produs (Albendazole
10%) exprimat prin rela iile Presidente i
Borgsteede a fost de 98%. Semnele clinice au
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