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IntroducereIntroducereIntroducereIntroducereIntroducereIntroducereIntroducereIntroducere

�� Terapia antiparazitară se bazează pe un Terapia antiparazitară se bazează pe un Terapia antiparazitară se bazează pe un Terapia antiparazitară se bazează pe un Terapia antiparazitară se bazează pe un Terapia antiparazitară se bazează pe un Terapia antiparazitară se bazează pe un Terapia antiparazitară se bazează pe un număr marenumăr marenumăr marenumăr marenumăr marenumăr marenumăr marenumăr mare de de de de de de de de 
substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃe, majoritatea e, majoritatea e, majoritatea e, majoritatea e, majoritatea e, majoritatea e, majoritatea e, majoritatea sintetice.sintetice.sintetice.sintetice.sintetice.sintetice.sintetice.sintetice.

�� MajoritatMajoritatMajoritatMajoritatMajoritatMajoritatMajoritatMajoritateaeaeaeaeaeaeaea acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează asupra sistemului neuromuscular ionează asupra sistemului neuromuscular ionează asupra sistemului neuromuscular ionează asupra sistemului neuromuscular ionează asupra sistemului neuromuscular ionează asupra sistemului neuromuscular ionează asupra sistemului neuromuscular ionează asupra sistemului neuromuscular 
aaaaaaaallllllll parazitului prin parazitului prin parazitului prin parazitului prin parazitului prin parazitului prin parazitului prin parazitului prin blocarea joncblocarea joncblocarea joncblocarea joncblocarea joncblocarea joncblocarea joncblocarea joncţţţţţţţţiunilor neuromusculareiunilor neuromusculareiunilor neuromusculareiunilor neuromusculareiunilor neuromusculareiunilor neuromusculareiunilor neuromusculareiunilor neuromusculare, , , , , , , , 
cucucucucucucucu consecinconsecinconsecinconsecinconsecinconsecinconsecinconsecinŃŃŃŃŃŃŃŃa finalăa finalăa finalăa finalăa finalăa finalăa finalăa finală:::::::: paralizia, moartea paralizia, moartea paralizia, moartea paralizia, moartea paralizia, moartea paralizia, moartea paralizia, moartea paralizia, moartea şşşşşşşşi eliminarea. i eliminarea. i eliminarea. i eliminarea. i eliminarea. i eliminarea. i eliminarea. i eliminarea. 

�� Asupra helminAsupra helminAsupra helminAsupra helminAsupra helminAsupra helminAsupra helminAsupra helminŃŃŃŃŃŃŃŃilor se cunoailor se cunoailor se cunoailor se cunoailor se cunoailor se cunoailor se cunoailor se cunoaşşşşşşşşte te te te te te te te şşşşşşşşi o aci o aci o aci o aci o aci o aci o aci o acŃŃŃŃŃŃŃŃiune iune iune iune iune iune iune iune paralizantă paralizantă paralizantă paralizantă paralizantă paralizantă paralizantă paralizantă 
reversibilăreversibilăreversibilăreversibilăreversibilăreversibilăreversibilăreversibilă, astfel , astfel , astfel , astfel , astfel , astfel , astfel , astfel îîîîîîîîncât dacă nu sunt eliminancât dacă nu sunt eliminancât dacă nu sunt eliminancât dacă nu sunt eliminancât dacă nu sunt eliminancât dacă nu sunt eliminancât dacă nu sunt eliminancât dacă nu sunt eliminaŃŃŃŃŃŃŃŃi la timp i la timp i la timp i la timp i la timp i la timp i la timp i la timp 
viermii viermii viermii viermii viermii viermii viermii viermii îîîîîîîîşşşşşşşşi revin.i revin.i revin.i revin.i revin.i revin.i revin.i revin.
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�� SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃele ele ele ele ele ele ele ele grupei organofosforicegrupei organofosforicegrupei organofosforicegrupei organofosforicegrupei organofosforicegrupei organofosforicegrupei organofosforicegrupei organofosforice sunt cunoscute pentru sunt cunoscute pentru sunt cunoscute pentru sunt cunoscute pentru sunt cunoscute pentru sunt cunoscute pentru sunt cunoscute pentru sunt cunoscute pentru 
eficacitatea lor atât asupra helmineficacitatea lor atât asupra helmineficacitatea lor atât asupra helmineficacitatea lor atât asupra helmineficacitatea lor atât asupra helmineficacitatea lor atât asupra helmineficacitatea lor atât asupra helmineficacitatea lor atât asupra helminŃŃŃŃŃŃŃŃilor cât ilor cât ilor cât ilor cât ilor cât ilor cât ilor cât ilor cât şşşşşşşşi asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra 
ectoparaziectoparaziectoparaziectoparaziectoparaziectoparaziectoparaziectoparaziŃŃŃŃŃŃŃŃilor sunt grefate ilor sunt grefate ilor sunt grefate ilor sunt grefate ilor sunt grefate ilor sunt grefate ilor sunt grefate ilor sunt grefate îîîîîîîîn folosirea lor de toxicitatea n folosirea lor de toxicitatea n folosirea lor de toxicitatea n folosirea lor de toxicitatea n folosirea lor de toxicitatea n folosirea lor de toxicitatea n folosirea lor de toxicitatea n folosirea lor de toxicitatea 
relativ relativ relativ relativ relativ relativ relativ relativ îîîîîîîînaltănaltănaltănaltănaltănaltănaltănaltă. . . . . . . . 

�� Mecanismul acestora se bazează pe Mecanismul acestora se bazează pe Mecanismul acestora se bazează pe Mecanismul acestora se bazează pe Mecanismul acestora se bazează pe Mecanismul acestora se bazează pe Mecanismul acestora se bazează pe Mecanismul acestora se bazează pe blocarea enzimei blocarea enzimei blocarea enzimei blocarea enzimei blocarea enzimei blocarea enzimei blocarea enzimei blocarea enzimei 

acetilcolinesterazaacetilcolinesterazaacetilcolinesterazaacetilcolinesterazaacetilcolinesterazaacetilcolinesterazaacetilcolinesterazaacetilcolinesteraza,,,,,,,, care este enzima necesară  care este enzima necesară  care este enzima necesară  care este enzima necesară  care este enzima necesară  care este enzima necesară  care este enzima necesară  care este enzima necesară îîîîîîîîn hidroliza n hidroliza n hidroliza n hidroliza n hidroliza n hidroliza n hidroliza n hidroliza 
acetilcolinei.acetilcolinei.acetilcolinei.acetilcolinei.acetilcolinei.acetilcolinei.acetilcolinei.acetilcolinei.

�� Prin blocarea enzimei Prin blocarea enzimei Prin blocarea enzimei Prin blocarea enzimei Prin blocarea enzimei Prin blocarea enzimei Prin blocarea enzimei Prin blocarea enzimei mediatorul nu mediatorul nu mediatorul nu mediatorul nu mediatorul nu mediatorul nu mediatorul nu mediatorul nu mai mai mai mai mai mai mai mai poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi poate fi 
eliberat,eliberat,eliberat,eliberat,eliberat,eliberat,eliberat,eliberat, stimulul rămâne deschis ducând la  stimulul rămâne deschis ducând la  stimulul rămâne deschis ducând la  stimulul rămâne deschis ducând la  stimulul rămâne deschis ducând la  stimulul rămâne deschis ducând la  stimulul rămâne deschis ducând la  stimulul rămâne deschis ducând la epuizarea epuizarea epuizarea epuizarea epuizarea epuizarea epuizarea epuizarea şşşşşşşşi i i i i i i i 
moartea parazitului. moartea parazitului. moartea parazitului. moartea parazitului. moartea parazitului. moartea parazitului. moartea parazitului. moartea parazitului. 
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�� Alte substanAlte substanAlte substanAlte substanAlte substanAlte substanAlte substanAlte substanŃŃŃŃŃŃŃŃe e e e e e e e interferează interferează interferează interferează interferează interferează interferează interferează procesele de fosforilareprocesele de fosforilareprocesele de fosforilareprocesele de fosforilareprocesele de fosforilareprocesele de fosforilareprocesele de fosforilareprocesele de fosforilare a ATPa ATPa ATPa ATPa ATPa ATPa ATPa ATP

�� diclorfenolul, niclosamida, benzimidazolicelediclorfenolul, niclosamida, benzimidazolicelediclorfenolul, niclosamida, benzimidazolicelediclorfenolul, niclosamida, benzimidazolicelediclorfenolul, niclosamida, benzimidazolicelediclorfenolul, niclosamida, benzimidazolicelediclorfenolul, niclosamida, benzimidazolicelediclorfenolul, niclosamida, benzimidazolicele blochează  blochează  blochează  blochează  blochează  blochează  blochează  blochează 
îîîîîîîîncorporarea fosforului ncorporarea fosforului ncorporarea fosforului ncorporarea fosforului ncorporarea fosforului ncorporarea fosforului ncorporarea fosforului ncorporarea fosforului îîîîîîîîn molecula ATP n molecula ATP n molecula ATP n molecula ATP n molecula ATP n molecula ATP n molecula ATP n molecula ATP şşşşşşşşi interferează i interferează i interferează i interferează i interferează i interferează i interferează i interferează 
sistemele enzimatice succinat sistemele enzimatice succinat sistemele enzimatice succinat sistemele enzimatice succinat sistemele enzimatice succinat sistemele enzimatice succinat sistemele enzimatice succinat sistemele enzimatice succinat şşşşşşşşi fumarat reductaza. i fumarat reductaza. i fumarat reductaza. i fumarat reductaza. i fumarat reductaza. i fumarat reductaza. i fumarat reductaza. i fumarat reductaza. 

�� Efectul inhibitor se produce asupra mitocondriilor.Efectul inhibitor se produce asupra mitocondriilor.Efectul inhibitor se produce asupra mitocondriilor.Efectul inhibitor se produce asupra mitocondriilor.Efectul inhibitor se produce asupra mitocondriilor.Efectul inhibitor se produce asupra mitocondriilor.Efectul inhibitor se produce asupra mitocondriilor.Efectul inhibitor se produce asupra mitocondriilor.

��  Altă ac Altă ac Altă ac Altă ac Altă ac Altă ac Altă ac Altă acŃŃŃŃŃŃŃŃiune: iune: iune: iune: iune: iune: iune: iune: inhibiinhibiinhibiinhibiinhibiinhibiinhibiinhibiţţţţţţţţia funcia funcia funcia funcia funcia funcia funcia funcţţţţţţţţiei ovigereiei ovigereiei ovigereiei ovigereiei ovigereiei ovigereiei ovigereiei ovigere (benzimidazolicele, (benzimidazolicele, (benzimidazolicele, (benzimidazolicele, (benzimidazolicele, (benzimidazolicele, (benzimidazolicele, (benzimidazolicele, 
fenotiazina).fenotiazina).fenotiazina).fenotiazina).fenotiazina).fenotiazina).fenotiazina).fenotiazina).
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�� ÎÎÎÎÎÎÎÎn prezent există pun prezent există pun prezent există pun prezent există pun prezent există pun prezent există pun prezent există pun prezent există puŃŃŃŃŃŃŃŃine substanine substanine substanine substanine substanine substanine substanine substanŃŃŃŃŃŃŃŃe e e e e e e e (avermectinele)(avermectinele)(avermectinele)(avermectinele)(avermectinele)(avermectinele)(avermectinele)(avermectinele) care să  care să  care să  care să  care să  care să  care să  care să 
acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃioneze selectiv asupra paraziioneze selectiv asupra paraziioneze selectiv asupra paraziioneze selectiv asupra paraziioneze selectiv asupra paraziioneze selectiv asupra paraziioneze selectiv asupra paraziioneze selectiv asupra paraziŃŃŃŃŃŃŃŃilor localizailor localizailor localizailor localizailor localizailor localizailor localizailor localizaŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i îîîîîîîîn SNC, pe n SNC, pe n SNC, pe n SNC, pe n SNC, pe n SNC, pe n SNC, pe n SNC, pe 
seroase seroase seroase seroase seroase seroase seroase seroase şşşşşşşşi mui mui mui mui mui mui mui muşşşşşşşşchi.chi.chi.chi.chi.chi.chi.chi.

�� Antiparazitarele externeAntiparazitarele externeAntiparazitarele externeAntiparazitarele externeAntiparazitarele externeAntiparazitarele externeAntiparazitarele externeAntiparazitarele externe beneficiază  beneficiază  beneficiază  beneficiază  beneficiază  beneficiază  beneficiază  beneficiază şşşşşşşşi de aportul i de aportul i de aportul i de aportul i de aportul i de aportul i de aportul i de aportul 
insecticidelor de contact vegetale sau sintetice.insecticidelor de contact vegetale sau sintetice.insecticidelor de contact vegetale sau sintetice.insecticidelor de contact vegetale sau sintetice.insecticidelor de contact vegetale sau sintetice.insecticidelor de contact vegetale sau sintetice.insecticidelor de contact vegetale sau sintetice.insecticidelor de contact vegetale sau sintetice.

�� Carbamicele Carbamicele Carbamicele Carbamicele Carbamicele Carbamicele Carbamicele Carbamicele şşşşşşşşi organofosforicelei organofosforicelei organofosforicelei organofosforicelei organofosforicelei organofosforicelei organofosforicelei organofosforicele sunt cele mai importante.sunt cele mai importante.sunt cele mai importante.sunt cele mai importante.sunt cele mai importante.sunt cele mai importante.sunt cele mai importante.sunt cele mai importante.
�� Modul recomandabil de a Modul recomandabil de a Modul recomandabil de a Modul recomandabil de a Modul recomandabil de a Modul recomandabil de a Modul recomandabil de a Modul recomandabil de a îîîîîîîînlătura helminnlătura helminnlătura helminnlătura helminnlătura helminnlătura helminnlătura helminnlătura helminŃŃŃŃŃŃŃŃii e de a trata  ii e de a trata  ii e de a trata  ii e de a trata  ii e de a trata  ii e de a trata  ii e de a trata  ii e de a trata  
animalele gestante, la animalele gestante, la animalele gestante, la animalele gestante, la animalele gestante, la animalele gestante, la animalele gestante, la animalele gestante, la fătare fătare fătare fătare fătare fătare fătare fătare şşşşşşşşi apoi de i apoi de i apoi de i apoi de i apoi de i apoi de i apoi de i apoi de 22222222--------3 ori/an3 ori/an3 ori/an3 ori/an3 ori/an3 ori/an3 ori/an3 ori/an la tineret.la tineret.la tineret.la tineret.la tineret.la tineret.la tineret.la tineret.
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Un antihelmintic complet:Un antihelmintic complet:Un antihelmintic complet:Un antihelmintic complet:Un antihelmintic complet:Un antihelmintic complet:Un antihelmintic complet:Un antihelmintic complet:

�� index terapeuticindex terapeuticindex terapeuticindex terapeuticindex terapeuticindex terapeuticindex terapeuticindex terapeutic mare;mare;mare;mare;mare;mare;mare;mare;
�� spectru antihelminticspectru antihelminticspectru antihelminticspectru antihelminticspectru antihelminticspectru antihelminticspectru antihelminticspectru antihelmintic larg, asupra formelor adulte cât larg, asupra formelor adulte cât larg, asupra formelor adulte cât larg, asupra formelor adulte cât larg, asupra formelor adulte cât larg, asupra formelor adulte cât larg, asupra formelor adulte cât larg, asupra formelor adulte cât 
mai ales asupra celor tinere;mai ales asupra celor tinere;mai ales asupra celor tinere;mai ales asupra celor tinere;mai ales asupra celor tinere;mai ales asupra celor tinere;mai ales asupra celor tinere;mai ales asupra celor tinere;
�� lipsa efectelor secundarelipsa efectelor secundarelipsa efectelor secundarelipsa efectelor secundarelipsa efectelor secundarelipsa efectelor secundarelipsa efectelor secundarelipsa efectelor secundare şşşşşşşşi o toxicitate scăzutăi o toxicitate scăzutăi o toxicitate scăzutăi o toxicitate scăzutăi o toxicitate scăzutăi o toxicitate scăzutăi o toxicitate scăzutăi o toxicitate scăzută;;;;;;;;
�� timp rezidualtimp rezidualtimp rezidualtimp rezidualtimp rezidualtimp rezidualtimp rezidualtimp rezidual scurt;scurt;scurt;scurt;scurt;scurt;scurt;scurt;
�� timp de retentimp de retentimp de retentimp de retentimp de retentimp de retentimp de retentimp de retenŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie mare.mare.mare.mare.mare.mare.mare.mare.

Medicamentele din Medicamentele din Medicamentele din Medicamentele din Medicamentele din Medicamentele din Medicamentele din Medicamentele din ultima generaultima generaultima generaultima generaultima generaultima generaultima generaultima generaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie (Ivomec, Abamectin, (Ivomec, Abamectin, (Ivomec, Abamectin, (Ivomec, Abamectin, (Ivomec, Abamectin, (Ivomec, Abamectin, (Ivomec, Abamectin, (Ivomec, Abamectin, 
Closantel)Closantel)Closantel)Closantel)Closantel)Closantel)Closantel)Closantel) prezintă o persisten prezintă o persisten prezintă o persisten prezintă o persisten prezintă o persisten prezintă o persisten prezintă o persisten prezintă o persistenŃŃŃŃŃŃŃŃă destul de lungăă destul de lungăă destul de lungăă destul de lungăă destul de lungăă destul de lungăă destul de lungăă destul de lungă, d, d, d, d, d, d, d, de e e e e e e e 
aceea sunt suficiente douăaceea sunt suficiente douăaceea sunt suficiente douăaceea sunt suficiente douăaceea sunt suficiente douăaceea sunt suficiente douăaceea sunt suficiente douăaceea sunt suficiente două--------trei tratamente.trei tratamente.trei tratamente.trei tratamente.trei tratamente.trei tratamente.trei tratamente.trei tratamente.
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Moduri de acModuri de acModuri de acModuri de acModuri de acModuri de acModuri de acModuri de acŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune la antihelminticela antihelminticela antihelminticela antihelminticela antihelminticela antihelminticela antihelminticela antihelmintice

http://3.bp.blogspot.com/_bBqysXGhPys/TVLcNzxDlFI/AAAAAAAACT4/NcJYzxRtYjo/s1600
/intestin%252Billd%252Bwith%252Bround%252Bworms.JPG
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Până acumPână acumPână acumPână acumPână acumPână acumPână acumPână acum,,,,,,,, patru mecanismepatru mecanismepatru mecanismepatru mecanismepatru mecanismepatru mecanismepatru mecanismepatru mecanisme principale de acprincipale de acprincipale de acprincipale de acprincipale de acprincipale de acprincipale de acprincipale de acŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:

1. Care ac1. Care ac1. Care ac1. Care ac1. Care ac1. Care ac1. Care ac1. Care acŃŃŃŃŃŃŃŃionează asupra neurofiziologieiionează asupra neurofiziologieiionează asupra neurofiziologieiionează asupra neurofiziologieiionează asupra neurofiziologieiionează asupra neurofiziologieiionează asupra neurofiziologieiionează asupra neurofiziologiei
-- la la la la la la la la nivelul sinapselornivelul sinapselornivelul sinapselornivelul sinapselornivelul sinapselornivelul sinapselornivelul sinapselornivelul sinapselor interneuronale sau neuromusculare:interneuronale sau neuromusculare:interneuronale sau neuromusculare:interneuronale sau neuromusculare:interneuronale sau neuromusculare:interneuronale sau neuromusculare:interneuronale sau neuromusculare:interneuronale sau neuromusculare:

-- acetilcolinesterazicele acetilcolinesterazicele acetilcolinesterazicele acetilcolinesterazicele acetilcolinesterazicele acetilcolinesterazicele acetilcolinesterazicele acetilcolinesterazicele (O.P.):(O.P.):(O.P.):(O.P.):(O.P.):(O.P.):(O.P.):(O.P.): neguvonul neguvonul neguvonul neguvonul neguvonul neguvonul neguvonul neguvonul şşşşşşşşi cumafosuli cumafosuli cumafosuli cumafosuli cumafosuli cumafosuli cumafosuli cumafosul, s, s, s, s, s, s, s, se e e e e e e e 
cuplează la colinesteraze cuplează la colinesteraze cuplează la colinesteraze cuplează la colinesteraze cuplează la colinesteraze cuplează la colinesteraze cuplează la colinesteraze cuplează la colinesteraze inhibând degradarea acetilcolinei inhibând degradarea acetilcolinei inhibând degradarea acetilcolinei inhibând degradarea acetilcolinei inhibând degradarea acetilcolinei inhibând degradarea acetilcolinei inhibând degradarea acetilcolinei inhibând degradarea acetilcolinei 

îîîîîîîîn acetat n acetat n acetat n acetat n acetat n acetat n acetat n acetat şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn colinăn colinăn colinăn colinăn colinăn colinăn colinăn colină. . . . . . . . 

AcetilcolinaAcetilcolinaAcetilcolinaAcetilcolinaAcetilcolinaAcetilcolinaAcetilcolinaAcetilcolina acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează asupra receptorilor ionează asupra receptorilor ionează asupra receptorilor ionează asupra receptorilor ionează asupra receptorilor ionează asupra receptorilor ionează asupra receptorilor ionează asupra receptorilor post sinapticipost sinapticipost sinapticipost sinapticipost sinapticipost sinapticipost sinapticipost sinaptici
determinând determinând determinând determinând determinând determinând determinând determinând paralizia spasticăparalizia spasticăparalizia spasticăparalizia spasticăparalizia spasticăparalizia spasticăparalizia spasticăparalizia spastică a nematodului care din  a nematodului care din  a nematodului care din  a nematodului care din  a nematodului care din  a nematodului care din  a nematodului care din  a nematodului care din 
această cauză această cauză această cauză această cauză această cauză această cauză această cauză această cauză nu mai rămâne atanu mai rămâne atanu mai rămâne atanu mai rămâne atanu mai rămâne atanu mai rămâne atanu mai rămâne atanu mai rămâne ataşşşşşşşşat, fiind expulzat.at, fiind expulzat.at, fiind expulzat.at, fiind expulzat.at, fiind expulzat.at, fiind expulzat.at, fiind expulzat.at, fiind expulzat.
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Colinomimeticele Colinomimeticele Colinomimeticele Colinomimeticele Colinomimeticele Colinomimeticele Colinomimeticele Colinomimeticele 
imidazotiazoliceleimidazotiazoliceleimidazotiazoliceleimidazotiazoliceleimidazotiazoliceleimidazotiazoliceleimidazotiazoliceleimidazotiazolicele şşşşşşşşi i i i i i i i tetrahidropirimidineletetrahidropirimidineletetrahidropirimidineletetrahidropirimidineletetrahidropirimidineletetrahidropirimidineletetrahidropirimidineletetrahidropirimidinele se fixează tot  se fixează tot  se fixează tot  se fixează tot  se fixează tot  se fixează tot  se fixează tot  se fixează tot 
pe receptorii postsinaptici:pe receptorii postsinaptici:pe receptorii postsinaptici:pe receptorii postsinaptici:pe receptorii postsinaptici:pe receptorii postsinaptici:pe receptorii postsinaptici:pe receptorii postsinaptici:
-------- produc produc produc produc produc produc produc produc depolarizarea intensădepolarizarea intensădepolarizarea intensădepolarizarea intensădepolarizarea intensădepolarizarea intensădepolarizarea intensădepolarizarea intensă, , , , , , , , dar reversibilădar reversibilădar reversibilădar reversibilădar reversibilădar reversibilădar reversibilădar reversibilă, a fibrei , a fibrei , a fibrei , a fibrei , a fibrei , a fibrei , a fibrei , a fibrei 
muscularemuscularemuscularemuscularemuscularemuscularemuscularemusculare........

AnticolinergiceleAnticolinergiceleAnticolinergiceleAnticolinergiceleAnticolinergiceleAnticolinergiceleAnticolinergiceleAnticolinergicele
(ex. grupul piperazinelor) la helmin(ex. grupul piperazinelor) la helmin(ex. grupul piperazinelor) la helmin(ex. grupul piperazinelor) la helmin(ex. grupul piperazinelor) la helmin(ex. grupul piperazinelor) la helmin(ex. grupul piperazinelor) la helmin(ex. grupul piperazinelor) la helminŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i şşşşşşşşi nevertebrate i nevertebrate i nevertebrate i nevertebrate i nevertebrate i nevertebrate i nevertebrate i nevertebrate 
afectează neuroafectează neuroafectează neuroafectează neuroafectează neuroafectează neuroafectează neuroafectează neuro--------transmitransmitransmitransmitransmitransmitransmitransmiŃŃŃŃŃŃŃŃătoriiătoriiătoriiătoriiătoriiătoriiătoriiătorii acetilcolina, inhibitorul ac. acetilcolina, inhibitorul ac. acetilcolina, inhibitorul ac. acetilcolina, inhibitorul ac. acetilcolina, inhibitorul ac. acetilcolina, inhibitorul ac. acetilcolina, inhibitorul ac. acetilcolina, inhibitorul ac. 
gama aminogama aminogama aminogama aminogama aminogama aminogama aminogama amino--------butiric (GABAbutiric (GABAbutiric (GABAbutiric (GABAbutiric (GABAbutiric (GABAbutiric (GABAbutiric (GABA) determinând ) determinând ) determinând ) determinând ) determinând ) determinând ) determinând ) determinând paralizii flasce paralizii flasce paralizii flasce paralizii flasce paralizii flasce paralizii flasce paralizii flasce paralizii flasce 
reversibile.reversibile.reversibile.reversibile.reversibile.reversibile.reversibile.reversibile.
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2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Care decuplează fosforilarea oxidativăCare decuplează fosforilarea oxidativăCare decuplează fosforilarea oxidativăCare decuplează fosforilarea oxidativăCare decuplează fosforilarea oxidativăCare decuplează fosforilarea oxidativăCare decuplează fosforilarea oxidativăCare decuplează fosforilarea oxidativă
Salicilanilidele Salicilanilidele Salicilanilidele Salicilanilidele Salicilanilidele Salicilanilidele Salicilanilidele Salicilanilidele şşşşşşşşi i i i i i i i substituensubstituensubstituensubstituensubstituensubstituensubstituensubstituenŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii nitrofenolilor,nitrofenolilor,nitrofenolilor,nitrofenolilor,nitrofenolilor,nitrofenolilor,nitrofenolilor,nitrofenolilor,
acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează asupra ionează asupra ionează asupra ionează asupra ionează asupra ionează asupra ionează asupra ionează asupra pereteluipereteluipereteluipereteluipereteluipereteluipereteluiperetelui mitocondrial mitocondrial mitocondrial mitocondrial mitocondrial mitocondrial mitocondrial mitocondrial şşşşşşşşi decuplează i decuplează i decuplează i decuplează i decuplează i decuplează i decuplează i decuplează 
fosforilarea oxidativăfosforilarea oxidativăfosforilarea oxidativăfosforilarea oxidativăfosforilarea oxidativăfosforilarea oxidativăfosforilarea oxidativăfosforilarea oxidativă după sinteza de succinat care  după sinteza de succinat care  după sinteza de succinat care  după sinteza de succinat care  după sinteza de succinat care  după sinteza de succinat care  după sinteza de succinat care  după sinteza de succinat care se va se va se va se va se va se va se va se va 
acumulaacumulaacumulaacumulaacumulaacumulaacumulaacumula îîîîîîîîn celule,n celule,n celule,n celule,n celule,n celule,n celule,n celule, fără producere de ATP fără producere de ATP fără producere de ATP fără producere de ATP fără producere de ATP fără producere de ATP fără producere de ATP fără producere de ATP........

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Care afectează integritatea celuleiCare afectează integritatea celuleiCare afectează integritatea celuleiCare afectează integritatea celuleiCare afectează integritatea celuleiCare afectează integritatea celuleiCare afectează integritatea celuleiCare afectează integritatea celulei
Unele componente antihelmintice Unele componente antihelmintice Unele componente antihelmintice Unele componente antihelmintice Unele componente antihelmintice Unele componente antihelmintice Unele componente antihelmintice Unele componente antihelmintice îîîîîîîîmpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică 
polimerizarea tubulinelorpolimerizarea tubulinelorpolimerizarea tubulinelorpolimerizarea tubulinelorpolimerizarea tubulinelorpolimerizarea tubulinelorpolimerizarea tubulinelorpolimerizarea tubulinelor din din din din din din din din care rezultă microtubuliicare rezultă microtubuliicare rezultă microtubuliicare rezultă microtubuliicare rezultă microtubuliicare rezultă microtubuliicare rezultă microtubuliicare rezultă microtubulii
(forma(forma(forma(forma(forma(forma(forma(formaŃŃŃŃŃŃŃŃiuni cu rol constitutiv iuni cu rol constitutiv iuni cu rol constitutiv iuni cu rol constitutiv iuni cu rol constitutiv iuni cu rol constitutiv iuni cu rol constitutiv iuni cu rol constitutiv îîîîîîîîn citoschelet, prezenn citoschelet, prezenn citoschelet, prezenn citoschelet, prezenn citoschelet, prezenn citoschelet, prezenn citoschelet, prezenn citoschelet, prezenŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n 

citoplasmă citoplasmă citoplasmă citoplasmă citoplasmă citoplasmă citoplasmă citoplasmă şşşşşşşşi membrana mitocondrialăi membrana mitocondrialăi membrana mitocondrialăi membrana mitocondrialăi membrana mitocondrialăi membrana mitocondrialăi membrana mitocondrialăi membrana mitocondrială).).).).).).).).
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BenzimidazoliceleBenzimidazoliceleBenzimidazoliceleBenzimidazoliceleBenzimidazoliceleBenzimidazoliceleBenzimidazoliceleBenzimidazolicele leagă la dimerele tubulinelor  leagă la dimerele tubulinelor  leagă la dimerele tubulinelor  leagă la dimerele tubulinelor  leagă la dimerele tubulinelor  leagă la dimerele tubulinelor  leagă la dimerele tubulinelor  leagă la dimerele tubulinelor şşşşşşşşi le i le i le i le i le i le i le i le îîîîîîîîmpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică 
să polimerizezesă polimerizezesă polimerizezesă polimerizezesă polimerizezesă polimerizezesă polimerizezesă polimerizeze........
-- această ac această ac această ac această ac această ac această ac această ac această acŃŃŃŃŃŃŃŃiune iune iune iune iune iune iune iune asupra microtubulilorasupra microtubulilorasupra microtubulilorasupra microtubulilorasupra microtubulilorasupra microtubulilorasupra microtubulilorasupra microtubulilor se traduce prin:se traduce prin:se traduce prin:se traduce prin:se traduce prin:se traduce prin:se traduce prin:se traduce prin:
-- inhibarea asimilării inhibarea asimilării inhibarea asimilării inhibarea asimilării inhibarea asimilării inhibarea asimilării inhibarea asimilării inhibarea asimilării glucozei de către parazit  glucozei de către parazit  glucozei de către parazit  glucozei de către parazit  glucozei de către parazit  glucozei de către parazit  glucozei de către parazit  glucozei de către parazit şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- reducerea rezerveireducerea rezerveireducerea rezerveireducerea rezerveireducerea rezerveireducerea rezerveireducerea rezerveireducerea rezervei de glicogen;de glicogen;de glicogen;de glicogen;de glicogen;de glicogen;de glicogen;de glicogen;
reducerea secrereducerea secrereducerea secrereducerea secrereducerea secrereducerea secrereducerea secrereducerea secreţţţţţţţţieiieiieiieiieiieiieiiei acetil acetil acetil acetil acetil acetil acetil acetil--------colinesterazei de către parazicolinesterazei de către parazicolinesterazei de către parazicolinesterazei de către parazicolinesterazei de către parazicolinesterazei de către parazicolinesterazei de către parazicolinesterazei de către paraziţţţţţţţţiiiiiiii........

Depolimerizarea Depolimerizarea Depolimerizarea Depolimerizarea Depolimerizarea Depolimerizarea Depolimerizarea Depolimerizarea 
-- se petrece se petrece se petrece se petrece se petrece se petrece se petrece se petrece prin fixareaprin fixareaprin fixareaprin fixareaprin fixareaprin fixareaprin fixareaprin fixarea pe beta pe beta pe beta pe beta pe beta pe beta pe beta pe beta--------tubuline, tubuline, tubuline, tubuline, tubuline, tubuline, tubuline, tubuline, 

-- asa se explică toxicitatea slabă pt asa se explică toxicitatea slabă pt asa se explică toxicitatea slabă pt asa se explică toxicitatea slabă pt asa se explică toxicitatea slabă pt asa se explică toxicitatea slabă pt asa se explică toxicitatea slabă pt asa se explică toxicitatea slabă pt. citoscheletul cel. vertebrate. citoscheletul cel. vertebrate. citoscheletul cel. vertebrate. citoscheletul cel. vertebrate. citoscheletul cel. vertebrate. citoscheletul cel. vertebrate. citoscheletul cel. vertebrate. citoscheletul cel. vertebrate
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Metabolizarea se produce Metabolizarea se produce Metabolizarea se produce Metabolizarea se produce Metabolizarea se produce Metabolizarea se produce Metabolizarea se produce Metabolizarea se produce îîîîîîîîn n n n n n n n special special special special special special special special îîîîîîîîn ficatn ficatn ficatn ficatn ficatn ficatn ficatn ficat şşşşşşşşi ei ei ei ei ei ei ei e bifazicbifazicbifazicbifazicbifazicbifazicbifazicbifazic::::::::

a. Biotransformare inia. Biotransformare inia. Biotransformare inia. Biotransformare inia. Biotransformare inia. Biotransformare inia. Biotransformare inia. Biotransformare iniŃŃŃŃŃŃŃŃialăialăialăialăialăialăialăială::::::::
-- oxidărioxidărioxidărioxidărioxidărioxidărioxidărioxidări,,,,,,,,
-- reducerireducerireducerireducerireducerireducerireducerireduceri şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- hidrolizehidrolizehidrolizehidrolizehidrolizehidrolizehidrolizehidrolize (catalizate de enzimele microzomale.(catalizate de enzimele microzomale.(catalizate de enzimele microzomale.(catalizate de enzimele microzomale.(catalizate de enzimele microzomale.(catalizate de enzimele microzomale.(catalizate de enzimele microzomale.(catalizate de enzimele microzomale.

MonooxigenazeleMonooxigenazeleMonooxigenazeleMonooxigenazeleMonooxigenazeleMonooxigenazeleMonooxigenazeleMonooxigenazele au funcau funcau funcau funcau funcau funcau funcau funcŃŃŃŃŃŃŃŃii mixte, ii mixte, ii mixte, ii mixte, ii mixte, ii mixte, ii mixte, ii mixte, cu rol de catalizator al cu rol de catalizator al cu rol de catalizator al cu rol de catalizator al cu rol de catalizator al cu rol de catalizator al cu rol de catalizator al cu rol de catalizator al 
oxidării substoxidării substoxidării substoxidării substoxidării substoxidării substoxidării substoxidării subst. lipofile exogene.. lipofile exogene.. lipofile exogene.. lipofile exogene.. lipofile exogene.. lipofile exogene.. lipofile exogene.. lipofile exogene.

Citocromul P450Citocromul P450Citocromul P450Citocromul P450Citocromul P450Citocromul P450Citocromul P450Citocromul P450 e (de obicei) la helmine (de obicei) la helmine (de obicei) la helmine (de obicei) la helmine (de obicei) la helmine (de obicei) la helmine (de obicei) la helmine (de obicei) la helminŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i elementul catalitic elementul catalitic elementul catalitic elementul catalitic elementul catalitic elementul catalitic elementul catalitic elementul catalitic 
terminalterminalterminalterminalterminalterminalterminalterminal al sistemului oxidant.al sistemului oxidant.al sistemului oxidant.al sistemului oxidant.al sistemului oxidant.al sistemului oxidant.al sistemului oxidant.al sistemului oxidant.
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ÎÎÎÎÎÎÎÎn reacn reacn reacn reacn reacn reacn reacn reacŃŃŃŃŃŃŃŃiile din iile din iile din iile din iile din iile din iile din iile din faza Ifaza Ifaza Ifaza Ifaza Ifaza Ifaza Ifaza I participă enzimeleparticipă enzimeleparticipă enzimeleparticipă enzimeleparticipă enzimeleparticipă enzimeleparticipă enzimeleparticipă enzimele::::::::
�� flavinflavinflavinflavinflavinflavinflavinflavin--------monooxigenazele (monooxigenazele (monooxigenazele (monooxigenazele (monooxigenazele (monooxigenazele (monooxigenazele (monooxigenazele (catalizează oxidarea N sau Scatalizează oxidarea N sau Scatalizează oxidarea N sau Scatalizează oxidarea N sau Scatalizează oxidarea N sau Scatalizează oxidarea N sau Scatalizează oxidarea N sau Scatalizează oxidarea N sau S); ); ); ); ); ); ); ); 
�� dehidrogenazele dehidrogenazele dehidrogenazele dehidrogenazele dehidrogenazele dehidrogenazele dehidrogenazele dehidrogenazele 
�� xantinhidrogenazele;xantinhidrogenazele;xantinhidrogenazele;xantinhidrogenazele;xantinhidrogenazele;xantinhidrogenazele;xantinhidrogenazele;xantinhidrogenazele;
�� glutation peroxidazeleglutation peroxidazeleglutation peroxidazeleglutation peroxidazeleglutation peroxidazeleglutation peroxidazeleglutation peroxidazeleglutation peroxidazele din mitocondrii.din mitocondrii.din mitocondrii.din mitocondrii.din mitocondrii.din mitocondrii.din mitocondrii.din mitocondrii.
�� esterazele =esterazele =esterazele =esterazele =esterazele =esterazele =esterazele =esterazele = rup legăturilerup legăturilerup legăturilerup legăturilerup legăturilerup legăturilerup legăturilerup legăturile esterice sau amidice esterice sau amidice esterice sau amidice esterice sau amidice esterice sau amidice esterice sau amidice esterice sau amidice esterice sau amidice 
intramoleculare,intramoleculare,intramoleculare,intramoleculare,intramoleculare,intramoleculare,intramoleculare,intramoleculare, rezultând rezultând rezultând rezultând rezultând rezultând rezultând rezultând conjugarea (faza a IIconjugarea (faza a IIconjugarea (faza a IIconjugarea (faza a IIconjugarea (faza a IIconjugarea (faza a IIconjugarea (faza a IIconjugarea (faza a II--------a)a)a)a)a)a)a)a)

ÎÎÎÎÎÎÎÎn n n n n n n n faza a IIfaza a IIfaza a IIfaza a IIfaza a IIfaza a IIfaza a IIfaza a II--------aaaaaaaa nu interesează doar nu interesează doar nu interesează doar nu interesează doar nu interesează doar nu interesează doar nu interesează doar nu interesează doar medicamentulmedicamentulmedicamentulmedicamentulmedicamentulmedicamentulmedicamentulmedicamentul, ci , ci , ci , ci , ci , ci , ci , ci şşşşşşşşi i i i i i i i 
bilirubina, acizii biliari, hormonii steroizibilirubina, acizii biliari, hormonii steroizibilirubina, acizii biliari, hormonii steroizibilirubina, acizii biliari, hormonii steroizibilirubina, acizii biliari, hormonii steroizibilirubina, acizii biliari, hormonii steroizibilirubina, acizii biliari, hormonii steroizibilirubina, acizii biliari, hormonii steroizi care apar care apar care apar care apar care apar care apar care apar care apar îîîîîîîîn n n n n n n n 
urma urma urma urma urma urma urma urma reacreacreacreacreacreacreacreacŃŃŃŃŃŃŃŃiei de conjugareiei de conjugareiei de conjugareiei de conjugareiei de conjugareiei de conjugareiei de conjugareiei de conjugare îîîîîîîîn reticulul endoplasmatic n reticulul endoplasmatic n reticulul endoplasmatic n reticulul endoplasmatic n reticulul endoplasmatic n reticulul endoplasmatic n reticulul endoplasmatic n reticulul endoplasmatic îîîîîîîîn n n n n n n n 
prezenprezenprezenprezenprezenprezenprezenprezenŃŃŃŃŃŃŃŃa glucuronila glucuronila glucuronila glucuronila glucuronila glucuronila glucuronila glucuronil--------transferazei, acetiltransferazei, acetiltransferazei, acetiltransferazei, acetiltransferazei, acetiltransferazei, acetiltransferazei, acetiltransferazei, acetil--------transferazei, sulfotransferazei, sulfotransferazei, sulfotransferazei, sulfotransferazei, sulfotransferazei, sulfotransferazei, sulfotransferazei, sulfo--------
şşşşşşşşi metili metili metili metili metili metili metili metil--------transferazei.transferazei.transferazei.transferazei.transferazei.transferazei.transferazei.transferazei.
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InducInducInducInducInducInducInducInducŃŃŃŃŃŃŃŃia enzimatică a antihelminticeloria enzimatică a antihelminticeloria enzimatică a antihelminticeloria enzimatică a antihelminticeloria enzimatică a antihelminticeloria enzimatică a antihelminticeloria enzimatică a antihelminticeloria enzimatică a antihelminticelor

Cele ce conCele ce conCele ce conCele ce conCele ce conCele ce conCele ce conCele ce conŃŃŃŃŃŃŃŃin in in in in in in in nucleu imidazolicnucleu imidazolicnucleu imidazolicnucleu imidazolicnucleu imidazolicnucleu imidazolicnucleu imidazolicnucleu imidazolic suntsuntsuntsuntsuntsuntsuntsunt inductoare de enzimeinductoare de enzimeinductoare de enzimeinductoare de enzimeinductoare de enzimeinductoare de enzimeinductoare de enzimeinductoare de enzime de de de de de de de de 
biotransformare: biotransformare: biotransformare: biotransformare: biotransformare: biotransformare: biotransformare: biotransformare: levamisolul, benzimidazolul, clotrimazolul, levamisolul, benzimidazolul, clotrimazolul, levamisolul, benzimidazolul, clotrimazolul, levamisolul, benzimidazolul, clotrimazolul, levamisolul, benzimidazolul, clotrimazolul, levamisolul, benzimidazolul, clotrimazolul, levamisolul, benzimidazolul, clotrimazolul, levamisolul, benzimidazolul, clotrimazolul, 
miconazolul.miconazolul.miconazolul.miconazolul.miconazolul.miconazolul.miconazolul.miconazolul.

Antiparazitarele sunt supuse mai ales metabolizării Antiparazitarele sunt supuse mai ales metabolizării Antiparazitarele sunt supuse mai ales metabolizării Antiparazitarele sunt supuse mai ales metabolizării Antiparazitarele sunt supuse mai ales metabolizării Antiparazitarele sunt supuse mai ales metabolizării Antiparazitarele sunt supuse mai ales metabolizării Antiparazitarele sunt supuse mai ales metabolizării oxidative oxidative oxidative oxidative oxidative oxidative oxidative oxidative 

hepatice;hepatice;hepatice;hepatice;hepatice;hepatice;hepatice;hepatice; -------- moleculele sau metabolimoleculele sau metabolimoleculele sau metabolimoleculele sau metabolimoleculele sau metabolimoleculele sau metabolimoleculele sau metabolimoleculele sau metaboliŃŃŃŃŃŃŃŃii lor ii lor ii lor ii lor ii lor ii lor ii lor ii lor devin substraturidevin substraturidevin substraturidevin substraturidevin substraturidevin substraturidevin substraturidevin substraturi pt. pt. pt. pt. pt. pt. pt. pt. 
flavin monooxigenazeflavin monooxigenazeflavin monooxigenazeflavin monooxigenazeflavin monooxigenazeflavin monooxigenazeflavin monooxigenazeflavin monooxigenaze şşşşşşşşi i i i i i i i citocromul P450citocromul P450citocromul P450citocromul P450citocromul P450citocromul P450citocromul P450citocromul P450........

Toxicitatea produselor antiparazitareToxicitatea produselor antiparazitareToxicitatea produselor antiparazitareToxicitatea produselor antiparazitareToxicitatea produselor antiparazitareToxicitatea produselor antiparazitareToxicitatea produselor antiparazitareToxicitatea produselor antiparazitare

SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃele noi prezintăele noi prezintăele noi prezintăele noi prezintăele noi prezintăele noi prezintăele noi prezintăele noi prezintă o electivitate mai bună fa o electivitate mai bună fa o electivitate mai bună fa o electivitate mai bună fa o electivitate mai bună fa o electivitate mai bună fa o electivitate mai bună fa o electivitate mai bună faŃŃŃŃŃŃŃŃă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de 
paraziparaziparaziparaziparaziparaziparaziparaziŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i şşşşşşşşi sunt i sunt i sunt i sunt i sunt i sunt i sunt i sunt îîîîîîîîn general n general n general n general n general n general n general n general mai bine toleratemai bine toleratemai bine toleratemai bine toleratemai bine toleratemai bine toleratemai bine toleratemai bine tolerate îîîîîîîîn organismul n organismul n organismul n organismul n organismul n organismul n organismul n organismul 
animalului gazdăanimalului gazdăanimalului gazdăanimalului gazdăanimalului gazdăanimalului gazdăanimalului gazdăanimalului gazdă........
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�� TetramisolulTetramisolulTetramisolulTetramisolulTetramisolulTetramisolulTetramisolulTetramisolul = = = = = = = = toxicitate mai alestoxicitate mai alestoxicitate mai alestoxicitate mai alestoxicitate mai alestoxicitate mai alestoxicitate mai alestoxicitate mai ales la cabaline (colinergice)la cabaline (colinergice)la cabaline (colinergice)la cabaline (colinergice)la cabaline (colinergice)la cabaline (colinergice)la cabaline (colinergice)la cabaline (colinergice)
�� MetiridinaMetiridinaMetiridinaMetiridinaMetiridinaMetiridinaMetiridinaMetiridina = reac= reac= reac= reac= reac= reac= reac= reacŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii localelocalelocalelocalelocalelocalelocalelocale pe cale s.c. pe cale s.c. pe cale s.c. pe cale s.c. pe cale s.c. pe cale s.c. pe cale s.c. pe cale s.c. 
�� Asocierea:Asocierea:Asocierea:Asocierea:Asocierea:Asocierea:Asocierea:Asocierea: metiridină metiridină metiridină metiridină metiridină metiridină metiridină metiridină + trovamil+ trovamil+ trovamil+ trovamil+ trovamil+ trovamil+ trovamil+ trovamil = = = = = = = = efecte mortale.efecte mortale.efecte mortale.efecte mortale.efecte mortale.efecte mortale.efecte mortale.efecte mortale.
�� Rafoxanidul Rafoxanidul Rafoxanidul Rafoxanidul Rafoxanidul Rafoxanidul Rafoxanidul Rafoxanidul = m= m= m= m= m= m= m= marjă de siguranarjă de siguranarjă de siguranarjă de siguranarjă de siguranarjă de siguranarjă de siguranarjă de siguranŃŃŃŃŃŃŃŃă medieă medieă medieă medieă medieă medieă medieă medie, poate produce , poate produce , poate produce , poate produce , poate produce , poate produce , poate produce , poate produce 
amaurozăamaurozăamaurozăamaurozăamaurozăamaurozăamaurozăamauroză chiar la doze mici sau medii.chiar la doze mici sau medii.chiar la doze mici sau medii.chiar la doze mici sau medii.chiar la doze mici sau medii.chiar la doze mici sau medii.chiar la doze mici sau medii.chiar la doze mici sau medii.

�� Niclofolanul, bromNiclofolanul, bromNiclofolanul, bromNiclofolanul, bromNiclofolanul, bromNiclofolanul, bromNiclofolanul, bromNiclofolanul, brom--------salicilanilida,salicilanilida,salicilanilida,salicilanilida,salicilanilida,salicilanilida,salicilanilida,salicilanilida, îîîîîîîîntrntrntrntrntrntrntrntr--------o măsură mai mică o măsură mai mică o măsură mai mică o măsură mai mică o măsură mai mică o măsură mai mică o măsură mai mică o măsură mai mică 
oxiclozanidul, nitroxinilul trebuie administrate cu prudenoxiclozanidul, nitroxinilul trebuie administrate cu prudenoxiclozanidul, nitroxinilul trebuie administrate cu prudenoxiclozanidul, nitroxinilul trebuie administrate cu prudenoxiclozanidul, nitroxinilul trebuie administrate cu prudenoxiclozanidul, nitroxinilul trebuie administrate cu prudenoxiclozanidul, nitroxinilul trebuie administrate cu prudenoxiclozanidul, nitroxinilul trebuie administrate cu prudenŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă. . . . . . . . 

�� SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃele ele ele ele ele ele ele ele cestodicide noicestodicide noicestodicide noicestodicide noicestodicide noicestodicide noicestodicide noicestodicide noi au au au au au au au au îîîîîîîîn general n general n general n general n general n general n general n general toxicitate redusătoxicitate redusătoxicitate redusătoxicitate redusătoxicitate redusătoxicitate redusătoxicitate redusătoxicitate redusă. . . . . . . . 
�� ÎÎÎÎÎÎÎÎn toate cazurile trebuie să se acorde n toate cazurile trebuie să se acorde n toate cazurile trebuie să se acorde n toate cazurile trebuie să se acorde n toate cazurile trebuie să se acorde n toate cazurile trebuie să se acorde n toate cazurile trebuie să se acorde n toate cazurile trebuie să se acorde atenatenatenatenatenatenatenatenŃŃŃŃŃŃŃŃie sporităie sporităie sporităie sporităie sporităie sporităie sporităie sporită        
animalelor obosite, sanimalelor obosite, sanimalelor obosite, sanimalelor obosite, sanimalelor obosite, sanimalelor obosite, sanimalelor obosite, sanimalelor obosite, slăbitelăbitelăbitelăbitelăbitelăbitelăbitelăbite, cahectice, tarate, cu boli , cahectice, tarate, cu boli , cahectice, tarate, cu boli , cahectice, tarate, cu boli , cahectice, tarate, cu boli , cahectice, tarate, cu boli , cahectice, tarate, cu boli , cahectice, tarate, cu boli 
cronice, a femelelor gestante sau a categoriilor de tineret.cronice, a femelelor gestante sau a categoriilor de tineret.cronice, a femelelor gestante sau a categoriilor de tineret.cronice, a femelelor gestante sau a categoriilor de tineret.cronice, a femelelor gestante sau a categoriilor de tineret.cronice, a femelelor gestante sau a categoriilor de tineret.cronice, a femelelor gestante sau a categoriilor de tineret.cronice, a femelelor gestante sau a categoriilor de tineret.
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ClasificareaClasificareaClasificareaClasificareaClasificareaClasificareaClasificareaClasificarea substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃelor elor elor elor elor elor elor elor antiparazitareantiparazitareantiparazitareantiparazitareantiparazitareantiparazitareantiparazitareantiparazitare
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AAAAAAAAntiparazitarele suntntiparazitarele suntntiparazitarele suntntiparazitarele suntntiparazitarele suntntiparazitarele suntntiparazitarele suntntiparazitarele sunt: : : : : : : : interneinterneinterneinterneinterneinterneinterneinterne şşşşşşşşi externe. i externe. i externe. i externe. i externe. i externe. i externe. i externe. 

Cele Cele Cele Cele Cele Cele Cele Cele interneinterneinterneinterneinterneinterneinterneinterne au acau acau acau acau acau acau acau acŃŃŃŃŃŃŃŃiune asupra nemathelminiune asupra nemathelminiune asupra nemathelminiune asupra nemathelminiune asupra nemathelminiune asupra nemathelminiune asupra nemathelminiune asupra nemathelminŃŃŃŃŃŃŃŃilor ilor ilor ilor ilor ilor ilor ilor şşşşşşşşi asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra 
plathelminplathelminplathelminplathelminplathelminplathelminplathelminplathelminŃŃŃŃŃŃŃŃilorilorilorilorilorilorilorilor........

A. Cu acA. Cu acA. Cu acA. Cu acA. Cu acA. Cu acA. Cu acA. Cu acŃŃŃŃŃŃŃŃiune asupra nematodeloriune asupra nematodeloriune asupra nematodeloriune asupra nematodeloriune asupra nematodeloriune asupra nematodeloriune asupra nematodeloriune asupra nematodelor (vechi)(vechi)::

Santonina Santonina Santonina Santonina Santonina Santonina Santonina Santonina 
alcaloid din plantaalcaloid din plantaalcaloid din plantaalcaloid din plantaalcaloid din plantaalcaloid din plantaalcaloid din plantaalcaloid din planta Artemisia cinae.Artemisia cinae.Artemisia cinae.Artemisia cinae.Artemisia cinae.Artemisia cinae.Artemisia cinae.Artemisia cinae.

Fotosensibilă Fotosensibilă Fotosensibilă Fotosensibilă Fotosensibilă Fotosensibilă Fotosensibilă Fotosensibilă transformândutransformândutransformândutransformândutransformândutransformândutransformândutransformându--------se din alb se din alb se din alb se din alb se din alb se din alb se din alb se din alb îîîîîîîîn galben.n galben.n galben.n galben.n galben.n galben.n galben.n galben.

Conservare la Conservare la Conservare la Conservare la Conservare la Conservare la Conservare la Conservare la îîîîîîîîntuneric: ntuneric: ntuneric: ntuneric: ntuneric: ntuneric: ntuneric: ntuneric: SeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparanda........
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AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează îîîîîîîîn special a celor cu musculatură bine dezvoltatăn special a celor cu musculatură bine dezvoltatăn special a celor cu musculatură bine dezvoltatăn special a celor cu musculatură bine dezvoltatăn special a celor cu musculatură bine dezvoltatăn special a celor cu musculatură bine dezvoltatăn special a celor cu musculatură bine dezvoltatăn special a celor cu musculatură bine dezvoltată, , , , , , , , 
producând paraliziaproducând paraliziaproducând paraliziaproducând paraliziaproducând paraliziaproducând paraliziaproducând paraliziaproducând paralizia lor.lor.lor.lor.lor.lor.lor.lor.
Rezultate bune Rezultate bune Rezultate bune Rezultate bune Rezultate bune Rezultate bune Rezultate bune Rezultate bune îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: ascaridioză ascaridioză ascaridioză ascaridioză ascaridioză ascaridioză ascaridioză ascaridioză, la suine , la suine , la suine , la suine , la suine , la suine , la suine , la suine şşşşşşşşi câine.i câine.i câine.i câine.i câine.i câine.i câine.i câine.
Nu are efectNu are efectNu are efectNu are efectNu are efectNu are efectNu are efectNu are efect asupra formelor imature sau a larvelor migrans.asupra formelor imature sau a larvelor migrans.asupra formelor imature sau a larvelor migrans.asupra formelor imature sau a larvelor migrans.asupra formelor imature sau a larvelor migrans.asupra formelor imature sau a larvelor migrans.asupra formelor imature sau a larvelor migrans.asupra formelor imature sau a larvelor migrans.
Fenotiazina  Fenotiazina  Fenotiazina  Fenotiazina  Fenotiazina  Fenotiazina  Fenotiazina  Fenotiazina  -------- substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃă sinteticăă sinteticăă sinteticăă sinteticăă sinteticăă sinteticăă sinteticăă sintetică. . . . . . . . 
Foarte sensibilă la umezeală Foarte sensibilă la umezeală Foarte sensibilă la umezeală Foarte sensibilă la umezeală Foarte sensibilă la umezeală Foarte sensibilă la umezeală Foarte sensibilă la umezeală Foarte sensibilă la umezeală şşşşşşşşi luminăi luminăi luminăi luminăi luminăi luminăi luminăi lumină motiv pentru care se  motiv pentru care se  motiv pentru care se  motiv pentru care se  motiv pentru care se  motiv pentru care se  motiv pentru care se  motiv pentru care se 
păstrează păstrează păstrează păstrează păstrează păstrează păstrează păstrează îîîîîîîîn vase bine n vase bine n vase bine n vase bine n vase bine n vase bine n vase bine n vase bine îîîîîîîînchise, la nchise, la nchise, la nchise, la nchise, la nchise, la nchise, la nchise, la îîîîîîîîntuneric. ntuneric. ntuneric. ntuneric. ntuneric. ntuneric. ntuneric. ntuneric. 
Are Are Are Are Are Are Are Are acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune hemolizantăiune hemolizantăiune hemolizantăiune hemolizantăiune hemolizantăiune hemolizantăiune hemolizantăiune hemolizantă........
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FenobentulFenobentulFenobentulFenobentulFenobentulFenobentulFenobentulFenobentul::::::::
66% f66% f66% f66% f66% f66% f66% f66% fenotiazinăenotiazinăenotiazinăenotiazinăenotiazinăenotiazinăenotiazinăenotiazină, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 33% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% bentonităbentonităbentonităbentonităbentonităbentonităbentonităbentonită,,,,,,,, 1% stearat de zinc.1% stearat de zinc.1% stearat de zinc.1% stearat de zinc.1% stearat de zinc.1% stearat de zinc.1% stearat de zinc.1% stearat de zinc.
Excelent asupra Excelent asupra Excelent asupra Excelent asupra Excelent asupra Excelent asupra Excelent asupra Excelent asupra nematozilor sanguinofagi.nematozilor sanguinofagi.nematozilor sanguinofagi.nematozilor sanguinofagi.nematozilor sanguinofagi.nematozilor sanguinofagi.nematozilor sanguinofagi.nematozilor sanguinofagi.
Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează asupra cestodelor ionează asupra cestodelor ionează asupra cestodelor ionează asupra cestodelor ionează asupra cestodelor ionează asupra cestodelor ionează asupra cestodelor ionează asupra cestodelor şşşşşşşşi trematodelor. i trematodelor. i trematodelor. i trematodelor. i trematodelor. i trematodelor. i trematodelor. i trematodelor. 
La rumegătoare La rumegătoare La rumegătoare La rumegătoare La rumegătoare La rumegătoare La rumegătoare La rumegătoare efecte efecte efecte efecte efecte efecte efecte efecte 100%100%100%100%100%100%100%100% asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra aduladuladuladuladuladuladuladulŃŃŃŃŃŃŃŃilorilorilorilorilorilorilorilor dededededededede
Haemonchus Haemonchus Haemonchus Haemonchus Haemonchus Haemonchus Haemonchus Haemonchus şşşşşşşşi Oesophagostomum i Oesophagostomum i Oesophagostomum i Oesophagostomum i Oesophagostomum i Oesophagostomum i Oesophagostomum i Oesophagostomum şşşşşşşşi i i i i i i i 75%75%75%75%75%75%75%75% asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra 
formelor adulteformelor adulteformelor adulteformelor adulteformelor adulteformelor adulteformelor adulteformelor adulte dededededededede Ostertagia Ostertagia Ostertagia Ostertagia Ostertagia Ostertagia Ostertagia Ostertagia şşşşşşşşi Trichostrongylus.i Trichostrongylus.i Trichostrongylus.i Trichostrongylus.i Trichostrongylus.i Trichostrongylus.i Trichostrongylus.i Trichostrongylus.
LaLaLaLaLaLaLaLa păsări păsări păsări păsări păsări păsări păsări păsări activitate activitate activitate activitate activitate activitate activitate activitate foarte bunăfoarte bunăfoarte bunăfoarte bunăfoarte bunăfoarte bunăfoarte bunăfoarte bună îîîîîîîînnnnnnnn heterakidoză la puii de heterakidoză la puii de heterakidoză la puii de heterakidoză la puii de heterakidoză la puii de heterakidoză la puii de heterakidoză la puii de heterakidoză la puii de 
curcă curcă curcă curcă curcă curcă curcă curcă şşşşşşşşi găinăi găinăi găinăi găinăi găinăi găinăi găinăi găină, activitate de , activitate de , activitate de , activitate de , activitate de , activitate de , activitate de , activitate de 50%50%50%50%50%50%50%50% îîîîîîîîn ascaridioza găinilorn ascaridioza găinilorn ascaridioza găinilorn ascaridioza găinilorn ascaridioza găinilorn ascaridioza găinilorn ascaridioza găinilorn ascaridioza găinilor........
Mecanism acMecanism acMecanism acMecanism acMecanism acMecanism acMecanism acMecanism acŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune ======== blocareablocareablocareablocareablocareablocareablocareablocarea componentelor enzimatice la componentelor enzimatice la componentelor enzimatice la componentelor enzimatice la componentelor enzimatice la componentelor enzimatice la componentelor enzimatice la componentelor enzimatice la 
paraziparaziparaziparaziparaziparaziparaziparaziŃŃŃŃŃŃŃŃii adulii adulii adulii adulii adulii adulii adulii adulŃŃŃŃŃŃŃŃi = i = i = i = i = i = i = i = paraliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparaliziaparalizia sau sau sau sau sau sau sau sau moartea moartea moartea moartea moartea moartea moartea moartea acestora. acestora. acestora. acestora. acestora. acestora. acestora. acestora. 
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�� AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează şşşşşşşşi asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncŃŃŃŃŃŃŃŃiei ovigere a nematodeloriei ovigere a nematodeloriei ovigere a nematodeloriei ovigere a nematodeloriei ovigere a nematodeloriei ovigere a nematodeloriei ovigere a nematodeloriei ovigere a nematodelor, , , , , , , , 
provocând inhibiprovocând inhibiprovocând inhibiprovocând inhibiprovocând inhibiprovocând inhibiprovocând inhibiprovocând inhibiŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia enzimatică a acesteia enzimatică a acesteia enzimatică a acesteia enzimatică a acesteia enzimatică a acesteia enzimatică a acesteia enzimatică a acesteia enzimatică a acesteia........

�� ÎÎÎÎÎÎÎÎn organism se absoarbe n organism se absoarbe n organism se absoarbe n organism se absoarbe n organism se absoarbe n organism se absoarbe n organism se absoarbe n organism se absoarbe şşşşşşşşi se va metaboliza i se va metaboliza i se va metaboliza i se va metaboliza i se va metaboliza i se va metaboliza i se va metaboliza i se va metaboliza îîîîîîîîn n n n n n n n tionoltionoltionoltionoltionoltionoltionoltionol care care care care care care care care 
va determina va determina va determina va determina va determina va determina va determina va determina virarea culoriivirarea culoriivirarea culoriivirarea culoriivirarea culoriivirarea culoriivirarea culoriivirarea culorii către ro către ro către ro către ro către ro către ro către ro către roşşşşşşşşuuuuuuuu a urinei a urinei a urinei a urinei a urinei a urinei a urinei a urinei şşşşşşşşi laptelui.i laptelui.i laptelui.i laptelui.i laptelui.i laptelui.i laptelui.i laptelui.

�� Fenotiazina se administrează sub formă de Fenotiazina se administrează sub formă de Fenotiazina se administrează sub formă de Fenotiazina se administrează sub formă de Fenotiazina se administrează sub formă de Fenotiazina se administrează sub formă de Fenotiazina se administrează sub formă de Fenotiazina se administrează sub formă de Fenobent Fenobent Fenobent Fenobent Fenobent Fenobent Fenobent Fenobent şşşşşşşşi i i i i i i i 
FenosarFenosarFenosarFenosarFenosarFenosarFenosarFenosar ( ( ( ( ( ( ( (brichete cu o parte fenotiazină brichete cu o parte fenotiazină brichete cu o parte fenotiazină brichete cu o parte fenotiazină brichete cu o parte fenotiazină brichete cu o parte fenotiazină brichete cu o parte fenotiazină brichete cu o parte fenotiazină şşşşşşşşi 9i 9i 9i 9i 9i 9i 9i 9 păr păr păr păr păr păr păr părŃŃŃŃŃŃŃŃi sare). i sare). i sare). i sare). i sare). i sare). i sare). i sare). 

�� Fenotiazina Fenotiazina Fenotiazina Fenotiazina Fenotiazina Fenotiazina Fenotiazina Fenotiazina şşşşşşşşi Fenobentuli Fenobentuli Fenobentuli Fenobentuli Fenobentuli Fenobentuli Fenobentuli Fenobentul se prezintă sub formă dese prezintă sub formă dese prezintă sub formă dese prezintă sub formă dese prezintă sub formă dese prezintă sub formă dese prezintă sub formă dese prezintă sub formă de: : : : : : : : 
comprimate, boluri, pilule, suspensii.comprimate, boluri, pilule, suspensii.comprimate, boluri, pilule, suspensii.comprimate, boluri, pilule, suspensii.comprimate, boluri, pilule, suspensii.comprimate, boluri, pilule, suspensii.comprimate, boluri, pilule, suspensii.comprimate, boluri, pilule, suspensii.

�� Sensibilitatea cea Sensibilitatea cea Sensibilitatea cea Sensibilitatea cea Sensibilitatea cea Sensibilitatea cea Sensibilitatea cea Sensibilitatea cea mai mare o au cabalinele.mai mare o au cabalinele.mai mare o au cabalinele.mai mare o au cabalinele.mai mare o au cabalinele.mai mare o au cabalinele.mai mare o au cabalinele.mai mare o au cabalinele.
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Piperazina Piperazina Piperazina Piperazina Piperazina Piperazina Piperazina Piperazina 
La  noi La  noi La  noi La  noi La  noi La  noi La  noi La  noi îîîîîîîîn n n n n n n n ŃŃŃŃŃŃŃŃară se găseară se găseară se găseară se găseară se găseară se găseară se găseară se găseşşşşşşşştetetetetetetete adipatuladipatuladipatuladipatuladipatuladipatuladipatuladipatul (Ascatrix) (Ascatrix) (Ascatrix) (Ascatrix) (Ascatrix) (Ascatrix) (Ascatrix) (Ascatrix) şşşşşşşşi i i i i i i i sulfatulsulfatulsulfatulsulfatulsulfatulsulfatulsulfatulsulfatul        
de piperazinăde piperazinăde piperazinăde piperazinăde piperazinăde piperazinăde piperazinăde piperazină (Ascatrix S).(Ascatrix S).(Ascatrix S).(Ascatrix S).(Ascatrix S).(Ascatrix S).(Ascatrix S).(Ascatrix S).

Pulbere cristalinăPulbere cristalinăPulbere cristalinăPulbere cristalinăPulbere cristalinăPulbere cristalinăPulbere cristalinăPulbere cristalină, f, f, f, f, f, f, f, foarte higroscopicăoarte higroscopicăoarte higroscopicăoarte higroscopicăoarte higroscopicăoarte higroscopicăoarte higroscopicăoarte higroscopică, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, c, c, c, c, c, c, c, cu gust u gust u gust u gust u gust u gust u gust u gust 
săratsăratsăratsăratsăratsăratsăratsărat--------acriacriacriacriacriacriacriacrişşşşşşşşor, miros caracteristic.or, miros caracteristic.or, miros caracteristic.or, miros caracteristic.or, miros caracteristic.or, miros caracteristic.or, miros caracteristic.or, miros caracteristic.

SeSeSeSeSeSeSeSe absoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbeabsoarbe uuuuuuuuşşşşşşşşor or or or or or or or îîîîîîîîn intestin.n intestin.n intestin.n intestin.n intestin.n intestin.n intestin.n intestin.
AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează asupra joncasupra joncasupra joncasupra joncasupra joncasupra joncasupra joncasupra joncŃŃŃŃŃŃŃŃiunilor neuromusculareiunilor neuromusculareiunilor neuromusculareiunilor neuromusculareiunilor neuromusculareiunilor neuromusculareiunilor neuromusculareiunilor neuromusculare ale ale ale ale ale ale ale ale 
viermilor, determinând viermilor, determinând viermilor, determinând viermilor, determinând viermilor, determinând viermilor, determinând viermilor, determinând viermilor, determinând blocarea lor.blocarea lor.blocarea lor.blocarea lor.blocarea lor.blocarea lor.blocarea lor.blocarea lor.
ToxicitateToxicitateToxicitateToxicitateToxicitateToxicitateToxicitateToxicitate redusă redusă redusă redusă redusă redusă redusă redusă, , , , , , , , DLDLDLDLDLDLDLDL5050505050505050 e maree maree maree maree maree maree maree mare--------11,4/kg,11,4/kg,11,4/kg,11,4/kg,11,4/kg,11,4/kg,11,4/kg,11,4/kg, indică limite  indică limite  indică limite  indică limite  indică limite  indică limite  indică limite  indică limite 
largi de siguranlargi de siguranlargi de siguranlargi de siguranlargi de siguranlargi de siguranlargi de siguranlargi de siguranŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă........
Spectrul:Spectrul:Spectrul:Spectrul:Spectrul:Spectrul:Spectrul:Spectrul: ascarizi, oxiuri, strongili, esofagostomi.ascarizi, oxiuri, strongili, esofagostomi.ascarizi, oxiuri, strongili, esofagostomi.ascarizi, oxiuri, strongili, esofagostomi.ascarizi, oxiuri, strongili, esofagostomi.ascarizi, oxiuri, strongili, esofagostomi.ascarizi, oxiuri, strongili, esofagostomi.ascarizi, oxiuri, strongili, esofagostomi.
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: ascaridioză la vi ascaridioză la vi ascaridioză la vi ascaridioză la vi ascaridioză la vi ascaridioză la vi ascaridioză la vi ascaridioză la viŃŃŃŃŃŃŃŃei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei, suine, caruine, caruine, caruine, caruine, caruine, caruine, caruine, carnasiere, nasiere, nasiere, nasiere, nasiere, nasiere, nasiere, nasiere, păsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsări
-- precum precum precum precum precum precum precum precum şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn alte helmintoze.n alte helmintoze.n alte helmintoze.n alte helmintoze.n alte helmintoze.n alte helmintoze.n alte helmintoze.n alte helmintoze.
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Trovamil Trovamil Trovamil Trovamil Trovamil Trovamil Trovamil Trovamil 
-- derivatul derivatul derivatul derivatul derivatul derivatul derivatul derivatul dietil carbamildietil carbamildietil carbamildietil carbamildietil carbamildietil carbamildietil carbamildietil carbamil al citratului de piperazină al citratului de piperazină al citratului de piperazină al citratului de piperazină al citratului de piperazină al citratului de piperazină al citratului de piperazină al citratului de piperazină. . . . . . . . 
-- ca: soluca: soluca: soluca: soluca: soluca: soluca: soluca: soluŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă injectabilă (44,5%) (44,5%) (44,5%) (44,5%) (44,5%) (44,5%) (44,5%) (44,5%) asociată cu xilina asociată cu xilina asociată cu xilina asociată cu xilina asociată cu xilina asociată cu xilina asociată cu xilina asociată cu xilina (0,43%).(0,43%).(0,43%).(0,43%).(0,43%).(0,43%).(0,43%).(0,43%).
Foarte activ Foarte activ Foarte activ Foarte activ Foarte activ Foarte activ Foarte activ Foarte activ îîîîîîîîn dictiocaulozan dictiocaulozan dictiocaulozan dictiocaulozan dictiocaulozan dictiocaulozan dictiocaulozan dictiocauloza bovinelor bovinelor bovinelor bovinelor bovinelor bovinelor bovinelor bovinelor şşşşşşşşi ovinelor.i ovinelor.i ovinelor.i ovinelor.i ovinelor.i ovinelor.i ovinelor.i ovinelor.

Nematocton Nematocton Nematocton Nematocton Nematocton Nematocton Nematocton Nematocton 
-- comprimate ce concomprimate ce concomprimate ce concomprimate ce concomprimate ce concomprimate ce concomprimate ce concomprimate ce conŃŃŃŃŃŃŃŃin piperazina in piperazina in piperazina in piperazina in piperazina in piperazina in piperazina in piperazina adipatadipatadipatadipatadipatadipatadipatadipat şşşşşşşşiiiiiiii
-- sirop care consirop care consirop care consirop care consirop care consirop care consirop care consirop care conŃŃŃŃŃŃŃŃine piperazină ine piperazină ine piperazină ine piperazină ine piperazină ine piperazină ine piperazină ine piperazină hidrat.hidrat.hidrat.hidrat.hidrat.hidrat.hidrat.hidrat.

Fluorura de sodiu Fluorura de sodiu Fluorura de sodiu Fluorura de sodiu Fluorura de sodiu Fluorura de sodiu Fluorura de sodiu Fluorura de sodiu 
-- pulbere albă cristalină pulbere albă cristalină pulbere albă cristalină pulbere albă cristalină pulbere albă cristalină pulbere albă cristalină pulbere albă cristalină pulbere albă cristalină, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, gust u, gust u, gust u, gust u, gust u, gust u, gust u, gust uşşşşşşşşor sărator sărator sărator sărator sărator sărator sărator sărat, , , , , , , , 
-- solubilă  solubilă  solubilă  solubilă  solubilă  solubilă  solubilă  solubilă îîîîîîîîn apă n apă n apă n apă n apă n apă n apă n apă îîîîîîîîn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporŃŃŃŃŃŃŃŃie de 1:ie de 1:ie de 1:ie de 1:ie de 1:ie de 1:ie de 1:ie de 1:25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 
-- se păstrează la se păstrează la se păstrează la se păstrează la se păstrează la se păstrează la se păstrează la se păstrează la Separanda.Separanda.Separanda.Separanda.Separanda.Separanda.Separanda.Separanda.
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-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune foarte bună iune foarte bună iune foarte bună iune foarte bună iune foarte bună iune foarte bună iune foarte bună iune foarte bună îîîîîîîîn ascaridioza porcilor,n ascaridioza porcilor,n ascaridioza porcilor,n ascaridioza porcilor,n ascaridioza porcilor,n ascaridioza porcilor,n ascaridioza porcilor,n ascaridioza porcilor,        

-- dezavantaj dezavantaj dezavantaj dezavantaj dezavantaj dezavantaj dezavantaj dezavantaj: f: f: f: f: f: f: f: foarte toxică dacă se solubilizează oarte toxică dacă se solubilizează oarte toxică dacă se solubilizează oarte toxică dacă se solubilizează oarte toxică dacă se solubilizează oarte toxică dacă se solubilizează oarte toxică dacă se solubilizează oarte toxică dacă se solubilizează îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- după administrare după administrare după administrare după administrare după administrare după administrare după administrare după administrare nu se dă apănu se dă apănu se dă apănu se dă apănu se dă apănu se dă apănu se dă apănu se dă apă 66666666--------12 ore.12 ore.12 ore.12 ore.12 ore.12 ore.12 ore.12 ore.

FluorosilFluorosilFluorosilFluorosilFluorosilFluorosilFluorosilFluorosil
-- preparat pe bază de  preparat pe bază de  preparat pe bază de  preparat pe bază de  preparat pe bază de  preparat pe bază de  preparat pe bază de  preparat pe bază de fluorosilicat de sodiu. fluorosilicat de sodiu. fluorosilicat de sodiu. fluorosilicat de sodiu. fluorosilicat de sodiu. fluorosilicat de sodiu. fluorosilicat de sodiu. fluorosilicat de sodiu. 

-- pulbere albă cristalină pulbere albă cristalină pulbere albă cristalină pulbere albă cristalină pulbere albă cristalină pulbere albă cristalină pulbere albă cristalină pulbere albă cristalină, g, g, g, g, g, g, g, greutate specifică marereutate specifică marereutate specifică marereutate specifică marereutate specifică marereutate specifică marereutate specifică marereutate specifică mare, , , , , , , , 

-- gust acru, pugust acru, pugust acru, pugust acru, pugust acru, pugust acru, pugust acru, pugust acru, puŃŃŃŃŃŃŃŃin solubilă in solubilă in solubilă in solubilă in solubilă in solubilă in solubilă in solubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, deci mai pu, deci mai pu, deci mai pu, deci mai pu, deci mai pu, deci mai pu, deci mai pu, deci mai puŃŃŃŃŃŃŃŃin toxicăin toxicăin toxicăin toxicăin toxicăin toxicăin toxicăin toxică........

-- se păstrează la se păstrează la se păstrează la se păstrează la se păstrează la se păstrează la se păstrează la se păstrează la SeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparanda. . . . . . . . 

-- Eficacitate bună Eficacitate bună Eficacitate bună Eficacitate bună Eficacitate bună Eficacitate bună Eficacitate bună Eficacitate bună îîîîîîîîn ascaridioza porcilor!n ascaridioza porcilor!n ascaridioza porcilor!n ascaridioza porcilor!n ascaridioza porcilor!n ascaridioza porcilor!n ascaridioza porcilor!n ascaridioza porcilor!
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�� BenzimidazoliceleBenzimidazoliceleBenzimidazoliceleBenzimidazoliceleBenzimidazoliceleBenzimidazoliceleBenzimidazoliceleBenzimidazolicele
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��MetilMetilMetilMetilMetilMetilMetilMetil--------carbamat benzimidazoliicarbamat benzimidazoliicarbamat benzimidazoliicarbamat benzimidazoliicarbamat benzimidazoliicarbamat benzimidazoliicarbamat benzimidazoliicarbamat benzimidazolii
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Tiabendazolul Tiabendazolul Tiabendazolul Tiabendazolul Tiabendazolul Tiabendazolul Tiabendazolul Tiabendazolul (TBZ)(TBZ)
Primul benzimidazolic apărut Primul benzimidazolic apărut Primul benzimidazolic apărut Primul benzimidazolic apărut Primul benzimidazolic apărut Primul benzimidazolic apărut Primul benzimidazolic apărut Primul benzimidazolic apărut îîîîîîîîn anii 70.n anii 70.n anii 70.n anii 70.n anii 70.n anii 70.n anii 70.n anii 70.
-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, , , , , , , , fără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără miros, i, i, i, i, i, i, i, insolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, , , , , , , , 
-- solubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilă: : : : : : : : îîîîîîîîn D.M.S.O. n D.M.S.O. n D.M.S.O. n D.M.S.O. n D.M.S.O. n D.M.S.O. n D.M.S.O. n D.M.S.O. şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn acid clorhidric diluat, la cald. n acid clorhidric diluat, la cald. n acid clorhidric diluat, la cald. n acid clorhidric diluat, la cald. n acid clorhidric diluat, la cald. n acid clorhidric diluat, la cald. n acid clorhidric diluat, la cald. n acid clorhidric diluat, la cald. 
Mecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acţţţţţţţţiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune:::::::: îîîîîîîîmpiedicarea mpiedicarea mpiedicarea mpiedicarea mpiedicarea mpiedicarea mpiedicarea mpiedicarea îîîîîîîîncorporăriincorporăriincorporăriincorporăriincorporăriincorporăriincorporăriincorporării glucozei glucozei glucozei glucozei glucozei glucozei glucozei glucozei 
şşşşşşşşi i i i i i i i blocarea sistemuluiblocarea sistemuluiblocarea sistemuluiblocarea sistemuluiblocarea sistemuluiblocarea sistemuluiblocarea sistemuluiblocarea sistemului enzimatic enzimatic enzimatic enzimatic enzimatic enzimatic enzimatic enzimatic succinatsuccinatsuccinatsuccinatsuccinatsuccinatsuccinatsuccinat şşşşşşşşi i i i i i i i fumarat fumarat fumarat fumarat fumarat fumarat fumarat fumarat 
reductazareductazareductazareductazareductazareductazareductazareductaza îîîîîîîîn corpul helmintului. n corpul helmintului. n corpul helmintului. n corpul helmintului. n corpul helmintului. n corpul helmintului. n corpul helmintului. n corpul helmintului. 
Eliminare:Eliminare:Eliminare:Eliminare:Eliminare:Eliminare:Eliminare:Eliminare: prin fecale prin fecale prin fecale prin fecale prin fecale prin fecale prin fecale prin fecale, u, u, u, u, u, u, u, urină rină rină rină rină rină rină rină şşşşşşşşi un procent mic, i un procent mic, i un procent mic, i un procent mic, i un procent mic, i un procent mic, i un procent mic, i un procent mic, îîîîîîîîn lapte.n lapte.n lapte.n lapte.n lapte.n lapte.n lapte.n lapte.
AbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbAbsorbţţţţţţţţie:ie:ie:ie:ie:ie:ie:ie: rapidă  rapidă  rapidă  rapidă  rapidă  rapidă  rapidă  rapidă îîîîîîîîn tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.
AcAcAcAcAcAcAcAcţţţţţţţţioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează::::::::

-- vermicid, vermicid, vermicid, vermicid, vermicid, vermicid, vermicid, vermicid, 
-- larvicidlarvicidlarvicidlarvicidlarvicidlarvicidlarvicidlarvicid şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- ovicid.ovicid.ovicid.ovicid.ovicid.ovicid.ovicid.ovicid.
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AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃiune: iune: iune: iune: iune: iune: iune: iune: 
vermicidăvermicidăvermicidăvermicidăvermicidăvermicidăvermicidăvermicidă:::::::: moartea adulmoartea adulmoartea adulmoartea adulmoartea adulmoartea adulmoartea adulmoartea adulŃŃŃŃŃŃŃŃilor. Leziuniilor. Leziuniilor. Leziuniilor. Leziuniilor. Leziuniilor. Leziuniilor. Leziuniilor. Leziuni ireversibile.ireversibile.ireversibile.ireversibile.ireversibile.ireversibile.ireversibile.ireversibile.

larvicidălarvicidălarvicidălarvicidălarvicidălarvicidălarvicidălarvicidă:::::::: moartea larvelor, moartea larvelor, moartea larvelor, moartea larvelor, moartea larvelor, moartea larvelor, moartea larvelor, moartea larvelor, îîîîîîîîn general, n general, n general, n general, n general, n general, n general, n general, îîîîîîîîn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporŃŃŃŃŃŃŃŃii ridicate.ii ridicate.ii ridicate.ii ridicate.ii ridicate.ii ridicate.ii ridicate.ii ridicate.
ovicidăovicidăovicidăovicidăovicidăovicidăovicidăovicidă:::::::: letal asupra tuturor fazelor evolutive ale oului.letal asupra tuturor fazelor evolutive ale oului.letal asupra tuturor fazelor evolutive ale oului.letal asupra tuturor fazelor evolutive ale oului.letal asupra tuturor fazelor evolutive ale oului.letal asupra tuturor fazelor evolutive ale oului.letal asupra tuturor fazelor evolutive ale oului.letal asupra tuturor fazelor evolutive ale oului.
AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃiune iune iune iune iune iune iune iune in vitroin vitroin vitroin vitroin vitroin vitroin vitroin vitro mult mai pregnantă decât cea  mult mai pregnantă decât cea  mult mai pregnantă decât cea  mult mai pregnantă decât cea  mult mai pregnantă decât cea  mult mai pregnantă decât cea  mult mai pregnantă decât cea  mult mai pregnantă decât cea in vivoin vivoin vivoin vivoin vivoin vivoin vivoin vivo. . . . . . . . 
Spectru: Spectru: Spectru: Spectru: Spectru: Spectru: Spectru: Spectru: Strongyloides, Bunostomum, Trichostrongylus, Strongyloides, Bunostomum, Trichostrongylus, Strongyloides, Bunostomum, Trichostrongylus, Strongyloides, Bunostomum, Trichostrongylus, Strongyloides, Bunostomum, Trichostrongylus, Strongyloides, Bunostomum, Trichostrongylus, Strongyloides, Bunostomum, Trichostrongylus, Strongyloides, Bunostomum, Trichostrongylus, 
Ostertagia, Cooperia, Nematodirus, Chabertia.Ostertagia, Cooperia, Nematodirus, Chabertia.Ostertagia, Cooperia, Nematodirus, Chabertia.Ostertagia, Cooperia, Nematodirus, Chabertia.Ostertagia, Cooperia, Nematodirus, Chabertia.Ostertagia, Cooperia, Nematodirus, Chabertia.Ostertagia, Cooperia, Nematodirus, Chabertia.Ostertagia, Cooperia, Nematodirus, Chabertia.

-- la suinela suinela suinela suinela suinela suinela suinela suine: : : : : : : : eficacitate asupra H. rubidus eficacitate asupra H. rubidus eficacitate asupra H. rubidus eficacitate asupra H. rubidus eficacitate asupra H. rubidus eficacitate asupra H. rubidus eficacitate asupra H. rubidus eficacitate asupra H. rubidus şşşşşşşşi S. ransomi.i S. ransomi.i S. ransomi.i S. ransomi.i S. ransomi.i S. ransomi.i S. ransomi.i S. ransomi.
-- la cabaline:la cabaline:la cabaline:la cabaline: strongiloidozestrongiloidozestrongiloidozestrongiloidozestrongiloidozestrongiloidozestrongiloidozestrongiloidoze (AM), (AM), (AM), (AM), mânji:mânji:mânji:mânji:mânji:mânji:mânji:mânji: oxiuroză  oxiuroză  oxiuroză  oxiuroză şşşşi ascaridozăi ascaridozăi ascaridozăi ascaridoză
- la păsărila păsărila păsărila păsări:::: singamoză singamoză singamoză singamoză singamoză singamoză singamoză singamoză la fazani la fazani la fazani la fazani şşşşi i i i îîîîn n n n amidostomozăamidostomozăamidostomozăamidostomozăamidostomozăamidostomozăamidostomozăamidostomoză la gâscă la gâscă la gâscă la gâscă....
-- comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale: Cevasol, Cevasol, Cevasol, Cevasol, Nemapal,Nemapal,Nemapal,Nemapal, Tibenzol,Tibenzol,Tibenzol,Tibenzol, VormguardVormguardVormguardVormguard

Tiprazol:Tiprazol:Tiprazol:Tiprazol:Tiprazol:Tiprazol:Tiprazol:Tiprazol: tiabendazol (4%) + picatiabendazol (4%) + picatiabendazol (4%) + picatiabendazol (4%) + picatiabendazol (4%) + picatiabendazol (4%) + picatiabendazol (4%) + picatiabendazol (4%) + picadex (pidex (pidex (pidex (pidex (pidex (pidex (pidex (piperazină perazină perazină perazină perazină perazină perazină perazină 8%).8%).8%).8%).8%).8%).8%).8%).
-- la: la: la: la: la: la: la: la: om,om,om,om,om,om,om,om, la păsări  la păsări  la păsări  la păsări  la păsări  la păsări  la păsări  la păsări îîîîîîîîn singamozăn singamozăn singamozăn singamozăn singamozăn singamozăn singamozăn singamoză, a, a, a, a, a, a, a, amidostomozămidostomozămidostomozămidostomozămidostomozămidostomozămidostomozămidostomoză, , , , , , , , nematodoze.nematodoze.nematodoze.nematodoze.nematodoze.nematodoze.nematodoze.nematodoze.
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Cambendazolul Cambendazolul Cambendazolul Cambendazolul Cambendazolul Cambendazolul Cambendazolul Cambendazolul (CBZ)(CBZ)

-- pulbere pulbere pulbere pulbere pulbere pulbere pulbere pulbere, , , , , , , , fără miros fără miros fără miros fără miros fără miros fără miros fără miros fără miros şşşşşşşşi gust, insol. i gust, insol. i gust, insol. i gust, insol. i gust, insol. i gust, insol. i gust, insol. i gust, insol. îîîîîîîîn apă dar solubilă n apă dar solubilă n apă dar solubilă n apă dar solubilă n apă dar solubilă n apă dar solubilă n apă dar solubilă n apă dar solubilă îîîîîîîîn alcooln alcooln alcooln alcooln alcooln alcooln alcooln alcool
-- absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbţţţţţţţţia:ia:ia:ia:ia:ia:ia:ia: redusă  redusă  redusă  redusă  redusă  redusă  redusă  redusă îîîîîîîîn tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.
AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃiune: iune: iune: iune: iune: iune: iune: iune: 
-- îîîîîîîîmpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică îîîîîîîîncorporarea glucozeincorporarea glucozeincorporarea glucozeincorporarea glucozeincorporarea glucozeincorporarea glucozeincorporarea glucozeincorporarea glucozei, , , , , , , , 
-- nunununununununu interferează nivelul glucozei la organismul gazdă interferează nivelul glucozei la organismul gazdă interferează nivelul glucozei la organismul gazdă interferează nivelul glucozei la organismul gazdă interferează nivelul glucozei la organismul gazdă interferează nivelul glucozei la organismul gazdă interferează nivelul glucozei la organismul gazdă interferează nivelul glucozei la organismul gazdă........
-- asupra: nemathelminasupra: nemathelminasupra: nemathelminasupra: nemathelminasupra: nemathelminasupra: nemathelminasupra: nemathelminasupra: nemathelminŃŃŃŃŃŃŃŃilor la bovine, acilor la bovine, acilor la bovine, acilor la bovine, acilor la bovine, acilor la bovine, acilor la bovine, acilor la bovine, acŃŃŃŃŃŃŃŃiune bună asupraiune bună asupraiune bună asupraiune bună asupraiune bună asupraiune bună asupraiune bună asupraiune bună asupra::::::::
Dictyocaulus (90% = adulti Dictyocaulus (90% = adulti Dictyocaulus (90% = adulti Dictyocaulus (90% = adulti Dictyocaulus (90% = adulti Dictyocaulus (90% = adulti Dictyocaulus (90% = adulti Dictyocaulus (90% = adulti şşşşşşşşi 50i 50i 50i 50i 50i 50i 50i 50--------85% = larve)85% = larve)85% = larve)85% = larve)85% = larve)85% = larve)85% = larve)85% = larve)........
Foarte activ Foarte activ Foarte activ Foarte activ Foarte activ Foarte activ Foarte activ Foarte activ îîîîîîîîn n n n n n n n nematodoze gastrointestinalenematodoze gastrointestinalenematodoze gastrointestinalenematodoze gastrointestinalenematodoze gastrointestinalenematodoze gastrointestinalenematodoze gastrointestinalenematodoze gastrointestinale........
La cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabaline: : : : : : : : activ asupra Habronema muscae.activ asupra Habronema muscae.activ asupra Habronema muscae.activ asupra Habronema muscae.activ asupra Habronema muscae.activ asupra Habronema muscae.activ asupra Habronema muscae.activ asupra Habronema muscae.
La păsăriLa păsăriLa păsăriLa păsăriLa păsăriLa păsăriLa păsăriLa păsări: : : : : : : : îîîîîîîîn parazitoze respiratorii, acn parazitoze respiratorii, acn parazitoze respiratorii, acn parazitoze respiratorii, acn parazitoze respiratorii, acn parazitoze respiratorii, acn parazitoze respiratorii, acn parazitoze respiratorii, acŃŃŃŃŃŃŃŃiune ovicidăiune ovicidăiune ovicidăiune ovicidăiune ovicidăiune ovicidăiune ovicidăiune ovicidă..



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Mebendazolul Mebendazolul Mebendazolul Mebendazolul Mebendazolul Mebendazolul Mebendazolul Mebendazolul (MBZ)(MBZ)
Metabolism:Metabolism:Metabolism:Metabolism:Metabolism:Metabolism:Metabolism:Metabolism: absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbţţţţţţţţie parie parie parie parie parie parie parie parţţţţţţţţialăialăialăialăialăialăialăială:::::::: se absoarbe sub 10% se absoarbe sub 10% se absoarbe sub 10% se absoarbe sub 10% se absoarbe sub 10% se absoarbe sub 10% se absoarbe sub 10% se absoarbe sub 10% îîîîîîîîn n n n n n n n 
plasmăplasmăplasmăplasmăplasmăplasmăplasmăplasmă, 95% din acesta , 95% din acesta , 95% din acesta , 95% din acesta , 95% din acesta , 95% din acesta , 95% din acesta , 95% din acesta se cupleazăse cupleazăse cupleazăse cupleazăse cupleazăse cupleazăse cupleazăse cuplează cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice cu proteinele plasmatice şşşşşşşşi i i i i i i i 
metabolizarea metabolizarea metabolizarea metabolizarea metabolizarea metabolizarea metabolizarea metabolizarea are loc are loc are loc are loc are loc are loc are loc are loc îîîîîîîîn ficat.n ficat.n ficat.n ficat.n ficat.n ficat.n ficat.n ficat.

ExcreExcreExcreExcreExcreExcreExcreExcreŃŃŃŃŃŃŃŃia:ia:ia:ia:ia:ia:ia:ia: mai ales prin fecale, dar mai ales prin fecale, dar mai ales prin fecale, dar mai ales prin fecale, dar mai ales prin fecale, dar mai ales prin fecale, dar mai ales prin fecale, dar mai ales prin fecale, dar șșșșșșșși prin:i prin:i prin:i prin:i prin:i prin:i prin:i prin: urină urină urină urină urină urină urină urină, b, b, b, b, b, b, b, bilăilăilăilăilăilăilăilă. . . . . . . . 

ToxicitateToxicitateToxicitateToxicitateToxicitateToxicitateToxicitateToxicitate -------- nu este embriotoxic.nu este embriotoxic.nu este embriotoxic.nu este embriotoxic.nu este embriotoxic.nu este embriotoxic.nu este embriotoxic.nu este embriotoxic.

Mecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acMecanism de acŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune ======== inhibarea preluării glucozeiinhibarea preluării glucozeiinhibarea preluării glucozeiinhibarea preluării glucozeiinhibarea preluării glucozeiinhibarea preluării glucozeiinhibarea preluării glucozeiinhibarea preluării glucozei........

-- Interferează difuziunea pasivăInterferează difuziunea pasivăInterferează difuziunea pasivăInterferează difuziunea pasivăInterferează difuziunea pasivăInterferează difuziunea pasivăInterferează difuziunea pasivăInterferează difuziunea pasivă. . . . . . . . 

SpectruSpectruSpectruSpectruSpectruSpectruSpectruSpectru: : : : : : : : nematode g.i., nematode g.i., nematode g.i., nematode g.i., nematode g.i., nematode g.i., nematode g.i., nematode g.i., îîîîîîîîn special la: n special la: n special la: n special la: n special la: n special la: n special la: n special la: cabalinecabalinecabalinecabalinecabalinecabalinecabalinecabaline şşşşşşşşi i i i i i i i păsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsări,,,,,,,, dar dar dar dar dar dar dar dar şşşşşşşşi la i la i la i la i la i la i la i la 
alte specii, asupra adulalte specii, asupra adulalte specii, asupra adulalte specii, asupra adulalte specii, asupra adulalte specii, asupra adulalte specii, asupra adulalte specii, asupra adulŃŃŃŃŃŃŃŃilor cât ilor cât ilor cât ilor cât ilor cât ilor cât ilor cât ilor cât şşşşşşşşi asupra larvelor,i asupra larvelor,i asupra larvelor,i asupra larvelor,i asupra larvelor,i asupra larvelor,i asupra larvelor,i asupra larvelor, activitate  activitate  activitate  activitate  activitate  activitate  activitate  activitate 
recunoscută recunoscută recunoscută recunoscută recunoscută recunoscută recunoscută recunoscută antifilaria.antifilaria.antifilaria.antifilaria.antifilaria.antifilaria.antifilaria.antifilaria.

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: parazitoze cuparazitoze cuparazitoze cuparazitoze cuparazitoze cuparazitoze cuparazitoze cuparazitoze cu strongiloizi strongiloizi strongiloizi strongiloizi strongiloizi strongiloizi strongiloizi strongiloizi şşşşşşşşi oxiuri,i oxiuri,i oxiuri,i oxiuri,i oxiuri,i oxiuri,i oxiuri,i oxiuri,

-- păsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsări:::::::: singamoză singamoză singamoză singamoză singamoză singamoză singamoză singamoză, a, a, a, a, a, a, a, ascaridiozăscaridiozăscaridiozăscaridiozăscaridiozăscaridiozăscaridiozăscaridioză, u, u, u, u, u, u, u, uncinariozăncinariozăncinariozăncinariozăncinariozăncinariozăncinariozăncinarioză, c, c, c, c, c, c, c, capilariozăapilariozăapilariozăapilariozăapilariozăapilariozăapilariozăapilarioză
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Ciclobendazolul Ciclobendazolul Ciclobendazolul Ciclobendazolul Ciclobendazolul Ciclobendazolul Ciclobendazolul Ciclobendazolul (CyBZ)(CyBZ)
-- produs nou folosit produs nou folosit produs nou folosit produs nou folosit produs nou folosit produs nou folosit produs nou folosit produs nou folosit îîîîîîîîmpotriva tuturor nematodelor. mpotriva tuturor nematodelor. mpotriva tuturor nematodelor. mpotriva tuturor nematodelor. mpotriva tuturor nematodelor. mpotriva tuturor nematodelor. mpotriva tuturor nematodelor. mpotriva tuturor nematodelor. 
-- toxicitate ridicată toxicitate ridicată toxicitate ridicată toxicitate ridicată toxicitate ridicată toxicitate ridicată toxicitate ridicată toxicitate ridicată, p, p, p, p, p, p, p, produsul prezentând teratogenitate, rodusul prezentând teratogenitate, rodusul prezentând teratogenitate, rodusul prezentând teratogenitate, rodusul prezentând teratogenitate, rodusul prezentând teratogenitate, rodusul prezentând teratogenitate, rodusul prezentând teratogenitate, 
-- perioadă de interdic perioadă de interdic perioadă de interdic perioadă de interdic perioadă de interdic perioadă de interdic perioadă de interdic perioadă de interdicŃŃŃŃŃŃŃŃie: 20ie: 20ie: 20ie: 20ie: 20ie: 20ie: 20ie: 20--------30 de zile.30 de zile.30 de zile.30 de zile.30 de zile.30 de zile.30 de zile.30 de zile.

Oxibendazolul Oxibendazolul Oxibendazolul Oxibendazolul Oxibendazolul Oxibendazolul Oxibendazolul Oxibendazolul (OBZ)(OBZ)
-- cel mai bun antihelmintic la cabaline cel mai bun antihelmintic la cabaline cel mai bun antihelmintic la cabaline cel mai bun antihelmintic la cabaline cel mai bun antihelmintic la cabaline cel mai bun antihelmintic la cabaline cel mai bun antihelmintic la cabaline cel mai bun antihelmintic la cabaline. . . . . . . . 
-- activitate bună  activitate bună  activitate bună  activitate bună  activitate bună  activitate bună  activitate bună  activitate bună îîîîîîîîn nematodozele gastrice n nematodozele gastrice n nematodozele gastrice n nematodozele gastrice n nematodozele gastrice n nematodozele gastrice n nematodozele gastrice n nematodozele gastrice şşşşşşşşi pulmonare.i pulmonare.i pulmonare.i pulmonare.i pulmonare.i pulmonare.i pulmonare.i pulmonare.
-- excreexcreexcreexcreexcreexcreexcreexcreţţţţţţţţiaiaiaiaiaiaiaia se realizează prin urinăse realizează prin urinăse realizează prin urinăse realizează prin urinăse realizează prin urinăse realizează prin urinăse realizează prin urinăse realizează prin urină........
-- nu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandă la armăsari  la armăsari  la armăsari  la armăsari  la armăsari  la armăsari  la armăsari  la armăsari îîîîîîîîn perioada montei.n perioada montei.n perioada montei.n perioada montei.n perioada montei.n perioada montei.n perioada montei.n perioada montei.



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Luxabendazolul Luxabendazolul Luxabendazolul Luxabendazolul Luxabendazolul Luxabendazolul Luxabendazolul Luxabendazolul (LBZ)(LBZ)
-- produs nou având eficacitate bună  produs nou având eficacitate bună  produs nou având eficacitate bună  produs nou având eficacitate bună  produs nou având eficacitate bună  produs nou având eficacitate bună  produs nou având eficacitate bună  produs nou având eficacitate bună 
-- asupra tuturor nematodelor asupra tuturor nematodelor asupra tuturor nematodelor asupra tuturor nematodelor asupra tuturor nematodelor asupra tuturor nematodelor asupra tuturor nematodelor asupra tuturor nematodelor şşşşşşşşi trematodelor tinere i trematodelor tinere i trematodelor tinere i trematodelor tinere i trematodelor tinere i trematodelor tinere i trematodelor tinere i trematodelor tinere şşşşşşşşi adulte.i adulte.i adulte.i adulte.i adulte.i adulte.i adulte.i adulte.

Albendazolul Albendazolul Albendazolul Albendazolul Albendazolul Albendazolul Albendazolul Albendazolul (ABZ)(ABZ)
-- cel mai utilizat cel mai utilizat cel mai utilizat cel mai utilizat cel mai utilizat cel mai utilizat cel mai utilizat cel mai utilizat îîîîîîîîn combaterea nematodelorn combaterea nematodelorn combaterea nematodelorn combaterea nematodelorn combaterea nematodelorn combaterea nematodelorn combaterea nematodelorn combaterea nematodelor, , , , , , , , 
-- inclusiv formel hipobiotice inclusiv formel hipobiotice inclusiv formel hipobiotice inclusiv formel hipobiotice inclusiv formel hipobiotice inclusiv formel hipobiotice inclusiv formel hipobiotice inclusiv formel hipobiotice, , , , , , , , 
-- cu activitate bună  cu activitate bună  cu activitate bună  cu activitate bună  cu activitate bună  cu activitate bună  cu activitate bună  cu activitate bună şşşşşşşşi asupra cestodelori asupra cestodelori asupra cestodelori asupra cestodelori asupra cestodelori asupra cestodelori asupra cestodelori asupra cestodelor şşşşşşşşi i i i i i i i nematodelor.nematodelor.nematodelor.nematodelor.nematodelor.nematodelor.nematodelor.nematodelor.
-- foarte rapid metabolizat foarte rapid metabolizat foarte rapid metabolizat foarte rapid metabolizat foarte rapid metabolizat foarte rapid metabolizat foarte rapid metabolizat foarte rapid metabolizat îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: sulfonă sulfonă sulfonă sulfonă sulfonă sulfonă sulfonă sulfonă şşşşşşşşi apoi i apoi i apoi i apoi i apoi i apoi i apoi i apoi îîîîîîîîn n n n n n n n sulfoxid.sulfoxid.sulfoxid.sulfoxid.sulfoxid.sulfoxid.sulfoxid.sulfoxid.

Parbendazolul Parbendazolul Parbendazolul Parbendazolul Parbendazolul Parbendazolul Parbendazolul Parbendazolul (PBZ)(PBZ)
efecte teratogeneefecte teratogeneefecte teratogeneefecte teratogeneefecte teratogeneefecte teratogeneefecte teratogeneefecte teratogene cunoscute cunoscute cunoscute cunoscute cunoscute cunoscute cunoscute cunoscute nefiind nefiind nefiind nefiind nefiind nefiind nefiind nefiind îîîîîîîîn uz.n uz.n uz.n uz.n uz.n uz.n uz.n uz.
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Fenbendazolul Fenbendazolul Fenbendazolul Fenbendazolul Fenbendazolul Fenbendazolul Fenbendazolul Fenbendazolul (FBZ)(FBZ)
-- spectru largspectru largspectru largspectru largspectru largspectru largspectru largspectru larg având activitate bună  având activitate bună  având activitate bună  având activitate bună  având activitate bună  având activitate bună  având activitate bună  având activitate bună 
-- îîîîîîîîmpotriva tuturor nematodelor importantempotriva tuturor nematodelor importantempotriva tuturor nematodelor importantempotriva tuturor nematodelor importantempotriva tuturor nematodelor importantempotriva tuturor nematodelor importantempotriva tuturor nematodelor importantempotriva tuturor nematodelor importante şşşşşşşşi larvelor i larvelor i larvelor i larvelor i larvelor i larvelor i larvelor i larvelor hipobioticehipobioticehipobioticehipobioticehipobioticehipobioticehipobioticehipobiotice
-- cei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importanŃŃŃŃŃŃŃŃi metabolii metabolii metabolii metabolii metabolii metabolii metabolii metaboliŃŃŃŃŃŃŃŃi sunt: i sunt: i sunt: i sunt: i sunt: i sunt: i sunt: i sunt: sulfonelesulfonelesulfonelesulfonelesulfonelesulfonelesulfonelesulfonele şşşşşşşşi i i i i i i i sulfoxizii.sulfoxizii.sulfoxizii.sulfoxizii.sulfoxizii.sulfoxizii.sulfoxizii.sulfoxizii.
-- peste peste peste peste peste peste peste peste 35%35%35%35%35%35%35%35% din doză se elimină prin  din doză se elimină prin  din doză se elimină prin  din doză se elimină prin  din doză se elimină prin  din doză se elimină prin  din doză se elimină prin  din doză se elimină prin urinăurinăurinăurinăurinăurinăurinăurină, restul prin , restul prin , restul prin , restul prin , restul prin , restul prin , restul prin , restul prin fecale.fecale.fecale.fecale.fecale.fecale.fecale.fecale.

Oxfendazolul Oxfendazolul Oxfendazolul Oxfendazolul Oxfendazolul Oxfendazolul Oxfendazolul Oxfendazolul (OFZ)(OFZ)
-- eficace asupra eficace asupra eficace asupra eficace asupra eficace asupra eficace asupra eficace asupra eficace asupra nematodelornematodelornematodelornematodelornematodelornematodelornematodelornematodelor şşşşşşşşi a i a i a i a i a i a i a i a formelor inhibate,formelor inhibate,formelor inhibate,formelor inhibate,formelor inhibate,formelor inhibate,formelor inhibate,formelor inhibate,
-- şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn cazul cestodelor adulte.n cazul cestodelor adulte.n cazul cestodelor adulte.n cazul cestodelor adulte.n cazul cestodelor adulte.n cazul cestodelor adulte.n cazul cestodelor adulte.n cazul cestodelor adulte.        
-- se prezintă  se prezintă  se prezintă  se prezintă  se prezintă  se prezintă  se prezintă  se prezintă şşşşşşşşi sub formă de bolurii sub formă de bolurii sub formă de bolurii sub formă de bolurii sub formă de bolurii sub formă de bolurii sub formă de bolurii sub formă de boluri........
-- dozele mai mari: efecte embriotoxice dozele mai mari: efecte embriotoxice dozele mai mari: efecte embriotoxice dozele mai mari: efecte embriotoxice dozele mai mari: efecte embriotoxice dozele mai mari: efecte embriotoxice dozele mai mari: efecte embriotoxice dozele mai mari: efecte embriotoxice 
-- la la la la la la la la ovine gestante:ovine gestante:ovine gestante:ovine gestante:ovine gestante:ovine gestante:ovine gestante:ovine gestante: enterite, hipertermie, mortalitate = enterite, hipertermie, mortalitate = enterite, hipertermie, mortalitate = enterite, hipertermie, mortalitate = enterite, hipertermie, mortalitate = enterite, hipertermie, mortalitate = enterite, hipertermie, mortalitate = enterite, hipertermie, mortalitate = 20%20%20%20%20%20%20%20% din din din din din din din din 
cazuri.cazuri.cazuri.cazuri.cazuri.cazuri.cazuri.cazuri.
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�� Tiobendazolii halogenaTiobendazolii halogenaTiobendazolii halogenaTiobendazolii halogenaTiobendazolii halogenaTiobendazolii halogenaTiobendazolii halogenaTiobendazolii halogenaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii
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Triclabendazolul Triclabendazolul Triclabendazolul Triclabendazolul Triclabendazolul Triclabendazolul Triclabendazolul Triclabendazolul (TcBZ)(TcBZ)
-- unul dintre cele mai bune produse  unul dintre cele mai bune produse  unul dintre cele mai bune produse  unul dintre cele mai bune produse  unul dintre cele mai bune produse  unul dintre cele mai bune produse  unul dintre cele mai bune produse  unul dintre cele mai bune produse 
-- activitate excelentă asupra trematodelor activitate excelentă asupra trematodelor activitate excelentă asupra trematodelor activitate excelentă asupra trematodelor activitate excelentă asupra trematodelor activitate excelentă asupra trematodelor activitate excelentă asupra trematodelor activitate excelentă asupra trematodelor........
-- se excretă  se excretă  se excretă  se excretă  se excretă  se excretă  se excretă  se excretă 4040404040404040--------45% p45% p45% p45% p45% p45% p45% p45% prin bilă rin bilă rin bilă rin bilă rin bilă rin bilă rin bilă rin bilă şşşşşşşşi 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 46% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% prin urinăprin urinăprin urinăprin urinăprin urinăprin urinăprin urinăprin urină........
-- perioada de interdicperioada de interdicperioada de interdicperioada de interdicperioada de interdicperioada de interdicperioada de interdicperioada de interdicŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie -------- 28 de zile.28 de zile.28 de zile.28 de zile.28 de zile.28 de zile.28 de zile.28 de zile.

Flubendazolul Flubendazolul Flubendazolul Flubendazolul Flubendazolul Flubendazolul Flubendazolul Flubendazolul (FlBZ)(FlBZ)
-- folosit mai mult folosit mai mult folosit mai mult folosit mai mult folosit mai mult folosit mai mult folosit mai mult folosit mai mult îîîîîîîîn terapia umană n terapia umană n terapia umană n terapia umană n terapia umană n terapia umană n terapia umană n terapia umană şşşşşşşşi la i la i la i la i la i la i la i la suinesuinesuinesuinesuinesuinesuinesuine. . . . . . . . 
-- analog analog analog analog analog analog analog analog fluorinat al mebendazolului,fluorinat al mebendazolului,fluorinat al mebendazolului,fluorinat al mebendazolului,fluorinat al mebendazolului,fluorinat al mebendazolului,fluorinat al mebendazolului,fluorinat al mebendazolului,
-- din: hidroliza carbamatului din: hidroliza carbamatului din: hidroliza carbamatului din: hidroliza carbamatului din: hidroliza carbamatului din: hidroliza carbamatului din: hidroliza carbamatului din: hidroliza carbamatului şşşşşşşşi reducerea cetonei. i reducerea cetonei. i reducerea cetonei. i reducerea cetonei. i reducerea cetonei. i reducerea cetonei. i reducerea cetonei. i reducerea cetonei. 
MetabolismMetabolismMetabolismMetabolismMetabolismMetabolismMetabolismMetabolism -------- se absoarbe slab.se absoarbe slab.se absoarbe slab.se absoarbe slab.se absoarbe slab.se absoarbe slab.se absoarbe slab.se absoarbe slab.
MetaboliMetaboliMetaboliMetaboliMetaboliMetaboliMetaboliMetaboliŃŃŃŃŃŃŃŃii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii: îîîîîîîîn urină n urină n urină n urină n urină n urină n urină n urină şşşşşşşşi fecale.i fecale.i fecale.i fecale.i fecale.i fecale.i fecale.i fecale.

Perioada de interdicPerioada de interdicPerioada de interdicPerioada de interdicPerioada de interdicPerioada de interdicPerioada de interdicPerioada de interdicţţţţţţţţieieieieieieieie = 14 zile.= 14 zile.= 14 zile.= 14 zile.= 14 zile.= 14 zile.= 14 zile.= 14 zile.

Source: http://peticious.com/images/flubenvet_banner.jpg
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�� ProProProProProProProProbenzimidazolicelebenzimidazolicelebenzimidazolicelebenzimidazolicelebenzimidazolicelebenzimidazolicelebenzimidazolicelebenzimidazolicele



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Capacitate de a cicliza Capacitate de a cicliza Capacitate de a cicliza Capacitate de a cicliza Capacitate de a cicliza Capacitate de a cicliza Capacitate de a cicliza Capacitate de a cicliza in vivoin vivoin vivoin vivoin vivoin vivoin vivoin vivo transformându transformându transformându transformându transformându transformându transformându transformându--------se după aceea se după aceea se după aceea se după aceea se după aceea se după aceea se după aceea se după aceea 
îîîîîîîîn benzimidazoli.n benzimidazoli.n benzimidazoli.n benzimidazoli.n benzimidazoli.n benzimidazoli.n benzimidazoli.n benzimidazoli.

Tiofanatul Tiofanatul Tiofanatul Tiofanatul Tiofanatul Tiofanatul Tiofanatul Tiofanatul (TPT)(TPT)
-- e trecut rapid e trecut rapid e trecut rapid e trecut rapid e trecut rapid e trecut rapid e trecut rapid e trecut rapid îîîîîîîîn metabolitul major n metabolitul major n metabolitul major n metabolitul major n metabolitul major n metabolitul major n metabolitul major n metabolitul major lobendazollobendazollobendazollobendazollobendazollobendazollobendazollobendazol
-- activitate bunăactivitate bunăactivitate bunăactivitate bunăactivitate bunăactivitate bunăactivitate bunăactivitate bună:::::::: majoritatea nematodelor tinere majoritatea nematodelor tinere majoritatea nematodelor tinere majoritatea nematodelor tinere majoritatea nematodelor tinere majoritatea nematodelor tinere majoritatea nematodelor tinere majoritatea nematodelor tinere şşşşşşşşi adulte. i adulte. i adulte. i adulte. i adulte. i adulte. i adulte. i adulte. 

Febantelul Febantelul Febantelul Febantelul Febantelul Febantelul Febantelul Febantelul (FBT)(FBT)
-- precursor precursor precursor precursor precursor precursor precursor precursor al fenbendazolului.al fenbendazolului.al fenbendazolului.al fenbendazolului.al fenbendazolului.al fenbendazolului.al fenbendazolului.al fenbendazolului.
-- activitate foarte bună asupraactivitate foarte bună asupraactivitate foarte bună asupraactivitate foarte bună asupraactivitate foarte bună asupraactivitate foarte bună asupraactivitate foarte bună asupraactivitate foarte bună asupra:::::::: nematodelor gastrointestinalenematodelor gastrointestinalenematodelor gastrointestinalenematodelor gastrointestinalenematodelor gastrointestinalenematodelor gastrointestinalenematodelor gastrointestinalenematodelor gastrointestinale
-- comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale: Rintal, Rintal plusRintal, Rintal plusRintal, Rintal plusRintal, Rintal plusRintal, Rintal plusRintal, Rintal plusRintal, Rintal plusRintal, Rintal plus........
-- foarte repede absorbit foarte repede absorbit foarte repede absorbit foarte repede absorbit foarte repede absorbit foarte repede absorbit foarte repede absorbit foarte repede absorbit şşşşşşşşi metabolizat.i metabolizat.i metabolizat.i metabolizat.i metabolizat.i metabolizat.i metabolizat.i metabolizat.
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Netobiminul Netobiminul Netobiminul Netobiminul Netobiminul Netobiminul Netobiminul Netobiminul (NTB)(NTB)

-- prin ciclizare prin ciclizare prin ciclizare prin ciclizare prin ciclizare prin ciclizare prin ciclizare prin ciclizare îîîîîîîîn organism se va transforma n organism se va transforma n organism se va transforma n organism se va transforma n organism se va transforma n organism se va transforma n organism se va transforma n organism se va transforma îîîîîîîîn n n n n n n n albendazolalbendazolalbendazolalbendazolalbendazolalbendazolalbendazolalbendazol. . . . . . . . 

-- activ asupra activ asupra activ asupra activ asupra activ asupra activ asupra activ asupra activ asupra tuturor nematodelor gastrointestinaletuturor nematodelor gastrointestinaletuturor nematodelor gastrointestinaletuturor nematodelor gastrointestinaletuturor nematodelor gastrointestinaletuturor nematodelor gastrointestinaletuturor nematodelor gastrointestinaletuturor nematodelor gastrointestinale şşşşşşşşi asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra 
cestodelorcestodelorcestodelorcestodelorcestodelorcestodelorcestodelorcestodelor şşşşşşşşi i i i i i i i trematodelor,trematodelor,trematodelor,trematodelor,trematodelor,trematodelor,trematodelor,trematodelor, îîîîîîîîn special adulte.n special adulte.n special adulte.n special adulte.n special adulte.n special adulte.n special adulte.n special adulte.

-- oral:oral:oral:oral:oral:oral:oral:oral: netobiminul e netobiminul e netobiminul e netobiminul e netobiminul e netobiminul e netobiminul e netobiminul e metabolizat de către flora intestinalămetabolizat de către flora intestinalămetabolizat de către flora intestinalămetabolizat de către flora intestinalămetabolizat de către flora intestinalămetabolizat de către flora intestinalămetabolizat de către flora intestinalămetabolizat de către flora intestinală îîîîîîîîn n n n n n n n 
albendazol, dualbendazol, dualbendazol, dualbendazol, dualbendazol, dualbendazol, dualbendazol, dualbendazol, după care e convertit pă care e convertit pă care e convertit pă care e convertit pă care e convertit pă care e convertit pă care e convertit pă care e convertit îîîîîîîîn albendazol sulfoxid. n albendazol sulfoxid. n albendazol sulfoxid. n albendazol sulfoxid. n albendazol sulfoxid. n albendazol sulfoxid. n albendazol sulfoxid. n albendazol sulfoxid. 

-- acesta va fi oxidat acesta va fi oxidat acesta va fi oxidat acesta va fi oxidat acesta va fi oxidat acesta va fi oxidat acesta va fi oxidat acesta va fi oxidat îîîîîîîîn ficat,n ficat,n ficat,n ficat,n ficat,n ficat,n ficat,n ficat, îîîîîîîîntrntrntrntrntrntrntrntr--------o o o o o o o o sulfonă specificăsulfonă specificăsulfonă specificăsulfonă specificăsulfonă specificăsulfonă specificăsulfonă specificăsulfonă specifică........
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�� Alte acAlte acAlte acAlte acAlte acAlte acAlte acAlte acŃŃŃŃŃŃŃŃiuni ale benzimidazoliceloriuni ale benzimidazoliceloriuni ale benzimidazoliceloriuni ale benzimidazoliceloriuni ale benzimidazoliceloriuni ale benzimidazoliceloriuni ale benzimidazoliceloriuni ale benzimidazolicelor
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Benzimidazolicele Benzimidazolicele Benzimidazolicele Benzimidazolicele Benzimidazolicele Benzimidazolicele Benzimidazolicele Benzimidazolicele 

-- eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate ridicată ridicată ridicată ridicată ridicată ridicată ridicată ridicată îîîîîîîîn n n n n n n n faza intestinalăfaza intestinalăfaza intestinalăfaza intestinalăfaza intestinalăfaza intestinalăfaza intestinalăfaza intestinală (la (la (la (la (la (la (la (la o săptămână de la o săptămână de la o săptămână de la o săptămână de la o săptămână de la o săptămână de la o săptămână de la o săptămână de la 
expunereexpunereexpunereexpunereexpunereexpunereexpunereexpunere) sau ) sau ) sau ) sau ) sau ) sau ) sau ) sau îîîîîîîîn n n n n n n n faza de migrafaza de migrafaza de migrafaza de migrafaza de migrafaza de migrafaza de migrafaza de migraŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie (2(2(2(2(2(2(2(2--------3 3 3 3 3 3 3 3 săptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămâni).).).).).).).).

-- tratamentul tratamentul tratamentul tratamentul tratamentul tratamentul tratamentul tratamentul e dificile dificile dificile dificile dificile dificile dificile dificil îîîîîîîîn stadiul de n stadiul de n stadiul de n stadiul de n stadiul de n stadiul de n stadiul de n stadiul de larve larve larve larve larve larve larve larve îîîîîîîînchistatenchistatenchistatenchistatenchistatenchistatenchistatenchistate, se poate , se poate , se poate , se poate , se poate , se poate , se poate , se poate 
realiza cu:realiza cu:realiza cu:realiza cu:realiza cu:realiza cu:realiza cu:realiza cu: tiabendazol, fenbendazol, albendazol, oxibendazoltiabendazol, fenbendazol, albendazol, oxibendazoltiabendazol, fenbendazol, albendazol, oxibendazoltiabendazol, fenbendazol, albendazol, oxibendazoltiabendazol, fenbendazol, albendazol, oxibendazoltiabendazol, fenbendazol, albendazol, oxibendazoltiabendazol, fenbendazol, albendazol, oxibendazoltiabendazol, fenbendazol, albendazol, oxibendazol

ÎÎÎÎÎÎÎÎn n n n n n n n medicina umanămedicina umanămedicina umanămedicina umanămedicina umanămedicina umanămedicina umanămedicina umană tiabendazolultiabendazolultiabendazolultiabendazolultiabendazolultiabendazolultiabendazolultiabendazolul ssssssss--------a putut folosi cu succes a putut folosi cu succes a putut folosi cu succes a putut folosi cu succes a putut folosi cu succes a putut folosi cu succes a putut folosi cu succes a putut folosi cu succes 
îîîîîîîîmpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva nematodelornematodelornematodelornematodelornematodelornematodelornematodelornematodelor cu cu cu cu cu cu cu cu penetrare transcutanatăpenetrare transcutanatăpenetrare transcutanatăpenetrare transcutanatăpenetrare transcutanatăpenetrare transcutanatăpenetrare transcutanatăpenetrare transcutanată, caz , caz , caz , caz , caz , caz , caz , caz îîîîîîîîn n n n n n n n 
care, aplicarea care, aplicarea care, aplicarea care, aplicarea care, aplicarea care, aplicarea care, aplicarea care, aplicarea de topicede topicede topicede topicede topicede topicede topicede topice e e e e e e e e mult mai eficacemult mai eficacemult mai eficacemult mai eficacemult mai eficacemult mai eficacemult mai eficacemult mai eficace decât decât decât decât decât decât decât decât 
tratamentul oral (creme 10tratamentul oral (creme 10tratamentul oral (creme 10tratamentul oral (creme 10tratamentul oral (creme 10tratamentul oral (creme 10tratamentul oral (creme 10tratamentul oral (creme 10--------15%).15%).15%).15%).15%).15%).15%).15%).



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

�� Noi soluNoi soluţţii ii îîn folosirea benzimidazolicelorn folosirea benzimidazolicelor



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Sunt medicamente sigure, efSunt medicamente sigure, efSunt medicamente sigure, efSunt medicamente sigure, efSunt medicamente sigure, efSunt medicamente sigure, efSunt medicamente sigure, efSunt medicamente sigure, eficace, dar icace, dar icace, dar icace, dar icace, dar icace, dar icace, dar icace, dar datorită utilizării datorită utilizării datorită utilizării datorită utilizării datorită utilizării datorită utilizării datorită utilizării datorită utilizării 
nejudicioase apare fenomenul de rezistennejudicioase apare fenomenul de rezistennejudicioase apare fenomenul de rezistennejudicioase apare fenomenul de rezistennejudicioase apare fenomenul de rezistennejudicioase apare fenomenul de rezistennejudicioase apare fenomenul de rezistennejudicioase apare fenomenul de rezistenŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă........
două alternativedouă alternativedouă alternativedouă alternativedouă alternativedouă alternativedouă alternativedouă alternative:::::::: să se utilizeze să se utilizeze să se utilizeze să se utilizeze să se utilizeze să se utilizeze să se utilizeze să se utilizeze combinacombinacombinacombinacombinacombinacombinacombinaŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii de antihelminticede antihelminticede antihelminticede antihelminticede antihelminticede antihelminticede antihelminticede antihelmintice
şşşşşşşşi i i i i i i i introducerea dispozitivelor cu eliberare lentă introducerea dispozitivelor cu eliberare lentă introducerea dispozitivelor cu eliberare lentă introducerea dispozitivelor cu eliberare lentă introducerea dispozitivelor cu eliberare lentă introducerea dispozitivelor cu eliberare lentă introducerea dispozitivelor cu eliberare lentă introducerea dispozitivelor cu eliberare lentă şşşşşşşşi secveni secveni secveni secveni secveni secveni secveni secvenŃŃŃŃŃŃŃŃialăialăialăialăialăialăialăială
(tratament cu boluri intraruminale).(tratament cu boluri intraruminale).(tratament cu boluri intraruminale).(tratament cu boluri intraruminale).(tratament cu boluri intraruminale).(tratament cu boluri intraruminale).(tratament cu boluri intraruminale).(tratament cu boluri intraruminale).
CombinaCombinaCombinaCombinaCombinaCombinaCombinaCombinaţţţţţţţţiile de antihelminticeiile de antihelminticeiile de antihelminticeiile de antihelminticeiile de antihelminticeiile de antihelminticeiile de antihelminticeiile de antihelmintice: : : : : : : : 

-- tiabendazol + rafoxanid;tiabendazol + rafoxanid;tiabendazol + rafoxanid;tiabendazol + rafoxanid;tiabendazol + rafoxanid;tiabendazol + rafoxanid;tiabendazol + rafoxanid;tiabendazol + rafoxanid;
-- tiofanat + brotianid; tiofanat + brotianid; tiofanat + brotianid; tiofanat + brotianid; tiofanat + brotianid; tiofanat + brotianid; tiofanat + brotianid; tiofanat + brotianid; 
-- tetramisol + bitinol; tetramisol + bitinol; tetramisol + bitinol; tetramisol + bitinol; tetramisol + bitinol; tetramisol + bitinol; tetramisol + bitinol; tetramisol + bitinol; 
-- levamisol + rafoxanid + Co + Se; levamisol + rafoxanid + Co + Se; levamisol + rafoxanid + Co + Se; levamisol + rafoxanid + Co + Se; levamisol + rafoxanid + Co + Se; levamisol + rafoxanid + Co + Se; levamisol + rafoxanid + Co + Se; levamisol + rafoxanid + Co + Se; 
-- tiabendazol + febantel + Co + Se;tiabendazol + febantel + Co + Se;tiabendazol + febantel + Co + Se;tiabendazol + febantel + Co + Se;tiabendazol + febantel + Co + Se;tiabendazol + febantel + Co + Se;tiabendazol + febantel + Co + Se;tiabendazol + febantel + Co + Se;
-- morantel + dietilcarbamazinamorantel + dietilcarbamazinamorantel + dietilcarbamazinamorantel + dietilcarbamazinamorantel + dietilcarbamazinamorantel + dietilcarbamazinamorantel + dietilcarbamazinamorantel + dietilcarbamazina;;;;;;;;
-- mebendazol + ticlorfon;mebendazol + ticlorfon;mebendazol + ticlorfon;mebendazol + ticlorfon;mebendazol + ticlorfon;mebendazol + ticlorfon;mebendazol + ticlorfon;mebendazol + ticlorfon;
-- pirantel + oxantel;  pirantel + oxantel;  pirantel + oxantel;  pirantel + oxantel;  pirantel + oxantel;  pirantel + oxantel;  pirantel + oxantel;  pirantel + oxantel;  
-- oxibendazol + niclosamidoxibendazol + niclosamidoxibendazol + niclosamidoxibendazol + niclosamidoxibendazol + niclosamidoxibendazol + niclosamidoxibendazol + niclosamidoxibendazol + niclosamid........
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CombinaCombinaţţii uzuale de antihelminticeii uzuale de antihelmintice (du(după Branderpă Brander, 1991), 1991)

CâineNematodeThenium+Piperazina (sinergism)

CâineNematode, CestodeToluen+Diclorofen

CâineNematode, CestodePirantel+Epsiprantel

CâineNematode, CestodeFebantel+Praziquantel 

CâineNematode, inclusiv AncylostomaPirantel+Oxantel

PorcNematode, Tiofanat+Piperazina

CalNematode, inclusiv AscarisTiabendazol+Piperazina

CalNematode, Febantel+Triclorfon

CalNematode, Mebendazol+Triclorfon

RumegătoareNematode, inclusiv formele pulmonareMorantel+Dietilcarbamazina

OaieNematode, ClostridiaLEV + Vaccin anticlostridian

RumegătoareNematode, deficienţa în microelementeTiabendazol+Co

RumegătoareNematode, deficienţa în microelementeFebantel+Co+Se

RumegătoareNematode, deficienţa în microelementeFenbendazol+Co+Se

RumegătoareNematode, trematode adulte, deficienţa microelementeAlbendazol+Co

RumegătoareNematode, trematode adulte, deficienţa microelementeOxibendazol+Rafoxanid+Co

RumegătoareNematode, trematode adulte, deficienţa microelementeLevamisol+Oxiclozanid+Co+Se

OaieNematode, trematode adulteTiofanat+Brotianid

RumegătoareNematode, trematode adulteTetramisol+Bitionol

RumegătoareNematode, trematode adulteTiabendazol+Rafoxanid

RumegătoareNematode, trematode adulteIvermectină+Clorsulon

Specia tintăActivitatea Combinaţia



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Activitatea consacrată a altor 

antihelmintice

(după Brander, 1991)

Arecolina
Paromomicina

Cestode (câini şi pisici)

TiacetarsamidaNematode (Ancylostoma)

Nidanthel
Ticarbodina
Uredophos

Nematode şi cestode (câini şi pisici)

Diphetarsona
Dithiazanina
Vincophos

Nematode  (Trichuris)

Amidatel
Butamisol

Nematode (câini şi pisici)

Coumaphos
Fenclorphos
Fosfirat
Naftalophos

Nematode (cabaline, animale
companie)

Bephenium
Methitidina

Nematode (rumegătoare)

Bitional
Bromophenophos
Bromoxanid
Brotianid
Tetraclorura de carbon
Clioxanid
Diclorofenol
Hexacloretan
Menichlofolan
Metrifonat
Resorantel
Tribromsalocilanilida

Trematode adulte hepatice  
(rumegătoare)

Substanta activăUzul consacrat



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®Source: 
http://www.crtkyneton.com.au/animalhealth/drench/cydectinfluke0002.jpg
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Sisteme de eliberare pt. ABZSisteme de eliberare pt. ABZSisteme de eliberare pt. ABZSisteme de eliberare pt. ABZSisteme de eliberare pt. ABZSisteme de eliberare pt. ABZSisteme de eliberare pt. ABZSisteme de eliberare pt. ABZ

Proftril bolusProftril bolusProftril bolusProftril bolusProftril bolusProftril bolusProftril bolusProftril bolus

-- bol, cilindric,bol, cilindric,bol, cilindric,bol, cilindric,bol, cilindric,bol, cilindric,bol, cilindric,bol, cilindric,                
-- corespunzătoare la corespunzătoare la corespunzătoare la corespunzătoare la corespunzătoare la corespunzătoare la corespunzătoare la corespunzătoare la: : : : : : : : 3,85g3,85g3,85g3,85g3,85g3,85g3,85g3,85g ABZ pt. ovine ABZ pt. ovine ABZ pt. ovine ABZ pt. ovine ABZ pt. ovine ABZ pt. ovine ABZ pt. ovine ABZ pt. ovine şşşşşşşşi i i i i i i i 18,44g 18,44g 18,44g 18,44g 18,44g 18,44g 18,44g 18,44g pt. bovine.pt. bovine.pt. bovine.pt. bovine.pt. bovine.pt. bovine.pt. bovine.pt. bovine.
-- îîîîîîîîn n n n n n n n mediu acidmediu acidmediu acidmediu acidmediu acidmediu acidmediu acidmediu acid operculul solubilizează  operculul solubilizează  operculul solubilizează  operculul solubilizează  operculul solubilizează  operculul solubilizează  operculul solubilizează  operculul solubilizează = pune = pune = pune = pune = pune = pune = pune = pune îîîîîîîîn contact primul n contact primul n contact primul n contact primul n contact primul n contact primul n contact primul n contact primul 
comprimat de albendazol. comprimat de albendazol. comprimat de albendazol. comprimat de albendazol. comprimat de albendazol. comprimat de albendazol. comprimat de albendazol. comprimat de albendazol. 
-- longevitate de longevitate de longevitate de longevitate de longevitate de longevitate de longevitate de longevitate de trei luni.trei luni.trei luni.trei luni.trei luni.trei luni.trei luni.trei luni.

1 .1 .1 .1 . Sisteme deSisteme deSisteme deSisteme deSisteme deSisteme deSisteme deSisteme de eliberare continuă eliberare continuă eliberare continuă eliberare continuă eliberare continuă eliberare continuă eliberare continuă eliberare continuă
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Sistemul de eliberare continuă pentru Sistemul de eliberare continuă pentru Sistemul de eliberare continuă pentru Sistemul de eliberare continuă pentru Sistemul de eliberare continuă pentru Sistemul de eliberare continuă pentru Sistemul de eliberare continuă pentru Sistemul de eliberare continuă pentru morantel tartratmorantel tartratmorantel tartratmorantel tartratmorantel tartratmorantel tartratmorantel tartratmorantel tartrat

Paratect Paratect Paratect Paratect Paratect Paratect Paratect Paratect (Pfizer) (Pfizer) 
-- primul bol cu eliberare continuă primul bol cu eliberare continuă primul bol cu eliberare continuă primul bol cu eliberare continuă primul bol cu eliberare continuă primul bol cu eliberare continuă primul bol cu eliberare continuă primul bol cu eliberare continuă şşşşşşşşi coni coni coni coni coni coni coni conŃŃŃŃŃŃŃŃine morantel tartrat.ine morantel tartrat.ine morantel tartrat.ine morantel tartrat.ine morantel tartrat.ine morantel tartrat.ine morantel tartrat.ine morantel tartrat.

-- dizolvare lentădizolvare lentădizolvare lentădizolvare lentădizolvare lentădizolvare lentădizolvare lentădizolvare lentă progresivă a morantelului  progresivă a morantelului  progresivă a morantelului  progresivă a morantelului  progresivă a morantelului  progresivă a morantelului  progresivă a morantelului  progresivă a morantelului 

-- asigură protecasigură protecasigură protecasigură protecasigură protecasigură protecasigură protecasigură protecŃŃŃŃŃŃŃŃie animalului ie animalului ie animalului ie animalului ie animalului ie animalului ie animalului ie animalului îîîîîîîîntre ntre ntre ntre ntre ntre ntre ntre 60 60 60 60 60 60 60 60 şşşşşşşşi 80 de zile.i 80 de zile.i 80 de zile.i 80 de zile.i 80 de zile.i 80 de zile.i 80 de zile.i 80 de zile.
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Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă a ivermectinelora ivermectinelora ivermectinelora ivermectinelora ivermectinelora ivermectinelora ivermectinelora ivermectinelor

EnzecEnzecEnzecEnzecEnzecEnzecEnzecEnzec şşi i AlzetAlzetAlzetAlzetAlzetAlzetAlzetAlzet-------- OsmoticOsmoticOsmoticOsmoticOsmoticOsmoticOsmoticOsmotic--------pumppumppumppumppumppumppumppump (MSD)(MSD)

constituit dintrconstituit dintrconstituit dintrconstituit dintrconstituit dintrconstituit dintrconstituit dintrconstituit dintr--------un rezervor care un rezervor care un rezervor care un rezervor care un rezervor care un rezervor care un rezervor care un rezervor care conconconconconconconconţţţţţţţţine soluine soluine soluine soluine soluine soluine soluine soluţţţţţţţţie micelară de ie micelară de ie micelară de ie micelară de ie micelară de ie micelară de ie micelară de ie micelară de 
ivomecivomecivomecivomecivomecivomecivomecivomec şşşşşşşşi o i o i o i o i o i o i o i o veziculă permeabilă la apăveziculă permeabilă la apăveziculă permeabilă la apăveziculă permeabilă la apăveziculă permeabilă la apăveziculă permeabilă la apăveziculă permeabilă la apăveziculă permeabilă la apă îîîîîîîîn care se află o solun care se află o solun care se află o solun care se află o solun care se află o solun care se află o solun care se află o solun care se află o soluŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie 
conc. (osmolaritate mare) sub presiune (pompa). conc. (osmolaritate mare) sub presiune (pompa). conc. (osmolaritate mare) sub presiune (pompa). conc. (osmolaritate mare) sub presiune (pompa). conc. (osmolaritate mare) sub presiune (pompa). conc. (osmolaritate mare) sub presiune (pompa). conc. (osmolaritate mare) sub presiune (pompa). conc. (osmolaritate mare) sub presiune (pompa). 

Pătrunderea apeiPătrunderea apeiPătrunderea apeiPătrunderea apeiPătrunderea apeiPătrunderea apeiPătrunderea apeiPătrunderea apei îîîîîîîîn pompă n pompă n pompă n pompă n pompă n pompă n pompă n pompă (vezicula)(vezicula)(vezicula)(vezicula)(vezicula)(vezicula)(vezicula)(vezicula) = = = = = = = = va mări volumulva mări volumulva mări volumulva mări volumulva mări volumulva mări volumulva mări volumulva mări volumul = = = = = = = = 
compresia compresia compresia compresia compresia compresia compresia compresia asupra rezervorului de ivomec = asupra rezervorului de ivomec = asupra rezervorului de ivomec = asupra rezervorului de ivomec = asupra rezervorului de ivomec = asupra rezervorului de ivomec = asupra rezervorului de ivomec = asupra rezervorului de ivomec = eliberaeliberaeliberaeliberaeliberaeliberaeliberaelibera îîîîîîîîn mediul n mediul n mediul n mediul n mediul n mediul n mediul n mediul 
ruminal (prin por) ruminal (prin por) ruminal (prin por) ruminal (prin por) ruminal (prin por) ruminal (prin por) ruminal (prin por) ruminal (prin por) substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃa activăa activăa activăa activăa activăa activăa activăa activă. . . . . . . . 
Dozele:Dozele:Dozele:Dozele:Dozele:Dozele:Dozele:Dozele: determinate de concentradeterminate de concentradeterminate de concentradeterminate de concentradeterminate de concentradeterminate de concentradeterminate de concentradeterminate de concentraŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃiei din veziculăiei din veziculăiei din veziculăiei din veziculăiei din veziculăiei din veziculăiei din veziculăiei din veziculă........
dozele eliberate pe dozele eliberate pe dozele eliberate pe dozele eliberate pe dozele eliberate pe dozele eliberate pe dozele eliberate pe dozele eliberate pe durata adurata adurata adurata adurata adurata adurata adurata a 40 de zile40 de zile40 de zile40 de zile40 de zile40 de zile40 de zile40 de zile au fost cuprinse au fost cuprinse au fost cuprinse au fost cuprinse au fost cuprinse au fost cuprinse au fost cuprinse au fost cuprinse îîîîîîîîntre: ntre: ntre: ntre: ntre: ntre: ntre: ntre: 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 -------- 16, 6 16, 6 16, 6 16, 6 16, 6 16, 6 16, 6 16, 6 -------- 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 şşşşşşşşi 33,7 i 33,7 i 33,7 i 33,7 i 33,7 i 33,7 i 33,7 i 33,7 µµµµµµµµg/kgc./zi,g/kgc./zi,g/kgc./zi,g/kgc./zi,g/kgc./zi,g/kgc./zi,g/kgc./zi,g/kgc./zi,        
-- corespunzător  corespunzător  corespunzător  corespunzător  corespunzător  corespunzător  corespunzător  corespunzător concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraŃŃŃŃŃŃŃŃiilor plasmatice:iilor plasmatice:iilor plasmatice:iilor plasmatice:iilor plasmatice:iilor plasmatice:iilor plasmatice:iilor plasmatice: 5, 9, 12, 17 mg/ml5, 9, 12, 17 mg/ml5, 9, 12, 17 mg/ml5, 9, 12, 17 mg/ml5, 9, 12, 17 mg/ml5, 9, 12, 17 mg/ml5, 9, 12, 17 mg/ml5, 9, 12, 17 mg/ml



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Sistemul de eliberare continuă ptSistemul de eliberare continuă ptSistemul de eliberare continuă ptSistemul de eliberare continuă ptSistemul de eliberare continuă ptSistemul de eliberare continuă ptSistemul de eliberare continuă ptSistemul de eliberare continuă pt. . . . . . . . oxfendazol oxfendazol oxfendazol oxfendazol oxfendazol oxfendazol oxfendazol oxfendazol (OFZ)(OFZ)

Synanthic multidose bolusSynanthic multidose bolusSynanthic multidose bolusSynanthic multidose bolusSynanthic multidose bolusSynanthic multidose bolusSynanthic multidose bolusSynanthic multidose bolus (Pitman Moore)(Pitman Moore)
-- se aseamănă  se aseamănă  se aseamănă  se aseamănă  se aseamănă  se aseamănă  se aseamănă  se aseamănă îîîîîîîîn principiu cu sistemul Proftril n principiu cu sistemul Proftril n principiu cu sistemul Proftril n principiu cu sistemul Proftril n principiu cu sistemul Proftril n principiu cu sistemul Proftril n principiu cu sistemul Proftril n principiu cu sistemul Proftril (ABZ),(ABZ),

-- asigurăasigurăasigurăasigurăasigurăasigurăasigurăasigură:::::::: OFZ OFZ OFZ OFZ OFZ OFZ OFZ OFZ 0,250,250,250,250,250,250,250,25--------0,50 mg /kgc.0,50 mg /kgc.0,50 mg /kgc.0,50 mg /kgc.0,50 mg /kgc.0,50 mg /kgc.0,50 mg /kgc.0,50 mg /kgc. pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru 40 de zile.40 de zile.40 de zile.40 de zile.40 de zile.40 de zile.40 de zile.40 de zile.

-- după administrarea a două boluri la interval de  după administrarea a două boluri la interval de  după administrarea a două boluri la interval de  după administrarea a două boluri la interval de  după administrarea a două boluri la interval de  după administrarea a două boluri la interval de  după administrarea a două boluri la interval de  după administrarea a două boluri la interval de 40 de40 de40 de40 de40 de40 de40 de40 de zile  zile  zile  zile  zile  zile  zile  zile 
efectul a durat până efectul a durat până efectul a durat până efectul a durat până efectul a durat până efectul a durat până efectul a durat până efectul a durat până la 114zilela 114zilela 114zilela 114zilela 114zilela 114zilela 114zilela 114zile după administrare după administrare după administrare după administrare după administrare după administrare după administrare după administrare. . . . . . . . 

-- folosirea bolurilor a fost folosirea bolurilor a fost folosirea bolurilor a fost folosirea bolurilor a fost folosirea bolurilor a fost folosirea bolurilor a fost folosirea bolurilor a fost folosirea bolurilor a fost net favorabilănet favorabilănet favorabilănet favorabilănet favorabilănet favorabilănet favorabilănet favorabilă administrării oraleadministrării oraleadministrării oraleadministrării oraleadministrării oraleadministrării oraleadministrării oraleadministrării orale

(tip drench)(tip drench)(tip drench)(tip drench)(tip drench)(tip drench)(tip drench)(tip drench) cu acelacu acelacu acelacu acelacu acelacu acelacu acelacu acelaşşşşşşşşi produs (smz fiind 50i produs (smz fiind 50i produs (smz fiind 50i produs (smz fiind 50i produs (smz fiind 50i produs (smz fiind 50i produs (smz fiind 50i produs (smz fiind 50--------70% mai mare).70% mai mare).70% mai mare).70% mai mare).70% mai mare).70% mai mare).70% mai mare).70% mai mare).



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă pentru levamisolpentru levamisolpentru levamisolpentru levamisolpentru levamisolpentru levamisolpentru levamisolpentru levamisol

Cronominthic bolusCronominthic bolusCronominthic bolusCronominthic bolusCronominthic bolusCronominthic bolusCronominthic bolusCronominthic bolus (Virbac)(Virbac)

-- bol cilindricbol cilindricbol cilindricbol cilindricbol cilindricbol cilindricbol cilindricbol cilindric ( ( ( ( ( ( ( (perete constituit din polimeri) perete constituit din polimeri) perete constituit din polimeri) perete constituit din polimeri) perete constituit din polimeri) perete constituit din polimeri) perete constituit din polimeri) perete constituit din polimeri) 
-- asigură  asigură  asigură  asigură  asigură  asigură  asigură  asigură difuziunea continuădifuziunea continuădifuziunea continuădifuziunea continuădifuziunea continuădifuziunea continuădifuziunea continuădifuziunea continuă a levamisolului a levamisolului a levamisolului a levamisolului a levamisolului a levamisolului a levamisolului a levamisolului îîîîîîîîncorporat.ncorporat.ncorporat.ncorporat.ncorporat.ncorporat.ncorporat.ncorporat.
-- concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraŃŃŃŃŃŃŃŃia antihelminticuluiia antihelminticuluiia antihelminticuluiia antihelminticuluiia antihelminticuluiia antihelminticuluiia antihelminticuluiia antihelminticului = = = = = = = = îîîîîîîîn raport cu cantitatea de n raport cu cantitatea de n raport cu cantitatea de n raport cu cantitatea de n raport cu cantitatea de n raport cu cantitatea de n raport cu cantitatea de n raport cu cantitatea de 
antiparazitar antiparazitar antiparazitar antiparazitar antiparazitar antiparazitar antiparazitar antiparazitar eliberată zilniceliberată zilniceliberată zilniceliberată zilniceliberată zilniceliberată zilniceliberată zilniceliberată zilnic şşşşşşşşi cu durata tratamentului dorit. i cu durata tratamentului dorit. i cu durata tratamentului dorit. i cu durata tratamentului dorit. i cu durata tratamentului dorit. i cu durata tratamentului dorit. i cu durata tratamentului dorit. i cu durata tratamentului dorit. 
-- sistemul va fi administrat cu sistemul va fi administrat cu sistemul va fi administrat cu sistemul va fi administrat cu sistemul va fi administrat cu sistemul va fi administrat cu sistemul va fi administrat cu sistemul va fi administrat cu cinci săptcinci săptcinci săptcinci săptcinci săptcinci săptcinci săptcinci săpt........ îîîîîîîînaintea aparinaintea aparinaintea aparinaintea aparinaintea aparinaintea aparinaintea aparinaintea apariŃŃŃŃŃŃŃŃiei iei iei iei iei iei iei iei 
bronbronbronbronbronbronbronbronşşşşşşşşitelor verminoase, animitelor verminoase, animitelor verminoase, animitelor verminoase, animitelor verminoase, animitelor verminoase, animitelor verminoase, animitelor verminoase, animalele purtătoare de boluri nu mai alele purtătoare de boluri nu mai alele purtătoare de boluri nu mai alele purtătoare de boluri nu mai alele purtătoare de boluri nu mai alele purtătoare de boluri nu mai alele purtătoare de boluri nu mai alele purtătoare de boluri nu mai 
necesită intervennecesită intervennecesită intervennecesită intervennecesită intervennecesită intervennecesită intervennecesită intervenŃŃŃŃŃŃŃŃii terapeutice ii terapeutice ii terapeutice ii terapeutice ii terapeutice ii terapeutice ii terapeutice ii terapeutice îîîîîîîîn cursul sezonului de păn cursul sezonului de păn cursul sezonului de păn cursul sezonului de păn cursul sezonului de păn cursul sezonului de păn cursul sezonului de păn cursul sezonului de păşşşşşşşşunat.unat.unat.unat.unat.unat.unat.unat.



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă pentru ivomec: pentru ivomec: pentru ivomec: pentru ivomec: pentru ivomec: pentru ivomec: pentru ivomec: pentru ivomec: 

Ivomec SR Bolus Ivomec SR Bolus Ivomec SR Bolus Ivomec SR Bolus Ivomec SR Bolus Ivomec SR Bolus Ivomec SR Bolus Ivomec SR Bolus ((Merial)Merial)

-- cel cel cel cel cel cel cel cel mai noumai noumai noumai noumai noumai noumai noumai nou dintre sistemele de eliberare continuă  dintre sistemele de eliberare continuă  dintre sistemele de eliberare continuă  dintre sistemele de eliberare continuă  dintre sistemele de eliberare continuă  dintre sistemele de eliberare continuă  dintre sistemele de eliberare continuă  dintre sistemele de eliberare continuă 

-- asigurăasigurăasigurăasigurăasigurăasigurăasigurăasigură: : : : : : : : 12 mg12 mg12 mg12 mg12 mg12 mg12 mg12 mg ivermectină ivermectină ivermectină ivermectină ivermectină ivermectină ivermectină ivermectină/zi, timp de /zi, timp de /zi, timp de /zi, timp de /zi, timp de /zi, timp de /zi, timp de /zi, timp de 135 de zile,135 de zile,135 de zile,135 de zile,135 de zile,135 de zile,135 de zile,135 de zile,

-- preventiv preventiv preventiv preventiv preventiv preventiv preventiv preventiv şşşşşşşşi curativ i curativ i curativ i curativ i curativ i curativ i curativ i curativ îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: nematodoze, nematodoze, nematodoze, nematodoze, nematodoze, nematodoze, nematodoze, nematodoze, păduchipăduchipăduchipăduchipăduchipăduchipăduchipăduchi şşşşşşşşi i i i i i i i căpucăpucăpucăpucăpucăpucăpucăpuşşşşşşşşe la bovinee la bovinee la bovinee la bovinee la bovinee la bovinee la bovinee la bovine



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă Sistemul de eliberare continuă pentru fenbendazolpentru fenbendazolpentru fenbendazolpentru fenbendazolpentru fenbendazolpentru fenbendazolpentru fenbendazolpentru fenbendazol

Panacur Bolus Panacur Bolus Panacur Bolus Panacur Bolus Panacur Bolus Panacur Bolus Panacur Bolus Panacur Bolus (Hoechst Roussel) (Hoechst Roussel) 
-- asigură asigură asigură asigură asigură asigură asigură asigură 0,20,20,20,20,20,20,20,2--------0,4mg/kgc/zi 0,4mg/kgc/zi 0,4mg/kgc/zi 0,4mg/kgc/zi 0,4mg/kgc/zi 0,4mg/kgc/zi 0,4mg/kgc/zi 0,4mg/kgc/zi 

-- este este este este este este este este activactivactivactivactivactivactivactiv timp de timp de timp de timp de timp de timp de timp de timp de 140 zile140 zile140 zile140 zile140 zile140 zile140 zile140 zile după administrare după administrare după administrare după administrare după administrare după administrare după administrare după administrare........

-- prevenprevenprevenprevenprevenprevenprevenprevenŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia şşşşşşşşi terapia infestai terapia infestai terapia infestai terapia infestai terapia infestai terapia infestai terapia infestai terapia infestaŃŃŃŃŃŃŃŃiilor cu iilor cu iilor cu iilor cu iilor cu iilor cu iilor cu iilor cu nematode la bovinenematode la bovinenematode la bovinenematode la bovinenematode la bovinenematode la bovinenematode la bovinenematode la bovine



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

-- cele mai noi realizări  cele mai noi realizări  cele mai noi realizări  cele mai noi realizări  cele mai noi realizări  cele mai noi realizări  cele mai noi realizări  cele mai noi realizări îîîîîîîîn domeniu, n domeniu, n domeniu, n domeniu, n domeniu, n domeniu, n domeniu, n domeniu, 

-- reprezentate de: reprezentate de: reprezentate de: reprezentate de: reprezentate de: reprezentate de: reprezentate de: reprezentate de: 

-- Bolul electronicBolul electronicBolul electronicBolul electronicBolul electronicBolul electronicBolul electronicBolul electronic şşşşşşşşi i i i i i i i 

-- Sistemul Repidose (Autoworm).Sistemul Repidose (Autoworm).Sistemul Repidose (Autoworm).Sistemul Repidose (Autoworm).Sistemul Repidose (Autoworm).Sistemul Repidose (Autoworm).Sistemul Repidose (Autoworm).Sistemul Repidose (Autoworm).

2.2.2.2.2.2.2.2. Sistemele de Sistemele de Sistemele de Sistemele de Sistemele de Sistemele de Sistemele de Sistemele de eliberare periodică programatăeliberare periodică programatăeliberare periodică programatăeliberare periodică programatăeliberare periodică programatăeliberare periodică programatăeliberare periodică programatăeliberare periodică programată



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Bolul electronic Bolul electronic Bolul electronic Bolul electronic Bolul electronic Bolul electronic Bolul electronic Bolul electronic 
Intra Ruminal Pulse Release Electronic Device (IPRED)Intra Ruminal Pulse Release Electronic Device (IPRED)

-- format dintrformat dintrformat dintrformat dintrformat dintrformat dintrformat dintrformat dintr--------un un un un un un un un îîîîîîîînvelinvelinvelinvelinvelinvelinvelinvelişşşşşşşş nedegradabil nedegradabil nedegradabil nedegradabil nedegradabil nedegradabil nedegradabil nedegradabil şşşşşşşşi două minibateriii două minibateriii două minibateriii două minibateriii două minibateriii două minibateriii două minibateriii două minibaterii........
-- are are are are are are are are trei compartimentetrei compartimentetrei compartimentetrei compartimentetrei compartimentetrei compartimentetrei compartimentetrei compartimente, fiecare prezentând , fiecare prezentând , fiecare prezentând , fiecare prezentând , fiecare prezentând , fiecare prezentând , fiecare prezentând , fiecare prezentând șșșșșșșși un opercul i un opercul i un opercul i un opercul i un opercul i un opercul i un opercul i un opercul 
termosensibil termosensibil termosensibil termosensibil termosensibil termosensibil termosensibil termosensibil şşşşşşşşi o rezisteni o rezisteni o rezisteni o rezisteni o rezisteni o rezisteni o rezisteni o rezistenŃŃŃŃŃŃŃŃă cu ă cu ă cu ă cu ă cu ă cu ă cu ă cu doi electrozi. doi electrozi. doi electrozi. doi electrozi. doi electrozi. doi electrozi. doi electrozi. doi electrozi. 

-- fiecare compartiment confiecare compartiment confiecare compartiment confiecare compartiment confiecare compartiment confiecare compartiment confiecare compartiment confiecare compartiment conŃŃŃŃŃŃŃŃine ine ine ine ine ine ine ine 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g 2g albendazol.albendazol.albendazol.albendazol.albendazol.albendazol.albendazol.albendazol.

-- prin prin prin prin prin prin prin prin îîîîîîîîncălzirea rezistenncălzirea rezistenncălzirea rezistenncălzirea rezistenncălzirea rezistenncălzirea rezistenncălzirea rezistenncălzirea rezistenŃŃŃŃŃŃŃŃei ei ei ei ei ei ei ei se elibereazăse elibereazăse elibereazăse elibereazăse elibereazăse elibereazăse elibereazăse eliberează brusc CObrusc CObrusc CObrusc CObrusc CObrusc CObrusc CObrusc CO22222222 sau NOsau NOsau NOsau NOsau NOsau NOsau NOsau NO22222222 = = = = = = = = 
explozia explozia explozia explozia explozia explozia explozia explozia operculului, operculului, operculului, operculului, operculului, operculului, operculului, operculului, 

-- asigură asigură asigură asigură asigură asigură asigură asigură eliberarea albendazoluluieliberarea albendazoluluieliberarea albendazoluluieliberarea albendazoluluieliberarea albendazoluluieliberarea albendazoluluieliberarea albendazoluluieliberarea albendazolului la: la: la: la: la: la: la: la: 21, 6221, 6221, 6221, 6221, 6221, 6221, 6221, 62 şşşşşşşşi i i i i i i i 90 de zile.90 de zile.90 de zile.90 de zile.90 de zile.90 de zile.90 de zile.90 de zile.



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Oxfendazole Pulsed Release Bolus Oxfendazole Pulsed Release Bolus Oxfendazole Pulsed Release Bolus Oxfendazole Pulsed Release Bolus Oxfendazole Pulsed Release Bolus Oxfendazole Pulsed Release Bolus Oxfendazole Pulsed Release Bolus Oxfendazole Pulsed Release Bolus 
Autoworm Autoworm Autoworm Autoworm Autoworm Autoworm Autoworm Autoworm (Pitman Moore)(Pitman Moore)

-- se bazează pe  se bazează pe  se bazează pe  se bazează pe  se bazează pe  se bazează pe  se bazează pe  se bazează pe principiul principiul principiul principiul principiul principiul principiul principiul eroziunii progresiveeroziunii progresiveeroziunii progresiveeroziunii progresiveeroziunii progresiveeroziunii progresiveeroziunii progresiveeroziunii progresive şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- cilindru cilindru cilindru cilindru cilindru cilindru cilindru cilindru 19/2,5 cm19/2,5 cm19/2,5 cm19/2,5 cm19/2,5 cm19/2,5 cm19/2,5 cm19/2,5 cm de de de de de de de de 130g 130g 130g 130g 130g 130g 130g 130g constituit dintrconstituit dintrconstituit dintrconstituit dintrconstituit dintrconstituit dintrconstituit dintrconstituit dintr--------o tijă de Mg o tijă de Mg o tijă de Mg o tijă de Mg o tijă de Mg o tijă de Mg o tijă de Mg o tijă de Mg 
parcursă pe toată lungimea sa de un inel de oparcursă pe toată lungimea sa de un inel de oparcursă pe toată lungimea sa de un inel de oparcursă pe toată lungimea sa de un inel de oparcursă pe toată lungimea sa de un inel de oparcursă pe toată lungimea sa de un inel de oparcursă pe toată lungimea sa de un inel de oparcursă pe toată lungimea sa de un inel de oŃŃŃŃŃŃŃŃel el el el el el el el 
-- îîîîîîîîmpărmpărmpărmpărmpărmpărmpărmpărŃŃŃŃŃŃŃŃit it it it it it it it îîîîîîîîn n n n n n n n cinci compartimentecinci compartimentecinci compartimentecinci compartimentecinci compartimentecinci compartimentecinci compartimentecinci compartimente circulare din clorură de  circulare din clorură de  circulare din clorură de  circulare din clorură de  circulare din clorură de  circulare din clorură de  circulare din clorură de  circulare din clorură de 
polivinil = polivinil = polivinil = polivinil = polivinil = polivinil = polivinil = polivinil = fiecare compartiment:fiecare compartiment:fiecare compartiment:fiecare compartiment:fiecare compartiment:fiecare compartiment:fiecare compartiment:fiecare compartiment: 750mg OFZ.750mg OFZ.750mg OFZ.750mg OFZ.750mg OFZ.750mg OFZ.750mg OFZ.750mg OFZ.
-- pe efectul pe efectul pe efectul pe efectul pe efectul pe efectul pe efectul pe efectul pilei depilei depilei depilei depilei depilei depilei depilei de electroeroziune electroeroziune electroeroziune electroeroziune electroeroziune electroeroziune electroeroziune electroeroziune dintre sucul ruminal dintre sucul ruminal dintre sucul ruminal dintre sucul ruminal dintre sucul ruminal dintre sucul ruminal dintre sucul ruminal dintre sucul ruminal şşşşşşşşi i i i i i i i 
axa de magneziu, axa de magneziu, axa de magneziu, axa de magneziu, axa de magneziu, axa de magneziu, axa de magneziu, axa de magneziu, după după după după după după după după 3 3 3 3 3 3 3 3 săptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămâni de contact va deschide de contact va deschide de contact va deschide de contact va deschide de contact va deschide de contact va deschide de contact va deschide de contact va deschide 
primul din cele primul din cele primul din cele primul din cele primul din cele primul din cele primul din cele primul din cele cinci operculecinci operculecinci operculecinci operculecinci operculecinci operculecinci operculecinci opercule, permi, permi, permi, permi, permi, permi, permi, permiŃŃŃŃŃŃŃŃând astfel accesul ând astfel accesul ând astfel accesul ând astfel accesul ând astfel accesul ând astfel accesul ând astfel accesul ând astfel accesul 
substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃei active ei active ei active ei active ei active ei active ei active ei active îîîîîîîîn rumen.n rumen.n rumen.n rumen.n rumen.n rumen.n rumen.n rumen.        
-- eroziunea continua până  eroziunea continua până  eroziunea continua până  eroziunea continua până  eroziunea continua până  eroziunea continua până  eroziunea continua până  eroziunea continua până îîîîîîîîn ziua n ziua n ziua n ziua n ziua n ziua n ziua n ziua 124,124,124,124,124,124,124,124, operculele operculele operculele operculele operculele operculele operculele operculele 
deschizândudeschizândudeschizândudeschizândudeschizândudeschizândudeschizândudeschizându--------se la intervale medii de se la intervale medii de se la intervale medii de se la intervale medii de se la intervale medii de se la intervale medii de se la intervale medii de se la intervale medii de 23,5 zile.23,5 zile.23,5 zile.23,5 zile.23,5 zile.23,5 zile.23,5 zile.23,5 zile.
-- determină determină determină determină determină determină determină determină scăderea parazitismului gscăderea parazitismului gscăderea parazitismului gscăderea parazitismului gscăderea parazitismului gscăderea parazitismului gscăderea parazitismului gscăderea parazitismului g.i..i..i..i..i..i..i..i. (95% fa(95% fa(95% fa(95% fa(95% fa(95% fa(95% fa(95% faŃŃŃŃŃŃŃŃă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de 
OstertagiaOstertagiaOstertagiaOstertagiaOstertagiaOstertagiaOstertagiaOstertagia şşşşşşşşi i i i i i i i CooperiaCooperiaCooperiaCooperiaCooperiaCooperiaCooperiaCooperia), ), ), ), ), ), ), ), 
-- spor de greutate remarcabil.spor de greutate remarcabil.spor de greutate remarcabil.spor de greutate remarcabil.spor de greutate remarcabil.spor de greutate remarcabil.spor de greutate remarcabil.spor de greutate remarcabil.
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�� DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃii de imidazol ii de imidazol ii de imidazol ii de imidazol ii de imidazol ii de imidazol ii de imidazol ii de imidazol (imidazotiazolicele)(imidazotiazolicele)
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Tetramisolul  Tetramisolul  Tetramisolul  Tetramisolul  Tetramisolul  Tetramisolul  Tetramisolul  Tetramisolul  
-- asupra:asupra:asupra:asupra:asupra:asupra:asupra:asupra: nematozilor gastrointestinali nematozilor gastrointestinali nematozilor gastrointestinali nematozilor gastrointestinali nematozilor gastrointestinali nematozilor gastrointestinali nematozilor gastrointestinali nematozilor gastrointestinali şşşşşşşşi pulmonari.i pulmonari.i pulmonari.i pulmonari.i pulmonari.i pulmonari.i pulmonari.i pulmonari.        

-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, un amestec de , un amestec de , un amestec de , un amestec de , un amestec de , un amestec de , un amestec de , un amestec de doi izomeri opticdoi izomeri opticdoi izomeri opticdoi izomeri opticdoi izomeri opticdoi izomeri opticdoi izomeri opticdoi izomeri optic activi.activi.activi.activi.activi.activi.activi.activi.

-- absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia este rapidăeste rapidăeste rapidăeste rapidăeste rapidăeste rapidăeste rapidăeste rapidă........

-- aaaaaaaaccccccccŃŃŃŃŃŃŃŃiune: iune: iune: iune: iune: iune: iune: iune: blocareablocareablocareablocareablocareablocareablocareablocarea enzimelor enzimelor enzimelor enzimelor enzimelor enzimelor enzimelor enzimelor fumaratfumaratfumaratfumaratfumaratfumaratfumaratfumarat şşşşşşşşi succinat reductazai succinat reductazai succinat reductazai succinat reductazai succinat reductazai succinat reductazai succinat reductazai succinat reductaza

-- prin prin prin prin prin prin prin prin paralizia ireversibilăparalizia ireversibilăparalizia ireversibilăparalizia ireversibilăparalizia ireversibilăparalizia ireversibilăparalizia ireversibilăparalizia ireversibilă a viermilor a viermilor a viermilor a viermilor a viermilor a viermilor a viermilor a viermilor 

-- efect constatat efect constatat efect constatat efect constatat efect constatat efect constatat efect constatat efect constatat in vitroin vitroin vitroin vitroin vitroin vitroin vitroin vitro pe pe pe pe pe pe pe pe toate tipuriletoate tipuriletoate tipuriletoate tipuriletoate tipuriletoate tipuriletoate tipuriletoate tipurile de helminde helminde helminde helminde helminde helminde helminde helminŃŃŃŃŃŃŃŃi. i. i. i. i. i. i. i. 
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Spectru:Spectru:Spectru:Spectru:Spectru:Spectru:Spectru:Spectru:
La bovineLa bovineLa bovineLa bovineLa bovineLa bovineLa bovineLa bovine -------- activ faactiv faactiv faactiv faactiv faactiv faactiv faactiv faŃŃŃŃŃŃŃŃă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de ă de Ostertagia,Ostertagia,Ostertagia,Ostertagia,Ostertagia,Ostertagia,Ostertagia,Ostertagia, Trichostrongylus, Trichostrongylus, Trichostrongylus, Trichostrongylus, Trichostrongylus, Trichostrongylus, Trichostrongylus, Trichostrongylus, Cooperia,Cooperia,Cooperia,Cooperia,Cooperia,Cooperia,Cooperia,Cooperia,
BunostomumBunostomumBunostomumBunostomumBunostomumBunostomumBunostomumBunostomum, Strongyloides, , Strongyloides, , Strongyloides, , Strongyloides, , Strongyloides, , Strongyloides, , Strongyloides, , Strongyloides, Oesophagostomum,Oesophagostomum,Oesophagostomum,Oesophagostomum,Oesophagostomum,Oesophagostomum,Oesophagostomum,Oesophagostomum, DictyocaulusDictyocaulusDictyocaulusDictyocaulusDictyocaulusDictyocaulusDictyocaulusDictyocaulus
La ovineLa ovineLa ovineLa ovineLa ovineLa ovineLa ovineLa ovine -------- Haemonchus,Haemonchus,Haemonchus,Haemonchus,Haemonchus,Haemonchus,Haemonchus,Haemonchus, Cooperia, Cooperia, Cooperia, Cooperia, Cooperia, Cooperia, Cooperia, Cooperia, Nematodirus,Nematodirus,Nematodirus,Nematodirus,Nematodirus,Nematodirus,Nematodirus,Nematodirus, Strongyloides,Strongyloides,Strongyloides,Strongyloides,Strongyloides,Strongyloides,Strongyloides,Strongyloides,
Chabertia, Chabertia, Chabertia, Chabertia, Chabertia, Chabertia, Chabertia, Chabertia, Trichocephalus.Trichocephalus.Trichocephalus.Trichocephalus.Trichocephalus.Trichocephalus.Trichocephalus.Trichocephalus.
La suineLa suineLa suineLa suineLa suineLa suineLa suineLa suine -------- ascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridioză,,,,,,,, hiostrongilozăhiostrongilozăhiostrongilozăhiostrongilozăhiostrongilozăhiostrongilozăhiostrongilozăhiostrongiloză,,,,,,,, metastrongiloză metastrongiloză metastrongiloză metastrongiloză metastrongiloză metastrongiloză metastrongiloză metastrongiloză, , , , , , , , 
strongiloidozăstrongiloidozăstrongiloidozăstrongiloidozăstrongiloidozăstrongiloidozăstrongiloidozăstrongiloidoză,,,,,,,, trichocefaloză trichocefaloză trichocefaloză trichocefaloză trichocefaloză trichocefaloză trichocefaloză trichocefaloză, , , , , , , , esofagostomozăesofagostomozăesofagostomozăesofagostomozăesofagostomozăesofagostomozăesofagostomozăesofagostomoză........
La păsăriLa păsăriLa păsăriLa păsăriLa păsăriLa păsăriLa păsăriLa păsări -------- capilarioză capilarioză capilarioză capilarioză capilarioză capilarioză capilarioză capilarioză, , , , , , , , ascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridioză,,,,,,,, heterachidozăheterachidozăheterachidozăheterachidozăheterachidozăheterachidozăheterachidozăheterachidoză şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n 
amidostomozăamidostomozăamidostomozăamidostomozăamidostomozăamidostomozăamidostomozăamidostomoză la palmipede.la palmipede.la palmipede.la palmipede.la palmipede.la palmipede.la palmipede.la palmipede.
La cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabaline -------- Oxiuris, Oxiuris, Oxiuris, Oxiuris, Oxiuris, Oxiuris, Oxiuris, Oxiuris, Paraascaris.Paraascaris.Paraascaris.Paraascaris.Paraascaris.Paraascaris.Paraascaris.Paraascaris.
La carnasiereLa carnasiereLa carnasiereLa carnasiereLa carnasiereLa carnasiereLa carnasiereLa carnasiere -------- Toxascaris, Toxascaris, Toxascaris, Toxascaris, Toxascaris, Toxascaris, Toxascaris, Toxascaris, Toxocara,Toxocara,Toxocara,Toxocara,Toxocara,Toxocara,Toxocara,Toxocara, Uncinaria, Uncinaria, Uncinaria, Uncinaria, Uncinaria, Uncinaria, Uncinaria, Uncinaria, Ancylostoma,Ancylostoma,Ancylostoma,Ancylostoma,Ancylostoma,Ancylostoma,Ancylostoma,Ancylostoma,
Trichocephalus.Trichocephalus.Trichocephalus.Trichocephalus.Trichocephalus.Trichocephalus.Trichocephalus.Trichocephalus.
La rumegătoareLa rumegătoareLa rumegătoareLa rumegătoareLa rumegătoareLa rumegătoareLa rumegătoareLa rumegătoare -------- 15 15 15 15 15 15 15 15mg/kgc., amg/kgc., amg/kgc., amg/kgc., amg/kgc., amg/kgc., amg/kgc., amg/kgc., activă ctivă ctivă ctivă ctivă ctivă ctivă ctivă şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn dictiocaulozăn dictiocaulozăn dictiocaulozăn dictiocaulozăn dictiocaulozăn dictiocaulozăn dictiocaulozăn dictiocauloză........
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Levamisolul Levamisolul Levamisolul Levamisolul Levamisolul Levamisolul Levamisolul Levamisolul (LEV)(LEV)

-- forma levogiră forma levogiră forma levogiră forma levogiră forma levogiră forma levogiră forma levogiră forma levogiră a tetramisolului  a tetramisolului  a tetramisolului  a tetramisolului  a tetramisolului  a tetramisolului  a tetramisolului  a tetramisolului 
-- solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă, administrându, administrându, administrându, administrându, administrându, administrându, administrându, administrându--------se atât oral cât se atât oral cât se atât oral cât se atât oral cât se atât oral cât se atât oral cât se atât oral cât se atât oral cât şşşşşşşşi parenteral.i parenteral.i parenteral.i parenteral.i parenteral.i parenteral.i parenteral.i parenteral.
-- foarte eficacefoarte eficacefoarte eficacefoarte eficacefoarte eficacefoarte eficacefoarte eficacefoarte eficace asupra nematozilor, formele larvare asupra nematozilor, formele larvare asupra nematozilor, formele larvare asupra nematozilor, formele larvare asupra nematozilor, formele larvare asupra nematozilor, formele larvare asupra nematozilor, formele larvare asupra nematozilor, formele larvare şşşşşşşşi adulte.i adulte.i adulte.i adulte.i adulte.i adulte.i adulte.i adulte.
-- folosit cel mai des folosit cel mai des folosit cel mai des folosit cel mai des folosit cel mai des folosit cel mai des folosit cel mai des folosit cel mai des sub forma de sub forma de sub forma de sub forma de sub forma de sub forma de sub forma de sub forma de saresaresaresaresaresaresaresare clorhidrat,clorhidrat,clorhidrat,clorhidrat,clorhidrat,clorhidrat,clorhidrat,clorhidrat,
-- Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale: Decaris,Decaris,Decaris,Decaris,Decaris,Decaris,Decaris,Decaris, Paglisol,Paglisol,Paglisol,Paglisol,Paglisol,Paglisol,Paglisol,Paglisol, Nemisol,Nemisol,Nemisol,Nemisol,Nemisol,Nemisol,Nemisol,Nemisol, Anthelson.Anthelson.Anthelson.Anthelson.Anthelson.Anthelson.Anthelson.Anthelson.
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�� DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃii de tetrahidropirimidinăii de tetrahidropirimidinăii de tetrahidropirimidinăii de tetrahidropirimidinăii de tetrahidropirimidinăii de tetrahidropirimidinăii de tetrahidropirimidinăii de tetrahidropirimidină
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ÎÎÎÎÎÎÎÎn tratamentul curent se folosesc:n tratamentul curent se folosesc:n tratamentul curent se folosesc:n tratamentul curent se folosesc:n tratamentul curent se folosesc:n tratamentul curent se folosesc:n tratamentul curent se folosesc:n tratamentul curent se folosesc:
-- morantelul, morantelul, morantelul, morantelul, morantelul, morantelul, morantelul, morantelul, 
-- pirantelul,pirantelul,pirantelul,pirantelul,pirantelul,pirantelul,pirantelul,pirantelul,
-- oxantelul.oxantelul.oxantelul.oxantelul.oxantelul.oxantelul.oxantelul.oxantelul.

-- iiiiiiiininininininininiŃŃŃŃŃŃŃŃial,ial,ial,ial,ial,ial,ial,ial, pirantelul pirantelul pirantelul pirantelul pirantelul pirantelul pirantelul pirantelul ssssssss--------a produs sub forma sa: a produs sub forma sa: a produs sub forma sa: a produs sub forma sa: a produs sub forma sa: a produs sub forma sa: a produs sub forma sa: a produs sub forma sa: 
-- de sare tartratde sare tartratde sare tartratde sare tartratde sare tartratde sare tartratde sare tartratde sare tartrat ((((((((‘‘‘‘‘‘‘‘70) d70) d70) d70) d70) d70) d70) d70) după care a apărut upă care a apărut upă care a apărut upă care a apărut upă care a apărut upă care a apărut upă care a apărut upă care a apărut 
-- sarea pamoatsarea pamoatsarea pamoatsarea pamoatsarea pamoatsarea pamoatsarea pamoatsarea pamoat la rumegătoarela rumegătoarela rumegătoarela rumegătoarela rumegătoarela rumegătoarela rumegătoarela rumegătoare, , , , , , , , 
-- formele injectabileformele injectabileformele injectabileformele injectabileformele injectabileformele injectabileformele injectabileformele injectabile = = = = = = = = inactiveinactiveinactiveinactiveinactiveinactiveinactiveinactive fafafafafafafafaŃŃŃŃŃŃŃŃă de nematozii pulmonariă de nematozii pulmonariă de nematozii pulmonariă de nematozii pulmonariă de nematozii pulmonariă de nematozii pulmonariă de nematozii pulmonariă de nematozii pulmonari........
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Mod de acMod de acMod de acMod de acMod de acMod de acMod de acMod de acŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune::::::::
legat delegat delegat delegat delegat delegat delegat delegat de afectarea sistemului afectarea sistemului afectarea sistemului afectarea sistemului afectarea sistemului afectarea sistemului afectarea sistemului afectarea sistemului neuromuscularneuromuscularneuromuscularneuromuscularneuromuscularneuromuscularneuromuscularneuromuscular al viermilor al viermilor al viermilor al viermilor al viermilor al viermilor al viermilor al viermilor 
ducând laducând laducând laducând laducând laducând laducând laducând la:::::::: paralizie,paralizie,paralizie,paralizie,paralizie,paralizie,paralizie,paralizie, moartemoartemoartemoartemoartemoartemoartemoarte şşşşşşşşi expulzare.i expulzare.i expulzare.i expulzare.i expulzare.i expulzare.i expulzare.i expulzare.

Pamoatul Pamoatul Pamoatul Pamoatul Pamoatul Pamoatul Pamoatul Pamoatul ======== mai activmai activmai activmai activmai activmai activmai activmai activ şşşşşşşşi i i i i i i i mai utilizatmai utilizatmai utilizatmai utilizatmai utilizatmai utilizatmai utilizatmai utilizat îîîîîîîîn terapia curentăn terapia curentăn terapia curentăn terapia curentăn terapia curentăn terapia curentăn terapia curentăn terapia curentă. . . . . . . . 

Tartratul Tartratul Tartratul Tartratul Tartratul Tartratul Tartratul Tartratul ======== utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat îîîîîîîîn nematodoze, n nematodoze, n nematodoze, n nematodoze, n nematodoze, n nematodoze, n nematodoze, n nematodoze, dar mai eficacedar mai eficacedar mai eficacedar mai eficacedar mai eficacedar mai eficacedar mai eficacedar mai eficace îîîîîîîîn n n n n n n n 
strongiloză strongiloză strongiloză strongiloză strongiloză strongiloză strongiloză strongiloză şşşşşşşşi oxiurozăi oxiurozăi oxiurozăi oxiurozăi oxiurozăi oxiurozăi oxiurozăi oxiuroză la cabaline, la cabaline, la cabaline, la cabaline, la cabaline, la cabaline, la cabaline, la cabaline, îîîîîîîîn n n n n n n n ascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridiozăascaridioză la suine.la suine.la suine.la suine.la suine.la suine.la suine.la suine.

Efecte Efecte Efecte Efecte Efecte Efecte Efecte Efecte bunebunebunebunebunebunebunebune se obse obse obse obse obse obse obse obŃŃŃŃŃŃŃŃin in in in in in in in şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn trichinelozăn trichinelozăn trichinelozăn trichinelozăn trichinelozăn trichinelozăn trichinelozăn trichineloză!!!!!!!!

La La La La La La La La ovineovineovineovineovineovineovineovine şşşşşşşşi i i i i i i i bovinebovinebovinebovinebovinebovinebovinebovine,,,,,,,, efect asupra efect asupra efect asupra efect asupra efect asupra efect asupra efect asupra efect asupra tuturor nematozilor gtuturor nematozilor gtuturor nematozilor gtuturor nematozilor gtuturor nematozilor gtuturor nematozilor gtuturor nematozilor gtuturor nematozilor g........iiiiiiii........ cu cu cu cu cu cu cu cu 
eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate eficacitate mai micămai micămai micămai micămai micămai micămai micămai mică asupraasupraasupraasupraasupraasupraasupraasupra:::::::: Oesophagostomum Oesophagostomum Oesophagostomum Oesophagostomum Oesophagostomum Oesophagostomum Oesophagostomum Oesophagostomum şşşşşşşşi Chabertia. i Chabertia. i Chabertia. i Chabertia. i Chabertia. i Chabertia. i Chabertia. i Chabertia. 

Din cauza Din cauza Din cauza Din cauza Din cauza Din cauza Din cauza Din cauza activităactivităactivităactivităactivităactivităactivităactivităŃŃŃŃŃŃŃŃii colinergiceii colinergiceii colinergiceii colinergiceii colinergiceii colinergiceii colinergiceii colinergice (de tip nicotinic),(de tip nicotinic),(de tip nicotinic),(de tip nicotinic),(de tip nicotinic),(de tip nicotinic),(de tip nicotinic),(de tip nicotinic), tratamentul tratamentul tratamentul tratamentul tratamentul tratamentul tratamentul tratamentul 
cu cu cu cu cu cu cu cu pamoat pamoat pamoat pamoat pamoat pamoat pamoat pamoat nu se asociază cu terapia  cu organofosforicenu se asociază cu terapia  cu organofosforicenu se asociază cu terapia  cu organofosforicenu se asociază cu terapia  cu organofosforicenu se asociază cu terapia  cu organofosforicenu se asociază cu terapia  cu organofosforicenu se asociază cu terapia  cu organofosforicenu se asociază cu terapia  cu organofosforice!!!!!!!!

Se livrează Se livrează Se livrează Se livrează Se livrează Se livrează Se livrează Se livrează sub formăsub formăsub formăsub formăsub formăsub formăsub formăsub formă de de de de de de de de lichid lichid lichid lichid lichid lichid lichid lichid sau sau sau sau sau sau sau sau pulbere pulbere pulbere pulbere pulbere pulbere pulbere pulbere 5%.5%.5%.5%.5%.5%.5%.5%.



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Morantelul  Morantelul  Morantelul  Morantelul  Morantelul  Morantelul  Morantelul  Morantelul  

-- derivat metilatderivat metilatderivat metilatderivat metilatderivat metilatderivat metilatderivat metilatderivat metilat al pirantelulual pirantelulual pirantelulual pirantelulual pirantelulual pirantelulual pirantelulual pirantelului,i,i,i,i,i,i,i, utilizautilizautilizautilizautilizautilizautilizautilizat sub t sub t sub t sub t sub t sub t sub t sub forma sărurilorforma sărurilorforma sărurilorforma sărurilorforma sărurilorforma sărurilorforma sărurilorforma sărurilor
((((((((fumarat fumarat fumarat fumarat fumarat fumarat fumarat fumarat şşşşşşşşi i i i i i i i tartrattartrattartrattartrattartrattartrattartrattartrat). ). ). ). ). ). ). ). 
-- se folosese folosese folosese folosese folosese folosese folosese foloseşşşşşşşşte sub formă te sub formă te sub formă te sub formă te sub formă te sub formă te sub formă te sub formă de boluride boluride boluride boluride boluride boluride boluride boluri (Paratect bolus (Paratect bolus şşi Paratect flex)i Paratect flex)

-- asigurând asigurând asigurând asigurând asigurând asigurând asigurând asigurând protecprotecprotecprotecprotecprotecprotecprotecŃŃŃŃŃŃŃŃia antiparazitarăia antiparazitarăia antiparazitarăia antiparazitarăia antiparazitarăia antiparazitarăia antiparazitarăia antiparazitară pe o perioadă  pe o perioadă  pe o perioadă  pe o perioadă  pe o perioadă  pe o perioadă  pe o perioadă  pe o perioadă de de de de de de de de 90 zile90 zile90 zile90 zile90 zile90 zile90 zile90 zile
-- pppppppprodusulrodusulrodusulrodusulrodusulrodusulrodusulrodusul nunununununununu prezintă toxicitateprezintă toxicitateprezintă toxicitateprezintă toxicitateprezintă toxicitateprezintă toxicitateprezintă toxicitateprezintă toxicitate ((((((((xxxxxxxx 30 de ori30 de ori30 de ori30 de ori30 de ori30 de ori30 de ori30 de ori doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică)))))))),,,,,,,,
-- nu snu snu snu snu snu snu snu s--------au constatatau constatatau constatatau constatatau constatatau constatatau constatatau constatat efecte teratogene.efecte teratogene.efecte teratogene.efecte teratogene.efecte teratogene.efecte teratogene.efecte teratogene.efecte teratogene.
-- comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale: Ovihelm, Ovihelm, Ovihelm, Ovihelm, Ovihelm, Ovihelm, Ovihelm, Ovihelm, Bovhelm,Bovhelm,Bovhelm,Bovhelm,Bovhelm,Bovhelm,Bovhelm,Bovhelm, GlyoxGlyoxGlyoxGlyoxGlyoxGlyoxGlyoxGlyox (pentru suine)(pentru suine)(pentru suine)(pentru suine)(pentru suine)(pentru suine)(pentru suine)(pentru suine)



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

�� DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃii piridiniciii piridiniciii piridiniciii piridiniciii piridiniciii piridiniciii piridiniciii piridinici



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Metiridina  Metiridina  Metiridina  Metiridina  Metiridina  Metiridina  Metiridina  Metiridina  
-- lichid incolor miscibil lichid incolor miscibil lichid incolor miscibil lichid incolor miscibil lichid incolor miscibil lichid incolor miscibil lichid incolor miscibil lichid incolor miscibil îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, , , , , , , , 

-- bun solvent organic, nu administrat cu bun solvent organic, nu administrat cu bun solvent organic, nu administrat cu bun solvent organic, nu administrat cu bun solvent organic, nu administrat cu bun solvent organic, nu administrat cu bun solvent organic, nu administrat cu bun solvent organic, nu administrat cu obiecte de cauciuc!obiecte de cauciuc!obiecte de cauciuc!obiecte de cauciuc!obiecte de cauciuc!obiecte de cauciuc!obiecte de cauciuc!obiecte de cauciuc!

-- solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii sterile 90%sterile 90%sterile 90%sterile 90%sterile 90%sterile 90%sterile 90%sterile 90% ptptptptptptptpt........ administrare administrare administrare administrare administrare administrare administrare administrare ssssssss........cccccccc........ şşşşşşşşi i i i i i i i iiiiiiii........p.p.p.p.p.p.p.p.

-- foarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activ îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: nematodoze, eficacitate asupra adulnematodoze, eficacitate asupra adulnematodoze, eficacitate asupra adulnematodoze, eficacitate asupra adulnematodoze, eficacitate asupra adulnematodoze, eficacitate asupra adulnematodoze, eficacitate asupra adulnematodoze, eficacitate asupra adulŃŃŃŃŃŃŃŃilor ilor ilor ilor ilor ilor ilor ilor şşşşşşşşi i i i i i i i 
larvelor speciilor:larvelor speciilor:larvelor speciilor:larvelor speciilor:larvelor speciilor:larvelor speciilor:larvelor speciilor:larvelor speciilor: Trichostrongylus, Nematodirus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Ostertagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Ostertagia, 
Cooperia, Trichocephalus.Cooperia, Trichocephalus.Cooperia, Trichocephalus.Cooperia, Trichocephalus.Cooperia, Trichocephalus.Cooperia, Trichocephalus.Cooperia, Trichocephalus.Cooperia, Trichocephalus.

-- foarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activ îîîîîîîîn capilarioză la păsărin capilarioză la păsărin capilarioză la păsărin capilarioză la păsărin capilarioză la păsărin capilarioză la păsărin capilarioză la păsărin capilarioză la păsări........

-- Preparate:Preparate:Preparate:Preparate:Preparate:Preparate:Preparate:Preparate: Methyridin, ProminthicMethyridin, ProminthicMethyridin, ProminthicMethyridin, ProminthicMethyridin, ProminthicMethyridin, ProminthicMethyridin, ProminthicMethyridin, Prominthic



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

�� Macrolide antiparazitareMacrolide antiparazitareMacrolide antiparazitareMacrolide antiparazitareMacrolide antiparazitareMacrolide antiparazitareMacrolide antiparazitareMacrolide antiparazitare
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Avermectinele Avermectinele Avermectinele Avermectinele Avermectinele Avermectinele Avermectinele Avermectinele şşşşşşşşi milbemicinelei milbemicinelei milbemicinelei milbemicinelei milbemicinelei milbemicinelei milbemicinelei milbemicinele

antibiotice antibiotice antibiotice antibiotice antibiotice antibiotice antibiotice antibiotice produse de actinomicete, produse de actinomicete, produse de actinomicete, produse de actinomicete, produse de actinomicete, produse de actinomicete, produse de actinomicete, produse de actinomicete, îîîîîîîîncadrate ncadrate ncadrate ncadrate ncadrate ncadrate ncadrate ncadrate îîîîîîîîn categorian categorian categorian categorian categorian categorian categorian categoria
lactonelor macrociclice.lactonelor macrociclice.lactonelor macrociclice.lactonelor macrociclice.lactonelor macrociclice.lactonelor macrociclice.lactonelor macrociclice.lactonelor macrociclice.
AvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectinele prezintă activitate prezintă activitate prezintă activitate prezintă activitate prezintă activitate prezintă activitate prezintă activitate prezintă activitate îîîîîîîînalt eficientă a speciilor nalt eficientă a speciilor nalt eficientă a speciilor nalt eficientă a speciilor nalt eficientă a speciilor nalt eficientă a speciilor nalt eficientă a speciilor nalt eficientă a speciilor 
parazitare de la nematozi parazitare de la nematozi parazitare de la nematozi parazitare de la nematozi parazitare de la nematozi parazitare de la nematozi parazitare de la nematozi parazitare de la nematozi până la artropodepână la artropodepână la artropodepână la artropodepână la artropodepână la artropodepână la artropodepână la artropode........
Se cunosc Se cunosc Se cunosc Se cunosc Se cunosc Se cunosc Se cunosc Se cunosc 8 avermectine8 avermectine8 avermectine8 avermectine8 avermectine8 avermectine8 avermectine8 avermectine majore produse demajore produse demajore produse demajore produse demajore produse demajore produse demajore produse demajore produse de Streptomyces Streptomyces Streptomyces Streptomyces Streptomyces Streptomyces Streptomyces Streptomyces 
avermitilisavermitilisavermitilisavermitilisavermitilisavermitilisavermitilisavermitilis şşşşşşşşi peste i peste i peste i peste i peste i peste i peste i peste 30 de milbemicine30 de milbemicine30 de milbemicine30 de milbemicine30 de milbemicine30 de milbemicine30 de milbemicine30 de milbemicine produse de diferite produse de diferite produse de diferite produse de diferite produse de diferite produse de diferite produse de diferite produse de diferite 
specii despecii despecii despecii despecii despecii despecii despecii de Streptomyces.Streptomyces.Streptomyces.Streptomyces.Streptomyces.Streptomyces.Streptomyces.Streptomyces.
Avermectinele naturale se cunosc sub denumirea de Avermectinele naturale se cunosc sub denumirea de Avermectinele naturale se cunosc sub denumirea de Avermectinele naturale se cunosc sub denumirea de Avermectinele naturale se cunosc sub denumirea de Avermectinele naturale se cunosc sub denumirea de Avermectinele naturale se cunosc sub denumirea de Avermectinele naturale se cunosc sub denumirea de 
abamectine.abamectine.abamectine.abamectine.abamectine.abamectine.abamectine.abamectine.
IvermectinaIvermectinaIvermectinaIvermectinaIvermectinaIvermectinaIvermectinaIvermectina este produs semisintetic.este produs semisintetic.este produs semisintetic.este produs semisintetic.este produs semisintetic.este produs semisintetic.este produs semisintetic.este produs semisintetic.
MilbemicineMilbemicineMilbemicineMilbemicineMilbemicineMilbemicineMilbemicineMilbemicine:::::::: Milbermicina D, MilbermicinMilbermicina D, MilbermicinMilbermicina D, MilbermicinMilbermicina D, MilbermicinMilbermicina D, MilbermicinMilbermicina D, MilbermicinMilbermicina D, MilbermicinMilbermicina D, Milbermicin--------oxima oxima oxima oxima oxima oxima oxima oxima îîîîîîîîn SUA n SUA n SUA n SUA n SUA n SUA n SUA n SUA şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n 
Japonia, Moxidectinul.Japonia, Moxidectinul.Japonia, Moxidectinul.Japonia, Moxidectinul.Japonia, Moxidectinul.Japonia, Moxidectinul.Japonia, Moxidectinul.Japonia, Moxidectinul.
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AvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectinele (ivomec, abamectina, doramectina)(ivomec, abamectina, doramectina)

-- activitate activitate activitate activitate activitate activitate activitate activitate GABAGABAGABAGABAGABAGABAGABAGABA-------- ergică ergică ergică ergică ergică ergică ergică ergică,,,,,,,,

-- dar vor dar vor dar vor dar vor dar vor dar vor dar vor dar vor stimula producereastimula producereastimula producereastimula producereastimula producereastimula producereastimula producereastimula producerea de GABA de GABA de GABA de GABA de GABA de GABA de GABA de GABA şşşşşşşşi i i i i i i i 

-- vor vor vor vor vor vor vor vor potenpotenpotenpotenpotenpotenpotenpotenŃŃŃŃŃŃŃŃializa fixarea aciduluiializa fixarea aciduluiializa fixarea aciduluiializa fixarea aciduluiializa fixarea aciduluiializa fixarea aciduluiializa fixarea aciduluiializa fixarea acidului pe receptorii postsinaptici. pe receptorii postsinaptici. pe receptorii postsinaptici. pe receptorii postsinaptici. pe receptorii postsinaptici. pe receptorii postsinaptici. pe receptorii postsinaptici. pe receptorii postsinaptici. 
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AvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectineleAvermectinele = = = = = = = = paralizieparalizieparalizieparalizieparalizieparalizieparalizieparalizie afectând mediatorul GABA, afectând mediatorul GABA, afectând mediatorul GABA, afectând mediatorul GABA, afectând mediatorul GABA, afectând mediatorul GABA, afectând mediatorul GABA, afectând mediatorul GABA, 
cestodele cestodele cestodele cestodele cestodele cestodele cestodele cestodele şşşşşşşşi trematodele i trematodele i trematodele i trematodele i trematodele i trematodele i trematodele i trematodele nu folosesc acest mediator ca nu folosesc acest mediator ca nu folosesc acest mediator ca nu folosesc acest mediator ca nu folosesc acest mediator ca nu folosesc acest mediator ca nu folosesc acest mediator ca nu folosesc acest mediator ca 
neurotransmineurotransmineurotransmineurotransmineurotransmineurotransmineurotransmineurotransmiŃŃŃŃŃŃŃŃătorătorătorătorătorătorătorător!!!!!!!!
-- la la la la la la la la mamifere,mamifere,mamifere,mamifere,mamifere,mamifere,mamifere,mamifere, neuronii GABAneuronii GABAneuronii GABAneuronii GABAneuronii GABAneuronii GABAneuronii GABAneuronii GABA--------ergigiergigiergigiergigiergigiergigiergigiergigi sunt localizasunt localizasunt localizasunt localizasunt localizasunt localizasunt localizasunt localizaŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i îîîîîîîîn SNC.n SNC.n SNC.n SNC.n SNC.n SNC.n SNC.n SNC.
-- avermectineleavermectineleavermectineleavermectineleavermectineleavermectineleavermectineleavermectinele nu traverseazănu traverseazănu traverseazănu traverseazănu traverseazănu traverseazănu traverseazănu traversează bariera hematoencefalică bariera hematoencefalică bariera hematoencefalică bariera hematoencefalică bariera hematoencefalică bariera hematoencefalică bariera hematoencefalică bariera hematoencefalică

-- uuuuuuuuşşşşşşşşor de explicat or de explicat or de explicat or de explicat or de explicat or de explicat or de explicat or de explicat toxicitatea scăzutătoxicitatea scăzutătoxicitatea scăzutătoxicitatea scăzutătoxicitatea scăzutătoxicitatea scăzutătoxicitatea scăzutătoxicitatea scăzută pentru mamifere.pentru mamifere.pentru mamifere.pentru mamifere.pentru mamifere.pentru mamifere.pentru mamifere.pentru mamifere.
-- unele rase de câini unele rase de câini unele rase de câini unele rase de câini unele rase de câini unele rase de câini unele rase de câini unele rase de câini (Collie, (Collie, (Collie, (Collie, (Collie, (Collie, (Collie, (Collie, CiobănescCiobănescCiobănescCiobănescCiobănescCiobănescCiobănescCiobănesc)))))))) sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sensibilesensibilesensibilesensibilesensibilesensibilesensibilesensibile la la la la la la la la 
Ivomec injectabil.Ivomec injectabil.Ivomec injectabil.Ivomec injectabil.Ivomec injectabil.Ivomec injectabil.Ivomec injectabil.Ivomec injectabil.

Ivermectina Ivermectina Ivermectina Ivermectina Ivermectina Ivermectina Ivermectina Ivermectina (Ivomec)(Ivomec)
-- asocierea de asocierea de asocierea de asocierea de asocierea de asocierea de asocierea de asocierea de 2222222222222222--------23 dihidroavermectina23 dihidroavermectina23 dihidroavermectina23 dihidroavermectina23 dihidroavermectina23 dihidroavermectina23 dihidroavermectina23 dihidroavermectina B1a B1a B1a B1a B1a B1a B1a B1a şşşşşşşşi B1b.i B1b.i B1b.i B1b.i B1b.i B1b.i B1b.i B1b.
-- utilizat: oral utilizat: oral utilizat: oral utilizat: oral utilizat: oral utilizat: oral utilizat: oral utilizat: oral şşşşşşşşi i i i i i i i parenteral.parenteral.parenteral.parenteral.parenteral.parenteral.parenteral.parenteral.
-- eficient eficient eficient eficient eficient eficient eficient eficient îîîîîîîîn toate n toate n toate n toate n toate n toate n toate n toate nematodozele majorenematodozele majorenematodozele majorenematodozele majorenematodozele majorenematodozele majorenematodozele majorenematodozele majore, , , , , , , , 
-- ectoparaziticid puternic. ectoparaziticid puternic. ectoparaziticid puternic. ectoparaziticid puternic. ectoparaziticid puternic. ectoparaziticid puternic. ectoparaziticid puternic. ectoparaziticid puternic. 
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ExcreExcreExcreExcreExcreExcreExcreExcreŃŃŃŃŃŃŃŃiaiaiaiaiaiaiaia

-- prin:prin:prin:prin:prin:prin:prin:prin: fecale 98% fecale 98% fecale 98% fecale 98% fecale 98% fecale 98% fecale 98% fecale 98% şşşşşşşşi urină i urină i urină i urină i urină i urină i urină i urină 2%. 2%. 2%. 2%. 2%. 2%. 2%. 2%. 

-- reziduuri reziduuri reziduuri reziduuri reziduuri reziduuri reziduuri reziduuri îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: ficat ficat ficat ficat ficat ficat ficat ficat şşşşşşşşi i i i i i i i ŃŃŃŃŃŃŃŃesutul adipos.esutul adipos.esutul adipos.esutul adipos.esutul adipos.esutul adipos.esutul adipos.esutul adipos.

-- IvermectinaIvermectinaIvermectinaIvermectinaIvermectinaIvermectinaIvermectinaIvermectina nu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandă la vacile de lapte!la vacile de lapte!la vacile de lapte!la vacile de lapte!la vacile de lapte!la vacile de lapte!la vacile de lapte!la vacile de lapte!

-------- Indicele de siguranIndicele de siguranIndicele de siguranIndicele de siguranIndicele de siguranIndicele de siguranIndicele de siguranIndicele de siguranŃŃŃŃŃŃŃŃă este de ă este de ă este de ă este de ă este de ă este de ă este de ă este de 30 de ori doza,30 de ori doza,30 de ori doza,30 de ori doza,30 de ori doza,30 de ori doza,30 de ori doza,30 de ori doza,

-- nu se administrează parenteral lanu se administrează parenteral lanu se administrează parenteral lanu se administrează parenteral lanu se administrează parenteral lanu se administrează parenteral lanu se administrează parenteral lanu se administrează parenteral la:::::::: cabaline cabaline cabaline cabaline cabaline cabaline cabaline cabaline şşşşşşşşi unele rase de câini!i unele rase de câini!i unele rase de câini!i unele rase de câini!i unele rase de câini!i unele rase de câini!i unele rase de câini!i unele rase de câini!

-- nu este embriotoxicnu este embriotoxicnu este embriotoxicnu este embriotoxicnu este embriotoxicnu este embriotoxicnu este embriotoxicnu este embriotoxic, totu, totu, totu, totu, totu, totu, totu, totuşşşşşşşşi efecte teratogene la i efecte teratogene la i efecte teratogene la i efecte teratogene la i efecte teratogene la i efecte teratogene la i efecte teratogene la i efecte teratogene la şşşşşşşşobolani. obolani. obolani. obolani. obolani. obolani. obolani. obolani. 

-- doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică = = = = = = = = 0,2mg/kgc.0,2mg/kgc.0,2mg/kgc.0,2mg/kgc.0,2mg/kgc.0,2mg/kgc.0,2mg/kgc.0,2mg/kgc.
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MoxidectinulMoxidectinulMoxidectinulMoxidectinulMoxidectinulMoxidectinulMoxidectinulMoxidectinul
-- milbemicină  milbemicină  milbemicină  milbemicină  milbemicină  milbemicină  milbemicină  milbemicină sintetică sintetică sintetică sintetică sintetică sintetică sintetică sintetică derivată din metabolitul luiderivată din metabolitul luiderivată din metabolitul luiderivată din metabolitul luiderivată din metabolitul luiderivată din metabolitul luiderivată din metabolitul luiderivată din metabolitul lui::::::::
-- Streptomyces aurolacrimosus noncianogeus.Streptomyces aurolacrimosus noncianogeus.Streptomyces aurolacrimosus noncianogeus.Streptomyces aurolacrimosus noncianogeus.Streptomyces aurolacrimosus noncianogeus.Streptomyces aurolacrimosus noncianogeus.Streptomyces aurolacrimosus noncianogeus.Streptomyces aurolacrimosus noncianogeus.
-- activitate similarăactivitate similarăactivitate similarăactivitate similarăactivitate similarăactivitate similarăactivitate similarăactivitate similară cu ivermectina cu ivermectina cu ivermectina cu ivermectina cu ivermectina cu ivermectina cu ivermectina cu ivermectina şşşşşşşşi cu metabolismul de i cu metabolismul de i cu metabolismul de i cu metabolismul de i cu metabolismul de i cu metabolismul de i cu metabolismul de i cu metabolismul de 
potenpotenpotenpotenpotenpotenpotenpotenŃŃŃŃŃŃŃŃare a efectului inhibitor al GABA.are a efectului inhibitor al GABA.are a efectului inhibitor al GABA.are a efectului inhibitor al GABA.are a efectului inhibitor al GABA.are a efectului inhibitor al GABA.are a efectului inhibitor al GABA.are a efectului inhibitor al GABA.

Milbemicina D Milbemicina D Milbemicina D Milbemicina D Milbemicina D Milbemicina D Milbemicina D Milbemicina D 
-------- produs natural a lui produs natural a lui produs natural a lui produs natural a lui produs natural a lui produs natural a lui produs natural a lui produs natural a lui Streptomyces hygroscopicusStreptomyces hygroscopicusStreptomyces hygroscopicusStreptomyces hygroscopicusStreptomyces hygroscopicusStreptomyces hygroscopicusStreptomyces hygroscopicusStreptomyces hygroscopicus. . . . . . . . 

MilbemicinMilbemicinMilbemicinMilbemicinMilbemicinMilbemicinMilbemicinMilbemicin--------oximaoximaoximaoximaoximaoximaoximaoxima
-- conconconconconconconconŃŃŃŃŃŃŃŃine 80% ine 80% ine 80% ine 80% ine 80% ine 80% ine 80% ine 80% milbemicina A4milbemicina A4milbemicina A4milbemicina A4milbemicina A4milbemicina A4milbemicina A4milbemicina A4 şşşşşşşşi 20% i 20% i 20% i 20% i 20% i 20% i 20% i 20% milbemicina A3. milbemicina A3. milbemicina A3. milbemicina A3. milbemicina A3. milbemicina A3. milbemicina A3. milbemicina A3. 
-- se utilizează  se utilizează  se utilizează  se utilizează  se utilizează  se utilizează  se utilizează  se utilizează doar la câine.doar la câine.doar la câine.doar la câine.doar la câine.doar la câine.doar la câine.doar la câine.

Doramectina Doramectina Doramectina Doramectina Doramectina Doramectina Doramectina Doramectina (Dectomax)(Dectomax)
-- produs nou studiat doar la suine produs nou studiat doar la suine produs nou studiat doar la suine produs nou studiat doar la suine produs nou studiat doar la suine produs nou studiat doar la suine produs nou studiat doar la suine produs nou studiat doar la suine 
-- activitate susactivitate susactivitate susactivitate susactivitate susactivitate susactivitate susactivitate susŃŃŃŃŃŃŃŃinută asupra lui inută asupra lui inută asupra lui inută asupra lui inută asupra lui inută asupra lui inută asupra lui inută asupra lui Ascaris Ascaris Ascaris Ascaris Ascaris Ascaris Ascaris Ascaris şşşşşşşşi Metastrongylusi Metastrongylusi Metastrongylusi Metastrongylusi Metastrongylusi Metastrongylusi Metastrongylusi Metastrongylus........



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Alte substanAlte substanAlte substanAlte substanAlte substanAlte substanAlte substanAlte substanŃŃŃŃŃŃŃŃe antiparazitare e antiparazitare e antiparazitare e antiparazitare e antiparazitare e antiparazitare e antiparazitare e antiparazitare (vechi)(vechi)

Befenium Befenium Befenium Befenium Befenium Befenium Befenium Befenium (Alcopar)(Alcopar)
-- derivat de amoniu cuaternar.derivat de amoniu cuaternar.derivat de amoniu cuaternar.derivat de amoniu cuaternar.derivat de amoniu cuaternar.derivat de amoniu cuaternar.derivat de amoniu cuaternar.derivat de amoniu cuaternar.
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: strongilatozele gastrostrongilatozele gastrostrongilatozele gastrostrongilatozele gastrostrongilatozele gastrostrongilatozele gastrostrongilatozele gastrostrongilatozele gastro--------intestinale.intestinale.intestinale.intestinale.intestinale.intestinale.intestinale.intestinale.

Oxiuranul Oxiuranul Oxiuranul Oxiuranul Oxiuranul Oxiuranul Oxiuranul Oxiuranul 
-- produs produs produs produs produs produs produs produs umanumanumanumanumanumanumanuman folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit îîîîîîîîn nematodozele umane. n nematodozele umane. n nematodozele umane. n nematodozele umane. n nematodozele umane. n nematodozele umane. n nematodozele umane. n nematodozele umane. 
-- pioctanina acpioctanina acpioctanina acpioctanina acpioctanina acpioctanina acpioctanina acpioctanina acŃŃŃŃŃŃŃŃionează asupra nematozilor din tubul digestiv ionează asupra nematozilor din tubul digestiv ionează asupra nematozilor din tubul digestiv ionează asupra nematozilor din tubul digestiv ionează asupra nematozilor din tubul digestiv ionează asupra nematozilor din tubul digestiv ionează asupra nematozilor din tubul digestiv ionează asupra nematozilor din tubul digestiv 
la animale. la animale. la animale. la animale. la animale. la animale. la animale. la animale. 

Uleiul de terebentină Uleiul de terebentină Uleiul de terebentină Uleiul de terebentină Uleiul de terebentină Uleiul de terebentină Uleiul de terebentină Uleiul de terebentină 
la cabaline, la cabaline, la cabaline, la cabaline, la cabaline, la cabaline, la cabaline, la cabaline, administrânduadministrânduadministrânduadministrânduadministrânduadministrânduadministrânduadministrându--------se cu sonda nazose cu sonda nazose cu sonda nazose cu sonda nazose cu sonda nazose cu sonda nazose cu sonda nazose cu sonda nazo--------esofagiană esofagiană esofagiană esofagiană esofagiană esofagiană esofagiană esofagiană 30 30 30 30 30 30 30 30 
ml asociaml asociaml asociaml asociaml asociaml asociaml asociaml asociaŃŃŃŃŃŃŃŃi cu 20 ml CCli cu 20 ml CCli cu 20 ml CCli cu 20 ml CCli cu 20 ml CCli cu 20 ml CCli cu 20 ml CCli cu 20 ml CCl44444444. . . . . . . . 

SoluSoluSoluSoluSoluSoluSoluSoluŃŃŃŃŃŃŃŃia Lugolia Lugolia Lugolia Lugolia Lugolia Lugolia Lugolia Lugol
-------- îîîîîîîîn dictiocauloză la oin dictiocauloză la oin dictiocauloză la oin dictiocauloză la oin dictiocauloză la oin dictiocauloză la oin dictiocauloză la oin dictiocauloză la oi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, viŃŃŃŃŃŃŃŃei, prin injecei, prin injecei, prin injecei, prin injecei, prin injecei, prin injecei, prin injecei, prin injecŃŃŃŃŃŃŃŃii intratraheale. ii intratraheale. ii intratraheale. ii intratraheale. ii intratraheale. ii intratraheale. ii intratraheale. ii intratraheale. 
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TerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapiaTerapia
trematodozelor trematodozelor trematodozelor trematodozelor trematodozelor trematodozelor trematodozelor trematodozelor şşşşşşşşi cestodozelori cestodozelori cestodozelori cestodozelori cestodozelori cestodozelori cestodozelori cestodozelor

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Schistosomiasis_Life_Cycle.jpeg

http://lamarck.unl.edu/zoo/lifecycles/Loa.gif
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Produse vechi Produse vechi Produse vechi Produse vechi Produse vechi Produse vechi Produse vechi Produse vechi (derivati clorurati (derivati clorurati şşi hidrocarburi)i hidrocarburi)

Tetraclorura de carbon Tetraclorura de carbon Tetraclorura de carbon Tetraclorura de carbon Tetraclorura de carbon Tetraclorura de carbon Tetraclorura de carbon Tetraclorura de carbon (CCl(CCl44))
-- lichid incolor lichid incolor lichid incolor lichid incolor lichid incolor lichid incolor lichid incolor lichid incolor, d, d, d, d, d, d, d, dulceag, gust ulceag, gust ulceag, gust ulceag, gust ulceag, gust ulceag, gust ulceag, gust ulceag, gust  uzat uzat uzat uzat uzat uzat uzat uzat, v, v, v, v, v, v, v, volatil, aspecolatil, aspecolatil, aspecolatil, aspecolatil, aspecolatil, aspecolatil, aspecolatil, aspect asemănător t asemănător t asemănător t asemănător t asemănător t asemănător t asemănător t asemănător 
cloroformului cu care este cloroformului cu care este cloroformului cu care este cloroformului cu care este cloroformului cu care este cloroformului cu care este cloroformului cu care este cloroformului cu care este îîîîîîîînrudit structural.nrudit structural.nrudit structural.nrudit structural.nrudit structural.nrudit structural.nrudit structural.nrudit structural.
-- toxictoxictoxictoxictoxictoxictoxictoxic, , , , , , , , îîîîîîîîn special asupra sistemului nervos central.n special asupra sistemului nervos central.n special asupra sistemului nervos central.n special asupra sistemului nervos central.n special asupra sistemului nervos central.n special asupra sistemului nervos central.n special asupra sistemului nervos central.n special asupra sistemului nervos central.
-- sesesesesesesese cumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumuleazăcumulează îîîîîîîîn ficat ducând la distrofii hepatice grave.n ficat ducând la distrofii hepatice grave.n ficat ducând la distrofii hepatice grave.n ficat ducând la distrofii hepatice grave.n ficat ducând la distrofii hepatice grave.n ficat ducând la distrofii hepatice grave.n ficat ducând la distrofii hepatice grave.n ficat ducând la distrofii hepatice grave.
-- sensibile bovinele, de aceea sensibile bovinele, de aceea sensibile bovinele, de aceea sensibile bovinele, de aceea sensibile bovinele, de aceea sensibile bovinele, de aceea sensibile bovinele, de aceea sensibile bovinele, de aceea administrarea p.o.administrarea p.o.administrarea p.o.administrarea p.o.administrarea p.o.administrarea p.o.administrarea p.o.administrarea p.o. Interzisă Interzisă Interzisă Interzisă Interzisă Interzisă Interzisă Interzisă!!!!!!!!

-- se folosesc se folosesc se folosesc se folosesc se folosesc se folosesc se folosesc se folosesc formule injectabile.formule injectabile.formule injectabile.formule injectabile.formule injectabile.formule injectabile.formule injectabile.formule injectabile.

Fasciozan ovinFasciozan ovinFasciozan ovinFasciozan ovinFasciozan ovinFasciozan ovinFasciozan ovinFasciozan ovin, , , , , , , , capsule gelatinoase de 1,25 ml, respectiv 2 g capsule gelatinoase de 1,25 ml, respectiv 2 g capsule gelatinoase de 1,25 ml, respectiv 2 g capsule gelatinoase de 1,25 ml, respectiv 2 g capsule gelatinoase de 1,25 ml, respectiv 2 g capsule gelatinoase de 1,25 ml, respectiv 2 g capsule gelatinoase de 1,25 ml, respectiv 2 g capsule gelatinoase de 1,25 ml, respectiv 2 g 
CClCClCClCClCClCClCClCCl44444444 +  +  +  +  +  +  +  + ulei de parafinăulei de parafinăulei de parafinăulei de parafinăulei de parafinăulei de parafinăulei de parafinăulei de parafină........
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VitolinVitolinVitolinVitolinVitolinVitolinVitolinVitolin
--injectabil, injectabil, injectabil, injectabil, injectabil, injectabil, injectabil, injectabil, fotosensibil!fotosensibil!fotosensibil!fotosensibil!fotosensibil!fotosensibil!fotosensibil!fotosensibil! 73 73 73 73 73 73 73 73% C% C% C% C% C% C% C% CCl4, xCl4, xCl4, xCl4, xCl4, xCl4, xCl4, xCl4, xilină ilină ilină ilină ilină ilină ilină ilină 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 26% u26% u26% u26% u26% u26% u26% u26% ulei vaselinălei vaselinălei vaselinălei vaselinălei vaselinălei vaselinălei vaselinălei vaselină

AviparAviparAviparAviparAviparAviparAviparAvipar
-- la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări, , , , , , , , trei dimensiunitrei dimensiunitrei dimensiunitrei dimensiunitrei dimensiunitrei dimensiunitrei dimensiunitrei dimensiuni (A, B, C), con(A, B, C), con(A, B, C), con(A, B, C), con(A, B, C), con(A, B, C), con(A, B, C), con(A, B, C), conŃŃŃŃŃŃŃŃin: 0,5, 1 in: 0,5, 1 in: 0,5, 1 in: 0,5, 1 in: 0,5, 1 in: 0,5, 1 in: 0,5, 1 in: 0,5, 1 şşşşşşşşi 2ml CCl4.i 2ml CCl4.i 2ml CCl4.i 2ml CCl4.i 2ml CCl4.i 2ml CCl4.i 2ml CCl4.i 2ml CCl4.

Hexacloretanul Hexacloretanul Hexacloretanul Hexacloretanul Hexacloretanul Hexacloretanul Hexacloretanul Hexacloretanul 
-- derivat al etanului,derivat al etanului,derivat al etanului,derivat al etanului,derivat al etanului,derivat al etanului,derivat al etanului,derivat al etanului, pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, m, m, m, m, m, m, m, miros neplăcutiros neplăcutiros neplăcutiros neplăcutiros neplăcutiros neplăcutiros neplăcutiros neplăcut, insolubil , insolubil , insolubil , insolubil , insolubil , insolubil , insolubil , insolubil îîîîîîîîn n n n n n n n 
apăapăapăapăapăapăapăapă, solubil , solubil , solubil , solubil , solubil , solubil , solubil , solubil îîîîîîîîn alcool, ulei. n alcool, ulei. n alcool, ulei. n alcool, ulei. n alcool, ulei. n alcool, ulei. n alcool, ulei. n alcool, ulei. 
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează: asupra : asupra : asupra : asupra : asupra : asupra : asupra : asupra fasciolelor adultefasciolelor adultefasciolelor adultefasciolelor adultefasciolelor adultefasciolelor adultefasciolelor adultefasciolelor adulte........

Fasciozan Fasciozan Fasciozan Fasciozan Fasciozan Fasciozan Fasciozan Fasciozan (ovin sau bovin)(ovin sau bovin)
-- conconconconconconconconŃŃŃŃŃŃŃŃine 60 ine 60 ine 60 ine 60 ine 60 ine 60 ine 60 ine 60 părpărpărpărpărpărpărpărŃŃŃŃŃŃŃŃi de Hexacloretan i de Hexacloretan i de Hexacloretan i de Hexacloretan i de Hexacloretan i de Hexacloretan i de Hexacloretan i de Hexacloretan şşşşşşşşi 4i 4i 4i 4i 4i 4i 4i 40 0 0 0 0 0 0 0 părpărpărpărpărpărpărpărŃŃŃŃŃŃŃŃi bentonităi bentonităi bentonităi bentonităi bentonităi bentonităi bentonităi bentonită........
-- Sensibile:Sensibile:Sensibile:Sensibile:Sensibile:Sensibile:Sensibile:Sensibile: vacile gestante vacile gestante vacile gestante vacile gestante vacile gestante vacile gestante vacile gestante vacile gestante şşşşşşşşi cele cu produci cele cu produci cele cu produci cele cu produci cele cu produci cele cu produci cele cu produci cele cu producŃŃŃŃŃŃŃŃii de lapte mari!ii de lapte mari!ii de lapte mari!ii de lapte mari!ii de lapte mari!ii de lapte mari!ii de lapte mari!ii de lapte mari!

Hexaclorfenul Hexaclorfenul Hexaclorfenul Hexaclorfenul Hexaclorfenul Hexaclorfenul Hexaclorfenul Hexaclorfenul 
-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, , , , , , , , fără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără miros, i, i, i, i, i, i, i, insolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn alcali. n alcali. n alcali. n alcali. n alcali. n alcali. n alcali. n alcali. 

-- îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: nematodoze, cestodozenematodoze, cestodozenematodoze, cestodozenematodoze, cestodozenematodoze, cestodozenematodoze, cestodozenematodoze, cestodozenematodoze, cestodoze, f, f, f, f, f, f, f, fascioloză ascioloză ascioloză ascioloză ascioloză ascioloză ascioloză ascioloză la ovine la ovine la ovine la ovine la ovine la ovine la ovine la ovine şşşşşşşşi bovine.i bovine.i bovine.i bovine.i bovine.i bovine.i bovine.i bovine.
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Diclorfen Diclorfen Diclorfen Diclorfen Diclorfen Diclorfen Diclorfen Diclorfen (Diclorphene)(Diclorphene)
-- produs: produs: produs: produs: produs: produs: produs: produs: antiparazitar, antiseptic, antifungic.antiparazitar, antiseptic, antifungic.antiparazitar, antiseptic, antifungic.antiparazitar, antiseptic, antifungic.antiparazitar, antiseptic, antifungic.antiparazitar, antiseptic, antifungic.antiparazitar, antiseptic, antifungic.antiparazitar, antiseptic, antifungic.

-- asupra:asupra:asupra:asupra:asupra:asupra:asupra:asupra: viermilor plaviermilor plaviermilor plaviermilor plaviermilor plaviermilor plaviermilor plaviermilor plaŃŃŃŃŃŃŃŃi, mai pui, mai pui, mai pui, mai pui, mai pui, mai pui, mai pui, mai puŃŃŃŃŃŃŃŃin in in in in in in in îîîîîîîîn fasciolozăn fasciolozăn fasciolozăn fasciolozăn fasciolozăn fasciolozăn fasciolozăn fascioloză........

-- comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale: Dicestal, Taeniaphene, DiphentanDicestal, Taeniaphene, DiphentanDicestal, Taeniaphene, DiphentanDicestal, Taeniaphene, DiphentanDicestal, Taeniaphene, DiphentanDicestal, Taeniaphene, DiphentanDicestal, Taeniaphene, DiphentanDicestal, Taeniaphene, Diphentan. . . . . . . . 

HetolulHetolulHetolulHetolulHetolulHetolulHetolulHetolul
-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, i, i, i, i, i, i, i, insolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- utilizare:utilizare:utilizare:utilizare:utilizare:utilizare:utilizare:utilizare:  fascioloza ovină   fascioloza ovină   fascioloza ovină   fascioloza ovină   fascioloza ovină   fascioloza ovină   fascioloza ovină   fascioloza ovină şşşşşşşşi bovinăi bovinăi bovinăi bovinăi bovinăi bovinăi bovinăi bovină, mai activ , mai activ , mai activ , mai activ , mai activ , mai activ , mai activ , mai activ şşşşşşşşi mai pui mai pui mai pui mai pui mai pui mai pui mai pui mai puŃŃŃŃŃŃŃŃin toxic.in toxic.in toxic.in toxic.in toxic.in toxic.in toxic.in toxic.

Hetolinul Hetolinul Hetolinul Hetolinul Hetolinul Hetolinul Hetolinul Hetolinul 
-- foarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activ asupra lui asupra lui asupra lui asupra lui asupra lui asupra lui asupra lui asupra lui Dicrocoelium lanceolatum. Dicrocoelium lanceolatum. Dicrocoelium lanceolatum. Dicrocoelium lanceolatum. Dicrocoelium lanceolatum. Dicrocoelium lanceolatum. Dicrocoelium lanceolatum. Dicrocoelium lanceolatum. 

-- alături de  alături de  alături de  alături de  alături de  alături de  alături de  alături de diamfenetildiamfenetildiamfenetildiamfenetildiamfenetildiamfenetildiamfenetildiamfenetil este este este este este este este este medicament de elecmedicament de elecmedicament de elecmedicament de elecmedicament de elecmedicament de elecmedicament de elecmedicament de elecŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie îîîîîîîîn dicroceliozăn dicroceliozăn dicroceliozăn dicroceliozăn dicroceliozăn dicroceliozăn dicroceliozăn dicrocelioză........
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�� DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃii de salicilanilidăii de salicilanilidăii de salicilanilidăii de salicilanilidăii de salicilanilidăii de salicilanilidăii de salicilanilidăii de salicilanilidă
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EficienEficienEficienEficienEficienEficienEficienEficienŃŃŃŃŃŃŃŃa cunoscutăa cunoscutăa cunoscutăa cunoscutăa cunoscutăa cunoscutăa cunoscutăa cunoscută din anii din anii din anii din anii din anii din anii din anii din anii 60,60,60,60,60,60,60,60, asupra trematodelor. asupra trematodelor. asupra trematodelor. asupra trematodelor. asupra trematodelor. asupra trematodelor. asupra trematodelor. asupra trematodelor. 
Nu au activitateNu au activitateNu au activitateNu au activitateNu au activitateNu au activitateNu au activitateNu au activitate asupra formelor tinere de asupra formelor tinere de asupra formelor tinere de asupra formelor tinere de asupra formelor tinere de asupra formelor tinere de asupra formelor tinere de asupra formelor tinere de 66666666--------8 8 8 8 8 8 8 8 săptsăptsăptsăptsăptsăptsăptsăpt........

ActivitateActivitateActivitateActivitateActivitateActivitateActivitateActivitate asupra: asupra: asupra: asupra: asupra: asupra: asupra: asupra: 
-- nematozilor hematofaginematozilor hematofaginematozilor hematofaginematozilor hematofaginematozilor hematofaginematozilor hematofaginematozilor hematofaginematozilor hematofagi ((((((((Haemonchus spp Haemonchus spp Haemonchus spp Haemonchus spp Haemonchus spp Haemonchus spp Haemonchus spp Haemonchus spp şşşşşşşşiiiiiiii AncylostomaAncylostomaAncylostomaAncylostomaAncylostomaAncylostomaAncylostomaAncylostoma) ) ) ) ) ) ) ) 
-- şşşşşşşşi a larvelor genurilor i a larvelor genurilor i a larvelor genurilor i a larvelor genurilor i a larvelor genurilor i a larvelor genurilor i a larvelor genurilor i a larvelor genurilor Oestrus Oestrus Oestrus Oestrus Oestrus Oestrus Oestrus Oestrus şşşşşşşşi i i i i i i i Hypoderma.Hypoderma.Hypoderma.Hypoderma.Hypoderma.Hypoderma.Hypoderma.Hypoderma.        
-- după  după  după  după  după  după  după  după absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie (exceptând niclosamida) sunt (exceptând niclosamida) sunt (exceptând niclosamida) sunt (exceptând niclosamida) sunt (exceptând niclosamida) sunt (exceptând niclosamida) sunt (exceptând niclosamida) sunt (exceptând niclosamida) sunt strâns cuplatestrâns cuplatestrâns cuplatestrâns cuplatestrâns cuplatestrâns cuplatestrâns cuplatestrâns cuplate
afectând participarea fosforilazelor afectând participarea fosforilazelor afectând participarea fosforilazelor afectând participarea fosforilazelor afectând participarea fosforilazelor afectând participarea fosforilazelor afectând participarea fosforilazelor afectând participarea fosforilazelor îîîîîîîîn cadrul n cadrul n cadrul n cadrul n cadrul n cadrul n cadrul n cadrul metabolismului metabolismului metabolismului metabolismului metabolismului metabolismului metabolismului metabolismului 
energetic energetic energetic energetic energetic energetic energetic energetic al parazial parazial parazial parazial parazial parazial parazial paraziŃŃŃŃŃŃŃŃilor. ilor. ilor. ilor. ilor. ilor. ilor. ilor. 
-- acest grup de substanacest grup de substanacest grup de substanacest grup de substanacest grup de substanacest grup de substanacest grup de substanacest grup de substanŃŃŃŃŃŃŃŃe e e e e e e e poate inhiba poate inhiba poate inhiba poate inhiba poate inhiba poate inhiba poate inhiba poate inhiba fumaratfumaratfumaratfumaratfumaratfumaratfumaratfumarat--------reductazareductazareductazareductazareductazareductazareductazareductaza. . . . . . . . 



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Activitatea bună asupra Activitatea bună asupra Activitatea bună asupra Activitatea bună asupra Activitatea bună asupra Activitatea bună asupra Activitatea bună asupra Activitatea bună asupra HaemonchusHaemonchusHaemonchusHaemonchusHaemonchusHaemonchusHaemonchusHaemonchus a permis utilizarea a permis utilizarea a permis utilizarea a permis utilizarea a permis utilizarea a permis utilizarea a permis utilizarea a permis utilizarea 
salicilanilidelor, ca salicilanilidelor, ca salicilanilidelor, ca salicilanilidelor, ca salicilanilidelor, ca salicilanilidelor, ca salicilanilidelor, ca salicilanilidelor, ca medicamedicamedicamedicamedicamedicamedicamedicaŃŃŃŃŃŃŃŃie alternativăie alternativăie alternativăie alternativăie alternativăie alternativăie alternativăie alternativă,,,,,,,, îîîîîîîîn cazurile de n cazurile de n cazurile de n cazurile de n cazurile de n cazurile de n cazurile de n cazurile de 
rezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenŃŃŃŃŃŃŃŃă la antihelminticele benzilidazoliceă la antihelminticele benzilidazoliceă la antihelminticele benzilidazoliceă la antihelminticele benzilidazoliceă la antihelminticele benzilidazoliceă la antihelminticele benzilidazoliceă la antihelminticele benzilidazoliceă la antihelminticele benzilidazolice. . . . . . . . 

Salicilanilidele Salicilanilidele Salicilanilidele Salicilanilidele Salicilanilidele Salicilanilidele Salicilanilidele Salicilanilidele sunt insolubile sunt insolubile sunt insolubile sunt insolubile sunt insolubile sunt insolubile sunt insolubile sunt insolubile îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă se cunosc totuse cunosc totuse cunosc totuse cunosc totuse cunosc totuse cunosc totuse cunosc totuse cunosc totuşşşşşşşşi i i i i i i i şşşşşşşşi i i i i i i i 
formulări injectabileformulări injectabileformulări injectabileformulări injectabileformulări injectabileformulări injectabileformulări injectabileformulări injectabile ((((((((rafoxanid rafoxanid rafoxanid rafoxanid rafoxanid rafoxanid rafoxanid rafoxanid şşşşşşşşi i i i i i i i closantelclosantelclosantelclosantelclosantelclosantelclosantelclosantel).).).).).).).).
Indicele de siguranIndicele de siguranIndicele de siguranIndicele de siguranIndicele de siguranIndicele de siguranIndicele de siguranIndicele de siguranţţţţţţţţăăăăăăăă mic:mic:mic:mic:mic:mic:mic:mic: de 4de 4de 4de 4de 4de 4de 4de 4--------7 ori doza.7 ori doza.7 ori doza.7 ori doza.7 ori doza.7 ori doza.7 ori doza.7 ori doza.
Cel mai recent analog Cel mai recent analog Cel mai recent analog Cel mai recent analog Cel mai recent analog Cel mai recent analog Cel mai recent analog Cel mai recent analog = = = = = = = = ClosantelulClosantelulClosantelulClosantelulClosantelulClosantelulClosantelulClosantelul = = = = = = = = limite de siguranlimite de siguranlimite de siguranlimite de siguranlimite de siguranlimite de siguranlimite de siguranlimite de siguranŃŃŃŃŃŃŃŃă ă ă ă ă ă ă ă 
scăzutescăzutescăzutescăzutescăzutescăzutescăzutescăzute (doar de (doar de (doar de (doar de (doar de (doar de (doar de (doar de şşşşşşşşase ori doza terapeuticăase ori doza terapeuticăase ori doza terapeuticăase ori doza terapeuticăase ori doza terapeuticăase ori doza terapeuticăase ori doza terapeuticăase ori doza terapeutică).).).).).).).).
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Rafoxanid Rafoxanid Rafoxanid Rafoxanid Rafoxanid Rafoxanid Rafoxanid Rafoxanid (Rafoxanid, Flukanide, Ranide)(Rafoxanid, Flukanide, Ranide)

-- pulbere albpulbere albpulbere albpulbere albpulbere albpulbere albpulbere albpulbere alb--------gălbuie cu miros gălbuie cu miros gălbuie cu miros gălbuie cu miros gălbuie cu miros gălbuie cu miros gălbuie cu miros gălbuie cu miros caracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristiccaracteristic, i, i, i, i, i, i, i, insolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă îîîîîîîîn apă n apă n apă n apă n apă n apă n apă n apă 
-- dar dă  dar dă  dar dă  dar dă  dar dă  dar dă  dar dă  dar dă suspensii stabilesuspensii stabilesuspensii stabilesuspensii stabilesuspensii stabilesuspensii stabilesuspensii stabilesuspensii stabile dacă apa are un pH  dacă apa are un pH  dacă apa are un pH  dacă apa are un pH  dacă apa are un pH  dacă apa are un pH  dacă apa are un pH  dacă apa are un pH uuuuuuuuşşşşşşşşor acid.or acid.or acid.or acid.or acid.or acid.or acid.or acid.
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune: iune: iune: iune: iune: iune: iune: iune: fasciolocidăfasciolocidăfasciolocidăfasciolocidăfasciolocidăfasciolocidăfasciolocidăfasciolocidă. . . . . . . . 
-- distruge:distruge:distruge:distruge:distruge:distruge:distruge:distruge: formele adulte formele adulte formele adulte formele adulte formele adulte formele adulte formele adulte formele adulte şşşşşşşşi tinere de 6i tinere de 6i tinere de 6i tinere de 6i tinere de 6i tinere de 6i tinere de 6i tinere de 6 săptămâni  săptămâni  săptămâni  săptămâni  săptămâni  săptămâni  săptămâni  săptămâni 99%!99%!99%!99%!99%!99%!99%!99%!
-- cu cât formele cu cât formele cu cât formele cu cât formele cu cât formele cu cât formele cu cât formele cu cât formele sunt mai tinere proporsunt mai tinere proporsunt mai tinere proporsunt mai tinere proporsunt mai tinere proporsunt mai tinere proporsunt mai tinere proporsunt mai tinere proporŃŃŃŃŃŃŃŃia scade la 50%.ia scade la 50%.ia scade la 50%.ia scade la 50%.ia scade la 50%.ia scade la 50%.ia scade la 50%.ia scade la 50%.
-- distruge formele:distruge formele:distruge formele:distruge formele:distruge formele:distruge formele:distruge formele:distruge formele: adulte adulte adulte adulte adulte adulte adulte adulte şşşşşşşşi tinere de 6i tinere de 6i tinere de 6i tinere de 6i tinere de 6i tinere de 6i tinere de 6i tinere de 6 săptămâni săptămâni săptămâni săptămâni săptămâni săptămâni săptămâni săptămâni, 99%., 99%., 99%., 99%., 99%., 99%., 99%., 99%.
-- comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale: Rafoxanid, Flukanide, RanideRafoxanid, Flukanide, RanideRafoxanid, Flukanide, RanideRafoxanid, Flukanide, RanideRafoxanid, Flukanide, RanideRafoxanid, Flukanide, RanideRafoxanid, Flukanide, RanideRafoxanid, Flukanide, Ranide, , , , , , , , RanidzolRanidzolRanidzolRanidzolRanidzolRanidzolRanidzolRanidzol

-- doze:doze:doze:doze:doze:doze:doze:doze: 1010101010101010--------12,5mg/kgc.12,5mg/kgc.12,5mg/kgc.12,5mg/kgc.12,5mg/kgc.12,5mg/kgc.12,5mg/kgc.12,5mg/kgc.
-- se cunosc:se cunosc:se cunosc:se cunosc:se cunosc:se cunosc:se cunosc:se cunosc: suspensii pulberi suspensii pulberi suspensii pulberi suspensii pulberi suspensii pulberi suspensii pulberi suspensii pulberi suspensii pulberi îîîîîîîîncorporabile, comprimate, ncorporabile, comprimate, ncorporabile, comprimate, ncorporabile, comprimate, ncorporabile, comprimate, ncorporabile, comprimate, ncorporabile, comprimate, ncorporabile, comprimate, 
boluri boluri boluri boluri boluri boluri boluri boluri şşşşşşşşi formule injectabile, i formule injectabile, i formule injectabile, i formule injectabile, i formule injectabile, i formule injectabile, i formule injectabile, i formule injectabile, 2,5%, 10%,2,5%, 10%,2,5%, 10%,2,5%, 10%,2,5%, 10%,2,5%, 10%,2,5%, 10%,2,5%, 10%,

Asocieri:Asocieri:Asocieri:Asocieri:Asocieri:Asocieri:Asocieri:Asocieri:
Ranidzol:Ranidzol:Ranidzol:Ranidzol:Ranidzol:Ranidzol:Ranidzol:Ranidzol: asocierea de Rafoxanid + asocierea de Rafoxanid + asocierea de Rafoxanid + asocierea de Rafoxanid + asocierea de Rafoxanid + asocierea de Rafoxanid + asocierea de Rafoxanid + asocierea de Rafoxanid + TiabendazolTiabendazolTiabendazolTiabendazolTiabendazolTiabendazolTiabendazolTiabendazol îîîîîîîîn suspensie. n suspensie. n suspensie. n suspensie. n suspensie. n suspensie. n suspensie. n suspensie. 
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ClosantelulClosantelulClosantelulClosantelulClosantelulClosantelulClosantelulClosantelul
-- condicondicondicondicondicondicondicondiŃŃŃŃŃŃŃŃionat sub formă deionat sub formă deionat sub formă deionat sub formă deionat sub formă deionat sub formă deionat sub formă deionat sub formă de: f: f: f: f: f: f: f: formulări ormulări ormulări ormulări ormulări ormulări ormulări ormulări oraleoraleoraleoraleoraleoraleoraleorale sau sau sau sau sau sau sau sau injectabileinjectabileinjectabileinjectabileinjectabileinjectabileinjectabileinjectabile
-- activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate: forme adulte forme adulte forme adulte forme adulte forme adulte forme adulte forme adulte forme adulte şşşşşşşşi tinere (i tinere (i tinere (i tinere (i tinere (i tinere (i tinere (i tinere (66666666--------10 10 10 10 10 10 10 10 săptsăptsăptsăptsăptsăptsăptsăpt.) trematode, .) trematode, .) trematode, .) trematode, .) trematode, .) trematode, .) trematode, .) trematode, 
nematode hematofage, larvele insectelor nematode hematofage, larvele insectelor nematode hematofage, larvele insectelor nematode hematofage, larvele insectelor nematode hematofage, larvele insectelor nematode hematofage, larvele insectelor nematode hematofage, larvele insectelor nematode hematofage, larvele insectelor 
-- oarecare efect:oarecare efect:oarecare efect:oarecare efect:oarecare efect:oarecare efect:oarecare efect:oarecare efect: asupra cestodelor, râilor asupra cestodelor, râilor asupra cestodelor, râilor asupra cestodelor, râilor asupra cestodelor, râilor asupra cestodelor, râilor asupra cestodelor, râilor asupra cestodelor, râilor şşşşşşşşi chiar căpui chiar căpui chiar căpui chiar căpui chiar căpui chiar căpui chiar căpui chiar căpuşşşşşşşşelor. elor. elor. elor. elor. elor. elor. elor. 
-- metabolism:metabolism:metabolism:metabolism:metabolism:metabolism:metabolism:metabolism: bine absorbit, dozele bine absorbit, dozele bine absorbit, dozele bine absorbit, dozele bine absorbit, dozele bine absorbit, dozele bine absorbit, dozele bine absorbit, dozele p.o.: 10 mg/kgc,p.o.: 10 mg/kgc,p.o.: 10 mg/kgc,p.o.: 10 mg/kgc,p.o.: 10 mg/kgc,p.o.: 10 mg/kgc,p.o.: 10 mg/kgc,p.o.: 10 mg/kgc, atigând  atigând  atigând  atigând  atigând  atigând  atigând  atigând 
după după după după după după după după 24h,24h,24h,24h,24h,24h,24h,24h, îîîîîîîîn plasmăn plasmăn plasmăn plasmăn plasmăn plasmăn plasmăn plasmă, valoarea de: , valoarea de: , valoarea de: , valoarea de: , valoarea de: , valoarea de: , valoarea de: , valoarea de: 55 mcg/kgc,55 mcg/kgc,55 mcg/kgc,55 mcg/kgc,55 mcg/kgc,55 mcg/kgc,55 mcg/kgc,55 mcg/kgc,
-- timp de timp de timp de timp de timp de timp de timp de timp de îîîîîîîînjumătănjumătănjumătănjumătănjumătănjumătănjumătănjumătăŃŃŃŃŃŃŃŃire:ire:ire:ire:ire:ire:ire:ire: 15 zile.15 zile.15 zile.15 zile.15 zile.15 zile.15 zile.15 zile.        
-- după administrări  după administrări  după administrări  după administrări  după administrări  după administrări  după administrări  după administrări injectabileinjectabileinjectabileinjectabileinjectabileinjectabileinjectabileinjectabile vârf plasmaticvârf plasmaticvârf plasmaticvârf plasmaticvârf plasmaticvârf plasmaticvârf plasmaticvârf plasmatic atins la: atins la: atins la: atins la: atins la: atins la: atins la: atins la: 2424242424242424--------48h.48h.48h.48h.48h.48h.48h.48h.
-- toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate: nu enu enu enu enu enu enu enu e cancerigen, teratogencancerigen, teratogencancerigen, teratogencancerigen, teratogencancerigen, teratogencancerigen, teratogencancerigen, teratogencancerigen, teratogen sau sau sau sau sau sau sau sau embiotoxic,embiotoxic,embiotoxic,embiotoxic,embiotoxic,embiotoxic,embiotoxic,embiotoxic,
-- limita de siguranlimita de siguranlimita de siguranlimita de siguranlimita de siguranlimita de siguranlimita de siguranlimita de siguranŃŃŃŃŃŃŃŃă e doar de ă e doar de ă e doar de ă e doar de ă e doar de ă e doar de ă e doar de ă e doar de peste 6 oripeste 6 oripeste 6 oripeste 6 oripeste 6 oripeste 6 oripeste 6 oripeste 6 ori doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică doza terapeutică........
-- dozaj:dozaj:dozaj:dozaj:dozaj:dozaj:dozaj:dozaj: ovine ovine ovine ovine ovine ovine ovine ovine şşşşşşşşi bovine: i bovine: i bovine: i bovine: i bovine: i bovine: i bovine: i bovine: 10 mg/kgc, p.o.10 mg/kgc, p.o.10 mg/kgc, p.o.10 mg/kgc, p.o.10 mg/kgc, p.o.10 mg/kgc, p.o.10 mg/kgc, p.o.10 mg/kgc, p.o. şşşşşşşşi i i i i i i i 5 mg/kgc s.c.5 mg/kgc s.c.5 mg/kgc s.c.5 mg/kgc s.c.5 mg/kgc s.c.5 mg/kgc s.c.5 mg/kgc s.c.5 mg/kgc s.c.
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Clioxanidul Clioxanidul Clioxanidul Clioxanidul Clioxanidul Clioxanidul Clioxanidul Clioxanidul (Tremerad)(Tremerad)

-- foarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activfoarte activ îîîîîîîîn n n n n n n n formele acute,formele acute,formele acute,formele acute,formele acute,formele acute,formele acute,formele acute,

-- asupra:asupra:asupra:asupra:asupra:asupra:asupra:asupra: formelor adulte de F. hepatica formelor adulte de F. hepatica formelor adulte de F. hepatica formelor adulte de F. hepatica formelor adulte de F. hepatica formelor adulte de F. hepatica formelor adulte de F. hepatica formelor adulte de F. hepatica (15mg/kgc)(15mg/kgc)(15mg/kgc)(15mg/kgc)(15mg/kgc)(15mg/kgc)(15mg/kgc)(15mg/kgc) când se  când se  când se  când se  când se  când se  când se  când se 
elimină elimină elimină elimină elimină elimină elimină elimină 100%100%100%100%100%100%100%100% din aceste forme.din aceste forme.din aceste forme.din aceste forme.din aceste forme.din aceste forme.din aceste forme.din aceste forme.

-- la la la la la la la la formele tinereformele tinereformele tinereformele tinereformele tinereformele tinereformele tinereformele tinere dozele dozele dozele dozele dozele dozele dozele dozele sunt măritesunt măritesunt măritesunt măritesunt măritesunt măritesunt măritesunt mărite până la  până la  până la  până la  până la  până la  până la  până la 130mg/kgc.130mg/kgc.130mg/kgc.130mg/kgc.130mg/kgc.130mg/kgc.130mg/kgc.130mg/kgc.

-- semne de intoxicasemne de intoxicasemne de intoxicasemne de intoxicasemne de intoxicasemne de intoxicasemne de intoxicasemne de intoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃie pot surveni ie pot surveni ie pot surveni ie pot surveni ie pot surveni ie pot surveni ie pot surveni ie pot surveni după după după după după după după după 22222222--------3z.3z.3z.3z.3z.3z.3z.3z. de la tratament. de la tratament. de la tratament. de la tratament. de la tratament. de la tratament. de la tratament. de la tratament. 

-- îîîîîîîîn cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul dozelor uzualedozelor uzualedozelor uzualedozelor uzualedozelor uzualedozelor uzualedozelor uzualedozelor uzuale tolerantolerantolerantolerantolerantolerantolerantoleranŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a e bunăe bunăe bunăe bunăe bunăe bunăe bunăe bună şşşşşşşşi se poate folosi la i se poate folosi la i se poate folosi la i se poate folosi la i se poate folosi la i se poate folosi la i se poate folosi la i se poate folosi la 
ovinele lactante ovinele lactante ovinele lactante ovinele lactante ovinele lactante ovinele lactante ovinele lactante ovinele lactante şşşşşşşşi gestante.i gestante.i gestante.i gestante.i gestante.i gestante.i gestante.i gestante.

-- mult mai activmult mai activmult mai activmult mai activmult mai activmult mai activmult mai activmult mai activ îîîîîîîîn tratamente de fascioloză cronicăn tratamente de fascioloză cronicăn tratamente de fascioloză cronicăn tratamente de fascioloză cronicăn tratamente de fascioloză cronicăn tratamente de fascioloză cronicăn tratamente de fascioloză cronicăn tratamente de fascioloză cronică, putându, putându, putându, putându, putându, putându, putându, putându--------
se constata se constata se constata se constata se constata se constata se constata se constata îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăŃŃŃŃŃŃŃŃirea irea irea irea irea irea irea irea stării de sănătatestării de sănătatestării de sănătatestării de sănătatestării de sănătatestării de sănătatestării de sănătatestării de sănătate

-- Clioxanidul se poate asocia bine cu tiabendazolul.Clioxanidul se poate asocia bine cu tiabendazolul.Clioxanidul se poate asocia bine cu tiabendazolul.Clioxanidul se poate asocia bine cu tiabendazolul.Clioxanidul se poate asocia bine cu tiabendazolul.Clioxanidul se poate asocia bine cu tiabendazolul.Clioxanidul se poate asocia bine cu tiabendazolul.Clioxanidul se poate asocia bine cu tiabendazolul.
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OxiclozanidOxiclozanidOxiclozanidOxiclozanidOxiclozanidOxiclozanidOxiclozanidOxiclozanid ((ZanilZanil))

-- absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbŃŃŃŃŃŃŃŃie:ie:ie:ie:ie:ie:ie:ie: îîîîîîîînaltănaltănaltănaltănaltănaltănaltănaltă, concentra, concentra, concentra, concentra, concentra, concentra, concentra, concentraŃŃŃŃŃŃŃŃii mari ii mari ii mari ii mari ii mari ii mari ii mari ii mari îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: ficatficatficatficatficatficatficatficat şşşşşşşşi i i i i i i i rinichi.rinichi.rinichi.rinichi.rinichi.rinichi.rinichi.rinichi.
-- eliminare: eliminare: eliminare: eliminare: eliminare: eliminare: eliminare: eliminare: glucuronoconjugat glucuronoconjugat glucuronoconjugat glucuronoconjugat glucuronoconjugat glucuronoconjugat glucuronoconjugat glucuronoconjugat prin bilăprin bilăprin bilăprin bilăprin bilăprin bilăprin bilăprin bilă........
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: interferarea glucuronointerferarea glucuronointerferarea glucuronointerferarea glucuronointerferarea glucuronointerferarea glucuronointerferarea glucuronointerferarea glucurono-------- reductazelor. reductazelor. reductazelor. reductazelor. reductazelor. reductazelor. reductazelor. reductazelor. 
-- fasciolicid:fasciolicid:fasciolicid:fasciolicid:fasciolicid:fasciolicid:fasciolicid:fasciolicid: fafafafafafafafaŃŃŃŃŃŃŃŃă ă ă ă ă ă ă ă de adulde adulde adulde adulde adulde adulde adulde adulţţţţţţţţiiiiiiii, la tinere: ac, la tinere: ac, la tinere: ac, la tinere: ac, la tinere: ac, la tinere: ac, la tinere: ac, la tinere: acŃŃŃŃŃŃŃŃiune iune iune iune iune iune iune iune 6060606060606060--------64%.64%.64%.64%.64%.64%.64%.64%.
-- toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate: relativ redusă relativ redusă relativ redusă relativ redusă relativ redusă relativ redusă relativ redusă relativ redusă, , , , , , , , indice terapic mic. indice terapic mic. indice terapic mic. indice terapic mic. indice terapic mic. indice terapic mic. indice terapic mic. indice terapic mic. 
-- la doze la doze la doze la doze la doze la doze la doze la doze x 4 orix 4 orix 4 orix 4 orix 4 orix 4 orix 4 orix 4 ori mai mari = mai mari = mai mari = mai mari = mai mari = mai mari = mai mari = mai mari = efecte toxice. efecte toxice. efecte toxice. efecte toxice. efecte toxice. efecte toxice. efecte toxice. efecte toxice. 
-- perioada de interzicereperioada de interzicereperioada de interzicereperioada de interzicereperioada de interzicereperioada de interzicereperioada de interzicereperioada de interzicere carne = 14 zile, carne = 14 zile, carne = 14 zile, carne = 14 zile, carne = 14 zile, carne = 14 zile, carne = 14 zile, carne = 14 zile, 
-- lapte = lapte = lapte = lapte = lapte = lapte = lapte = lapte = nu existănu existănu existănu existănu existănu existănu existănu există perioadă de interzicere perioadă de interzicere perioadă de interzicere perioadă de interzicere perioadă de interzicere perioadă de interzicere perioadă de interzicere perioadă de interzicere........
-- doze:doze:doze:doze:doze:doze:doze:doze: 1010101010101010--------15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc. la la la la la la la la ovine ovine ovine ovine ovine ovine ovine ovine şşşşşşşşi la i la i la i la i la i la i la i la bovine. bovine. bovine. bovine. bovine. bovine. bovine. bovine. 
-- bovine:bovine:bovine:bovine:bovine:bovine:bovine:bovine: nu se va nu se va nu se va nu se va nu se va nu se va nu se va nu se va depădepădepădepădepădepădepădepăşşşşşşşşi 100mli 100mli 100mli 100mli 100mli 100mli 100mli 100ml, indiferent de greutate. , indiferent de greutate. , indiferent de greutate. , indiferent de greutate. , indiferent de greutate. , indiferent de greutate. , indiferent de greutate. , indiferent de greutate. 
-- rar rar rar rar rar rar rar rar accidente la animaleleaccidente la animaleleaccidente la animaleleaccidente la animaleleaccidente la animaleleaccidente la animaleleaccidente la animaleleaccidente la animalele cu fascioloză  cu fascioloză  cu fascioloză  cu fascioloză  cu fascioloză  cu fascioloză  cu fascioloză  cu fascioloză acută masivăacută masivăacută masivăacută masivăacută masivăacută masivăacută masivăacută masivă........

Asocieri:Asocieri:Asocieri:Asocieri:Asocieri:Asocieri:Asocieri:Asocieri:
Nilzan Nilzan Nilzan Nilzan Nilzan Nilzan Nilzan Nilzan = = = = = = = = Nilverm Nilverm Nilverm Nilverm Nilverm Nilverm Nilverm Nilverm (tetramisol)(tetramisol) + + + + + + + + ZanilZanilZanilZanilZanilZanilZanilZanil 50%/50% (3,4%).50%/50% (3,4%).50%/50% (3,4%).50%/50% (3,4%).50%/50% (3,4%).50%/50% (3,4%).50%/50% (3,4%).50%/50% (3,4%).
Loditac Loditac Loditac Loditac Loditac Loditac Loditac Loditac = = = = = = = = Zanil +Zanil +Zanil +Zanil +Zanil +Zanil +Zanil +Zanil + oxibendazoloxibendazoloxibendazoloxibendazoloxibendazoloxibendazoloxibendazoloxibendazol, , , , , , , , 1010101010101010--------15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.
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Niclosanida Niclosanida Niclosanida Niclosanida Niclosanida Niclosanida Niclosanida Niclosanida 
(Cestocid, Fenasal, Mansonil, Yomesan, Dogoten, (Cestocid, Fenasal, Mansonil, Yomesan, Dogoten, 
Lintex, Niclocide, Sulqui, Tenizan, Vermitid, Yomesan)Lintex, Niclocide, Sulqui, Tenizan, Vermitid, Yomesan)

-- excelent excelent excelent excelent excelent excelent excelent excelent îîîîîîîîmpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva: Echinococcus spp. Echinococcus spp. Echinococcus spp. Echinococcus spp. Echinococcus spp. Echinococcus spp. Echinococcus spp. Echinococcus spp. şşşşşşşşi Taenia spp., i Taenia spp., i Taenia spp., i Taenia spp., i Taenia spp., i Taenia spp., i Taenia spp., i Taenia spp., 
-- mai slab mai slab mai slab mai slab mai slab mai slab mai slab mai slab îîîîîîîîmpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva: Dypilidium spp., Dypilidium spp., Dypilidium spp., Dypilidium spp., Dypilidium spp., Dypilidium spp., Dypilidium spp., Dypilidium spp., 
-- îîîîîîîîn nematodozen nematodozen nematodozen nematodozen nematodozen nematodozen nematodozen nematodoze la la la la la la la la câinicâinicâinicâinicâinicâinicâinicâini şşşşşşşşi i i i i i i i pisicipisicipisicipisicipisicipisicipisicipisici îîîîîîîîn n n n n n n n trematodoze intestinaletrematodoze intestinaletrematodoze intestinaletrematodoze intestinaletrematodoze intestinaletrematodoze intestinaletrematodoze intestinaletrematodoze intestinale
-- la rumegătoarela rumegătoarela rumegătoarela rumegătoarela rumegătoarela rumegătoarela rumegătoarela rumegătoare:::::::: îîîîîîîîn Paramphistomum.n Paramphistomum.n Paramphistomum.n Paramphistomum.n Paramphistomum.n Paramphistomum.n Paramphistomum.n Paramphistomum.
-- metabolism:metabolism:metabolism:metabolism:metabolism:metabolism:metabolism:metabolism: se absoarbe destul de puse absoarbe destul de puse absoarbe destul de puse absoarbe destul de puse absoarbe destul de puse absoarbe destul de puse absoarbe destul de puse absoarbe destul de puŃŃŃŃŃŃŃŃin in in in in in in in îîîîîîîîn tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.n tubul digestiv.        
-- cantită cantită cantită cantită cantită cantită cantită cantităŃŃŃŃŃŃŃŃile absorbite se vor metaboliza ile absorbite se vor metaboliza ile absorbite se vor metaboliza ile absorbite se vor metaboliza ile absorbite se vor metaboliza ile absorbite se vor metaboliza ile absorbite se vor metaboliza ile absorbite se vor metaboliza îîîîîîîîn n n n n n n n aminoclosamidăaminoclosamidăaminoclosamidăaminoclosamidăaminoclosamidăaminoclosamidăaminoclosamidăaminoclosamidă
((((((((aminăaminăaminăaminăaminăaminăaminăamină fără activitate farmacodinamică fără activitate farmacodinamică fără activitate farmacodinamică fără activitate farmacodinamică fără activitate farmacodinamică fără activitate farmacodinamică fără activitate farmacodinamică fără activitate farmacodinamică). ). ). ). ). ). ). ). 
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-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: inhibarea absorbinhibarea absorbinhibarea absorbinhibarea absorbinhibarea absorbinhibarea absorbinhibarea absorbinhibarea absorbŃŃŃŃŃŃŃŃiei glucozei = iei glucozei = iei glucozei = iei glucozei = iei glucozei = iei glucozei = iei glucozei = iei glucozei = blocarea ciclului blocarea ciclului blocarea ciclului blocarea ciclului blocarea ciclului blocarea ciclului blocarea ciclului blocarea ciclului 
KrebsKrebsKrebsKrebsKrebsKrebsKrebsKrebs = = = = = = = = acumulare de ac. lacticacumulare de ac. lacticacumulare de ac. lacticacumulare de ac. lacticacumulare de ac. lacticacumulare de ac. lacticacumulare de ac. lacticacumulare de ac. lactic = = = = = = = = moartea trematozilor.moartea trematozilor.moartea trematozilor.moartea trematozilor.moartea trematozilor.moartea trematozilor.moartea trematozilor.moartea trematozilor.

-- eliminare:eliminare:eliminare:eliminare:eliminare:eliminare:eliminare:eliminare: deosebit de aldeosebit de aldeosebit de aldeosebit de aldeosebit de aldeosebit de aldeosebit de aldeosebit de alŃŃŃŃŃŃŃŃi reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentanţţţţţţţţi, i, i, i, i, i, i, i, niclosamida este niclosamida este niclosamida este niclosamida este niclosamida este niclosamida este niclosamida este niclosamida este 
eliminată rapideliminată rapideliminată rapideliminată rapideliminată rapideliminată rapideliminată rapideliminată rapid
Limita de siguranLimita de siguranLimita de siguranLimita de siguranLimita de siguranLimita de siguranLimita de siguranLimita de siguranŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă::::::::

-- mare la: mare la: mare la: mare la: mare la: mare la: mare la: mare la: bovine bovine bovine bovine bovine bovine bovine bovine şşşşşşşşi ovinei ovinei ovinei ovinei ovinei ovinei ovinei ovine, d, d, d, d, d, d, d, doze de x 40 oze de x 40 oze de x 40 oze de x 40 oze de x 40 oze de x 40 oze de x 40 oze de x 40 ori, biori, biori, biori, biori, biori, biori, biori, bine tolerate,ne tolerate,ne tolerate,ne tolerate,ne tolerate,ne tolerate,ne tolerate,ne tolerate,
-- mică lamică lamică lamică lamică lamică lamică lamică la: : : : : : : : câine câine câine câine câine câine câine câine şşşşşşşşi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisică........
Doze uzuale: Doze uzuale: Doze uzuale: Doze uzuale: Doze uzuale: Doze uzuale: Doze uzuale: Doze uzuale: 

-- 150150150150150150150150--------200 mg/kgc.:200 mg/kgc.:200 mg/kgc.:200 mg/kgc.:200 mg/kgc.:200 mg/kgc.:200 mg/kgc.:200 mg/kgc.: câine câine câine câine câine câine câine câine, p, p, p, p, p, p, p, pisică isică isică isică isică isică isică isică şşşşşşşşi cabaline, i cabaline, i cabaline, i cabaline, i cabaline, i cabaline, i cabaline, i cabaline, 
-- 8080808080808080--------100 mg/kgc.100 mg/kgc.100 mg/kgc.100 mg/kgc.100 mg/kgc.100 mg/kgc.100 mg/kgc.100 mg/kgc. la rumegătoare la rumegătoare la rumegătoare la rumegătoare la rumegătoare la rumegătoare la rumegătoare la rumegătoare, , , , , , , , 
-- cele mai eficente:cele mai eficente:cele mai eficente:cele mai eficente:cele mai eficente:cele mai eficente:cele mai eficente:cele mai eficente: particulele de particulele de particulele de particulele de particulele de particulele de particulele de particulele de 22222222--------33333333µµµµµµµµm.m.m.m.m.m.m.m.
-- îîîîîîîîn n n n n n n n tratamente:tratamente:tratamente:tratamente:tratamente:tratamente:tratamente:tratamente: se face dietă de  se face dietă de  se face dietă de  se face dietă de  se face dietă de  se face dietă de  se face dietă de  se face dietă de 12h., n12h., n12h., n12h., n12h., n12h., n12h., n12h., nu necesită u necesită u necesită u necesită u necesită u necesită u necesită u necesită purgativ.purgativ.purgativ.purgativ.purgativ.purgativ.purgativ.purgativ.
-- toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate: dozele pot fi depă dozele pot fi depă dozele pot fi depă dozele pot fi depă dozele pot fi depă dozele pot fi depă dozele pot fi depă dozele pot fi depăşşşşşşşşite ite ite ite ite ite ite ite de 5de 5de 5de 5de 5de 5de 5de 5--------7 ori.7 ori.7 ori.7 ori.7 ori.7 ori.7 ori.7 ori.
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�� BromsalicilanilideleBromsalicilanilideleBromsalicilanilideleBromsalicilanilideleBromsalicilanilideleBromsalicilanilideleBromsalicilanilideleBromsalicilanilidele
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Cuprinde două sustanCuprinde două sustanCuprinde două sustanCuprinde două sustanCuprinde două sustanCuprinde două sustanCuprinde două sustanCuprinde două sustanţţţţţţţţe:e:e:e:e:e:e:e:

Dibromsalan Dibromsalan Dibromsalan Dibromsalan Dibromsalan Dibromsalan Dibromsalan Dibromsalan şşşşşşşşi Tribromsalani Tribromsalani Tribromsalani Tribromsalani Tribromsalani Tribromsalani Tribromsalani Tribromsalan

-- pulberi alb cenupulberi alb cenupulberi alb cenupulberi alb cenupulberi alb cenupulberi alb cenupulberi alb cenupulberi alb cenuşşşşşşşşii, insolubile ii, insolubile ii, insolubile ii, insolubile ii, insolubile ii, insolubile ii, insolubile ii, insolubile îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, , , , , , , , 
-- folosite folosite folosite folosite folosite folosite folosite folosite îîîîîîîîn tratamentul fasciolozei la ovine n tratamentul fasciolozei la ovine n tratamentul fasciolozei la ovine n tratamentul fasciolozei la ovine n tratamentul fasciolozei la ovine n tratamentul fasciolozei la ovine n tratamentul fasciolozei la ovine n tratamentul fasciolozei la ovine şşşşşşşşi bovine, i bovine, i bovine, i bovine, i bovine, i bovine, i bovine, i bovine, 
-- singure, sau singure, sau singure, sau singure, sau singure, sau singure, sau singure, sau singure, sau adesea asociateadesea asociateadesea asociateadesea asociateadesea asociateadesea asociateadesea asociateadesea asociate îîîîîîîîn condin condin condin condin condin condin condin condiŃŃŃŃŃŃŃŃionări comercialeionări comercialeionări comercialeionări comercialeionări comercialeionări comercialeionări comercialeionări comerciale::::::::

HilomidHilomidHilomidHilomidHilomidHilomidHilomidHilomid
asociere asociere asociere asociere asociere asociere asociere asociere îîîîîîîîntre: ntre: ntre: ntre: ntre: ntre: ntre: ntre: dibromsalandibromsalandibromsalandibromsalandibromsalandibromsalandibromsalandibromsalan + + + + + + + + tribromsalan tribromsalan tribromsalan tribromsalan tribromsalan tribromsalan tribromsalan tribromsalan îîîîîîîîn n n n n n n n proporproporproporproporproporproporproporproporŃŃŃŃŃŃŃŃie 1:1ie 1:1ie 1:1ie 1:1ie 1:1ie 1:1ie 1:1ie 1:1. . . . . . . . 

DiafenDiafenDiafenDiafenDiafenDiafenDiafenDiafen
-- asociere 3:1asociere 3:1asociere 3:1asociere 3:1asociere 3:1asociere 3:1asociere 3:1asociere 3:1 tribromsalantribromsalantribromsalantribromsalantribromsalantribromsalantribromsalantribromsalan + + + + + + + + dibromsalan.dibromsalan.dibromsalan.dibromsalan.dibromsalan.dibromsalan.dibromsalan.dibromsalan.
-- avantaj:avantaj:avantaj:avantaj:avantaj:avantaj:avantaj:avantaj: eficace asupra formelor adulte eficace asupra formelor adulte eficace asupra formelor adulte eficace asupra formelor adulte eficace asupra formelor adulte eficace asupra formelor adulte eficace asupra formelor adulte eficace asupra formelor adulte şşşşşşşşi asupra formelor i asupra formelor i asupra formelor i asupra formelor i asupra formelor i asupra formelor i asupra formelor i asupra formelor 
tinere, de tinere, de tinere, de tinere, de tinere, de tinere, de tinere, de tinere, de 66666666--------12 12 12 12 12 12 12 12 săptsăptsăptsăptsăptsăptsăptsăpt. . . . . . . . 
-- IT = 3. IT = 3. IT = 3. IT = 3. IT = 3. IT = 3. IT = 3. IT = 3. 
-- dozadozadozadozadozadozadozadoza = = = = = = = = 30mg/kgc,30mg/kgc,30mg/kgc,30mg/kgc,30mg/kgc,30mg/kgc,30mg/kgc,30mg/kgc, pt. formele tinere dozele pt. formele tinere dozele pt. formele tinere dozele pt. formele tinere dozele pt. formele tinere dozele pt. formele tinere dozele pt. formele tinere dozele pt. formele tinere dozele se dubleazăse dubleazăse dubleazăse dubleazăse dubleazăse dubleazăse dubleazăse dublează........
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�� DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃi de fenoli substituii de fenoli substituii de fenoli substituii de fenoli substituii de fenoli substituii de fenoli substituii de fenoli substituii de fenoli substituiţţţţţţţţiiiiiiii
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Grup numeros cu importanGrup numeros cu importanGrup numeros cu importanGrup numeros cu importanGrup numeros cu importanGrup numeros cu importanGrup numeros cu importanGrup numeros cu importanŃŃŃŃŃŃŃŃă aă aă aă aă aă aă aă a.u.v. .u.v. .u.v. .u.v. .u.v. .u.v. .u.v. .u.v. 
compucompucompucompucompucompucompucompuşşşşşşşşii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii: de tiodifenol, clorofenoldioli, acetonitrili,de tiodifenol, clorofenoldioli, acetonitrili,de tiodifenol, clorofenoldioli, acetonitrili,de tiodifenol, clorofenoldioli, acetonitrili,de tiodifenol, clorofenoldioli, acetonitrili,de tiodifenol, clorofenoldioli, acetonitrili,de tiodifenol, clorofenoldioli, acetonitrili,de tiodifenol, clorofenoldioli, acetonitrili,
benzonitrili, feniltiocianabenzonitrili, feniltiocianabenzonitrili, feniltiocianabenzonitrili, feniltiocianabenzonitrili, feniltiocianabenzonitrili, feniltiocianabenzonitrili, feniltiocianabenzonitrili, feniltiocianaŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i şşşşşşşşi niclofolani.i niclofolani.i niclofolani.i niclofolani.i niclofolani.i niclofolani.i niclofolani.i niclofolani.
-- efecte bune efecte bune efecte bune efecte bune efecte bune efecte bune efecte bune efecte bune îîîîîîîîmpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva: cestodelorcestodelorcestodelorcestodelorcestodelorcestodelorcestodelorcestodelor şşşşşşşşi trematodelor.i trematodelor.i trematodelor.i trematodelor.i trematodelor.i trematodelor.i trematodelor.i trematodelor.
-- îîîîîîîîn general un n general un n general un n general un n general un n general un n general un n general un index mic de siguranindex mic de siguranindex mic de siguranindex mic de siguranindex mic de siguranindex mic de siguranindex mic de siguranindex mic de siguranŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă,,,,,,,,
-- din acest considerent,din acest considerent,din acest considerent,din acest considerent,din acest considerent,din acest considerent,din acest considerent,din acest considerent, îîîîîîîînlocuinlocuinlocuinlocuinlocuinlocuinlocuinlocuiŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii cu medicamente mai cu medicamente mai cu medicamente mai cu medicamente mai cu medicamente mai cu medicamente mai cu medicamente mai cu medicamente mai 
sigure. sigure. sigure. sigure. sigure. sigure. sigure. sigure. 
-- totutotutotutotutotutotutotutotuşşşşşşşşi,i,i,i,i,i,i,i, eficacitatea lor, eficacitatea lor, eficacitatea lor, eficacitatea lor, eficacitatea lor, eficacitatea lor, eficacitatea lor, eficacitatea lor, considerată bunăconsiderată bunăconsiderată bunăconsiderată bunăconsiderată bunăconsiderată bunăconsiderată bunăconsiderată bună, loc important , loc important , loc important , loc important , loc important , loc important , loc important , loc important îîîîîîîîn n n n n n n n 
arsenalul antihelmintic curent. arsenalul antihelmintic curent. arsenalul antihelmintic curent. arsenalul antihelmintic curent. arsenalul antihelmintic curent. arsenalul antihelmintic curent. arsenalul antihelmintic curent. arsenalul antihelmintic curent. 
-- ca hidrocarburile halogenate, ca hidrocarburile halogenate, ca hidrocarburile halogenate, ca hidrocarburile halogenate, ca hidrocarburile halogenate, ca hidrocarburile halogenate, ca hidrocarburile halogenate, ca hidrocarburile halogenate, fenolii substituifenolii substituifenolii substituifenolii substituifenolii substituifenolii substituifenolii substituifenolii substituiŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează 
ca: ca: ca: ca: ca: ca: ca: ca: inhibitori ai fazei de fosforilare din celula mitocondrială inhibitori ai fazei de fosforilare din celula mitocondrială inhibitori ai fazei de fosforilare din celula mitocondrială inhibitori ai fazei de fosforilare din celula mitocondrială inhibitori ai fazei de fosforilare din celula mitocondrială inhibitori ai fazei de fosforilare din celula mitocondrială inhibitori ai fazei de fosforilare din celula mitocondrială inhibitori ai fazei de fosforilare din celula mitocondrială 
a helmina helmina helmina helmina helmina helmina helmina helminŃŃŃŃŃŃŃŃilor,ilor,ilor,ilor,ilor,ilor,ilor,ilor, blocând metabolismul energetic al acestora.blocând metabolismul energetic al acestora.blocând metabolismul energetic al acestora.blocând metabolismul energetic al acestora.blocând metabolismul energetic al acestora.blocând metabolismul energetic al acestora.blocând metabolismul energetic al acestora.blocând metabolismul energetic al acestora.
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Hexaclorofenul Hexaclorofenul Hexaclorofenul Hexaclorofenul Hexaclorofenul Hexaclorofenul Hexaclorofenul Hexaclorofenul 
(Dermadex, Distolin, Douveoside, Exofene, Hexosan (Dermadex, Distolin, Douveoside, Exofene, Hexosan 
Fasciofene, Surofene)Fasciofene, Surofene)

-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, , , , , , , , fără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără mirosfără miros, i, i, i, i, i, i, i, insolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn alcali. n alcali. n alcali. n alcali. n alcali. n alcali. n alcali. n alcali. 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: nematodoze, cestodozenematodoze, cestodozenematodoze, cestodozenematodoze, cestodozenematodoze, cestodozenematodoze, cestodozenematodoze, cestodozenematodoze, cestodoze, f, f, f, f, f, f, f, fasciolozăasciolozăasciolozăasciolozăasciolozăasciolozăasciolozăascioloză la ovine la ovine la ovine la ovine la ovine la ovine la ovine la ovine şşşşşşşşi bovine. i bovine. i bovine. i bovine. i bovine. i bovine. i bovine. i bovine. 
-- doza la doza la doza la doza la doza la doza la doza la doza la ovine ovine ovine ovine ovine ovine ovine ovine şşşşşşşşi bovinei bovinei bovinei bovinei bovinei bovinei bovinei bovine: : : : : : : : 1010101010101010--------15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.15mg/kgc.



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Diclorofenul Diclorofenul Diclorofenul Diclorofenul Diclorofenul Diclorofenul Diclorofenul Diclorofenul 
(Diclorphene Dicestal, Taeniaphene, Diphentan)(Diclorphene Dicestal, Taeniaphene, Diphentan)

-- cestodicid sigurcestodicid sigurcestodicid sigurcestodicid sigurcestodicid sigurcestodicid sigurcestodicid sigurcestodicid sigur, folosit a.u.v. , folosit a.u.v. , folosit a.u.v. , folosit a.u.v. , folosit a.u.v. , folosit a.u.v. , folosit a.u.v. , folosit a.u.v. 
-- antiseptic sau antifungicantiseptic sau antifungicantiseptic sau antifungicantiseptic sau antifungicantiseptic sau antifungicantiseptic sau antifungicantiseptic sau antifungicantiseptic sau antifungic cu spectru cu spectru cu spectru cu spectru cu spectru cu spectru cu spectru cu spectru îîîîîîîîngust. ngust. ngust. ngust. ngust. ngust. ngust. ngust. 
-- moderat moderat moderat moderat moderat moderat moderat moderat asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra TaeniaTaeniaTaeniaTaeniaTaeniaTaeniaTaeniaTaenia şşşşşşşşi i i i i i i i Dipylidium Dipylidium Dipylidium Dipylidium Dipylidium Dipylidium Dipylidium Dipylidium la carnivore, la carnivore, la carnivore, la carnivore, la carnivore, la carnivore, la carnivore, la carnivore, 
-- nu are activitatenu are activitatenu are activitatenu are activitatenu are activitatenu are activitatenu are activitatenu are activitate îîîîîîîîmpotriva lui mpotriva lui mpotriva lui mpotriva lui mpotriva lui mpotriva lui mpotriva lui mpotriva lui Echinococcus.Echinococcus.Echinococcus.Echinococcus.Echinococcus.Echinococcus.Echinococcus.Echinococcus.
-- absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbŃŃŃŃŃŃŃŃie lentăie lentăie lentăie lentăie lentăie lentăie lentăie lentă, , , , , , , , activitate activitate activitate activitate activitate activitate activitate activitate îîîîîîîîn intestinn intestinn intestinn intestinn intestinn intestinn intestinn intestin = = = = = = = = 
-- viermii viermii viermii viermii viermii viermii viermii viermii dezintegradezintegradezintegradezintegradezintegradezintegradezintegradezintegraŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i îîîîîîîînainte de eliminareanainte de eliminareanainte de eliminareanainte de eliminareanainte de eliminareanainte de eliminareanainte de eliminareanainte de eliminarea prin fecale.prin fecale.prin fecale.prin fecale.prin fecale.prin fecale.prin fecale.prin fecale.
-- ttttttttoxicitate:oxicitate:oxicitate:oxicitate:oxicitate:oxicitate:oxicitate:oxicitate: foarte bine toleratfoarte bine toleratfoarte bine toleratfoarte bine toleratfoarte bine toleratfoarte bine toleratfoarte bine toleratfoarte bine tolerat de de de de de de de de către carnivorecătre carnivorecătre carnivorecătre carnivorecătre carnivorecătre carnivorecătre carnivorecătre carnivore. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn cazuri extrem de rare: n cazuri extrem de rare: n cazuri extrem de rare: n cazuri extrem de rare: n cazuri extrem de rare: n cazuri extrem de rare: n cazuri extrem de rare: n cazuri extrem de rare: vomă sau diareevomă sau diareevomă sau diareevomă sau diareevomă sau diareevomă sau diareevomă sau diareevomă sau diaree la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.la câine.
-- câine câine câine câine câine câine câine câine şşşşşşşşi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisică: : : : : : : : 200 mg/kgc200 mg/kgc200 mg/kgc200 mg/kgc200 mg/kgc200 mg/kgc200 mg/kgc200 mg/kgc., cu ., cu ., cu ., cu ., cu ., cu ., cu ., cu dietădietădietădietădietădietădietădietă prealabilă de  prealabilă de  prealabilă de  prealabilă de  prealabilă de  prealabilă de  prealabilă de  prealabilă de 24 h.24 h.24 h.24 h.24 h.24 h.24 h.24 h.
-- folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit şşşşşşşşi la cabaline cu i la cabaline cu i la cabaline cu i la cabaline cu i la cabaline cu i la cabaline cu i la cabaline cu i la cabaline cu oarecare eficienoarecare eficienoarecare eficienoarecare eficienoarecare eficienoarecare eficienoarecare eficienoarecare eficienŃŃŃŃŃŃŃŃă ă ă ă ă ă ă ă îîîîîîîîn fascioloze.n fascioloze.n fascioloze.n fascioloze.n fascioloze.n fascioloze.n fascioloze.n fascioloze.



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Diamfenetida Diamfenetida Diamfenetida Diamfenetida Diamfenetida Diamfenetida Diamfenetida Diamfenetida (Diamphenetide, Coriban)(Diamphenetide, Coriban)

-- cea mai mare eficacitate asupracea mai mare eficacitate asupracea mai mare eficacitate asupracea mai mare eficacitate asupracea mai mare eficacitate asupracea mai mare eficacitate asupracea mai mare eficacitate asupracea mai mare eficacitate asupra formelor imature, formelor imature, formelor imature, formelor imature, formelor imature, formelor imature, formelor imature, formelor imature, îîîîîîîîncepând ncepând ncepând ncepând ncepând ncepând ncepând ncepând 
din ziua a 3din ziua a 3din ziua a 3din ziua a 3din ziua a 3din ziua a 3din ziua a 3din ziua a 3--------a!a!a!a!a!a!a!a!
-- activitatea scade proporactivitatea scade proporactivitatea scade proporactivitatea scade proporactivitatea scade proporactivitatea scade proporactivitatea scade proporactivitatea scade proporŃŃŃŃŃŃŃŃional ional ional ional ional ional ional ional cu crecu crecu crecu crecu crecu crecu crecu creşşşşşşşşterea vârsteiterea vârsteiterea vârsteiterea vârsteiterea vârsteiterea vârsteiterea vârsteiterea vârstei fasciolelor, fasciolelor, fasciolelor, fasciolelor, fasciolelor, fasciolelor, fasciolelor, fasciolelor, 
-- formele formele formele formele formele formele formele formele adulteadulteadulteadulteadulteadulteadulteadulte, mai pu, mai pu, mai pu, mai pu, mai pu, mai pu, mai pu, mai puŃŃŃŃŃŃŃŃin afectate. in afectate. in afectate. in afectate. in afectate. in afectate. in afectate. in afectate. 
-- efectul principal:efectul principal:efectul principal:efectul principal:efectul principal:efectul principal:efectul principal:efectul principal: vacuolizarea tegumentuluivacuolizarea tegumentuluivacuolizarea tegumentuluivacuolizarea tegumentuluivacuolizarea tegumentuluivacuolizarea tegumentuluivacuolizarea tegumentuluivacuolizarea tegumentului helmintului helmintului helmintului helmintului helmintului helmintului helmintului helmintului şşşşşşşşi i i i i i i i 
producerea producerea producerea producerea producerea producerea producerea producerea paraliziei ireversibileparaliziei ireversibileparaliziei ireversibileparaliziei ireversibileparaliziei ireversibileparaliziei ireversibileparaliziei ireversibileparaliziei ireversibile a acestuia. a acestuia. a acestuia. a acestuia. a acestuia. a acestuia. a acestuia. a acestuia. 
-- spectru:spectru:spectru:spectru:spectru:spectru:spectru:spectru: trematodele ovinelor. trematodele ovinelor. trematodele ovinelor. trematodele ovinelor. trematodele ovinelor. trematodele ovinelor. trematodele ovinelor. trematodele ovinelor. 
-- nu are activitate asupra trematodelor bovinelor!nu are activitate asupra trematodelor bovinelor!nu are activitate asupra trematodelor bovinelor!nu are activitate asupra trematodelor bovinelor!nu are activitate asupra trematodelor bovinelor!nu are activitate asupra trematodelor bovinelor!nu are activitate asupra trematodelor bovinelor!nu are activitate asupra trematodelor bovinelor!
-- p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o. se absoarbe se absoarbe se absoarbe se absoarbe se absoarbe se absoarbe se absoarbe se absoarbe şşşşşşşşi se distribuie, pe i se distribuie, pe i se distribuie, pe i se distribuie, pe i se distribuie, pe i se distribuie, pe i se distribuie, pe i se distribuie, pe cale circulatorie.cale circulatorie.cale circulatorie.cale circulatorie.cale circulatorie.cale circulatorie.cale circulatorie.cale circulatorie.
-- la la la la la la la la 3 z3 z3 z3 z3 z3 z3 z3 zile după tratamentile după tratamentile după tratamentile după tratamentile după tratamentile după tratamentile după tratamentile după tratament = = = = = = = = cele mai cele mai cele mai cele mai cele mai cele mai cele mai cele mai îîîîîîîînalte concentranalte concentranalte concentranalte concentranalte concentranalte concentranalte concentranalte concentraŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii: ficat : ficat : ficat : ficat : ficat : ficat : ficat : ficat şşşşşşşşi i i i i i i i 
vezica biliarăvezica biliarăvezica biliarăvezica biliarăvezica biliarăvezica biliarăvezica biliarăvezica biliară, , , , , , , , 
-- activitatea:activitatea:activitatea:activitatea:activitatea:activitatea:activitatea:activitatea: depinde de metabolitul depinde de metabolitul depinde de metabolitul depinde de metabolitul depinde de metabolitul depinde de metabolitul depinde de metabolitul depinde de metabolitul aminicaminicaminicaminicaminicaminicaminicaminic (prin dezacetilarea (prin dezacetilarea (prin dezacetilarea (prin dezacetilarea (prin dezacetilarea (prin dezacetilarea (prin dezacetilarea (prin dezacetilarea 
enzimelor din celulele ficatului) care enzimelor din celulele ficatului) care enzimelor din celulele ficatului) care enzimelor din celulele ficatului) care enzimelor din celulele ficatului) care enzimelor din celulele ficatului) care enzimelor din celulele ficatului) care enzimelor din celulele ficatului) care răspunde de activitatea răspunde de activitatea răspunde de activitatea răspunde de activitatea răspunde de activitatea răspunde de activitatea răspunde de activitatea răspunde de activitatea 
antihelmintică a produsuluiantihelmintică a produsuluiantihelmintică a produsuluiantihelmintică a produsuluiantihelmintică a produsuluiantihelmintică a produsuluiantihelmintică a produsuluiantihelmintică a produsului........
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-- acest metabolit = acest metabolit = acest metabolit = acest metabolit = acest metabolit = acest metabolit = acest metabolit = acest metabolit = moartea formelor imaturemoartea formelor imaturemoartea formelor imaturemoartea formelor imaturemoartea formelor imaturemoartea formelor imaturemoartea formelor imaturemoartea formelor imature de fasciolă de fasciolă de fasciolă de fasciolă de fasciolă de fasciolă de fasciolă de fasciolă. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: fascioloze acute, prin invazia formelor tinere, fascioloze acute, prin invazia formelor tinere, fascioloze acute, prin invazia formelor tinere, fascioloze acute, prin invazia formelor tinere, fascioloze acute, prin invazia formelor tinere, fascioloze acute, prin invazia formelor tinere, fascioloze acute, prin invazia formelor tinere, fascioloze acute, prin invazia formelor tinere, 
-- eficacitate 100%.eficacitate 100%.eficacitate 100%.eficacitate 100%.eficacitate 100%.eficacitate 100%.eficacitate 100%.eficacitate 100%.
-- perioada de interzicere:perioada de interzicere:perioada de interzicere:perioada de interzicere:perioada de interzicere:perioada de interzicere:perioada de interzicere:perioada de interzicere: 7 zile7 zile7 zile7 zile7 zile7 zile7 zile7 zile pt. carne. pt. carne. pt. carne. pt. carne. pt. carne. pt. carne. pt. carne. pt. carne. 
-- nu se recomandă lanu se recomandă lanu se recomandă lanu se recomandă lanu se recomandă lanu se recomandă lanu se recomandă lanu se recomandă la:::::::: oi oi oi oi oi oi oi oi a căror lapte va fi folosit pta căror lapte va fi folosit pta căror lapte va fi folosit pta căror lapte va fi folosit pta căror lapte va fi folosit pta căror lapte va fi folosit pta căror lapte va fi folosit pta căror lapte va fi folosit pt. consum.. consum.. consum.. consum.. consum.. consum.. consum.. consum.
-- toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate: substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃa e sigură pâna la x a e sigură pâna la x a e sigură pâna la x a e sigură pâna la x a e sigură pâna la x a e sigură pâna la x a e sigură pâna la x a e sigură pâna la x 4 doza.4 doza.4 doza.4 doza.4 doza.4 doza.4 doza.4 doza.
-- dozele toxice vizibile, de la: dozele toxice vizibile, de la: dozele toxice vizibile, de la: dozele toxice vizibile, de la: dozele toxice vizibile, de la: dozele toxice vizibile, de la: dozele toxice vizibile, de la: dozele toxice vizibile, de la: 1 g/kg corp.1 g/kg corp.1 g/kg corp.1 g/kg corp.1 g/kg corp.1 g/kg corp.1 g/kg corp.1 g/kg corp.
-- doze:doze:doze:doze:doze:doze:doze:doze: 100 mg/kgcorp100 mg/kgcorp100 mg/kgcorp100 mg/kgcorp100 mg/kgcorp100 mg/kgcorp100 mg/kgcorp100 mg/kgcorp la ovine, bine tolerate de femelele la ovine, bine tolerate de femelele la ovine, bine tolerate de femelele la ovine, bine tolerate de femelele la ovine, bine tolerate de femelele la ovine, bine tolerate de femelele la ovine, bine tolerate de femelele la ovine, bine tolerate de femelele 
gestante, animale slabe gestante, animale slabe gestante, animale slabe gestante, animale slabe gestante, animale slabe gestante, animale slabe gestante, animale slabe gestante, animale slabe şşşşşşşşi tarate. i tarate. i tarate. i tarate. i tarate. i tarate. i tarate. i tarate. 
-- tratamentele tratamentele tratamentele tratamentele tratamentele tratamentele tratamentele tratamentele se repeta:se repeta:se repeta:se repeta:se repeta:se repeta:se repeta:se repeta: după  după  după  după  după  după  după  după 1 1 1 1 1 1 1 1 săptsăptsăptsăptsăptsăptsăptsăpt.,.,.,.,.,.,.,., in in in in in in in in zona temperatăzona temperatăzona temperatăzona temperatăzona temperatăzona temperatăzona temperatăzona temperată
după după după după după după după după 4 4 4 4 4 4 4 4 săptsăptsăptsăptsăptsăptsăptsăpt........
-- diamfenetida este iritantă pentru piele diamfenetida este iritantă pentru piele diamfenetida este iritantă pentru piele diamfenetida este iritantă pentru piele diamfenetida este iritantă pentru piele diamfenetida este iritantă pentru piele diamfenetida este iritantă pentru piele diamfenetida este iritantă pentru piele şşşşşşşşi mucoase!i mucoase!i mucoase!i mucoase!i mucoase!i mucoase!i mucoase!i mucoase!



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Menichlopholanul Menichlopholanul Menichlopholanul Menichlopholanul Menichlopholanul Menichlopholanul Menichlopholanul Menichlopholanul (Niclofolan, Bilevon(Niclofolan, Bilevon--M)M)

-- substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃă cristalinăă cristalinăă cristalinăă cristalinăă cristalinăă cristalinăă cristalinăă cristalină, , , , , , , , gălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuiegălbuie, i, i, i, i, i, i, i, insolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, , , , , , , , 
-- activitate activitate activitate activitate activitate activitate activitate activitate foarte bună asuprafoarte bună asuprafoarte bună asuprafoarte bună asuprafoarte bună asuprafoarte bună asuprafoarte bună asuprafoarte bună asupra: : : : : : : : formelor adulte,formelor adulte,formelor adulte,formelor adulte,formelor adulte,formelor adulte,formelor adulte,formelor adulte,
-- mai slab asupra:mai slab asupra:mai slab asupra:mai slab asupra:mai slab asupra:mai slab asupra:mai slab asupra:mai slab asupra: tineretului,tineretului,tineretului,tineretului,tineretului,tineretului,tineretului,tineretului, dozele trebuie dozele trebuie dozele trebuie dozele trebuie dozele trebuie dozele trebuie dozele trebuie dozele trebuie mărite progresivmărite progresivmărite progresivmărite progresivmărite progresivmărite progresivmărite progresivmărite progresiv
-- la:la:la:la:la:la:la:la: ovine, bovine, suine.ovine, bovine, suine.ovine, bovine, suine.ovine, bovine, suine.ovine, bovine, suine.ovine, bovine, suine.ovine, bovine, suine.ovine, bovine, suine.
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: blocarea absorbblocarea absorbblocarea absorbblocarea absorbblocarea absorbblocarea absorbblocarea absorbblocarea absorbŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei glucozei + glucozei + glucozei + glucozei + glucozei + glucozei + glucozei + glucozei + decuplarea fosforilării decuplarea fosforilării decuplarea fosforilării decuplarea fosforilării decuplarea fosforilării decuplarea fosforilării decuplarea fosforilării decuplarea fosforilării 
oxidativeoxidativeoxidativeoxidativeoxidativeoxidativeoxidativeoxidative, absorb, absorb, absorb, absorb, absorb, absorb, absorb, absorbŃŃŃŃŃŃŃŃii ridicate ii ridicate ii ridicate ii ridicate ii ridicate ii ridicate ii ridicate ii ridicate şşşşşşşşi conc. max. i conc. max. i conc. max. i conc. max. i conc. max. i conc. max. i conc. max. i conc. max. îîîîîîîîn sânge la n sânge la n sânge la n sânge la n sânge la n sânge la n sânge la n sânge la 2424242424242424--------48 h.48 h.48 h.48 h.48 h.48 h.48 h.48 h.        
-- după  după  după  după  după  după  după  după 3mg/kgc.3mg/kgc.3mg/kgc.3mg/kgc.3mg/kgc.3mg/kgc.3mg/kgc.3mg/kgc. = eficacitate = eficacitate = eficacitate = eficacitate = eficacitate = eficacitate = eficacitate = eficacitate 100% la adul100% la adul100% la adul100% la adul100% la adul100% la adul100% la adul100% la adulŃŃŃŃŃŃŃŃi. i. i. i. i. i. i. i. 
-- perioada de interzicere = perioada de interzicere = perioada de interzicere = perioada de interzicere = perioada de interzicere = perioada de interzicere = perioada de interzicere = perioada de interzicere = 77777777--------14 zile.14 zile.14 zile.14 zile.14 zile.14 zile.14 zile.14 zile.        
-- nu lasă reziduuri  nu lasă reziduuri  nu lasă reziduuri  nu lasă reziduuri  nu lasă reziduuri  nu lasă reziduuri  nu lasă reziduuri  nu lasă reziduuri îîîîîîîîn: lapte, n: lapte, n: lapte, n: lapte, n: lapte, n: lapte, n: lapte, n: lapte, ŃŃŃŃŃŃŃŃesuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi esuturi şşşşşşşşi organe, i organe, i organe, i organe, i organe, i organe, i organe, i organe, 
-- livrat sub formele: livrat sub formele: livrat sub formele: livrat sub formele: livrat sub formele: livrat sub formele: livrat sub formele: livrat sub formele: M:M:M:M:M:M:M:M: ovineovineovineovineovineovineovineovine şşşşşşşşi i i i i i i i caprinecaprinecaprinecaprinecaprinecaprinecaprinecaprine şşşşşşşşi i i i i i i i R:R:R:R:R:R:R:R: bovine. bovine. bovine. bovine. bovine. bovine. bovine. bovine. 
-- Bilevon MBilevon MBilevon MBilevon MBilevon MBilevon MBilevon MBilevon M = = = = = = = = 4mg/kgc.,4mg/kgc.,4mg/kgc.,4mg/kgc.,4mg/kgc.,4mg/kgc.,4mg/kgc.,4mg/kgc.,
-- Bilevon RBilevon RBilevon RBilevon RBilevon RBilevon RBilevon RBilevon R = = = = = = = = 3 mg/kgc.,3 mg/kgc.,3 mg/kgc.,3 mg/kgc.,3 mg/kgc.,3 mg/kgc.,3 mg/kgc.,3 mg/kgc.,
-- toxic toxic toxic toxic toxic toxic toxic toxic şşşşşşşşi iritant i iritant i iritant i iritant i iritant i iritant i iritant i iritant şşşşşşşşi pentru cel care manipulează medicamentuli pentru cel care manipulează medicamentuli pentru cel care manipulează medicamentuli pentru cel care manipulează medicamentuli pentru cel care manipulează medicamentuli pentru cel care manipulează medicamentuli pentru cel care manipulează medicamentuli pentru cel care manipulează medicamentul........
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Brotiamida Brotiamida Brotiamida Brotiamida Brotiamida Brotiamida Brotiamida Brotiamida (Dirian)(Dirian)

-- activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate: activ asupra lui activ asupra lui activ asupra lui activ asupra lui activ asupra lui activ asupra lui activ asupra lui activ asupra lui F. hepatica,F. hepatica,F. hepatica,F. hepatica,F. hepatica,F. hepatica,F. hepatica,F. hepatica, adulteadulteadulteadulteadulteadulteadulteadulte şşşşşşşşi i i i i i i i larvare larvare larvare larvare larvare larvare larvare larvare şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: paramfistomoză paramfistomoză paramfistomoză paramfistomoză paramfistomoză paramfistomoză paramfistomoză paramfistomoză cu forme adulte cu forme adulte cu forme adulte cu forme adulte cu forme adulte cu forme adulte cu forme adulte cu forme adulte şşşşşşşşi imature i imature i imature i imature i imature i imature i imature i imature 
-- dozaj: dozaj: dozaj: dozaj: dozaj: dozaj: dozaj: dozaj: 1010101010101010--------15 mg/kgc.15 mg/kgc.15 mg/kgc.15 mg/kgc.15 mg/kgc.15 mg/kgc.15 mg/kgc.15 mg/kgc.
-- toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate: indice de indice de indice de indice de indice de indice de indice de indice de siguransiguransiguransiguransiguransiguransiguransiguranŃŃŃŃŃŃŃŃă mică mică mică mică mică mică mică mic:::::::: 1,7 (1,7 (1,7 (1,7 (1,7 (1,7 (1,7 (1,7 (îîîîîîîîn retragere)n retragere)n retragere)n retragere)n retragere)n retragere)n retragere)n retragere). . . . . . . . 
-- se indică  se indică  se indică  se indică  se indică  se indică  se indică  se indică cântărirea cântărirea cântărirea cântărirea cântărirea cântărirea cântărirea cântărirea animalelor, pt. evitaanimalelor, pt. evitaanimalelor, pt. evitaanimalelor, pt. evitaanimalelor, pt. evitaanimalelor, pt. evitaanimalelor, pt. evitaanimalelor, pt. evitarea supradozăriirea supradozăriirea supradozăriirea supradozăriirea supradozăriirea supradozăriirea supradozăriirea supradozării........
-- precauprecauprecauprecauprecauprecauprecauprecauŃŃŃŃŃŃŃŃii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii: nu se folosenu se folosenu se folosenu se folosenu se folosenu se folosenu se folosenu se foloseşşşşşşşşte la bovine!te la bovine!te la bovine!te la bovine!te la bovine!te la bovine!te la bovine!te la bovine!
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Nitroscanatul Nitroscanatul Nitroscanatul Nitroscanatul Nitroscanatul Nitroscanatul Nitroscanatul Nitroscanatul (Nitroscanate)(Nitroscanate)

-- activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate: toate cestodele toate cestodele toate cestodele toate cestodele toate cestodele toate cestodele toate cestodele toate cestodele şşşşşşşşi nematodele specifice i nematodele specifice i nematodele specifice i nematodele specifice i nematodele specifice i nematodele specifice i nematodele specifice i nematodele specifice 
câinelui, câinelui, câinelui, câinelui, câinelui, câinelui, câinelui, câinelui, 
-- nu se recomandă la pisicănu se recomandă la pisicănu se recomandă la pisicănu se recomandă la pisicănu se recomandă la pisicănu se recomandă la pisicănu se recomandă la pisicănu se recomandă la pisică!!!!!!!!
-- la animale cu tractul la animale cu tractul la animale cu tractul la animale cu tractul la animale cu tractul la animale cu tractul la animale cu tractul la animale cu tractul digestiv golitdigestiv golitdigestiv golitdigestiv golitdigestiv golitdigestiv golitdigestiv golitdigestiv golit medicamentul trece medicamentul trece medicamentul trece medicamentul trece medicamentul trece medicamentul trece medicamentul trece medicamentul trece 
prea repedeprea repedeprea repedeprea repedeprea repedeprea repedeprea repedeprea repede segmentul intestinal = va segmentul intestinal = va segmentul intestinal = va segmentul intestinal = va segmentul intestinal = va segmentul intestinal = va segmentul intestinal = va segmentul intestinal = va acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiona doar pariona doar pariona doar pariona doar pariona doar pariona doar pariona doar pariona doar parŃŃŃŃŃŃŃŃialialialialialialialial. . . . . . . . 
-- efectul maxim contrar regulii:efectul maxim contrar regulii:efectul maxim contrar regulii:efectul maxim contrar regulii:efectul maxim contrar regulii:efectul maxim contrar regulii:efectul maxim contrar regulii:efectul maxim contrar regulii: medicamentul se va medicamentul se va medicamentul se va medicamentul se va medicamentul se va medicamentul se va medicamentul se va medicamentul se va 
administra administra administra administra administra administra administra administra după hrănireadupă hrănireadupă hrănireadupă hrănireadupă hrănireadupă hrănireadupă hrănireadupă hrănirea animalelor animalelor animalelor animalelor animalelor animalelor animalelor animalelor, c, c, c, c, c, c, c, când datorită ând datorită ând datorită ând datorită ând datorită ând datorită ând datorită ând datorită 
plenitudinii, plenitudinii, plenitudinii, plenitudinii, plenitudinii, plenitudinii, plenitudinii, plenitudinii, rata absorbrata absorbrata absorbrata absorbrata absorbrata absorbrata absorbrata absorbŃŃŃŃŃŃŃŃiei intestinaleiei intestinaleiei intestinaleiei intestinaleiei intestinaleiei intestinaleiei intestinaleiei intestinale medicamentului va fi medicamentului va fi medicamentului va fi medicamentului va fi medicamentului va fi medicamentului va fi medicamentului va fi medicamentului va fi 
îîîîîîîîncetinită ncetinită ncetinită ncetinită ncetinită ncetinită ncetinită ncetinită = efect amplificat. = efect amplificat. = efect amplificat. = efect amplificat. = efect amplificat. = efect amplificat. = efect amplificat. = efect amplificat. 
-- efect secundar:efect secundar:efect secundar:efect secundar:efect secundar:efect secundar:efect secundar:efect secundar: voma.voma.voma.voma.voma.voma.voma.voma.
-- dozaj:dozaj:dozaj:dozaj:dozaj:dozaj:dozaj:dozaj: câine câine câine câine câine câine câine câine 50 mg/kgc.50 mg/kgc.50 mg/kgc.50 mg/kgc.50 mg/kgc.50 mg/kgc.50 mg/kgc.50 mg/kgc.
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Nitroxinilul Nitroxinilul Nitroxinilul Nitroxinilul Nitroxinilul Nitroxinilul Nitroxinilul Nitroxinilul (Dovenil (Dovenil şşi Trodax)i Trodax)

-- fasciolicid eficace fasciolicid eficace fasciolicid eficace fasciolicid eficace fasciolicid eficace fasciolicid eficace fasciolicid eficace fasciolicid eficace doar pe cale injectabilădoar pe cale injectabilădoar pe cale injectabilădoar pe cale injectabilădoar pe cale injectabilădoar pe cale injectabilădoar pe cale injectabilădoar pe cale injectabilă........
-- pulbere galbenă pulbere galbenă pulbere galbenă pulbere galbenă pulbere galbenă pulbere galbenă pulbere galbenă pulbere galbenă, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, , , , , , , , 
-- administrate:administrate:administrate:administrate:administrate:administrate:administrate:administrate: parenteral, parenteral, parenteral, parenteral, parenteral, parenteral, parenteral, parenteral, s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c. sau sau sau sau sau sau sau sau i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m. existând existând existând existând existând existând existând existând şşşşşşşşi forme i forme i forme i forme i forme i forme i forme i forme p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.
-- s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c. pe laturile gâtului la bovine pe laturile gâtului la bovine pe laturile gâtului la bovine pe laturile gâtului la bovine pe laturile gâtului la bovine pe laturile gâtului la bovine pe laturile gâtului la bovine pe laturile gâtului la bovine şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn zone fără lână la ovinen zone fără lână la ovinen zone fără lână la ovinen zone fără lână la ovinen zone fără lână la ovinen zone fără lână la ovinen zone fără lână la ovinen zone fără lână la ovine........
-- parenteral eficacitatea e de câteva ori mai mare decât parenteral eficacitatea e de câteva ori mai mare decât parenteral eficacitatea e de câteva ori mai mare decât parenteral eficacitatea e de câteva ori mai mare decât parenteral eficacitatea e de câteva ori mai mare decât parenteral eficacitatea e de câteva ori mai mare decât parenteral eficacitatea e de câteva ori mai mare decât parenteral eficacitatea e de câteva ori mai mare decât îîîîîîîîn n n n n n n n 
administrări localeadministrări localeadministrări localeadministrări localeadministrări localeadministrări localeadministrări localeadministrări locale, , , , , , , , rezultate excelenterezultate excelenterezultate excelenterezultate excelenterezultate excelenterezultate excelenterezultate excelenterezultate excelente îîîîîîîîn fasciolozăn fasciolozăn fasciolozăn fasciolozăn fasciolozăn fasciolozăn fasciolozăn fascioloză, inclusiv , inclusiv , inclusiv , inclusiv , inclusiv , inclusiv , inclusiv , inclusiv 
formele tinere, eficienformele tinere, eficienformele tinere, eficienformele tinere, eficienformele tinere, eficienformele tinere, eficienformele tinere, eficienformele tinere, eficienŃŃŃŃŃŃŃŃă comparabilă cu cea a Rafoxaniduluiă comparabilă cu cea a Rafoxaniduluiă comparabilă cu cea a Rafoxaniduluiă comparabilă cu cea a Rafoxaniduluiă comparabilă cu cea a Rafoxaniduluiă comparabilă cu cea a Rafoxaniduluiă comparabilă cu cea a Rafoxaniduluiă comparabilă cu cea a Rafoxanidului........
-- doze: doze: doze: doze: doze: doze: doze: doze: 10 mg/kgc10 mg/kgc10 mg/kgc10 mg/kgc10 mg/kgc10 mg/kgc10 mg/kgc10 mg/kgc pe cale s.c. la pe cale s.c. la pe cale s.c. la pe cale s.c. la pe cale s.c. la pe cale s.c. la pe cale s.c. la pe cale s.c. la ovineovineovineovineovineovineovineovine şşşşşşşşi i i i i i i i bovine.bovine.bovine.bovine.bovine.bovine.bovine.bovine.
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�� DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaŃŃŃŃŃŃŃŃii organofosforiciii organofosforiciii organofosforiciii organofosforiciii organofosforiciii organofosforiciii organofosforiciii organofosforici
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-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează paraziticidparaziticidparaziticidparaziticidparaziticidparaziticidparaziticidparaziticid

-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: blocarea acetil blocarea acetil blocarea acetil blocarea acetil blocarea acetil blocarea acetil blocarea acetil blocarea acetil--------colin esterazei.colin esterazei.colin esterazei.colin esterazei.colin esterazei.colin esterazei.colin esterazei.colin esterazei.

-- organofosforicul se leagă  organofosforicul se leagă  organofosforicul se leagă  organofosforicul se leagă  organofosforicul se leagă  organofosforicul se leagă  organofosforicul se leagă  organofosforicul se leagă stabil stabil stabil stabil stabil stabil stabil stabil de enzimă de enzimă de enzimă de enzimă de enzimă de enzimă de enzimă de enzimă 

-- produce:produce:produce:produce:produce:produce:produce:produce: blocareablocareablocareablocareablocareablocareablocareablocarea ireversibilă a acesteia ireversibilă a acesteia ireversibilă a acesteia ireversibilă a acesteia ireversibilă a acesteia ireversibilă a acesteia ireversibilă a acesteia ireversibilă a acesteia. . . . . . . . 

-- mediatorul chimicmediatorul chimicmediatorul chimicmediatorul chimicmediatorul chimicmediatorul chimicmediatorul chimicmediatorul chimic, , , , , , , , acetilacetilacetilacetilacetilacetilacetilacetil--------colinacolinacolinacolinacolinacolinacolinacolina, , , , , , , , rămâne nehidrolizatrămâne nehidrolizatrămâne nehidrolizatrămâne nehidrolizatrămâne nehidrolizatrămâne nehidrolizatrămâne nehidrolizatrămâne nehidrolizat, , , , , , , , 

-- se se se se se se se se acumulează acumulează acumulează acumulează acumulează acumulează acumulează acumulează = = = = = = = = paralizia paralizia paralizia paralizia paralizia paralizia paralizia paralizia sist. neuromuscularsist. neuromuscularsist. neuromuscularsist. neuromuscularsist. neuromuscularsist. neuromuscularsist. neuromuscularsist. neuromuscular al parazituluial parazituluial parazituluial parazituluial parazituluial parazituluial parazituluial parazitului
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acacacacacacacacţţţţţţţţiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: toxice, toxice, toxice, toxice, toxice, toxice, toxice, toxice, de contact, de digestie.de contact, de digestie.de contact, de digestie.de contact, de digestie.de contact, de digestie.de contact, de digestie.de contact, de digestie.de contact, de digestie.
acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează:::::::: prin prin prin prin prin prin prin prin combinarea combinarea combinarea combinarea combinarea combinarea combinarea combinarea şşşşşşşşi i i i i i i i neutralizarea neutralizarea neutralizarea neutralizarea neutralizarea neutralizarea neutralizarea neutralizarea colinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazei........
EliminareaEliminareaEliminareaEliminareaEliminareaEliminareaEliminareaEliminarea:::::::: prin produprin produprin produprin produprin produprin produprin produprin produşşşşşşşşi de metabolism.i de metabolism.i de metabolism.i de metabolism.i de metabolism.i de metabolism.i de metabolism.i de metabolism.
Toxicitate:Toxicitate:Toxicitate:Toxicitate:Toxicitate:Toxicitate:Toxicitate:Toxicitate: datorită activitădatorită activitădatorită activitădatorită activitădatorită activitădatorită activitădatorită activitădatorită activităŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii colinesterazice,colinesterazice,colinesterazice,colinesterazice,colinesterazice,colinesterazice,colinesterazice,colinesterazice, sunt mai toxici.sunt mai toxici.sunt mai toxici.sunt mai toxici.sunt mai toxici.sunt mai toxici.sunt mai toxici.sunt mai toxici.
Activitatea OP se poate  contracara prin Activitatea OP se poate  contracara prin Activitatea OP se poate  contracara prin Activitatea OP se poate  contracara prin Activitatea OP se poate  contracara prin Activitatea OP se poate  contracara prin Activitatea OP se poate  contracara prin Activitatea OP se poate  contracara prin uzul atropineiuzul atropineiuzul atropineiuzul atropineiuzul atropineiuzul atropineiuzul atropineiuzul atropinei........

Nu seNu seNu seNu seNu seNu seNu seNu se recomandă administrarea  recomandă administrarea  recomandă administrarea  recomandă administrarea  recomandă administrarea  recomandă administrarea  recomandă administrarea  recomandă administrarea îîîîîîîîn acelan acelan acelan acelan acelan acelan acelan acelaşşşşşşşşi timpi timpi timpi timpi timpi timpi timpi timp de de de de de de de de 
insecticide insecticide insecticide insecticide insecticide insecticide insecticide insecticide şşşşşşşşi de antihelmintice i de antihelmintice i de antihelmintice i de antihelmintice i de antihelmintice i de antihelmintice i de antihelmintice i de antihelmintice cu activitate colin esterazică cu activitate colin esterazică cu activitate colin esterazică cu activitate colin esterazică cu activitate colin esterazică cu activitate colin esterazică cu activitate colin esterazică cu activitate colin esterazică 
inhibitorie!inhibitorie!inhibitorie!inhibitorie!inhibitorie!inhibitorie!inhibitorie!inhibitorie!
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SpectruSpectruSpectruSpectruSpectruSpectruSpectruSpectru
nematode la:nematode la:nematode la:nematode la:nematode la:nematode la:nematode la:nematode la: cabaline, suine cabaline, suine cabaline, suine cabaline, suine cabaline, suine cabaline, suine cabaline, suine cabaline, suine şşşşşşşşi carnivore, i carnivore, i carnivore, i carnivore, i carnivore, i carnivore, i carnivore, i carnivore, îîîîîîîîntrntrntrntrntrntrntrntr--------o oarecare o oarecare o oarecare o oarecare o oarecare o oarecare o oarecare o oarecare 
măsurămăsurămăsurămăsurămăsurămăsurămăsurămăsură, l, l, l, l, l, l, l, la rumegătoarea rumegătoarea rumegătoarea rumegătoarea rumegătoarea rumegătoarea rumegătoarea rumegătoare. . . . . . . . 
TriclorfonulTriclorfonulTriclorfonulTriclorfonul prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent prezent îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: Dipterex, Neguvon, MetrifonatDipterex, Neguvon, MetrifonatDipterex, Neguvon, MetrifonatDipterex, Neguvon, MetrifonatDipterex, Neguvon, MetrifonatDipterex, Neguvon, MetrifonatDipterex, Neguvon, MetrifonatDipterex, Neguvon, Metrifonat........
Pulbere albă sub formă de cristalePulbere albă sub formă de cristalePulbere albă sub formă de cristalePulbere albă sub formă de cristalePulbere albă sub formă de cristalePulbere albă sub formă de cristalePulbere albă sub formă de cristalePulbere albă sub formă de cristale, c, c, c, c, c, c, c, cu miros particular,u miros particular,u miros particular,u miros particular,u miros particular,u miros particular,u miros particular,u miros particular,        
solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, e, e, e, e, e, e, e, eter, clter, clter, clter, clter, clter, clter, clter, cloroform, foarteoroform, foarteoroform, foarteoroform, foarteoroform, foarteoroform, foarteoroform, foarteoroform, foarte solubilă  solubilă  solubilă  solubilă  solubilă  solubilă  solubilă  solubilă îîîîîîîîn alcool.n alcool.n alcool.n alcool.n alcool.n alcool.n alcool.n alcool.
Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea oficialăoficialăoficialăoficialăoficialăoficialăoficialăoficială: : : : : : : : Metrifonat.Metrifonat.Metrifonat.Metrifonat.Metrifonat.Metrifonat.Metrifonat.Metrifonat.
La cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabaline -------- sub formă de boluri sau granule sub formă de boluri sau granule sub formă de boluri sau granule sub formă de boluri sau granule sub formă de boluri sau granule sub formă de boluri sau granule sub formă de boluri sau granule sub formă de boluri sau granule îîîîîîîîn parazitozele n parazitozele n parazitozele n parazitozele n parazitozele n parazitozele n parazitozele n parazitozele 
cu: cu: cu: cu: cu: cu: cu: cu: Gasterophylus, Paraascaris, Oxiuris. Produsul Gasterophylus, Paraascaris, Oxiuris. Produsul Gasterophylus, Paraascaris, Oxiuris. Produsul Gasterophylus, Paraascaris, Oxiuris. Produsul Gasterophylus, Paraascaris, Oxiuris. Produsul Gasterophylus, Paraascaris, Oxiuris. Produsul Gasterophylus, Paraascaris, Oxiuris. Produsul Gasterophylus, Paraascaris, Oxiuris. Produsul 
comercial:comercial:comercial:comercial:comercial:comercial:comercial:comercial: Dyrex TF.Dyrex TF.Dyrex TF.Dyrex TF.Dyrex TF.Dyrex TF.Dyrex TF.Dyrex TF.
La carnivore,La carnivore,La carnivore,La carnivore,La carnivore,La carnivore,La carnivore,La carnivore, rezultate bune rezultate bune rezultate bune rezultate bune rezultate bune rezultate bune rezultate bune rezultate bune îîîîîîîîn infecn infecn infecn infecn infecn infecn infecn infecŃŃŃŃŃŃŃŃii cuii cuii cuii cuii cuii cuii cuii cu Toxocara canis, Toxocara canis, Toxocara canis, Toxocara canis, Toxocara canis, Toxocara canis, Toxocara canis, Toxocara canis, 
Ancylostoma, purici, Ancylostoma, purici, Ancylostoma, purici, Ancylostoma, purici, Ancylostoma, purici, Ancylostoma, purici, Ancylostoma, purici, Ancylostoma, purici, căpucăpucăpucăpucăpucăpucăpucăpuşşşşşşşşe e e e e e e e şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n demodecie (75%).demodecie (75%).demodecie (75%).demodecie (75%).demodecie (75%).demodecie (75%).demodecie (75%).demodecie (75%).
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Diclorvosul Diclorvosul Diclorvosul Diclorvosul Diclorvosul Diclorvosul Diclorvosul Diclorvosul (DDVP) (DDVP) 
-- volatilăvolatilăvolatilăvolatilăvolatilăvolatilăvolatilăvolatilă, u, u, u, u, u, u, u, uşşşşşşşşor descompusă prin or descompusă prin or descompusă prin or descompusă prin or descompusă prin or descompusă prin or descompusă prin or descompusă prin oxidareoxidareoxidareoxidareoxidareoxidareoxidareoxidare şşşşşşşşi i i i i i i i hidrolizăhidrolizăhidrolizăhidrolizăhidrolizăhidrolizăhidrolizăhidroliză........

-- avantaj:avantaj:avantaj:avantaj:avantaj:avantaj:avantaj:avantaj: singurul antihelmintic OP singurul antihelmintic OP singurul antihelmintic OP singurul antihelmintic OP singurul antihelmintic OP singurul antihelmintic OP singurul antihelmintic OP singurul antihelmintic OP ce poate fice poate fice poate fice poate fice poate fice poate fice poate fice poate fi îîîîîîîîncorporat ncorporat ncorporat ncorporat ncorporat ncorporat ncorporat ncorporat îîîîîîîîn n n n n n n n 
rezine (ex. clorura de polivinil). rezine (ex. clorura de polivinil). rezine (ex. clorura de polivinil). rezine (ex. clorura de polivinil). rezine (ex. clorura de polivinil). rezine (ex. clorura de polivinil). rezine (ex. clorura de polivinil). rezine (ex. clorura de polivinil). 

La suine, La suine, La suine, La suine, La suine, La suine, La suine, La suine, produsul Atgardprodusul Atgardprodusul Atgardprodusul Atgardprodusul Atgardprodusul Atgardprodusul Atgardprodusul Atgard cu un spectru antihelmintic cu un spectru antihelmintic cu un spectru antihelmintic cu un spectru antihelmintic cu un spectru antihelmintic cu un spectru antihelmintic cu un spectru antihelmintic cu un spectru antihelmintic larg.larg.larg.larg.larg.larg.larg.larg.

Activ asupra:Activ asupra:Activ asupra:Activ asupra:Activ asupra:Activ asupra:Activ asupra:Activ asupra: Ascaris, Oesophagostomum, TrichocephalusAscaris, Oesophagostomum, TrichocephalusAscaris, Oesophagostomum, TrichocephalusAscaris, Oesophagostomum, TrichocephalusAscaris, Oesophagostomum, TrichocephalusAscaris, Oesophagostomum, TrichocephalusAscaris, Oesophagostomum, TrichocephalusAscaris, Oesophagostomum, Trichocephalus,,,,,,,, atât atât atât atât atât atât atât atât 
asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra formelor adulteformelor adulteformelor adulteformelor adulteformelor adulteformelor adulteformelor adulteformelor adulte cât cât cât cât cât cât cât cât şşşşşşşşi a i a i a i a i a i a i a i a celor larvare.celor larvare.celor larvare.celor larvare.celor larvare.celor larvare.celor larvare.celor larvare.

La cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabalineLa cabaline se folosese folosese folosese folosese folosese folosese folosese foloseşşşşşşşşte produsulte produsulte produsulte produsulte produsulte produsulte produsulte produsul Equigard.Equigard.Equigard.Equigard.Equigard.Equigard.Equigard.Equigard.

Contraindicat Contraindicat Contraindicat Contraindicat Contraindicat Contraindicat Contraindicat Contraindicat la animalele cula animalele cula animalele cula animalele cula animalele cula animalele cula animalele cula animalele cu emfizem pulmonar emfizem pulmonar emfizem pulmonar emfizem pulmonar emfizem pulmonar emfizem pulmonar emfizem pulmonar emfizem pulmonar (produce (produce (produce (produce (produce (produce (produce (produce 
bronhospasm) sau bronhospasm) sau bronhospasm) sau bronhospasm) sau bronhospasm) sau bronhospasm) sau bronhospasm) sau bronhospasm) sau enteriteenteriteenteriteenteriteenteriteenteriteenteriteenterite ( ( ( ( ( ( ( (măremăremăremăremăremăremăremăreşşşşşşşşte peristaltismul).te peristaltismul).te peristaltismul).te peristaltismul).te peristaltismul).te peristaltismul).te peristaltismul).te peristaltismul).

Spectru Spectru Spectru Spectru Spectru Spectru Spectru Spectru larglarglarglarglarglarglarglarg:::::::: strongili mari strongili mari strongili mari strongili mari strongili mari strongili mari strongili mari strongili mari şşşşşşşşi mici, ascarizi, oxiuri, gasterofili.i mici, ascarizi, oxiuri, gasterofili.i mici, ascarizi, oxiuri, gasterofili.i mici, ascarizi, oxiuri, gasterofili.i mici, ascarizi, oxiuri, gasterofili.i mici, ascarizi, oxiuri, gasterofili.i mici, ascarizi, oxiuri, gasterofili.i mici, ascarizi, oxiuri, gasterofili.
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Haloxon Haloxon Haloxon Haloxon Haloxon Haloxon Haloxon Haloxon 
-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, , , , , , , , insolubilă insolubilă insolubilă insolubilă insolubilă insolubilă insolubilă insolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, , , , , , , , 
-- solubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilăsolubilă îîîîîîîîn cloroform,n cloroform,n cloroform,n cloroform,n cloroform,n cloroform,n cloroform,n cloroform, acetonă acetonă acetonă acetonă acetonă acetonă acetonă acetonă, ulei. , ulei. , ulei. , ulei. , ulei. , ulei. , ulei. , ulei. 
-- Preparatele:Preparatele:Preparatele:Preparatele:Preparatele:Preparatele:Preparatele:Preparatele: pulberi umectabile, suspensii sau paste.pulberi umectabile, suspensii sau paste.pulberi umectabile, suspensii sau paste.pulberi umectabile, suspensii sau paste.pulberi umectabile, suspensii sau paste.pulberi umectabile, suspensii sau paste.pulberi umectabile, suspensii sau paste.pulberi umectabile, suspensii sau paste.
-- ovineovineovineovineovineovineovineovine -------- forme adulte:forme adulte:forme adulte:forme adulte:forme adulte:forme adulte:forme adulte:forme adulte: Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia, 
Strongyloides.Strongyloides.Strongyloides.Strongyloides.Strongyloides.Strongyloides.Strongyloides.Strongyloides. Relativ activăRelativ activăRelativ activăRelativ activăRelativ activăRelativ activăRelativ activăRelativ activă asupra lui asupra lui asupra lui asupra lui asupra lui asupra lui asupra lui asupra lui Ostertagia Ostertagia Ostertagia Ostertagia Ostertagia Ostertagia Ostertagia Ostertagia şşşşşşşşi i i i i i i i 
Bunostomum.Bunostomum.Bunostomum.Bunostomum.Bunostomum.Bunostomum.Bunostomum.Bunostomum. PuPuPuPuPuPuPuPuŃŃŃŃŃŃŃŃin activăin activăin activăin activăin activăin activăin activăin activă asupra: asupra: asupra: asupra: asupra: asupra: asupra: asupra: Trichocephalus Trichocephalus Trichocephalus Trichocephalus Trichocephalus Trichocephalus Trichocephalus Trichocephalus şşşşşşşşi Chabertiai Chabertiai Chabertiai Chabertiai Chabertiai Chabertiai Chabertiai Chabertia

La bovineLa bovineLa bovineLa bovineLa bovineLa bovineLa bovineLa bovine -------- acelaacelaacelaacelaacelaacelaacelaacelaşşşşşşşşi spectru. i spectru. i spectru. i spectru. i spectru. i spectru. i spectru. i spectru. 
comerciale: comerciale: comerciale: comerciale: comerciale: comerciale: comerciale: comerciale: CevoxonCevoxonCevoxonCevoxonCevoxonCevoxonCevoxonCevoxon şşşşşşşşi i i i i i i i Galloxon.Galloxon.Galloxon.Galloxon.Galloxon.Galloxon.Galloxon.Galloxon.

La La La La La La La La cabalinecabalinecabalinecabalinecabalinecabalinecabalinecabaline -------- efecte bune: ascarizi efecte bune: ascarizi efecte bune: ascarizi efecte bune: ascarizi efecte bune: ascarizi efecte bune: ascarizi efecte bune: ascarizi efecte bune: ascarizi şşşşşşşşi strongili mari i strongili mari i strongili mari i strongili mari i strongili mari i strongili mari i strongili mari i strongili mari şşşşşşşşi mici. i mici. i mici. i mici. i mici. i mici. i mici. i mici. 
La La La La La La La La bovine bovine bovine bovine bovine bovine bovine bovine -------- acelaacelaacelaacelaacelaacelaacelaacelaşşşşşşşşi spectru i spectru i spectru i spectru i spectru i spectru i spectru i spectru 
Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale:Comerciale: Cevoxon Cevoxon Cevoxon Cevoxon Cevoxon Cevoxon Cevoxon Cevoxon şşşşşşşşi Galloxon.i Galloxon.i Galloxon.i Galloxon.i Galloxon.i Galloxon.i Galloxon.i Galloxon.
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Coumafos  Coumafos  Coumafos  Coumafos  Coumafos  Coumafos  Coumafos  Coumafos  
-- pulbere gălbuie pulbere gălbuie pulbere gălbuie pulbere gălbuie pulbere gălbuie pulbere gălbuie pulbere gălbuie pulbere gălbuie, i, i, i, i, i, i, i, insolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, g, g, g, g, g, g, g, greu solubilăreu solubilăreu solubilăreu solubilăreu solubilăreu solubilăreu solubilăreu solubilă: eter : eter : eter : eter : eter : eter : eter : eter şşşşşşşşi metanoli metanoli metanoli metanoli metanoli metanoli metanoli metanol
-- folosit mai folosit mai folosit mai folosit mai folosit mai folosit mai folosit mai folosit mai ales la rumegătoareales la rumegătoareales la rumegătoareales la rumegătoareales la rumegătoareales la rumegătoareales la rumegătoareales la rumegătoare pt pt pt pt pt pt pt pt. . . . . . . . că că că că că că că că nu lasă reziduurinu lasă reziduurinu lasă reziduurinu lasă reziduurinu lasă reziduurinu lasă reziduurinu lasă reziduurinu lasă reziduuri îîîîîîîîn lapte.n lapte.n lapte.n lapte.n lapte.n lapte.n lapte.n lapte.

NaftalofosNaftalofosNaftalofosNaftalofosNaftalofosNaftalofosNaftalofosNaftalofos
-- produs organofosforic cu produs organofosforic cu produs organofosforic cu produs organofosforic cu produs organofosforic cu produs organofosforic cu produs organofosforic cu produs organofosforic cu spectru mediuspectru mediuspectru mediuspectru mediuspectru mediuspectru mediuspectru mediuspectru mediu
-- folosit la:folosit la:folosit la:folosit la:folosit la:folosit la:folosit la:folosit la: ovine ovine ovine ovine ovine ovine ovine ovine şşşşşşşşi i i i i i i i bovine.bovine.bovine.bovine.bovine.bovine.bovine.bovine.
-- foarte foarte foarte foarte foarte foarte foarte foarte activ asupra:activ asupra:activ asupra:activ asupra:activ asupra:activ asupra:activ asupra:activ asupra: formelor adulte formelor adulte formelor adulte formelor adulte formelor adulte formelor adulte formelor adulte formelor adulte şşşşşşşşi larvare dei larvare dei larvare dei larvare dei larvare dei larvare dei larvare dei larvare de Haemonchus, Haemonchus, Haemonchus, Haemonchus, Haemonchus, Haemonchus, Haemonchus, Haemonchus, 
Trichostrongylus, Ostertagia, Neoascaris.Trichostrongylus, Ostertagia, Neoascaris.Trichostrongylus, Ostertagia, Neoascaris.Trichostrongylus, Ostertagia, Neoascaris.Trichostrongylus, Ostertagia, Neoascaris.Trichostrongylus, Ostertagia, Neoascaris.Trichostrongylus, Ostertagia, Neoascaris.Trichostrongylus, Ostertagia, Neoascaris.
-- pulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albă, miros aromatic, , miros aromatic, , miros aromatic, , miros aromatic, , miros aromatic, , miros aromatic, , miros aromatic, , miros aromatic, insolubilăinsolubilăinsolubilăinsolubilăinsolubilăinsolubilăinsolubilăinsolubilă:::::::: apă apă apă apă apă apă apă apă, s, s, s, s, s, s, s, solubilăolubilăolubilăolubilăolubilăolubilăolubilăolubilă: cloroform: cloroform: cloroform: cloroform: cloroform: cloroform: cloroform: cloroform
-- comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale:comerciale: MaretinMaretinMaretinMaretinMaretinMaretinMaretinMaretin şşşşşşşşi i i i i i i i RametinRametinRametinRametinRametinRametinRametinRametin........



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

�� Sulfamidele antiparazitareSulfamidele antiparazitareSulfamidele antiparazitareSulfamidele antiparazitareSulfamidele antiparazitareSulfamidele antiparazitareSulfamidele antiparazitareSulfamidele antiparazitare
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-- cu activitate asupra lui cu activitate asupra lui cu activitate asupra lui cu activitate asupra lui cu activitate asupra lui cu activitate asupra lui cu activitate asupra lui cu activitate asupra lui Fasciola spp.Fasciola spp.Fasciola spp.Fasciola spp.Fasciola spp.Fasciola spp.Fasciola spp.Fasciola spp.        
-- cu precădere  cu precădere  cu precădere  cu precădere  cu precădere  cu precădere  cu precădere  cu precădere asupra f. adulteasupra f. adulteasupra f. adulteasupra f. adulteasupra f. adulteasupra f. adulteasupra f. adulteasupra f. adulte şşşşşşşşi asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra i asupra f. tineref. tineref. tineref. tineref. tineref. tineref. tineref. tinere de până la  de până la  de până la  de până la  de până la  de până la  de până la  de până la 
şşşşşşşşase săptase săptase săptase săptase săptase săptase săptase săpt........ ce parazitează la oaie ce parazitează la oaie ce parazitează la oaie ce parazitează la oaie ce parazitează la oaie ce parazitează la oaie ce parazitează la oaie ce parazitează la oaie, respectiv, , respectiv, , respectiv, , respectiv, , respectiv, , respectiv, , respectiv, , respectiv, opt săptopt săptopt săptopt săptopt săptopt săptopt săptopt săpt. (l. (l. (l. (l. (l. (l. (l. (la vacăa vacăa vacăa vacăa vacăa vacăa vacăa vacă))))))))
-- uzual uzual uzual uzual uzual uzual uzual uzual o singură administrare injectabilăo singură administrare injectabilăo singură administrare injectabilăo singură administrare injectabilăo singură administrare injectabilăo singură administrare injectabilăo singură administrare injectabilăo singură administrare injectabilă este suficientă este suficientă este suficientă este suficientă este suficientă este suficientă este suficientă este suficientă........
-- absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbŃŃŃŃŃŃŃŃie rapidăie rapidăie rapidăie rapidăie rapidăie rapidăie rapidăie rapidă, c, c, c, c, c, c, c, cuplează la eritrocite uplează la eritrocite uplează la eritrocite uplează la eritrocite uplează la eritrocite uplează la eritrocite uplează la eritrocite uplează la eritrocite 
-- eficacitate deosebită asupra  eficacitate deosebită asupra  eficacitate deosebită asupra  eficacitate deosebită asupra  eficacitate deosebită asupra  eficacitate deosebită asupra  eficacitate deosebită asupra  eficacitate deosebită asupra trematodelor hematofagetrematodelor hematofagetrematodelor hematofagetrematodelor hematofagetrematodelor hematofagetrematodelor hematofagetrematodelor hematofagetrematodelor hematofage........
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune = afectarea = afectarea = afectarea = afectarea = afectarea = afectarea = afectarea = afectarea producproducproducproducproducproducproducproducŃŃŃŃŃŃŃŃiei energeticeiei energeticeiei energeticeiei energeticeiei energeticeiei energeticeiei energeticeiei energetice a enzimelor prin  a enzimelor prin  a enzimelor prin  a enzimelor prin  a enzimelor prin  a enzimelor prin  a enzimelor prin  a enzimelor prin 
interferarea a două enzime importanteinterferarea a două enzime importanteinterferarea a două enzime importanteinterferarea a două enzime importanteinterferarea a două enzime importanteinterferarea a două enzime importanteinterferarea a două enzime importanteinterferarea a două enzime importante: : : : : : : : fosfoglicerolatfosfoglicerolatfosfoglicerolatfosfoglicerolatfosfoglicerolatfosfoglicerolatfosfoglicerolatfosfoglicerolat--------kinazakinazakinazakinazakinazakinazakinazakinaza
şşşşşşşşi i i i i i i i fosfoglicerolatfosfoglicerolatfosfoglicerolatfosfoglicerolatfosfoglicerolatfosfoglicerolatfosfoglicerolatfosfoglicerolat--------mutaza,mutaza,mutaza,mutaza,mutaza,mutaza,mutaza,mutaza, esenesenesenesenesenesenesenesenŃŃŃŃŃŃŃŃiale iale iale iale iale iale iale iale îîîîîîîîn n n n n n n n faza glicoliticăfaza glicoliticăfaza glicoliticăfaza glicoliticăfaza glicoliticăfaza glicoliticăfaza glicoliticăfaza glicolitică a a a a a a a a 
metabolismului glucidic al viermilor.metabolismului glucidic al viermilor.metabolismului glucidic al viermilor.metabolismului glucidic al viermilor.metabolismului glucidic al viermilor.metabolismului glucidic al viermilor.metabolismului glucidic al viermilor.metabolismului glucidic al viermilor.
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Cel mai important reprezentant al grupei:Cel mai important reprezentant al grupei:Cel mai important reprezentant al grupei:Cel mai important reprezentant al grupei:Cel mai important reprezentant al grupei:Cel mai important reprezentant al grupei:Cel mai important reprezentant al grupei:Cel mai important reprezentant al grupei:

ClorsulonulClorsulonulClorsulonulClorsulonulClorsulonulClorsulonulClorsulonulClorsulonul (prezentat (prezentat (prezentat (prezentat (prezentat (prezentat (prezentat (prezentat îîîîîîîîn capitolul Sulfamide) n capitolul Sulfamide) n capitolul Sulfamide) n capitolul Sulfamide) n capitolul Sulfamide) n capitolul Sulfamide) n capitolul Sulfamide) n capitolul Sulfamide) 

-- activitate foarte bună asupra trematodelor adulte  activitate foarte bună asupra trematodelor adulte  activitate foarte bună asupra trematodelor adulte  activitate foarte bună asupra trematodelor adulte  activitate foarte bună asupra trematodelor adulte  activitate foarte bună asupra trematodelor adulte  activitate foarte bună asupra trematodelor adulte  activitate foarte bună asupra trematodelor adulte şşşşşşşşi tinere i tinere i tinere i tinere i tinere i tinere i tinere i tinere 
(de (de (de (de (de (de (de (de 66666666--------8 8 8 8 8 8 8 8 săptsăptsăptsăptsăptsăptsăptsăpt.)..)..)..)..)..)..)..).
-- metabolism:metabolism:metabolism:metabolism:metabolism:metabolism:metabolism:metabolism: bine absorbităbine absorbităbine absorbităbine absorbităbine absorbităbine absorbităbine absorbităbine absorbită, , , , , , , , 75%75%75%75%75%75%75%75% din medicamentul circulant  din medicamentul circulant  din medicamentul circulant  din medicamentul circulant  din medicamentul circulant  din medicamentul circulant  din medicamentul circulant  din medicamentul circulant 
poate fi regăsit poate fi regăsit poate fi regăsit poate fi regăsit poate fi regăsit poate fi regăsit poate fi regăsit poate fi regăsit îîîîîîîîn plasmăn plasmăn plasmăn plasmăn plasmăn plasmăn plasmăn plasmă, unde e cuplat , unde e cuplat , unde e cuplat , unde e cuplat , unde e cuplat , unde e cuplat , unde e cuplat , unde e cuplat 25%25%25%25%25%25%25%25% la eritrocite.la eritrocite.la eritrocite.la eritrocite.la eritrocite.la eritrocite.la eritrocite.la eritrocite.
-- perioada de interzicere:perioada de interzicere:perioada de interzicere:perioada de interzicere:perioada de interzicere:perioada de interzicere:perioada de interzicere:perioada de interzicere: 8 zile8 zile8 zile8 zile8 zile8 zile8 zile8 zile pentru carne. pentru carne. pentru carne. pentru carne. pentru carne. pentru carne. pentru carne. pentru carne. 
-- medicamentul medicamentul medicamentul medicamentul medicamentul medicamentul medicamentul medicamentul nu se va administranu se va administranu se va administranu se va administranu se va administranu se va administranu se va administranu se va administra la vacile de lapte!la vacile de lapte!la vacile de lapte!la vacile de lapte!la vacile de lapte!la vacile de lapte!la vacile de lapte!la vacile de lapte!
-- toxicitate.toxicitate.toxicitate.toxicitate.toxicitate.toxicitate.toxicitate.toxicitate. Nu e Nu e Nu e Nu e Nu e Nu e Nu e Nu e embriotoxicembriotoxicembriotoxicembriotoxicembriotoxicembriotoxicembriotoxicembriotoxic sau sau sau sau sau sau sau sau mutagenmutagenmutagenmutagenmutagenmutagenmutagenmutagen, , , , , , , , 
-- doze mărite doze mărite doze mărite doze mărite doze mărite doze mărite doze mărite doze mărite, chiar , chiar , chiar , chiar , chiar , chiar , chiar , chiar şşşşşşşşi i i i i i i i de 25 de ori,de 25 de ori,de 25 de ori,de 25 de ori,de 25 de ori,de 25 de ori,de 25 de ori,de 25 de ori, nu induc nicinu induc nicinu induc nicinu induc nicinu induc nicinu induc nicinu induc nicinu induc nici un fel de un fel de un fel de un fel de un fel de un fel de un fel de un fel de 
efecte negative la animale.efecte negative la animale.efecte negative la animale.efecte negative la animale.efecte negative la animale.efecte negative la animale.efecte negative la animale.efecte negative la animale.
-- doze:doze:doze:doze:doze:doze:doze:doze: Oi Oi Oi Oi Oi Oi Oi Oi şşşşşşşşi i i i i i i i vaci:vaci:vaci:vaci:vaci:vaci:vaci:vaci: 7 mg/kgc.,7 mg/kgc.,7 mg/kgc.,7 mg/kgc.,7 mg/kgc.,7 mg/kgc.,7 mg/kgc.,7 mg/kgc., p.o. p.o. p.o. p.o. p.o. p.o. p.o. p.o. şşşşşşşşi i i i i i i i 4 mg/kgc., s.c.4 mg/kgc., s.c.4 mg/kgc., s.c.4 mg/kgc., s.c.4 mg/kgc., s.c.4 mg/kgc., s.c.4 mg/kgc., s.c.4 mg/kgc., s.c.
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�� PirazinoPirazinoPirazinoPirazinoPirazinoPirazinoPirazinoPirazino--------izoquinolinele izoquinolinele izoquinolinele izoquinolinele izoquinolinele izoquinolinele izoquinolinele izoquinolinele şşşşşşşşi benzazepinelei benzazepinelei benzazepinelei benzazepinelei benzazepinelei benzazepinelei benzazepinelei benzazepinele
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-- grupul de cestodicide cel mai eficient grupul de cestodicide cel mai eficient grupul de cestodicide cel mai eficient grupul de cestodicide cel mai eficient grupul de cestodicide cel mai eficient grupul de cestodicide cel mai eficient grupul de cestodicide cel mai eficient grupul de cestodicide cel mai eficient şşşşşşşşi sigur dintre toatei sigur dintre toatei sigur dintre toatei sigur dintre toatei sigur dintre toatei sigur dintre toatei sigur dintre toatei sigur dintre toate........
-- eficientă eficientă eficientă eficientă eficientă eficientă eficientă eficientă îîîîîîîîmpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva tuturor cestodelortuturor cestodelortuturor cestodelortuturor cestodelortuturor cestodelortuturor cestodelortuturor cestodelortuturor cestodelor câinelui câinelui câinelui câinelui câinelui câinelui câinelui câinelui şşşşşşşşi pisiciii pisiciii pisiciii pisiciii pisiciii pisiciii pisiciii pisicii, , , , , , , , 
-- inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv EchinococcusEchinococcusEchinococcusEchinococcusEchinococcusEchinococcusEchinococcusEchinococcus, , , , , , , , 
-- şşşşşşşşi asupra cestodelor mamiferelori asupra cestodelor mamiferelori asupra cestodelor mamiferelori asupra cestodelor mamiferelori asupra cestodelor mamiferelori asupra cestodelor mamiferelori asupra cestodelor mamiferelori asupra cestodelor mamiferelor
-- la la la la la la la la doze măritedoze măritedoze măritedoze măritedoze măritedoze măritedoze măritedoze mărite distrug formele larvaredistrug formele larvaredistrug formele larvaredistrug formele larvaredistrug formele larvaredistrug formele larvaredistrug formele larvaredistrug formele larvare îîîîîîîîn gazdele n gazdele n gazdele n gazdele n gazdele n gazdele n gazdele n gazdele 
intermediare, dar intermediare, dar intermediare, dar intermediare, dar intermediare, dar intermediare, dar intermediare, dar intermediare, dar 
-- sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt sunt mai pumai pumai pumai pumai pumai pumai pumai puŃŃŃŃŃŃŃŃin eficientein eficientein eficientein eficientein eficientein eficientein eficientein eficiente îîîîîîîîmpotriva chimpotriva chimpotriva chimpotriva chimpotriva chimpotriva chimpotriva chimpotriva chişşşşşşşştilortilortilortilortilortilortilortilor hidaticihidaticihidaticihidaticihidaticihidaticihidaticihidatici de de de de de de de de 
Echinococcus.Echinococcus.Echinococcus.Echinococcus.Echinococcus.Echinococcus.Echinococcus.Echinococcus.
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PraziquantelPraziquantelPraziquantelPraziquantelPraziquantelPraziquantelPraziquantelPraziquantel (Droncit, Drontal, Kuma, Cestal)(Droncit, Drontal, Kuma, Cestal)

-- formulări formulări formulări formulări formulări formulări formulări formulări orale orale orale orale orale orale orale orale sau sau sau sau sau sau sau sau parenterale.parenterale.parenterale.parenterale.parenterale.parenterale.parenterale.parenterale.
-- activitatea cea mai bunăactivitatea cea mai bunăactivitatea cea mai bunăactivitatea cea mai bunăactivitatea cea mai bunăactivitatea cea mai bunăactivitatea cea mai bunăactivitatea cea mai bună îîîîîîîîn cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul câineluicâineluicâineluicâineluicâineluicâineluicâineluicâinelui şşşşşşşşi i i i i i i i pisicii,pisicii,pisicii,pisicii,pisicii,pisicii,pisicii,pisicii,
-- activitate activitate activitate activitate activitate activitate activitate activitate asupra helminasupra helminasupra helminasupra helminasupra helminasupra helminasupra helminasupra helminŃŃŃŃŃŃŃŃilorilorilorilorilorilorilorilor din: din: din: din: din: din: din: din: plămânplămânplămânplămânplămânplămânplămânplămân,,,,,,,, intestinintestinintestinintestinintestinintestinintestinintestin şşşşşşşşi i i i i i i i sângesângesângesângesângesângesângesânge
-- asupra: asupra: asupra: asupra: asupra: asupra: asupra: asupra: tuturor speciilortuturor speciilortuturor speciilortuturor speciilortuturor speciilortuturor speciilortuturor speciilortuturor speciilor de cestode, adulte de cestode, adulte de cestode, adulte de cestode, adulte de cestode, adulte de cestode, adulte de cestode, adulte de cestode, adulte şşşşşşşşi larvare i larvare i larvare i larvare i larvare i larvare i larvare i larvare 
-- nu asupra:nu asupra:nu asupra:nu asupra:nu asupra:nu asupra:nu asupra:nu asupra: chistului hidatic! chistului hidatic! chistului hidatic! chistului hidatic! chistului hidatic! chistului hidatic! chistului hidatic! chistului hidatic! 
-- asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra trematodelortrematodelortrematodelortrematodelortrematodelortrematodelortrematodelortrematodelor (dar (dar (dar (dar (dar (dar (dar (dar nu asupra Fasciolanu asupra Fasciolanu asupra Fasciolanu asupra Fasciolanu asupra Fasciolanu asupra Fasciolanu asupra Fasciolanu asupra Fasciola) = injectabile. ) = injectabile. ) = injectabile. ) = injectabile. ) = injectabile. ) = injectabile. ) = injectabile. ) = injectabile. 
-- contraccontraccontraccontraccontraccontraccontraccontracŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie musculară musculară musculară musculară musculară musculară musculară musculară prin prin prin prin prin prin prin prin alterarea alterarea alterarea alterarea alterarea alterarea alterarea alterarea balanbalanbalanbalanbalanbalanbalanbalanŃŃŃŃŃŃŃŃeieieieieieieiei ionice a celuleiionice a celuleiionice a celuleiionice a celuleiionice a celuleiionice a celuleiionice a celuleiionice a celulei =  =  =  =  =  =  =  =  
prin prin prin prin prin prin prin prin vacuolizarevacuolizarevacuolizarevacuolizarevacuolizarevacuolizarevacuolizarevacuolizare şşşşşşşşi mai apoi i mai apoi i mai apoi i mai apoi i mai apoi i mai apoi i mai apoi i mai apoi disrupdisrupdisrupdisrupdisrupdisrupdisrupdisrupŃŃŃŃŃŃŃŃia cuticuleiia cuticuleiia cuticuleiia cuticuleiia cuticuleiia cuticuleiia cuticuleiia cuticulei viermilor.viermilor.viermilor.viermilor.viermilor.viermilor.viermilor.viermilor.
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează prinionează prinionează prinionează prinionează prinionează prinionează prinionează prin:::::::: blocarea blocarea blocarea blocarea blocarea blocarea blocarea blocarea funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncŃŃŃŃŃŃŃŃiilor cuticulareiilor cuticulareiilor cuticulareiilor cuticulareiilor cuticulareiilor cuticulareiilor cuticulareiilor cuticulare ale parazitului, ale parazitului, ale parazitului, ale parazitului, ale parazitului, ale parazitului, ale parazitului, ale parazitului, 
= = = = = = = = permeabilizarea acesteiapermeabilizarea acesteiapermeabilizarea acesteiapermeabilizarea acesteiapermeabilizarea acesteiapermeabilizarea acesteiapermeabilizarea acesteiapermeabilizarea acesteia şşşşşşşşi i i i i i i i pierderi maripierderi maripierderi maripierderi maripierderi maripierderi maripierderi maripierderi mari de glucoză de glucoză de glucoză de glucoză de glucoză de glucoză de glucoză de glucoză. . . . . . . . 
-- parazitul va deveni sensibil la parazitul va deveni sensibil la parazitul va deveni sensibil la parazitul va deveni sensibil la parazitul va deveni sensibil la parazitul va deveni sensibil la parazitul va deveni sensibil la parazitul va deveni sensibil la atacul enzimelor proteoliticeatacul enzimelor proteoliticeatacul enzimelor proteoliticeatacul enzimelor proteoliticeatacul enzimelor proteoliticeatacul enzimelor proteoliticeatacul enzimelor proteoliticeatacul enzimelor proteolitice. . . . . . . . 
-- metabolizare: metabolizare: metabolizare: metabolizare: metabolizare: metabolizare: metabolizare: metabolizare: repede absorbitrepede absorbitrepede absorbitrepede absorbitrepede absorbitrepede absorbitrepede absorbitrepede absorbit şşşşşşşşi e aproape i e aproape i e aproape i e aproape i e aproape i e aproape i e aproape i e aproape îîîîîîîîn totalitate n totalitate n totalitate n totalitate n totalitate n totalitate n totalitate n totalitate 
metabolizat tot rapid = metabolizat tot rapid = metabolizat tot rapid = metabolizat tot rapid = metabolizat tot rapid = metabolizat tot rapid = metabolizat tot rapid = metabolizat tot rapid = firstfirstfirstfirstfirstfirstfirstfirst--------pass effect.pass effect.pass effect.pass effect.pass effect.pass effect.pass effect.pass effect.
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-- la la la la la la la la câine câine câine câine câine câine câine câine 6060606060606060--------80%80%80%80%80%80%80%80% din doză e excretat  din doză e excretat  din doză e excretat  din doză e excretat  din doză e excretat  din doză e excretat  din doză e excretat  din doză e excretat îîîîîîîîn urină restul prin n urină restul prin n urină restul prin n urină restul prin n urină restul prin n urină restul prin n urină restul prin n urină restul prin bilă bilă bilă bilă bilă bilă bilă bilă 
îîîîîîîîn n n n n n n n fecale.fecale.fecale.fecale.fecale.fecale.fecale.fecale.        
-- o foarte mică parte de medicament  o foarte mică parte de medicament  o foarte mică parte de medicament  o foarte mică parte de medicament  o foarte mică parte de medicament  o foarte mică parte de medicament  o foarte mică parte de medicament  o foarte mică parte de medicament (0,1(0,1(0,1(0,1(0,1(0,1(0,1(0,1--------0,3%)0,3%)0,3%)0,3%)0,3%)0,3%)0,3%)0,3%) se va se va se va se va se va se va se va se va excreta excreta excreta excreta excreta excreta excreta excreta 
nemodificat.nemodificat.nemodificat.nemodificat.nemodificat.nemodificat.nemodificat.nemodificat.
-- praziquantelul are o praziquantelul are o praziquantelul are o praziquantelul are o praziquantelul are o praziquantelul are o praziquantelul are o praziquantelul are o foarte bună limită de siguranfoarte bună limită de siguranfoarte bună limită de siguranfoarte bună limită de siguranfoarte bună limită de siguranfoarte bună limită de siguranfoarte bună limită de siguranfoarte bună limită de siguranŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă........
-- doze doze doze doze doze doze doze doze x 40 orix 40 orix 40 orix 40 orix 40 orix 40 orix 40 orix 40 ori mai mari = voma ocazional, mai mari = voma ocazional, mai mari = voma ocazional, mai mari = voma ocazional, mai mari = voma ocazional, mai mari = voma ocazional, mai mari = voma ocazional, mai mari = voma ocazional, 
-- substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃa poate fi administrată a poate fi administrată a poate fi administrată a poate fi administrată a poate fi administrată a poate fi administrată a poate fi administrată a poate fi administrată fară riscuri chiar la gestantefară riscuri chiar la gestantefară riscuri chiar la gestantefară riscuri chiar la gestantefară riscuri chiar la gestantefară riscuri chiar la gestantefară riscuri chiar la gestantefară riscuri chiar la gestante
-- nu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandă la căla căla căla căla căla căla căla căŃŃŃŃŃŃŃŃeieieieieieieiei sub o lunăsub o lunăsub o lunăsub o lunăsub o lunăsub o lunăsub o lunăsub o lună,,,,,,,, sau sau sau sau sau sau sau sau la pisoila pisoila pisoila pisoila pisoila pisoila pisoila pisoi sub 6 sub 6 sub 6 sub 6 sub 6 sub 6 sub 6 sub 6 săptsăptsăptsăptsăptsăptsăptsăpt........
-- injectabileleinjectabileleinjectabileleinjectabileleinjectabileleinjectabileleinjectabileleinjectabilele pot determina iritapot determina iritapot determina iritapot determina iritapot determina iritapot determina iritapot determina iritapot determina iritaŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie şşşşşşşşi algie tranzitoriei algie tranzitoriei algie tranzitoriei algie tranzitoriei algie tranzitoriei algie tranzitoriei algie tranzitoriei algie tranzitorie
-- câine câine câine câine câine câine câine câine şşşşşşşşi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisicăi pisică:::::::: 5 mg/kgc5 mg/kgc5 mg/kgc5 mg/kgc5 mg/kgc5 mg/kgc5 mg/kgc5 mg/kgc. . . . . . . . p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o.p.o. şşşşşşşşi i i i i i i i 5,5 mg/kgc.5,5 mg/kgc.5,5 mg/kgc.5,5 mg/kgc.5,5 mg/kgc.5,5 mg/kgc.5,5 mg/kgc.5,5 mg/kgc. s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.s.c. sau sau sau sau sau sau sau sau i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.i.m.

http://www.vetdepot.com/store/i/is.aspx?path=/images/
Droncit-Praziquantel-Injectable-10-mL.jpg&lr=t&bw=340&bh=340
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Epsiprantelul Epsiprantelul Epsiprantelul Epsiprantelul Epsiprantelul Epsiprantelul Epsiprantelul Epsiprantelul 

-- printre printre printre printre printre printre printre printre ultimele remedii cestodicideultimele remedii cestodicideultimele remedii cestodicideultimele remedii cestodicideultimele remedii cestodicideultimele remedii cestodicideultimele remedii cestodicideultimele remedii cestodicide apărute pe pia apărute pe pia apărute pe pia apărute pe pia apărute pe pia apărute pe pia apărute pe pia apărute pe piaŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă. . . . . . . . 
-- activitate excelentă  activitate excelentă  activitate excelentă  activitate excelentă  activitate excelentă  activitate excelentă  activitate excelentă  activitate excelentă îîîîîîîîmpotriva cestodelor de la câine, pisimpotriva cestodelor de la câine, pisimpotriva cestodelor de la câine, pisimpotriva cestodelor de la câine, pisimpotriva cestodelor de la câine, pisimpotriva cestodelor de la câine, pisimpotriva cestodelor de la câine, pisimpotriva cestodelor de la câine, pisicăcăcăcăcăcăcăcă, , , , , , , , 
ovine ovine ovine ovine ovine ovine ovine ovine şşşşşşşşi i i i i i i i cabaline,cabaline,cabaline,cabaline,cabaline,cabaline,cabaline,cabaline,
-- poate poate poate poate poate poate poate poate mai bunămai bunămai bunămai bunămai bunămai bunămai bunămai bună decât a praziquantelului, decât a praziquantelului, decât a praziquantelului, decât a praziquantelului, decât a praziquantelului, decât a praziquantelului, decât a praziquantelului, decât a praziquantelului, 
-- activitatea activitatea activitatea activitatea activitatea activitatea activitatea activitatea îîîîîîîîmpotriva schistosomelor estempotriva schistosomelor estempotriva schistosomelor estempotriva schistosomelor estempotriva schistosomelor estempotriva schistosomelor estempotriva schistosomelor estempotriva schistosomelor este restrânsă restrânsă restrânsă restrânsă restrânsă restrânsă restrânsă restrânsă........
-- câine:câine:câine:câine:câine:câine:câine:câine: 5,5 mg/kgc,5,5 mg/kgc,5,5 mg/kgc,5,5 mg/kgc,5,5 mg/kgc,5,5 mg/kgc,5,5 mg/kgc,5,5 mg/kgc, pisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisică:::::::: 2,25 mg/kgc.2,25 mg/kgc.2,25 mg/kgc.2,25 mg/kgc.2,25 mg/kgc.2,25 mg/kgc.2,25 mg/kgc.2,25 mg/kgc.
-- toxicitate toxicitate toxicitate toxicitate toxicitate toxicitate toxicitate toxicitate = = = = = = = = foarte sigurfoarte sigurfoarte sigurfoarte sigurfoarte sigurfoarte sigurfoarte sigurfoarte sigur
-- nu snu snu snu snu snu snu snu s--------au observat semne de toxicitate la câine nici la doze au observat semne de toxicitate la câine nici la doze au observat semne de toxicitate la câine nici la doze au observat semne de toxicitate la câine nici la doze au observat semne de toxicitate la câine nici la doze au observat semne de toxicitate la câine nici la doze au observat semne de toxicitate la câine nici la doze au observat semne de toxicitate la câine nici la doze 
mărite de mărite de mărite de mărite de mărite de mărite de mărite de mărite de 90 de ori.90 de ori.90 de ori.90 de ori.90 de ori.90 de ori.90 de ori.90 de ori.
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Bunamidina Bunamidina Bunamidina Bunamidina Bunamidina Bunamidina Bunamidina Bunamidina (Buban, Scolaban)(Buban, Scolaban)

Există trei săruri de bunamidinăExistă trei săruri de bunamidinăExistă trei săruri de bunamidinăExistă trei săruri de bunamidinăExistă trei săruri de bunamidinăExistă trei săruri de bunamidinăExistă trei săruri de bunamidinăExistă trei săruri de bunamidină: : : : : : : : 

-- clorura,clorura,clorura,clorura,clorura,clorura,clorura,clorura,

-- toluentoluentoluentoluentoluentoluentoluentoluen--------sulfonatulsulfonatulsulfonatulsulfonatulsulfonatulsulfonatulsulfonatulsulfonatul şşşşşşşşi i i i i i i i 

-- hidroxinaftoatul,hidroxinaftoatul,hidroxinaftoatul,hidroxinaftoatul,hidroxinaftoatul,hidroxinaftoatul,hidroxinaftoatul,hidroxinaftoatul, a.u.v., prima a.u.v., prima a.u.v., prima a.u.v., prima a.u.v., prima a.u.v., prima a.u.v., prima a.u.v., prima şşşşşşşşi ultima sunt utilizate curent. i ultima sunt utilizate curent. i ultima sunt utilizate curent. i ultima sunt utilizate curent. i ultima sunt utilizate curent. i ultima sunt utilizate curent. i ultima sunt utilizate curent. i ultima sunt utilizate curent. 

-- clorura e un cestodicid clorura e un cestodicid clorura e un cestodicid clorura e un cestodicid clorura e un cestodicid clorura e un cestodicid clorura e un cestodicid clorura e un cestodicid foarte valorosfoarte valorosfoarte valorosfoarte valorosfoarte valorosfoarte valorosfoarte valorosfoarte valoros la carnasiere, la carnasiere, la carnasiere, la carnasiere, la carnasiere, la carnasiere, la carnasiere, la carnasiere, 

-- activ asupra tuturor cestodelor, inclusiv E. granulosus, activ asupra tuturor cestodelor, inclusiv E. granulosus, activ asupra tuturor cestodelor, inclusiv E. granulosus, activ asupra tuturor cestodelor, inclusiv E. granulosus, activ asupra tuturor cestodelor, inclusiv E. granulosus, activ asupra tuturor cestodelor, inclusiv E. granulosus, activ asupra tuturor cestodelor, inclusiv E. granulosus, activ asupra tuturor cestodelor, inclusiv E. granulosus, 

-- RezultateRezultateRezultateRezultateRezultateRezultateRezultateRezultate foarte bune, foarte bune, foarte bune, foarte bune, foarte bune, foarte bune, foarte bune, foarte bune, 2525252525252525--------50 mg/kgc.,50 mg/kgc.,50 mg/kgc.,50 mg/kgc.,50 mg/kgc.,50 mg/kgc.,50 mg/kgc.,50 mg/kgc., la la la la la la la la câine câine câine câine câine câine câine câine şşşşşşşşi i i i i i i i pisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisicăpisică........
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Hidroxinaftoatul Hidroxinaftoatul Hidroxinaftoatul Hidroxinaftoatul Hidroxinaftoatul Hidroxinaftoatul Hidroxinaftoatul Hidroxinaftoatul 
-- pulbere gălbuie pulbere gălbuie pulbere gălbuie pulbere gălbuie pulbere gălbuie pulbere gălbuie pulbere gălbuie pulbere gălbuie, i, i, i, i, i, i, i, insolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- efecte efecte efecte efecte efecte efecte efecte efecte cestodicide remarcabilecestodicide remarcabilecestodicide remarcabilecestodicide remarcabilecestodicide remarcabilecestodicide remarcabilecestodicide remarcabilecestodicide remarcabile fiind destul de des fiind destul de des fiind destul de des fiind destul de des fiind destul de des fiind destul de des fiind destul de des fiind destul de des îîîîîîîîntâlnit. ntâlnit. ntâlnit. ntâlnit. ntâlnit. ntâlnit. ntâlnit. ntâlnit. 

-- se se se se se se se se folosefolosefolosefolosefolosefolosefolosefoloseşşşşşşşşte te te te te te te te îîîîîîîîn special n special n special n special n special n special n special n special la ovinela ovinela ovinela ovinela ovinela ovinela ovinela ovine şşşşşşşşi caprine i caprine i caprine i caprine i caprine i caprine i caprine i caprine 

-- îîîîîîîîn n n n n n n n monezioză monezioză monezioză monezioză monezioză monezioză monezioză monezioză şşşşşşşşi la carnasiere,i la carnasiere,i la carnasiere,i la carnasiere,i la carnasiere,i la carnasiere,i la carnasiere,i la carnasiere, păsări  păsări  păsări  păsări  păsări  păsări  păsări  păsări şşşşşşşşi alte specii.i alte specii.i alte specii.i alte specii.i alte specii.i alte specii.i alte specii.i alte specii.

-- 50 mg/kg50 mg/kg50 mg/kg50 mg/kg50 mg/kg50 mg/kg50 mg/kg50 mg/kgc la rumegătoarec la rumegătoarec la rumegătoarec la rumegătoarec la rumegătoarec la rumegătoarec la rumegătoarec la rumegătoare, , , , , , , , păsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsăripăsări, , , , , , , , 

-- 25 mg/kg25 mg/kg25 mg/kg25 mg/kg25 mg/kg25 mg/kg25 mg/kg25 mg/kgc la c la c la c la c la c la c la c la ecvine,ecvine,ecvine,ecvine,ecvine,ecvine,ecvine,ecvine,

-- 5050505050505050--------100 mg/kg100 mg/kg100 mg/kg100 mg/kg100 mg/kg100 mg/kg100 mg/kg100 mg/kgc la c la c la c la c la c la c la c la canide,canide,canide,canide,canide,canide,canide,canide,

-- administrări oraleadministrări oraleadministrări oraleadministrări oraleadministrări oraleadministrări oraleadministrări oraleadministrări orale fără dietă  fără dietă  fără dietă  fără dietă  fără dietă  fără dietă  fără dietă  fără dietă şşşşşşşşi purgativ.i purgativ.i purgativ.i purgativ.i purgativ.i purgativ.i purgativ.i purgativ.
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Phoxim Phoxim Phoxim Phoxim Phoxim Phoxim Phoxim Phoxim (Sebacil)(Sebacil)
-- foarte activ foarte activ foarte activ foarte activ foarte activ foarte activ foarte activ foarte activ îîîîîîîîn n n n n n n n râile sarcopticărâile sarcopticărâile sarcopticărâile sarcopticărâile sarcopticărâile sarcopticărâile sarcopticărâile sarcoptică si si si si si si si si psoropticăpsoropticăpsoropticăpsoropticăpsoropticăpsoropticăpsoropticăpsoroptică........

Warbex Warbex Warbex Warbex Warbex Warbex Warbex Warbex (Fanfur)(Fanfur)
-- compus tiofosforic, bine tolerat de organisme, compus tiofosforic, bine tolerat de organisme, compus tiofosforic, bine tolerat de organisme, compus tiofosforic, bine tolerat de organisme, compus tiofosforic, bine tolerat de organisme, compus tiofosforic, bine tolerat de organisme, compus tiofosforic, bine tolerat de organisme, compus tiofosforic, bine tolerat de organisme, 

-- cu activitate crescută cu activitate crescută cu activitate crescută cu activitate crescută cu activitate crescută cu activitate crescută cu activitate crescută cu activitate crescută îîîîîîîîn hipodermozăn hipodermozăn hipodermozăn hipodermozăn hipodermozăn hipodermozăn hipodermozăn hipodermoză........

Source:
http://bayeranimal.com.vn/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/Sebacil_491x248.jpg
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EctoparaziticideleEctoparaziticideleEctoparaziticideleEctoparaziticideleEctoparaziticideleEctoparaziticideleEctoparaziticideleEctoparaziticidele
(insecticidele, pesticidele)(insecticidele, pesticidele)
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Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea Denumirea ectoparazitarectoparazitarectoparazitarectoparazitarectoparazitarectoparazitarectoparazitarectoparazitar =  =  =  =  =  =  =  = atribuită acelor substanatribuită acelor substanatribuită acelor substanatribuită acelor substanatribuită acelor substanatribuită acelor substanatribuită acelor substanatribuită acelor substanŃŃŃŃŃŃŃŃe active e active e active e active e active e active e active e active 
îîîîîîîîmpotriva artropodelor care paraziteazămpotriva artropodelor care paraziteazămpotriva artropodelor care paraziteazămpotriva artropodelor care paraziteazămpotriva artropodelor care paraziteazămpotriva artropodelor care paraziteazămpotriva artropodelor care paraziteazămpotriva artropodelor care parazitează: : : : : : : : pielea pielea pielea pielea pielea pielea pielea pielea şşşşşşşşi i i i i i i i fanerele fanerele fanerele fanerele fanerele fanerele fanerele fanerele 
sau sau sau sau sau sau sau sau zonele adiacentezonele adiacentezonele adiacentezonele adiacentezonele adiacentezonele adiacentezonele adiacentezonele adiacente (formele larvare).(formele larvare).(formele larvare).(formele larvare).(formele larvare).(formele larvare).(formele larvare).(formele larvare).

EctoparaziEctoparaziEctoparaziEctoparaziEctoparaziEctoparaziEctoparaziEctoparaziŃŃŃŃŃŃŃŃii animalelor includ ii animalelor includ ii animalelor includ ii animalelor includ ii animalelor includ ii animalelor includ ii animalelor includ ii animalelor includ membrii grupelor:membrii grupelor:membrii grupelor:membrii grupelor:membrii grupelor:membrii grupelor:membrii grupelor:membrii grupelor:

►►Arachnida (Arachnida (Arachnida (Arachnida (Arachnida (Arachnida (Arachnida (Arachnida (căpucăpucăpucăpucăpucăpucăpucăpuşşşşşşşşe e e e e e e e şşşşşşşşi râi),i râi),i râi),i râi),i râi),i râi),i râi),i râi),
►►Insecta (muInsecta (muInsecta (muInsecta (muInsecta (muInsecta (muInsecta (muInsecta (muşşşşşşşşte diptere te diptere te diptere te diptere te diptere te diptere te diptere te diptere şşşşşşşşi hematofage,i hematofage,i hematofage,i hematofage,i hematofage,i hematofage,i hematofage,i hematofage, gasterofili gasterofili gasterofili gasterofili gasterofili gasterofili gasterofili gasterofili, , , , , , , , păduchipăduchipăduchipăduchipăduchipăduchipăduchipăduchi). ). ). ). ). ). ). ). 
-- îîîîîîîîn această grupăn această grupăn această grupăn această grupăn această grupăn această grupăn această grupăn această grupă: : : : : : : : minerale vechi,minerale vechi,minerale vechi,minerale vechi,minerale vechi,minerale vechi,minerale vechi,minerale vechi, OC,OC,OC,OC,OC,OC,OC,OC, OP, OP, OP, OP, OP, OP, OP, OP, carbamacarbamacarbamacarbamacarbamacarbamacarbamacarbamaŃŃŃŃŃŃŃŃi,i,i,i,i,i,i,i,
formamidine,formamidine,formamidine,formamidine,formamidine,formamidine,formamidine,formamidine, piretrinoide,piretrinoide,piretrinoide,piretrinoide,piretrinoide,piretrinoide,piretrinoide,piretrinoide, produproduproduproduproduproduproduproduşşşşşşşşi de fermentai de fermentai de fermentai de fermentai de fermentai de fermentai de fermentai de fermentaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. 
-- Locuri de acLocuri de acLocuri de acLocuri de acLocuri de acLocuri de acLocuri de acLocuri de acŃŃŃŃŃŃŃŃiune a ectoparaziticidelor:iune a ectoparaziticidelor:iune a ectoparaziticidelor:iune a ectoparaziticidelor:iune a ectoparaziticidelor:iune a ectoparaziticidelor:iune a ectoparaziticidelor:iune a ectoparaziticidelor:
-- ce migrează ce migrează ce migrează ce migrează ce migrează ce migrează ce migrează ce migrează îîîîîîîîn cursul stadiului lor larvar prin corpul gazdei,n cursul stadiului lor larvar prin corpul gazdei,n cursul stadiului lor larvar prin corpul gazdei,n cursul stadiului lor larvar prin corpul gazdei,n cursul stadiului lor larvar prin corpul gazdei,n cursul stadiului lor larvar prin corpul gazdei,n cursul stadiului lor larvar prin corpul gazdei,n cursul stadiului lor larvar prin corpul gazdei,
-- care perforează cutisul care perforează cutisul care perforează cutisul care perforează cutisul care perforează cutisul care perforează cutisul care perforează cutisul care perforează cutisul şşşşşşşşi straturile sale,i straturile sale,i straturile sale,i straturile sale,i straturile sale,i straturile sale,i straturile sale,i straturile sale,
-- care trăiesc care trăiesc care trăiesc care trăiesc care trăiesc care trăiesc care trăiesc care trăiesc îîîîîîîîn piele n piele n piele n piele n piele n piele n piele n piele şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîn profunzimea ei.n profunzimea ei.n profunzimea ei.n profunzimea ei.n profunzimea ei.n profunzimea ei.n profunzimea ei.n profunzimea ei.
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Un ectoparaziticid Un ectoparaziticid Un ectoparaziticid Un ectoparaziticid Un ectoparaziticid Un ectoparaziticid Un ectoparaziticid Un ectoparaziticid ideal trebuie săideal trebuie săideal trebuie săideal trebuie săideal trebuie săideal trebuie săideal trebuie săideal trebuie să::::::::

�� distrugă distrugă distrugă distrugă distrugă distrugă distrugă distrugă totototototototoţţţţţţţţi parazii parazii parazii parazii parazii parazii parazii paraziţţţţţţţţii indiferent de stadiul lor de viaii indiferent de stadiul lor de viaii indiferent de stadiul lor de viaii indiferent de stadiul lor de viaii indiferent de stadiul lor de viaii indiferent de stadiul lor de viaii indiferent de stadiul lor de viaii indiferent de stadiul lor de viaţţţţţţţţăăăăăăăă,,,,,,,,
�� aibe o aibe o aibe o aibe o aibe o aibe o aibe o aibe o acacacacacacacacţţţţţţţţiune rapidăiune rapidăiune rapidăiune rapidăiune rapidăiune rapidăiune rapidăiune rapidă,,,,,,,,
�� fie fie fie fie fie fie fie fie nonnonnonnonnonnonnonnon--------toxictoxictoxictoxictoxictoxictoxictoxic sau cu toxicitate sau cu toxicitate sau cu toxicitate sau cu toxicitate sau cu toxicitate sau cu toxicitate sau cu toxicitate sau cu toxicitate redusăredusăredusăredusăredusăredusăredusăredusă,,,,,,,,
�� fie fie fie fie fie fie fie fie compatibile compatibile compatibile compatibile compatibile compatibile compatibile compatibile cu numerocu numerocu numerocu numerocu numerocu numerocu numerocu numeroşşşşşşşşi excipieni excipieni excipieni excipieni excipieni excipieni excipieni excipienţţţţţţţţi,i,i,i,i,i,i,i,
�� fie fie fie fie fie fie fie fie economice economice economice economice economice economice economice economice şşşşşşşşi i i i i i i i practice,practice,practice,practice,practice,practice,practice,practice,
�� nu fie poluantenu fie poluantenu fie poluantenu fie poluantenu fie poluantenu fie poluantenu fie poluantenu fie poluante pentru mediu pentru mediu pentru mediu pentru mediu pentru mediu pentru mediu pentru mediu pentru mediu şşşşşşşşi i i i i i i i 
��  să  să  să  să  să  să  să  să nu prezinte prezinte reziduurinu prezinte prezinte reziduurinu prezinte prezinte reziduurinu prezinte prezinte reziduurinu prezinte prezinte reziduurinu prezinte prezinte reziduurinu prezinte prezinte reziduurinu prezinte prezinte reziduuri îîîîîîîîn n n n n n n n ţţţţţţţţesuturile gazdei.esuturile gazdei.esuturile gazdei.esuturile gazdei.esuturile gazdei.esuturile gazdei.esuturile gazdei.esuturile gazdei.
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Impuls

Sinapsã

Axon

CelulãPiretroidele

Organoclorurate

Organofosforice

Carbamice

Avermectine si
Milbemicine



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Strategia terapeutică Strategia terapeutică Strategia terapeutică Strategia terapeutică Strategia terapeutică Strategia terapeutică Strategia terapeutică Strategia terapeutică îîîîîîîîmpotriva ectoparazitozelormpotriva ectoparazitozelormpotriva ectoparazitozelormpotriva ectoparazitozelormpotriva ectoparazitozelormpotriva ectoparazitozelormpotriva ectoparazitozelormpotriva ectoparazitozelor
Momentul Momentul Momentul Momentul Momentul Momentul Momentul Momentul şşşşşşşşi ritmul tratamentelori ritmul tratamentelori ritmul tratamentelori ritmul tratamentelori ritmul tratamentelori ritmul tratamentelori ritmul tratamentelori ritmul tratamentelor
Acesta va fi Acesta va fi Acesta va fi Acesta va fi Acesta va fi Acesta va fi Acesta va fi Acesta va fi îîîîîîîîn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcŃŃŃŃŃŃŃŃie de:ie de:ie de:ie de:ie de:ie de:ie de:ie de:
-------- acaricidul acaricidul acaricidul acaricidul acaricidul acaricidul acaricidul acaricidul îîîîîîîîntrebuinntrebuinntrebuinntrebuinntrebuinntrebuinntrebuinntrebuinŃŃŃŃŃŃŃŃat,at,at,at,at,at,at,at,
-------- specia specia specia specia specia specia specia specia ŃŃŃŃŃŃŃŃintăintăintăintăintăintăintăintă,,,,,,,,
-------- sezon sezon sezon sezon sezon sezon sezon sezon şşşşşşşşi i i i i i i i 
-------- de de de de de de de de obiectivul programului de luptăobiectivul programului de luptăobiectivul programului de luptăobiectivul programului de luptăobiectivul programului de luptăobiectivul programului de luptăobiectivul programului de luptăobiectivul programului de luptă........
Pentru reducerea infestaPentru reducerea infestaPentru reducerea infestaPentru reducerea infestaPentru reducerea infestaPentru reducerea infestaPentru reducerea infestaPentru reducerea infestaŃŃŃŃŃŃŃŃiei la nivele suportabile, intervalul iei la nivele suportabile, intervalul iei la nivele suportabile, intervalul iei la nivele suportabile, intervalul iei la nivele suportabile, intervalul iei la nivele suportabile, intervalul iei la nivele suportabile, intervalul iei la nivele suportabile, intervalul 
dintre tratamentele acaricide este de dintre tratamentele acaricide este de dintre tratamentele acaricide este de dintre tratamentele acaricide este de dintre tratamentele acaricide este de dintre tratamentele acaricide este de dintre tratamentele acaricide este de dintre tratamentele acaricide este de 22222222--------4 4 4 4 4 4 4 4 săptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămânisăptămâni........
1. Tratamentele sezoniere 1. Tratamentele sezoniere 1. Tratamentele sezoniere 1. Tratamentele sezoniere 1. Tratamentele sezoniere 1. Tratamentele sezoniere 1. Tratamentele sezoniere 1. Tratamentele sezoniere 
2. Tratamentele extempore 2. Tratamentele extempore 2. Tratamentele extempore 2. Tratamentele extempore 2. Tratamentele extempore 2. Tratamentele extempore 2. Tratamentele extempore 2. Tratamentele extempore 
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Produse Produse Produse Produse Produse Produse Produse Produse 
vechi anorganicevechi anorganicevechi anorganicevechi anorganicevechi anorganicevechi anorganicevechi anorganicevechi anorganice

Sulful Sulful Sulful Sulful Sulful Sulful Sulful Sulful şşşşşşşşi derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii
�� Sulfura de sodiu Sulfura de sodiu Sulfura de sodiu Sulfura de sodiu Sulfura de sodiu Sulfura de sodiu Sulfura de sodiu Sulfura de sodiu 
�� Sulfur sublimatum Sulfur sublimatum Sulfur sublimatum Sulfur sublimatum Sulfur sublimatum Sulfur sublimatum Sulfur sublimatum Sulfur sublimatum 
�� Sulfur praecipitatum Sulfur praecipitatum Sulfur praecipitatum Sulfur praecipitatum Sulfur praecipitatum Sulfur praecipitatum Sulfur praecipitatum Sulfur praecipitatum 
�� Sulfur pulveratum lotum Sulfur pulveratum lotum Sulfur pulveratum lotum Sulfur pulveratum lotum Sulfur pulveratum lotum Sulfur pulveratum lotum Sulfur pulveratum lotum Sulfur pulveratum lotum 
�� Solutio calcii sulfurati Solutio calcii sulfurati Solutio calcii sulfurati Solutio calcii sulfurati Solutio calcii sulfurati Solutio calcii sulfurati Solutio calcii sulfurati Solutio calcii sulfurati 
�� Natrium thiosulfuricum,Natrium thiosulfuricum,Natrium thiosulfuricum,Natrium thiosulfuricum,Natrium thiosulfuricum,Natrium thiosulfuricum,Natrium thiosulfuricum,Natrium thiosulfuricum,

Arsenul Arsenul Arsenul Arsenul Arsenul Arsenul Arsenul Arsenul şşşşşşşşi derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivaţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiii
�� Arseniatul de calciuArseniatul de calciuArseniatul de calciuArseniatul de calciuArseniatul de calciuArseniatul de calciuArseniatul de calciuArseniatul de calciu
�� Acetoarsenul de cupruAcetoarsenul de cupruAcetoarsenul de cupruAcetoarsenul de cupruAcetoarsenul de cupruAcetoarsenul de cupruAcetoarsenul de cupruAcetoarsenul de cupru
�� Arsenatul de cupru Arsenatul de cupru Arsenatul de cupru Arsenatul de cupru Arsenatul de cupru Arsenatul de cupru Arsenatul de cupru Arsenatul de cupru 
�� Arsenatul de plumb Arsenatul de plumb Arsenatul de plumb Arsenatul de plumb Arsenatul de plumb Arsenatul de plumb Arsenatul de plumb Arsenatul de plumb 
�� Arsenitul de potasiu Arsenitul de potasiu Arsenitul de potasiu Arsenitul de potasiu Arsenitul de potasiu Arsenitul de potasiu Arsenitul de potasiu Arsenitul de potasiu 
�� Arsenitul de sodiuArsenitul de sodiuArsenitul de sodiuArsenitul de sodiuArsenitul de sodiuArsenitul de sodiuArsenitul de sodiuArsenitul de sodiu
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�� OrganoclorurateleOrganoclorurateleOrganoclorurateleOrganoclorurateleOrganoclorurateleOrganoclorurateleOrganoclorurateleOrganocloruratele
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DDT DDT DDT DDT DDT DDT DDT DDT (Dicofan, Clorophenotane, Agritan, Neocid)(Dicofan, Clorophenotane, Agritan, Neocid)

-- toxic de contact,toxic de contact,toxic de contact,toxic de contact,toxic de contact,toxic de contact,toxic de contact,toxic de contact, neurotoxic neurotoxic neurotoxic neurotoxic neurotoxic neurotoxic neurotoxic neurotoxic cu afectarea nervilor motori cu afectarea nervilor motori cu afectarea nervilor motori cu afectarea nervilor motori cu afectarea nervilor motori cu afectarea nervilor motori cu afectarea nervilor motori cu afectarea nervilor motori şşşşşşşşi i i i i i i i 
senzitivi, cu instalarea hiperagitasenzitivi, cu instalarea hiperagitasenzitivi, cu instalarea hiperagitasenzitivi, cu instalarea hiperagitasenzitivi, cu instalarea hiperagitasenzitivi, cu instalarea hiperagitasenzitivi, cu instalarea hiperagitasenzitivi, cu instalarea hiperagitaŃŃŃŃŃŃŃŃiei iei iei iei iei iei iei iei şşşşşşşşi a paralaziei, i a paralaziei, i a paralaziei, i a paralaziei, i a paralaziei, i a paralaziei, i a paralaziei, i a paralaziei, 

-- efectul de efectul de efectul de efectul de efectul de efectul de efectul de efectul de knockknockknockknockknockknockknockknock--------down:down:down:down:down:down:down:down: îîîîîîîîn minute,n minute,n minute,n minute,n minute,n minute,n minute,n minute, o jumătate de oră o jumătate de oră o jumătate de oră o jumătate de oră o jumătate de oră o jumătate de oră o jumătate de oră o jumătate de oră. . . . . . . . 
-- pot fi pot fi pot fi pot fi pot fi pot fi pot fi pot fi afectate afectate afectate afectate afectate afectate afectate afectate şşşşşşşşi gazdelei gazdelei gazdelei gazdelei gazdelei gazdelei gazdelei gazdele, de pe urma , de pe urma , de pe urma , de pe urma , de pe urma , de pe urma , de pe urma , de pe urma efectelor toxice.efectelor toxice.efectelor toxice.efectelor toxice.efectelor toxice.efectelor toxice.efectelor toxice.efectelor toxice.
-- toxicitateatoxicitateatoxicitateatoxicitateatoxicitateatoxicitateatoxicitateatoxicitatea e mai maree mai maree mai maree mai maree mai maree mai maree mai maree mai mare la animalele de companie la animalele de companie la animalele de companie la animalele de companie la animalele de companie la animalele de companie la animalele de companie la animalele de companie, d, d, d, d, d, d, d, datorită atorită atorită atorită atorită atorită atorită atorită 
obiceiurilor de igienă obiceiurilor de igienă obiceiurilor de igienă obiceiurilor de igienă obiceiurilor de igienă obiceiurilor de igienă obiceiurilor de igienă obiceiurilor de igienă (lins) care la animalele de talie mare. (lins) care la animalele de talie mare. (lins) care la animalele de talie mare. (lins) care la animalele de talie mare. (lins) care la animalele de talie mare. (lins) care la animalele de talie mare. (lins) care la animalele de talie mare. (lins) care la animalele de talie mare. 

-- posibilitatea apariposibilitatea apariposibilitatea apariposibilitatea apariposibilitatea apariposibilitatea apariposibilitatea apariposibilitatea apariŃŃŃŃŃŃŃŃiei iei iei iei iei iei iei iei îîîîîîîîn n n n n n n n lapte a reziduurilor.lapte a reziduurilor.lapte a reziduurilor.lapte a reziduurilor.lapte a reziduurilor.lapte a reziduurilor.lapte a reziduurilor.lapte a reziduurilor.
-- intoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃia:ia:ia:ia:ia:ia:ia:ia: hiperexcitabilitate, convulsii, paralizie hiperexcitabilitate, convulsii, paralizie hiperexcitabilitate, convulsii, paralizie hiperexcitabilitate, convulsii, paralizie hiperexcitabilitate, convulsii, paralizie hiperexcitabilitate, convulsii, paralizie hiperexcitabilitate, convulsii, paralizie hiperexcitabilitate, convulsii, paralizie şşşşşşşşi moartei moartei moartei moartei moartei moartei moartei moarte........
-- pentru controlul pentru controlul pentru controlul pentru controlul pentru controlul pentru controlul pentru controlul pentru controlul simptomatologiei nervoase:simptomatologiei nervoase:simptomatologiei nervoase:simptomatologiei nervoase:simptomatologiei nervoase:simptomatologiei nervoase:simptomatologiei nervoase:simptomatologiei nervoase: sedaresedaresedaresedaresedaresedaresedaresedare (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. (ex. 
pentobarbital) pentobarbital) pentobarbital) pentobarbital) pentobarbital) pentobarbital) pentobarbital) pentobarbital) şşşşşşşşi detoxifiere: i detoxifiere: i detoxifiere: i detoxifiere: i detoxifiere: i detoxifiere: i detoxifiere: i detoxifiere: borogluconat de calciuborogluconat de calciuborogluconat de calciuborogluconat de calciuborogluconat de calciuborogluconat de calciuborogluconat de calciuborogluconat de calciu (antidot (antidot (antidot (antidot (antidot (antidot (antidot (antidot 
la câine) la câine) la câine) la câine) la câine) la câine) la câine) la câine) i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v.i.v. îîîîîîîîn doze mari de n doze mari de n doze mari de n doze mari de n doze mari de n doze mari de n doze mari de n doze mari de 22222222--------3g 3g 3g 3g 3g 3g 3g 3g ////////animalanimalanimalanimalanimalanimalanimalanimal........
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HCH HCH HCH HCH HCH HCH HCH HCH 
(Lindan, (Lindan, γγBHC, Gammexane, Lindavet, Quelada, Viton)BHC, Gammexane, Lindavet, Quelada, Viton)
-- paralizia paralizia paralizia paralizia paralizia paralizia paralizia paralizia şşşşşşşşi moartea insectelori moartea insectelori moartea insectelori moartea insectelori moartea insectelori moartea insectelori moartea insectelori moartea insectelor, efect rapid. , efect rapid. , efect rapid. , efect rapid. , efect rapid. , efect rapid. , efect rapid. , efect rapid. 
-- izomerii izomerii izomerii izomerii izomerii izomerii izomerii izomerii gamma purigamma purigamma purigamma purigamma purigamma purigamma purigamma puri, mai lipsi, mai lipsi, mai lipsi, mai lipsi, mai lipsi, mai lipsi, mai lipsi, mai lipsiŃŃŃŃŃŃŃŃi de toxicitate, i de toxicitate, i de toxicitate, i de toxicitate, i de toxicitate, i de toxicitate, i de toxicitate, i de toxicitate, 
-- comparativ cu dicophanul, de comparativ cu dicophanul, de comparativ cu dicophanul, de comparativ cu dicophanul, de comparativ cu dicophanul, de comparativ cu dicophanul, de comparativ cu dicophanul, de comparativ cu dicophanul, de x 4 orix 4 orix 4 orix 4 orix 4 orix 4 orix 4 orix 4 ori mai mai mai mai mai mai mai mai pupupupupupupupuŃŃŃŃŃŃŃŃin toxic.in toxic.in toxic.in toxic.in toxic.in toxic.in toxic.in toxic.
-- pericolul intoxicapericolul intoxicapericolul intoxicapericolul intoxicapericolul intoxicapericolul intoxicapericolul intoxicapericolul intoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃieiieiieiieiieiieiieiiei la animalele tinere = la animalele tinere = la animalele tinere = la animalele tinere = la animalele tinere = la animalele tinere = la animalele tinere = la animalele tinere = crescut.crescut.crescut.crescut.crescut.crescut.crescut.crescut.
-- spectru antiparazitarspectru antiparazitarspectru antiparazitarspectru antiparazitarspectru antiparazitarspectru antiparazitarspectru antiparazitarspectru antiparazitar divers divers divers divers divers divers divers divers: p: p: p: p: p: p: p: pureci, ureci, ureci, ureci, ureci, ureci, ureci, ureci, păduchi păduchi păduchi păduchi păduchi păduchi păduchi păduchi şşşşşşşşi râi sarcopticei râi sarcopticei râi sarcopticei râi sarcopticei râi sarcopticei râi sarcopticei râi sarcopticei râi sarcoptice
-- dozaj:dozaj:dozaj:dozaj:dozaj:dozaj:dozaj:dozaj: 0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%0,2% îîîîîîîîmbăieri mbăieri mbăieri mbăieri mbăieri mbăieri mbăieri mbăieri şşşşşşşşi i i i i i i i 0,20,20,20,20,20,20,20,2--------0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5%0,5% pudrări pudrări pudrări pudrări pudrări pudrări pudrări pudrări, a, a, a, a, a, a, a, animalele vor fi nimalele vor fi nimalele vor fi nimalele vor fi nimalele vor fi nimalele vor fi nimalele vor fi nimalele vor fi 
curăcurăcurăcurăcurăcurăcurăcurăŃŃŃŃŃŃŃŃate după contact de ate după contact de ate după contact de ate după contact de ate după contact de ate după contact de ate după contact de ate după contact de 30 min.30 min.30 min.30 min.30 min.30 min.30 min.30 min.
-- îîîîîîîîn unele n unele n unele n unele n unele n unele n unele n unele ŃŃŃŃŃŃŃŃăriăriăriăriăriăriăriări, pt. , pt. , pt. , pt. , pt. , pt. , pt. , pt. animalele de companie,animalele de companie,animalele de companie,animalele de companie,animalele de companie,animalele de companie,animalele de companie,animalele de companie, asocieri insecticideasocieri insecticideasocieri insecticideasocieri insecticideasocieri insecticideasocieri insecticideasocieri insecticideasocieri insecticide cu cu cu cu cu cu cu cu 
piretrine piretrine piretrine piretrine piretrine piretrine piretrine piretrine (0,4%)(0,4%)(0,4%)(0,4%)(0,4%)(0,4%)(0,4%)(0,4%) şşşşşşşşi condii condii condii condii condii condii condii condiŃŃŃŃŃŃŃŃionări ptionări ptionări ptionări ptionări ptionări ptionări ptionări pt. a. a. a. a. a. a. a. administrări antiparazitare dministrări antiparazitare dministrări antiparazitare dministrări antiparazitare dministrări antiparazitare dministrări antiparazitare dministrări antiparazitare dministrări antiparazitare 
otite parazitare otite parazitare otite parazitare otite parazitare otite parazitare otite parazitare otite parazitare otite parazitare (0,1%)(0,1%)(0,1%)(0,1%)(0,1%)(0,1%)(0,1%)(0,1%), unguente antiparazitare , unguente antiparazitare , unguente antiparazitare , unguente antiparazitare , unguente antiparazitare , unguente antiparazitare , unguente antiparazitare , unguente antiparazitare (0,2%).(0,2%).(0,2%).(0,2%).(0,2%).(0,2%).(0,2%).(0,2%).        
-- la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări la păsări, , , , , , , , fumigafumigafumigafumigafumigafumigafumigafumigaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii (7,7 mg izomer gamma/m(7,7 mg izomer gamma/m(7,7 mg izomer gamma/m(7,7 mg izomer gamma/m(7,7 mg izomer gamma/m(7,7 mg izomer gamma/m(7,7 mg izomer gamma/m(7,7 mg izomer gamma/m33333333).).).).).).).).
-- pisicile tinerepisicile tinerepisicile tinerepisicile tinerepisicile tinerepisicile tinerepisicile tinerepisicile tinere sensibilesensibilesensibilesensibilesensibilesensibilesensibilesensibile la la la la la la la la concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraŃŃŃŃŃŃŃŃii măriteii măriteii măriteii măriteii măriteii măriteii măriteii mărite (peste 0,2%).(peste 0,2%).(peste 0,2%).(peste 0,2%).(peste 0,2%).(peste 0,2%).(peste 0,2%).(peste 0,2%).
-- efectul rezidualefectul rezidualefectul rezidualefectul rezidualefectul rezidualefectul rezidualefectul rezidualefectul rezidual de de de de de de de de 33333333--------6 6 6 6 6 6 6 6 săptsăptsăptsăptsăptsăptsăptsăpt.,.,.,.,.,.,.,., dar dar dar dar dar dar dar dar îîîîîîîîn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie şşşşşşşşi de condii de condii de condii de condii de condii de condii de condii de condiŃŃŃŃŃŃŃŃiile de iile de iile de iile de iile de iile de iile de iile de 
mediu această perioadă poate cremediu această perioadă poate cremediu această perioadă poate cremediu această perioadă poate cremediu această perioadă poate cremediu această perioadă poate cremediu această perioadă poate cremediu această perioadă poate creşşşşşşşşte.te.te.te.te.te.te.te.
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Toxafenul Toxafenul Toxafenul Toxafenul Toxafenul Toxafenul Toxafenul Toxafenul 
(Alltox, Geniphene, Phenatox, Motox, Toxakil)(Alltox, Geniphene, Phenatox, Motox, Toxakil)

-- ciclodienă compexăciclodienă compexăciclodienă compexăciclodienă compexăciclodienă compexăciclodienă compexăciclodienă compexăciclodienă compexă obobobobobobobobŃŃŃŃŃŃŃŃinut prin clorurarea inut prin clorurarea inut prin clorurarea inut prin clorurarea inut prin clorurarea inut prin clorurarea inut prin clorurarea inut prin clorurarea camphenuluicamphenuluicamphenuluicamphenuluicamphenuluicamphenuluicamphenuluicamphenului. . . . . . . . 
-- consistenconsistenconsistenconsistenconsistenconsistenconsistenconsistenŃŃŃŃŃŃŃŃă vâscoasă sau ceroasăă vâscoasă sau ceroasăă vâscoasă sau ceroasăă vâscoasă sau ceroasăă vâscoasă sau ceroasăă vâscoasă sau ceroasăă vâscoasă sau ceroasăă vâscoasă sau ceroasă, g, g, g, g, g, g, g, galbenăalbenăalbenăalbenăalbenăalbenăalbenăalbenă, miros de pin, , miros de pin, , miros de pin, , miros de pin, , miros de pin, , miros de pin, , miros de pin, , miros de pin, 
-- insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil îîîîîîîîn apă dar n apă dar n apă dar n apă dar n apă dar n apă dar n apă dar n apă dar solubil solubil solubil solubil solubil solubil solubil solubil îîîîîîîîn solvenn solvenn solvenn solvenn solvenn solvenn solvenn solvenŃŃŃŃŃŃŃŃii organici. ii organici. ii organici. ii organici. ii organici. ii organici. ii organici. ii organici. 
-- alcalii puternicialcalii puternicialcalii puternicialcalii puternicialcalii puternicialcalii puternicialcalii puternicialcalii puternici descompun udescompun udescompun udescompun udescompun udescompun udescompun udescompun uşşşşşşşşor toxafenul.or toxafenul.or toxafenul.or toxafenul.or toxafenul.or toxafenul.or toxafenul.or toxafenul.
-- toxic de ingestie toxic de ingestie toxic de ingestie toxic de ingestie toxic de ingestie toxic de ingestie toxic de ingestie toxic de ingestie şşşşşşşşi de contact dar i de contact dar i de contact dar i de contact dar i de contact dar i de contact dar i de contact dar i de contact dar 
-- solicită  solicită  solicită  solicită  solicită  solicită  solicită  solicită asociereaasociereaasociereaasociereaasociereaasociereaasociereaasocierea cu agencu agencu agencu agencu agencu agencu agencu agenţţţţţţţţi cu i cu i cu i cu i cu i cu i cu i cu efect efect efect efect efect efect efect efect knockknockknockknockknockknockknockknock--------downdowndowndowndowndowndowndown. . . . . . . . 
-- utilizare consacrată  utilizare consacrată  utilizare consacrată  utilizare consacrată  utilizare consacrată  utilizare consacrată  utilizare consacrată  utilizare consacrată îîîîîîîîmpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva căpucăpucăpucăpucăpucăpucăpucăpuşşşşşşşşelor elor elor elor elor elor elor elor şşşşşşşşi păduchilori păduchilori păduchilori păduchilori păduchilori păduchilori păduchilori păduchilor........
-- toxicitatea acutătoxicitatea acutătoxicitatea acutătoxicitatea acutătoxicitatea acutătoxicitatea acutătoxicitatea acutătoxicitatea acută este de este de este de este de este de este de este de este de patru ori mai marepatru ori mai marepatru ori mai marepatru ori mai marepatru ori mai marepatru ori mai marepatru ori mai marepatru ori mai mare ca a dicofanului ca a dicofanului ca a dicofanului ca a dicofanului ca a dicofanului ca a dicofanului ca a dicofanului ca a dicofanului 
-- toxicitatea cronicătoxicitatea cronicătoxicitatea cronicătoxicitatea cronicătoxicitatea cronicătoxicitatea cronicătoxicitatea cronicătoxicitatea cronică este mult mai mică este mult mai mică este mult mai mică este mult mai mică este mult mai mică este mult mai mică este mult mai mică este mult mai mică. . . . . . . . 
-- intoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃie:ie:ie:ie:ie:ie:ie:ie: dispee dispee dispee dispee dispee dispee dispee dispee, c, c, c, c, c, c, c, cianozăianozăianozăianozăianozăianozăianozăianoză, t, t, t, t, t, t, t, tremurături musculare remurături musculare remurături musculare remurături musculare remurături musculare remurături musculare remurături musculare remurături musculare şşşşşşşşi convulsiii convulsiii convulsiii convulsiii convulsiii convulsiii convulsiii convulsii
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Organoclorutate a.u.v.Organoclorutate a.u.v.

Aldrin 

Bromocyclen 

Chlorbicyclen 

Chlordan 

Chlordecon 

Dieldrin 

Dilor 

Endosulfan 

Endrin 

Heptachlor 

Isobenzan 

Isodrin 

Kelevan 

Mirex

Ciclodienele

Bromo-DDT 

Camphechlor 

DDT 

- pp′-DDT 

- ethyl-DDD 

HCH 

- gamma-HCH 

- Lindan 

Methoxychlor 

Pentachlorophenol 

Organoclorurate 

istorice
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Insecticidele anorganiceInsecticidele anorganiceInsecticidele anorganiceInsecticidele anorganiceInsecticidele anorganiceInsecticidele anorganiceInsecticidele anorganiceInsecticidele anorganice

�� Boraxul, Boraxul, Boraxul, Boraxul, Boraxul, Boraxul, Boraxul, Boraxul, 
�� Acidul boric Acidul boric Acidul boric Acidul boric Acidul boric Acidul boric Acidul boric Acidul boric 
�� Polisulfidul de calciuPolisulfidul de calciuPolisulfidul de calciuPolisulfidul de calciuPolisulfidul de calciuPolisulfidul de calciuPolisulfidul de calciuPolisulfidul de calciu
�� Oleatul de cupru Oleatul de cupru Oleatul de cupru Oleatul de cupru Oleatul de cupru Oleatul de cupru Oleatul de cupru Oleatul de cupru 
�� Diatomeele Diatomeele Diatomeele Diatomeele Diatomeele Diatomeele Diatomeele Diatomeele 
�� Clorura mercuroasă Clorura mercuroasă Clorura mercuroasă Clorura mercuroasă Clorura mercuroasă Clorura mercuroasă Clorura mercuroasă Clorura mercuroasă 
�� Tiocianatul de potasiumTiocianatul de potasiumTiocianatul de potasiumTiocianatul de potasiumTiocianatul de potasiumTiocianatul de potasiumTiocianatul de potasiumTiocianatul de potasium
�� Silicagelul Silicagelul Silicagelul Silicagelul Silicagelul Silicagelul Silicagelul Silicagelul 
�� Tiocianatul de sodiuTiocianatul de sodiuTiocianatul de sodiuTiocianatul de sodiuTiocianatul de sodiuTiocianatul de sodiuTiocianatul de sodiuTiocianatul de sodiu
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�� OrganofosforiceleOrganofosforiceleOrganofosforiceleOrganofosforiceleOrganofosforiceleOrganofosforiceleOrganofosforiceleOrganofosforicele
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reprezentate de:reprezentate de:reprezentate de:reprezentate de:reprezentate de:reprezentate de:reprezentate de:reprezentate de:
�� AzamethiphosAzamethiphosAzamethiphosAzamethiphosAzamethiphosAzamethiphosAzamethiphosAzamethiphos (Alfacron; Snip)(Alfacron; Snip)
�� Bromclophos Bromclophos Bromclophos Bromclophos Bromclophos Bromclophos Bromclophos Bromclophos (Bromex, Naled) (Bromex, Naled) 
�� Cythioate Cythioate Cythioate Cythioate Cythioate Cythioate Cythioate Cythioate (Proban)(Proban)

�� ChlorfenvinphosChlorfenvinphosChlorfenvinphosChlorfenvinphosChlorfenvinphosChlorfenvinphosChlorfenvinphosChlorfenvinphos (Supona)(Supona)
�� ChlorpyrifosChlorpyrifosChlorpyrifosChlorpyrifosChlorpyrifosChlorpyrifosChlorpyrifosChlorpyrifos (Piridane, Pyrinex, Scout, Stipend)(Piridane, Pyrinex, Scout, Stipend)
�� CrotoxyphosCrotoxyphosCrotoxyphosCrotoxyphosCrotoxyphosCrotoxyphosCrotoxyphosCrotoxyphos (Ciodrin)(Ciodrin)
�� CoumaphosCoumaphosCoumaphosCoumaphosCoumaphosCoumaphosCoumaphosCoumaphos (Asuntol)(Asuntol)
�� Diazinon Diazinon Diazinon Diazinon Diazinon Diazinon Diazinon Diazinon (Dimpylate,(Dimpylate, Droplix Dimpygal)Droplix Dimpygal)

�� Diclorvos Diclorvos Diclorvos Diclorvos Diclorvos Diclorvos Diclorvos Diclorvos (Atgard, Canogard, Equigard, Nogos)(Atgard, Canogard, Equigard, Nogos)
�� Dioxathin Dioxathin Dioxathin Dioxathin Dioxathin Dioxathin Dioxathin Dioxathin (Delvan)(Delvan)
�� Dimethoate Dimethoate Dimethoate Dimethoate Dimethoate Dimethoate Dimethoate Dimethoate (Fostion, Rogor,Roxior)(Fostion, Rogor,Roxior)
�� Fenthion Fenthion Fenthion Fenthion Fenthion Fenthion Fenthion Fenthion (Tiguvon, Pro Spot)(Tiguvon, Pro Spot)
�� QuintiofosQuintiofosQuintiofosQuintiofosQuintiofosQuintiofosQuintiofosQuintiofos (Oxinothiophos, Bacdip)(Oxinothiophos, Bacdip)

�� Neguvon Neguvon Neguvon Neguvon Neguvon Neguvon Neguvon Neguvon (Metriphonat)(Metriphonat)
�� PhoximPhoximPhoximPhoximPhoximPhoximPhoximPhoxim (Sebacil)(Sebacil)
�� MalathionMalathionMalathionMalathionMalathionMalathionMalathionMalathion (Cythion, Malamar, Prioderm)(Cythion, Malamar, Prioderm)
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AplicaAplicaAplicaAplicaAplicaAplicaAplicaAplicaŃŃŃŃŃŃŃŃiile externeiile externeiile externeiile externeiile externeiile externeiile externeiile externe

Pentru aplicările pe această cale aPentru aplicările pe această cale aPentru aplicările pe această cale aPentru aplicările pe această cale aPentru aplicările pe această cale aPentru aplicările pe această cale aPentru aplicările pe această cale aPentru aplicările pe această cale a.u.v. sunt utiliza.u.v. sunt utiliza.u.v. sunt utiliza.u.v. sunt utiliza.u.v. sunt utiliza.u.v. sunt utiliza.u.v. sunt utiliza.u.v. sunt utilizaŃŃŃŃŃŃŃŃi peste i peste i peste i peste i peste i peste i peste i peste 20 20 20 20 20 20 20 20 
de compude compude compude compude compude compude compude compuşşşşşşşşiiiiiiii cu activitate asupra: cu activitate asupra: cu activitate asupra: cu activitate asupra: cu activitate asupra: cu activitate asupra: cu activitate asupra: cu activitate asupra: râilor,râilor,râilor,râilor,râilor,râilor,râilor,râilor, păduchilor păduchilor păduchilor păduchilor păduchilor păduchilor păduchilor păduchilor şşşşşşşşi i i i i i i i miazelormiazelormiazelormiazelormiazelormiazelormiazelormiazelor

Organofosforice folosite în 
imbăieri şi aspersări
(după Brander, 1991) 80,02Phosmet (ambele)

6-80,025Diazinon (îmbăiere)

260,04Clorfenvinphos

8
12

0,045
0,002

Carbofention
îmbăiere

aspersare

80,025Diclorfention

80,02Bromophos

Protectie
(săptămâni)

Concentratia
(%)Insecticidul
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Organofosforice folosite împotriva căpuselor
(după Brander, 1991) 0,075Ethion

0,15Dioxathion

0,05Clorfenvinphos

0,05Coumaphos

Concentratia 
(%)Insecticidul

Organofosforice folosite împotriva râilor la oi
(după Brander, 1991)

125Propetamphos 

55Flumetrina

100-125Diazinon

Concentratia 
(ppm)Insecticidul

Organofosforice si 
asocieri folosite pour-on

(după Brander, 1991)

20Phosmet

1%Permetrina�
50Trichlorfon

0,5%Ivermectin�
7,5Fention

150Fenclorphos

1%Deltametrina�
10Coumaphos

Doza aplicată
(mg/kgcorp)Insecticidul

produse aplicate spot-on pe linia dorsală a spatelui
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Adminstrarea Adminstrarea Adminstrarea Adminstrarea Adminstrarea Adminstrarea Adminstrarea Adminstrarea îîîîîîîîn furajen furajen furajen furajen furajen furajen furajen furaje
-- îîîîîîîîn n n n n n n n combaterea sistemicăcombaterea sistemicăcombaterea sistemicăcombaterea sistemicăcombaterea sistemicăcombaterea sistemicăcombaterea sistemicăcombaterea sistemică,,,,,,,, doze mici doze mici doze mici doze mici doze mici doze mici doze mici doze mici (75(75(75(75(75(75(75(75--------125 ppm).125 ppm).125 ppm).125 ppm).125 ppm).125 ppm).125 ppm).125 ppm).
-- utilizate:utilizate:utilizate:utilizate:utilizate:utilizate:utilizate:utilizate: Diclorfentionul, Dimethoatul Diclorfentionul, Dimethoatul Diclorfentionul, Dimethoatul Diclorfentionul, Dimethoatul Diclorfentionul, Dimethoatul Diclorfentionul, Dimethoatul Diclorfentionul, Dimethoatul Diclorfentionul, Dimethoatul şşşşşşşşi Trichlorfonuli Trichlorfonuli Trichlorfonuli Trichlorfonuli Trichlorfonuli Trichlorfonuli Trichlorfonuli Trichlorfonul........
-- eficieneficieneficieneficieneficieneficieneficieneficienŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: gasterofilozăgasterofilozăgasterofilozăgasterofilozăgasterofilozăgasterofilozăgasterofilozăgasterofiloză la cabaline, administrala cabaline, administrala cabaline, administrala cabaline, administrala cabaline, administrala cabaline, administrala cabaline, administrala cabaline, administraŃŃŃŃŃŃŃŃi cu sonda i cu sonda i cu sonda i cu sonda i cu sonda i cu sonda i cu sonda i cu sonda 
nasonasonasonasonasonasonasonaso--------esofagienăesofagienăesofagienăesofagienăesofagienăesofagienăesofagienăesofagienă, , , , , , , , îîîîîîîîn doze unice.n doze unice.n doze unice.n doze unice.n doze unice.n doze unice.n doze unice.n doze unice.

Organofosforice folosite în gasterofiloza la cal
(după Brander, 1991)

75Trichlorphon

100Ruelen

50Diclorvos

Administrare cu sonda
(mg/kgcorp)

Insecticidul
Organofosforice folosite în coliere la carnasiere
(după Brander, 1991)

Câine9,4Propoxur

Câine15Fospirate

Câine
Pisică

8,9
4,65Diclorvos

AnimalulConcentraţia
(%)

Insecticidul
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�� Grupa carbamaGrupa carbamaGrupa carbamaGrupa carbamaGrupa carbamaGrupa carbamaGrupa carbamaGrupa carbamaŃŃŃŃŃŃŃŃilorilorilorilorilorilorilorilor
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Grupa conGrupa conGrupa conGrupa conGrupa conGrupa conGrupa conGrupa conŃŃŃŃŃŃŃŃine ine ine ine ine ine ine ine îîîîîîîîn jur de n jur de n jur de n jur de n jur de n jur de n jur de n jur de 25 de compu25 de compu25 de compu25 de compu25 de compu25 de compu25 de compu25 de compuşşşşşşşşiiiiiiii de bază de bază de bază de bază de bază de bază de bază de bază, clasifica, clasifica, clasifica, clasifica, clasifica, clasifica, clasifica, clasificaŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n 
mai multe subgrupe.mai multe subgrupe.mai multe subgrupe.mai multe subgrupe.mai multe subgrupe.mai multe subgrupe.mai multe subgrupe.mai multe subgrupe.

AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiunea -------- asemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoareasemănătoare cu a cu a cu a cu a cu a cu a cu a cu a organofosforicelororganofosforicelororganofosforicelororganofosforicelororganofosforicelororganofosforicelororganofosforicelororganofosforicelor eeeeeeee bazatbazatbazatbazatbazatbazatbazatbazatîîîîîîîî
tot tot tot tot tot tot tot tot pepepepepepepepe blocareablocareablocareablocareablocareablocareablocareablocarea colinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazeicolinesterazei........
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Carbarylul Carbarylul Carbarylul Carbarylul Carbarylul Carbarylul Carbarylul Carbarylul (Arylam, Dicarbam, Ravion, Seffein, Sevin)(Arylam, Dicarbam, Ravion, Seffein, Sevin)

-- excelent acaricidexcelent acaricidexcelent acaricidexcelent acaricidexcelent acaricidexcelent acaricidexcelent acaricidexcelent acaricid de uz extern sub formă de suspensii sau de uz extern sub formă de suspensii sau de uz extern sub formă de suspensii sau de uz extern sub formă de suspensii sau de uz extern sub formă de suspensii sau de uz extern sub formă de suspensii sau de uz extern sub formă de suspensii sau de uz extern sub formă de suspensii sau
-- emulsii emulsii emulsii emulsii emulsii emulsii emulsii emulsii 11111111--------5%5%5%5%5%5%5%5% şşşşşşşşi pulbere i pulbere i pulbere i pulbere i pulbere i pulbere i pulbere i pulbere 5%.5%.5%.5%.5%.5%.5%.5%.
-- carbarylul utilizat masiv carbarylul utilizat masiv carbarylul utilizat masiv carbarylul utilizat masiv carbarylul utilizat masiv carbarylul utilizat masiv carbarylul utilizat masiv carbarylul utilizat masiv îîîîîîîîn condin condin condin condin condin condin condin condiŃŃŃŃŃŃŃŃionări sub formă de pulberiionări sub formă de pulberiionări sub formă de pulberiionări sub formă de pulberiionări sub formă de pulberiionări sub formă de pulberiionări sub formă de pulberiionări sub formă de pulberi, , , , , , , , 
spray, spray, spray, spray, spray, spray, spray, spray, îîîîîîîîn zgărzi ptn zgărzi ptn zgărzi ptn zgărzi ptn zgărzi ptn zgărzi ptn zgărzi ptn zgărzi pt. câini . câini . câini . câini . câini . câini . câini . câini şşşşşşşşi pisici = bun insecticid de contact. i pisici = bun insecticid de contact. i pisici = bun insecticid de contact. i pisici = bun insecticid de contact. i pisici = bun insecticid de contact. i pisici = bun insecticid de contact. i pisici = bun insecticid de contact. i pisici = bun insecticid de contact. 
-- activitatea carbarylului activitatea carbarylului activitatea carbarylului activitatea carbarylului activitatea carbarylului activitatea carbarylului activitatea carbarylului activitatea carbarylului îîîîîîîîn colierele pentru n colierele pentru n colierele pentru n colierele pentru n colierele pentru n colierele pentru n colierele pentru n colierele pentru câinicâinicâinicâinicâinicâinicâinicâini şşşşşşşşi i i i i i i i pisici pisici pisici pisici pisici pisici pisici pisici e de e de e de e de e de e de e de e de 
mare duratămare duratămare duratămare duratămare duratămare duratămare duratămare durată, ajungând chiar , ajungând chiar , ajungând chiar , ajungând chiar , ajungând chiar , ajungând chiar , ajungând chiar , ajungând chiar şşşşşşşşi la peste i la peste i la peste i la peste i la peste i la peste i la peste i la peste patru lunipatru lunipatru lunipatru lunipatru lunipatru lunipatru lunipatru luni........
-- îîîîîîîîmpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva: purecilor purecilor purecilor purecilor purecilor purecilor purecilor purecilor, , , , , , , , căpucăpucăpucăpucăpucăpucăpucăpuşşşşşşşşelor, elor, elor, elor, elor, elor, elor, elor, ŃŃŃŃŃŃŃŃânânânânânânânânŃŃŃŃŃŃŃŃarilor, arilor, arilor, arilor, arilor, arilor, arilor, arilor, păduchilor păduchilor păduchilor păduchilor păduchilor păduchilor păduchilor păduchilor şşşşşşşşi râilor.i râilor.i râilor.i râilor.i râilor.i râilor.i râilor.i râilor.
-- concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii 0,10,10,10,10,10,10,10,1--------0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%,,,,,,,,
-- utilizat intempestivutilizat intempestivutilizat intempestivutilizat intempestivutilizat intempestivutilizat intempestivutilizat intempestivutilizat intempestiv poate determina rezistenpoate determina rezistenpoate determina rezistenpoate determina rezistenpoate determina rezistenpoate determina rezistenpoate determina rezistenpoate determina rezistenŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă........
-- semnele intoxicasemnele intoxicasemnele intoxicasemnele intoxicasemnele intoxicasemnele intoxicasemnele intoxicasemnele intoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃiei: nosee, voma, diaree, bronhoconstriciei: nosee, voma, diaree, bronhoconstriciei: nosee, voma, diaree, bronhoconstriciei: nosee, voma, diaree, bronhoconstriciei: nosee, voma, diaree, bronhoconstriciei: nosee, voma, diaree, bronhoconstriciei: nosee, voma, diaree, bronhoconstriciei: nosee, voma, diaree, bronhoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, 
hipersalivahipersalivahipersalivahipersalivahipersalivahipersalivahipersalivahipersalivaŃŃŃŃŃŃŃŃie, cie, cie, cie, cie, cie, cie, cie, cianozăianozăianozăianozăianozăianozăianozăianoză, convulsii , convulsii , convulsii , convulsii , convulsii , convulsii , convulsii , convulsii şşşşşşşşi coma. i coma. i coma. i coma. i coma. i coma. i coma. i coma. 
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ClorphenamidaClorphenamidaClorphenamidaClorphenamidaClorphenamidaClorphenamidaClorphenamidaClorphenamida (Clordimephorm, Galeron)(Clordimephorm, Galeron)

-- foarte activ foarte activ foarte activ foarte activ foarte activ foarte activ foarte activ foarte activ îîîîîîîîmpotrivampotrivampotrivampotrivampotrivampotrivampotrivampotriva artropodelor rezistente la OP 0,5artropodelor rezistente la OP 0,5artropodelor rezistente la OP 0,5artropodelor rezistente la OP 0,5artropodelor rezistente la OP 0,5artropodelor rezistente la OP 0,5artropodelor rezistente la OP 0,5artropodelor rezistente la OP 0,5--------11111111‰‰‰‰‰‰‰‰; ; ; ; ; ; ; ; 
-- remanenremanenremanenremanenremanenremanenremanenremanenŃŃŃŃŃŃŃŃă ă ă ă ă ă ă ă de trei zile,de trei zile,de trei zile,de trei zile,de trei zile,de trei zile,de trei zile,de trei zile,
-- este este este este este este este este toxic toxic toxic toxic toxic toxic toxic toxic şşşşşşşşi chiar are i chiar are i chiar are i chiar are i chiar are i chiar are i chiar are i chiar are potenpotenpotenpotenpotenpotenpotenpotenŃŃŃŃŃŃŃŃial cancerigen.ial cancerigen.ial cancerigen.ial cancerigen.ial cancerigen.ial cancerigen.ial cancerigen.ial cancerigen.
-- se poate se poate se poate se poate se poate se poate se poate se poate asocia asocia asocia asocia asocia asocia asocia asocia îîîîîîîîn concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentraŃŃŃŃŃŃŃŃii reduse cu OPii reduse cu OPii reduse cu OPii reduse cu OPii reduse cu OPii reduse cu OPii reduse cu OPii reduse cu OP şşşşşşşşi piretrinoidele i piretrinoidele i piretrinoidele i piretrinoidele i piretrinoidele i piretrinoidele i piretrinoidele i piretrinoidele 
unde unde unde unde unde unde unde unde inhibă inhibă inhibă inhibă inhibă inhibă inhibă inhibă degradarea acestora de către degradarea acestora de către degradarea acestora de către degradarea acestora de către degradarea acestora de către degradarea acestora de către degradarea acestora de către degradarea acestora de către esterazele esterazele esterazele esterazele esterazele esterazele esterazele esterazele şşşşşşşşi i i i i i i i 
oxidazeleoxidazeleoxidazeleoxidazeleoxidazeleoxidazeleoxidazeleoxidazele artropodelorartropodelorartropodelorartropodelorartropodelorartropodelorartropodelorartropodelor..
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Cymiazolul Cymiazolul Cymiazolul Cymiazolul Cymiazolul Cymiazolul Cymiazolul Cymiazolul (Tifatol)(Tifatol)
--un un un un un un un un carbamilcarbamilcarbamilcarbamilcarbamilcarbamilcarbamilcarbamil--------naftilnaftilnaftilnaftilnaftilnaftilnaftilnaftil--------metilmetilmetilmetilmetilmetilmetilmetil--------carbamatcarbamatcarbamatcarbamatcarbamatcarbamatcarbamatcarbamat, , , , , , , , 
--utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat utilizat îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: îîîîîîîîmbăierimbăierimbăierimbăierimbăierimbăierimbăierimbăieri sau sau sau sau sau sau sau sau îîîîîîîîncorporancorporancorporancorporancorporancorporancorporancorporaŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i îîîîîîîîn medalioanen medalioanen medalioanen medalioanen medalioanen medalioanen medalioanen medalioane
--acacacacacacacacţţţţţţţţiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiuneaiunea e bazată pe  e bazată pe  e bazată pe  e bazată pe  e bazată pe  e bazată pe  e bazată pe  e bazată pe blocarea colinesterazei.blocarea colinesterazei.blocarea colinesterazei.blocarea colinesterazei.blocarea colinesterazei.blocarea colinesterazei.blocarea colinesterazei.blocarea colinesterazei.
--ectoparaziticid nesistemicectoparaziticid nesistemicectoparaziticid nesistemicectoparaziticid nesistemicectoparaziticid nesistemicectoparaziticid nesistemicectoparaziticid nesistemicectoparaziticid nesistemic: prin contact : prin contact : prin contact : prin contact : prin contact : prin contact : prin contact : prin contact şşşşşşşşi respiratori respiratori respiratori respiratori respiratori respiratori respiratori respirator
-- bună acbună acbună acbună acbună acbună acbună acbună acŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra căpucăpucăpucăpucăpucăpucăpucăpuşşşşşşşşelorelorelorelorelorelorelorelor şşşşşşşşi i i i i i i i ouălorouălorouălorouălorouălorouălorouălorouălor de căpu de căpu de căpu de căpu de căpu de căpu de căpu de căpuşşşşşşşşeeeeeeee

BediocarbBediocarbBediocarbBediocarbBediocarbBediocarbBediocarbBediocarb
(Ficam Dycarb, Garvox, Multamat, Multimet, (Ficam Dycarb, Garvox, Multamat, Multimet, 
Niomil, Rotate, Seedox, Tattoo, Turcam)Niomil, Rotate, Seedox, Tattoo, Turcam)
-- insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid de contactde contactde contactde contactde contactde contactde contactde contact cu aceleacu aceleacu aceleacu aceleacu aceleacu aceleacu aceleacu aceleaşşşşşşşşi indicai indicai indicai indicai indicai indicai indicai indicaŃŃŃŃŃŃŃŃii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, 
-- spectru spectru spectru spectru spectru spectru spectru spectru şşşşşşşşi toxicitatei toxicitatei toxicitatei toxicitatei toxicitatei toxicitatei toxicitatei toxicitate ca ca ca ca ca ca ca ca şşşşşşşşi carbarylul i carbarylul i carbarylul i carbarylul i carbarylul i carbarylul i carbarylul i carbarylul 
-- îîîîîîîîmpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva: ŃŃŃŃŃŃŃŃânânânânânânânânŃŃŃŃŃŃŃŃari,ari,ari,ari,ari,ari,ari,ari, mumumumumumumumuşşşşşşşşte,te,te,te,te,te,te,te, pureci, pureci, pureci, pureci, pureci, pureci, pureci, pureci, păduchipăduchipăduchipăduchipăduchipăduchipăduchipăduchi şşşşşşşşi i i i i i i i căpucăpucăpucăpucăpucăpucăpucăpuşşşşşşşşe.e.e.e.e.e.e.e.



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Methomyl Methomyl Methomyl Methomyl Methomyl Methomyl Methomyl Methomyl 
(Acinate, Agrinate, Flytek, Kipsin, Lannate, Lanox, (Acinate, Agrinate, Flytek, Kipsin, Lannate, Lanox, 
Methavin, Methomex, Nudrin, NuBait, Pillarmate)Methavin, Methomex, Nudrin, NuBait, Pillarmate)

-- introdus introdus introdus introdus introdus introdus introdus introdus îîîîîîîîn n n n n n n n 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 ca pesticid, ca insecticid ca pesticid, ca insecticid ca pesticid, ca insecticid ca pesticid, ca insecticid ca pesticid, ca insecticid ca pesticid, ca insecticid ca pesticid, ca insecticid ca pesticid, ca insecticid îîîîîîîîn 1998.n 1998.n 1998.n 1998.n 1998.n 1998.n 1998.n 1998.
-- nu determinănu determinănu determinănu determinănu determinănu determinănu determinănu determină riscuri pt. om riscuri pt. om riscuri pt. om riscuri pt. om riscuri pt. om riscuri pt. om riscuri pt. om riscuri pt. om şşşşşşşşi animale i animale i animale i animale i animale i animale i animale i animale şşşşşşşşi mediu.i mediu.i mediu.i mediu.i mediu.i mediu.i mediu.i mediu.
-- până  până  până  până  până  până  până  până îîîîîîîîn prezent se cunosc n prezent se cunosc n prezent se cunosc n prezent se cunosc n prezent se cunosc n prezent se cunosc n prezent se cunosc n prezent se cunosc 15 pr15 pr15 pr15 pr15 pr15 pr15 pr15 produse pe bazăoduse pe bazăoduse pe bazăoduse pe bazăoduse pe bazăoduse pe bazăoduse pe bazăoduse pe bază de methomyl,de methomyl,de methomyl,de methomyl,de methomyl,de methomyl,de methomyl,de methomyl,
-- pulberi solubilepulberi solubilepulberi solubilepulberi solubilepulberi solubilepulberi solubilepulberi solubilepulberi solubile, de pulverizare, emulsionabile sau momeli, , de pulverizare, emulsionabile sau momeli, , de pulverizare, emulsionabile sau momeli, , de pulverizare, emulsionabile sau momeli, , de pulverizare, emulsionabile sau momeli, , de pulverizare, emulsionabile sau momeli, , de pulverizare, emulsionabile sau momeli, , de pulverizare, emulsionabile sau momeli, 
-- mai poate fi mai poate fi mai poate fi mai poate fi mai poate fi mai poate fi mai poate fi mai poate fi condicondicondicondicondicondicondicondiŃŃŃŃŃŃŃŃionat ionat ionat ionat ionat ionat ionat ionat îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: coliere coliere coliere coliere coliere coliere coliere coliere, a, a, a, a, a, a, a, alături de permetrinelături de permetrinelături de permetrinelături de permetrinelături de permetrinelături de permetrinelături de permetrinelături de permetrine........
-- activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate:activitate: insecticid de insecticid de insecticid de insecticid de insecticid de insecticid de insecticid de insecticid de contact sau sistemic,contact sau sistemic,contact sau sistemic,contact sau sistemic,contact sau sistemic,contact sau sistemic,contact sau sistemic,contact sau sistemic,
-- bună bună bună bună bună bună bună bună îîîîîîîîmpotrivampotrivampotrivampotrivampotrivampotrivampotrivampotriva purecilor purecilor purecilor purecilor purecilor purecilor purecilor purecilor şşşşşşşşi căpui căpui căpui căpui căpui căpui căpui căpuşşşşşşşşelor. elor. elor. elor. elor. elor. elor. elor. 
-- Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: moderatmoderatmoderatmoderatmoderatmoderatmoderatmoderat--------maremaremaremaremaremaremaremare ptr. om ptr. om ptr. om ptr. om ptr. om ptr. om ptr. om ptr. om şşşşşşşşi i i i i i i i maremaremaremaremaremaremaremare ptr. peptr. peptr. peptr. peptr. peptr. peptr. peptr. peşşşşşşşşti ti ti ti ti ti ti ti şşşşşşşşi albine.i albine.i albine.i albine.i albine.i albine.i albine.i albine.
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PropoxurPropoxurPropoxurPropoxurPropoxurPropoxurPropoxurPropoxur
(Aprocarb, Baygon, Bifex, Blattanex, Brifur, Bolfo, (Aprocarb, Baygon, Bifex, Blattanex, Brifur, Bolfo, 
Pillargon, Prentox Carbamate, Propogon, Propyon, Pillargon, Prentox Carbamate, Propogon, Propyon, 
Rhoden, Suncide, Sendran, Tendex, Unden, Undene)Rhoden, Suncide, Sendran, Tendex, Unden, Undene)
-- introdus introdus introdus introdus introdus introdus introdus introdus îîîîîîîîn anii 60 ca n anii 60 ca n anii 60 ca n anii 60 ca n anii 60 ca n anii 60 ca n anii 60 ca n anii 60 ca pesticidpesticidpesticidpesticidpesticidpesticidpesticidpesticid, mai apoi ca , mai apoi ca , mai apoi ca , mai apoi ca , mai apoi ca , mai apoi ca , mai apoi ca , mai apoi ca insecticid.insecticid.insecticid.insecticid.insecticid.insecticid.insecticid.insecticid.
-- spectru largspectru largspectru largspectru largspectru largspectru largspectru largspectru larg mai ales mai ales mai ales mai ales mai ales mai ales mai ales mai ales îîîîîîîîmpotriva insectelor mpotriva insectelor mpotriva insectelor mpotriva insectelor mpotriva insectelor mpotriva insectelor mpotriva insectelor mpotriva insectelor şşşşşşşşi larvelor acestora. i larvelor acestora. i larvelor acestora. i larvelor acestora. i larvelor acestora. i larvelor acestora. i larvelor acestora. i larvelor acestora. 
-- insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid de contactde contactde contactde contactde contactde contactde contactde contact cât cât cât cât cât cât cât cât şşşşşşşşi i i i i i i i sistemic.sistemic.sistemic.sistemic.sistemic.sistemic.sistemic.sistemic.
-- activitate: efect activitate: efect activitate: efect activitate: efect activitate: efect activitate: efect activitate: efect activitate: efect knockknockknockknockknockknockknockknock--------down down down down down down down down foarte rapid foarte rapid foarte rapid foarte rapid foarte rapid foarte rapid foarte rapid foarte rapid şşşşşşşşi un efect rezidual i un efect rezidual i un efect rezidual i un efect rezidual i un efect rezidual i un efect rezidual i un efect rezidual i un efect rezidual 
lung = un mijloc de control al acarienilor foarte apreciat.lung = un mijloc de control al acarienilor foarte apreciat.lung = un mijloc de control al acarienilor foarte apreciat.lung = un mijloc de control al acarienilor foarte apreciat.lung = un mijloc de control al acarienilor foarte apreciat.lung = un mijloc de control al acarienilor foarte apreciat.lung = un mijloc de control al acarienilor foarte apreciat.lung = un mijloc de control al acarienilor foarte apreciat.
-- mare varietate de formulărimare varietate de formulărimare varietate de formulărimare varietate de formulărimare varietate de formulărimare varietate de formulărimare varietate de formulărimare varietate de formulări pentru uz veterinar: pentru uz veterinar: pentru uz veterinar: pentru uz veterinar: pentru uz veterinar: pentru uz veterinar: pentru uz veterinar: pentru uz veterinar: concentrate concentrate concentrate concentrate concentrate concentrate concentrate concentrate 
emulsifiabile, pulberi solubile, de pulverizare, granule, aerosoemulsifiabile, pulberi solubile, de pulverizare, granule, aerosoemulsifiabile, pulberi solubile, de pulverizare, granule, aerosoemulsifiabile, pulberi solubile, de pulverizare, granule, aerosoemulsifiabile, pulberi solubile, de pulverizare, granule, aerosoemulsifiabile, pulberi solubile, de pulverizare, granule, aerosoemulsifiabile, pulberi solubile, de pulverizare, granule, aerosoemulsifiabile, pulberi solubile, de pulverizare, granule, aerosoli, li, li, li, li, li, li, li, 
fumigafumigafumigafumigafumigafumigafumigafumigaŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii şşşşşşşşi momeli.i momeli.i momeli.i momeli.i momeli.i momeli.i momeli.i momeli.
-- toxicitate moderatătoxicitate moderatătoxicitate moderatătoxicitate moderatătoxicitate moderatătoxicitate moderatătoxicitate moderatătoxicitate moderată:::::::: inhalate sau inhalate sau inhalate sau inhalate sau inhalate sau inhalate sau inhalate sau inhalate sau îîîîîîîînghinghinghinghinghinghinghinghiţţţţţţţţite, ite, ite, ite, ite, ite, ite, ite, 
-- dar dar dar dar dar dar dar dar pupupupupupupupuŃŃŃŃŃŃŃŃin toxicein toxicein toxicein toxicein toxicein toxicein toxicein toxice: aplica: aplica: aplica: aplica: aplica: aplica: aplica: aplicaŃŃŃŃŃŃŃŃiile topice. iile topice. iile topice. iile topice. iile topice. iile topice. iile topice. iile topice. 
-- nu se vor nu se vor nu se vor nu se vor nu se vor nu se vor nu se vor nu se vor folosifolosifolosifolosifolosifolosifolosifolosi îîîîîîîîn asocieri cu carbamicele: n asocieri cu carbamicele: n asocieri cu carbamicele: n asocieri cu carbamicele: n asocieri cu carbamicele: n asocieri cu carbamicele: n asocieri cu carbamicele: n asocieri cu carbamicele: fenotiazina, fenotiazina, fenotiazina, fenotiazina, fenotiazina, fenotiazina, fenotiazina, fenotiazina, 
morfina, neostigmina, piridostigmina, succinilmorfina, neostigmina, piridostigmina, succinilmorfina, neostigmina, piridostigmina, succinilmorfina, neostigmina, piridostigmina, succinilmorfina, neostigmina, piridostigmina, succinilmorfina, neostigmina, piridostigmina, succinilmorfina, neostigmina, piridostigmina, succinilmorfina, neostigmina, piridostigmina, succinil--------colina!colina!colina!colina!colina!colina!colina!colina!
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�� Formamidinele (Triazopentadienele)Formamidinele (Triazopentadienele)Formamidinele (Triazopentadienele)Formamidinele (Triazopentadienele)Formamidinele (Triazopentadienele)Formamidinele (Triazopentadienele)Formamidinele (Triazopentadienele)Formamidinele (Triazopentadienele)
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-- săruri halogenatesăruri halogenatesăruri halogenatesăruri halogenatesăruri halogenatesăruri halogenatesăruri halogenatesăruri halogenate de de de de de de de de formamidină formamidină formamidină formamidină formamidină formamidină formamidină formamidină şşşşşşşşi i i i i i i i fenamidinăfenamidinăfenamidinăfenamidinăfenamidinăfenamidinăfenamidinăfenamidină,,,,,,,,
-- activitate activitate activitate activitate activitate activitate activitate activitate îîîîîîîîn n n n n n n n cazuri de rezistencazuri de rezistencazuri de rezistencazuri de rezistencazuri de rezistencazuri de rezistencazuri de rezistencazuri de rezistenŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă la compula compula compula compula compula compula compula compuşşşşşşşşi OP i OP i OP i OP i OP i OP i OP i OP şşşşşşşşi carbamici.i carbamici.i carbamici.i carbamici.i carbamici.i carbamici.i carbamici.i carbamici.
-- agoniagoniagoniagoniagoniagoniagoniagonişşşşşşşştii tii tii tii tii tii tii tii receptorilor octoaminicireceptorilor octoaminicireceptorilor octoaminicireceptorilor octoaminicireceptorilor octoaminicireceptorilor octoaminicireceptorilor octoaminicireceptorilor octoaminici din S.N. al artropodelor. din S.N. al artropodelor. din S.N. al artropodelor. din S.N. al artropodelor. din S.N. al artropodelor. din S.N. al artropodelor. din S.N. al artropodelor. din S.N. al artropodelor. 
-- activitate: activitate: activitate: activitate: activitate: activitate: activitate: activitate: crecrecrecrecrecrecrecreşşşşşşşşterea activităterea activităterea activităterea activităterea activităterea activităterea activităterea activităŃŃŃŃŃŃŃŃii nervoase,ii nervoase,ii nervoase,ii nervoase,ii nervoase,ii nervoase,ii nervoase,ii nervoase, reducerea hrănirii reducerea hrănirii reducerea hrănirii reducerea hrănirii reducerea hrănirii reducerea hrănirii reducerea hrănirii reducerea hrănirii 
cel. muscularecel. muscularecel. muscularecel. muscularecel. muscularecel. muscularecel. muscularecel. musculare şşşşşşşşi de i de i de i de i de i de i de i de perturbarea mecanismului contracperturbarea mecanismului contracperturbarea mecanismului contracperturbarea mecanismului contracperturbarea mecanismului contracperturbarea mecanismului contracperturbarea mecanismului contracperturbarea mecanismului contracŃŃŃŃŃŃŃŃiei.iei.iei.iei.iei.iei.iei.iei.
-- mai acmai acmai acmai acmai acmai acmai acmai acŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează: inhibarea : inhibarea : inhibarea : inhibarea : inhibarea : inhibarea : inhibarea : inhibarea enzimei enzimei enzimei enzimei enzimei enzimei enzimei enzimei monoaminmonoaminmonoaminmonoaminmonoaminmonoaminmonoaminmonoamin--------oxidazaoxidazaoxidazaoxidazaoxidazaoxidazaoxidazaoxidaza, , , , , , , , 
răspunzătoare de răspunzătoare de răspunzătoare de răspunzătoare de răspunzătoare de răspunzătoare de răspunzătoare de răspunzătoare de degradarea neurotransmidegradarea neurotransmidegradarea neurotransmidegradarea neurotransmidegradarea neurotransmidegradarea neurotransmidegradarea neurotransmidegradarea neurotransmiŃŃŃŃŃŃŃŃătorilorătorilorătorilorătorilorătorilorătorilorătorilorătorilor specifici, specifici, specifici, specifici, specifici, specifici, specifici, specifici, 
(norepinefrina (norepinefrina (norepinefrina (norepinefrina (norepinefrina (norepinefrina (norepinefrina (norepinefrina şşşşşşşşi serotoninai serotoninai serotoninai serotoninai serotoninai serotoninai serotoninai serotonina) = ) = ) = ) = ) = ) = ) = ) = acumulare (amine biogene).acumulare (amine biogene).acumulare (amine biogene).acumulare (amine biogene).acumulare (amine biogene).acumulare (amine biogene).acumulare (amine biogene).acumulare (amine biogene).
-- toxicitatea asupra insectelor, toxicitatea asupra insectelor, toxicitatea asupra insectelor, toxicitatea asupra insectelor, toxicitatea asupra insectelor, toxicitatea asupra insectelor, toxicitatea asupra insectelor, toxicitatea asupra insectelor, diferitădiferitădiferitădiferitădiferitădiferitădiferitădiferită comparativ cu alte comparativ cu alte comparativ cu alte comparativ cu alte comparativ cu alte comparativ cu alte comparativ cu alte comparativ cu alte 
structuri ectoparaziticide, insectele afectate vor deveni structuri ectoparaziticide, insectele afectate vor deveni structuri ectoparaziticide, insectele afectate vor deveni structuri ectoparaziticide, insectele afectate vor deveni structuri ectoparaziticide, insectele afectate vor deveni structuri ectoparaziticide, insectele afectate vor deveni structuri ectoparaziticide, insectele afectate vor deveni structuri ectoparaziticide, insectele afectate vor deveni 
quiescente, quiescente, quiescente, quiescente, quiescente, quiescente, quiescente, quiescente, moartea lor instalândumoartea lor instalândumoartea lor instalândumoartea lor instalândumoartea lor instalândumoartea lor instalândumoartea lor instalândumoartea lor instalându--------se rapid.se rapid.se rapid.se rapid.se rapid.se rapid.se rapid.se rapid.



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Amitraz Amitraz Amitraz Amitraz Amitraz Amitraz Amitraz Amitraz 
(Taktic, Mitaban, Mitac, Ovasyn, Ridd, (Taktic, Mitaban, Mitac, Ovasyn, Ridd, TriatoxTriatox, , EctodexEctodex))

-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: de contactde contactde contactde contactde contactde contactde contactde contact şşşşşşşşi pe i pe i pe i pe i pe i pe i pe i pe cale respiratoriecale respiratoriecale respiratoriecale respiratoriecale respiratoriecale respiratoriecale respiratoriecale respiratorie; ; ; ; ; ; ; ; 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: coliere impregnate 8,5%, coliere impregnate 8,5%, coliere impregnate 8,5%, coliere impregnate 8,5%, coliere impregnate 8,5%, coliere impregnate 8,5%, coliere impregnate 8,5%, coliere impregnate 8,5%, îîîîîîîîşşşşşşşşi păstrează eficieni păstrează eficieni păstrează eficieni păstrează eficieni păstrează eficieni păstrează eficieni păstrează eficieni păstrează eficienŃŃŃŃŃŃŃŃa a a a a a a a 4 luni.4 luni.4 luni.4 luni.4 luni.4 luni.4 luni.4 luni.
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: Sarcoptes, Chorioptes, Psoroptes, Demodex Sarcoptes, Chorioptes, Psoroptes, Demodex Sarcoptes, Chorioptes, Psoroptes, Demodex Sarcoptes, Chorioptes, Psoroptes, Demodex Sarcoptes, Chorioptes, Psoroptes, Demodex Sarcoptes, Chorioptes, Psoroptes, Demodex Sarcoptes, Chorioptes, Psoroptes, Demodex Sarcoptes, Chorioptes, Psoroptes, Demodex şşşşşşşşi căpui căpui căpui căpui căpui căpui căpui căpuşşşşşşşşe,e,e,e,e,e,e,e,
-- metabolizare: pe piele metabolizare: pe piele metabolizare: pe piele metabolizare: pe piele metabolizare: pe piele metabolizare: pe piele metabolizare: pe piele metabolizare: pe piele şşşşşşşşi organism: i organism: i organism: i organism: i organism: i organism: i organism: i organism: ac. 4ac. 4ac. 4ac. 4ac. 4ac. 4ac. 4ac. 4--------aminoaminoaminoaminoaminoaminoaminoamino--------metilbenzoicmetilbenzoicmetilbenzoicmetilbenzoicmetilbenzoicmetilbenzoicmetilbenzoicmetilbenzoic
-- toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate:toxicitate: scăzutăscăzutăscăzutăscăzutăscăzutăscăzutăscăzutăscăzută,,,,,,,, limite de siguranlimite de siguranlimite de siguranlimite de siguranlimite de siguranlimite de siguranlimite de siguranlimite de siguranŃŃŃŃŃŃŃŃă largi la mamifereă largi la mamifereă largi la mamifereă largi la mamifereă largi la mamifereă largi la mamifereă largi la mamifereă largi la mamifere,,,,,,,,
-- semne:semne:semne:semne:semne:semne:semne:semne: sedasedasedasedasedasedasedasedaŃŃŃŃŃŃŃŃie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie, asociată cu activitate  asociată cu activitate  asociată cu activitate  asociată cu activitate  asociată cu activitate  asociată cu activitate  asociată cu activitate  asociată cu activitate asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra asupra αααααααα22222222--------receptorilor,receptorilor,receptorilor,receptorilor,receptorilor,receptorilor,receptorilor,receptorilor,
-- formă deformă deformă deformă deformă deformă deformă deformă de:::::::: solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃii de ii de ii de ii de ii de ii de ii de ii de îîîîîîîîmbăiere mbăiere mbăiere mbăiere mbăiere mbăiere mbăiere mbăiere şşşşşşşşi aspersiune. i aspersiune. i aspersiune. i aspersiune. i aspersiune. i aspersiune. i aspersiune. i aspersiune. 
-- ovine ovine ovine ovine ovine ovine ovine ovine 0,05%,0,05%,0,05%,0,05%,0,05%,0,05%,0,05%,0,05%, bovine bovine bovine bovine bovine bovine bovine bovine 0,075%,0,075%,0,075%,0,075%,0,075%,0,075%,0,075%,0,075%, suine suine suine suine suine suine suine suine 0,005%,0,005%,0,005%,0,005%,0,005%,0,005%,0,005%,0,005%, albine albine albine albine albine albine albine albine (Varrescens)(Varrescens)(Varrescens)(Varrescens)(Varrescens)(Varrescens)(Varrescens)(Varrescens)
-- amitrazul este contraindicat la cabaline!amitrazul este contraindicat la cabaline!amitrazul este contraindicat la cabaline!amitrazul este contraindicat la cabaline!amitrazul este contraindicat la cabaline!amitrazul este contraindicat la cabaline!amitrazul este contraindicat la cabaline!amitrazul este contraindicat la cabaline!
-- nu prezintă riscnu prezintă riscnu prezintă riscnu prezintă riscnu prezintă riscnu prezintă riscnu prezintă riscnu prezintă risc cancerigen cancerigen cancerigen cancerigen cancerigen cancerigen cancerigen cancerigen şşşşşşşşi i i i i i i i nu se acumuleazănu se acumuleazănu se acumuleazănu se acumuleazănu se acumuleazănu se acumuleazănu se acumuleazănu se acumulează îîîîîîîîn organism. n organism. n organism. n organism. n organism. n organism. n organism. n organism. 
-- unul din metaboliunul din metaboliunul din metaboliunul din metaboliunul din metaboliunul din metaboliunul din metaboliunul din metaboliŃŃŃŃŃŃŃŃi i i i i i i i (BTS(BTS(BTS(BTS(BTS(BTS(BTS(BTS--------27271)27271)27271)27271)27271)27271)27271)27271) = = = = = = = = activ. biolactiv. biolactiv. biolactiv. biolactiv. biolactiv. biolactiv. biolactiv. biologicăogicăogicăogicăogicăogicăogicăogică peste amitraz. peste amitraz. peste amitraz. peste amitraz. peste amitraz. peste amitraz. peste amitraz. peste amitraz. 
-- amitrazul este considerat un:amitrazul este considerat un:amitrazul este considerat un:amitrazul este considerat un:amitrazul este considerat un:amitrazul este considerat un:amitrazul este considerat un:amitrazul este considerat un: proinsecticidproinsecticidproinsecticidproinsecticidproinsecticidproinsecticidproinsecticidproinsecticid şşşşşşşşi i i i i i i i proacaricid. proacaricid. proacaricid. proacaricid. proacaricid. proacaricid. proacaricid. proacaricid. 
-- Timp de interzicereTimp de interzicereTimp de interzicereTimp de interzicereTimp de interzicereTimp de interzicereTimp de interzicereTimp de interzicere = = = = = = = = 14 zile,14 zile,14 zile,14 zile,14 zile,14 zile,14 zile,14 zile, carne,carne,carne,carne,carne,carne,carne,carne, 24 h.,24 h.,24 h.,24 h.,24 h.,24 h.,24 h.,24 h., lapte.lapte.lapte.lapte.lapte.lapte.lapte.lapte.
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Clordimeformul Clordimeformul Clordimeformul Clordimeformul Clordimeformul Clordimeformul Clordimeformul Clordimeformul 

(Acaron; Carzol Bellotion Especial; Bermat Fundal, (Acaron; Carzol Bellotion Especial; Bermat Fundal, 
Galecron Ovatoxion Spanon)Galecron Ovatoxion Spanon)
Sinonime:Sinonime:Sinonime:Sinonime:Sinonime:Sinonime:Sinonime:Sinonime:

Chlorophedine, Chlorophenamide, ChlorophenamidineChlorophedine, Chlorophenamide, Chlorophenamidine

-- Interferează Interferează Interferează Interferează Interferează Interferează Interferează Interferează mecanismele mecanismele mecanismele mecanismele mecanismele mecanismele mecanismele mecanismele regulatoare aleregulatoare aleregulatoare aleregulatoare aleregulatoare aleregulatoare aleregulatoare aleregulatoare ale aminelor.aminelor.aminelor.aminelor.aminelor.aminelor.aminelor.aminelor.

-- Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: moderatmoderatmoderatmoderatmoderatmoderatmoderatmoderat––––––––mare.mare.mare.mare.mare.mare.mare.mare.

-- Semne intoxicaSemne intoxicaSemne intoxicaSemne intoxicaSemne intoxicaSemne intoxicaSemne intoxicaSemne intoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃie:ie:ie:ie:ie:ie:ie:ie: mioză mioză mioză mioză mioză mioză mioză mioză, v, v, v, v, v, v, v, vomăomăomăomăomăomăomăomă, bronhoconstric, bronhoconstric, bronhoconstric, bronhoconstric, bronhoconstric, bronhoconstric, bronhoconstric, bronhoconstricŃŃŃŃŃŃŃŃie, lucru care ie, lucru care ie, lucru care ie, lucru care ie, lucru care ie, lucru care ie, lucru care ie, lucru care 
limitează utilizarealimitează utilizarealimitează utilizarealimitează utilizarealimitează utilizarealimitează utilizarealimitează utilizarealimitează utilizarea produsului la câinii sub produsului la câinii sub produsului la câinii sub produsului la câinii sub produsului la câinii sub produsului la câinii sub produsului la câinii sub produsului la câinii sub 3 luni.3 luni.3 luni.3 luni.3 luni.3 luni.3 luni.3 luni.

-- îîîîîîîîn intoxican intoxican intoxican intoxican intoxican intoxican intoxican intoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii: lavaj cu cărbune medicinal lavaj cu cărbune medicinal lavaj cu cărbune medicinal lavaj cu cărbune medicinal lavaj cu cărbune medicinal lavaj cu cărbune medicinal lavaj cu cărbune medicinal lavaj cu cărbune medicinal, atropina , atropina , atropina , atropina , atropina , atropina , atropina , atropina 0,2mg/kgc0,2mg/kgc0,2mg/kgc0,2mg/kgc0,2mg/kgc0,2mg/kgc0,2mg/kgc0,2mg/kgc, , , , , , , , 
diazepam, PAM. diazepam, PAM. diazepam, PAM. diazepam, PAM. diazepam, PAM. diazepam, PAM. diazepam, PAM. diazepam, PAM. 
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Fenamidina isetionatFenamidina isetionatFenamidina isetionatFenamidina isetionatFenamidina isetionatFenamidina isetionatFenamidina isetionatFenamidina isetionat

-- este 4,4'este 4,4'este 4,4'este 4,4'este 4,4'este 4,4'este 4,4'este 4,4'--------OxidibenzamidinOxidibenzamidinOxidibenzamidinOxidibenzamidinOxidibenzamidinOxidibenzamidinOxidibenzamidinOxidibenzamidin--------isethionatulisethionatulisethionatulisethionatulisethionatulisethionatulisethionatulisethionatul

-- iniiniiniiniiniiniiniiniŃŃŃŃŃŃŃŃial produsul a fost utilizat ial produsul a fost utilizat ial produsul a fost utilizat ial produsul a fost utilizat ial produsul a fost utilizat ial produsul a fost utilizat ial produsul a fost utilizat ial produsul a fost utilizat ca antiinfecca antiinfecca antiinfecca antiinfecca antiinfecca antiinfecca antiinfecca antiinfecŃŃŃŃŃŃŃŃios,ios,ios,ios,ios,ios,ios,ios,

-- apoi apoi apoi apoi apoi apoi apoi apoi îîîîîîîîmpotriva Babesiampotriva Babesiampotriva Babesiampotriva Babesiampotriva Babesiampotriva Babesiampotriva Babesiampotriva Babesia spp. spp. spp. spp. spp. spp. spp. spp. 

-- ssssssss--------a consacrat a consacrat a consacrat a consacrat a consacrat a consacrat a consacrat a consacrat îîîîîîîîn n n n n n n n râia demodecticărâia demodecticărâia demodecticărâia demodecticărâia demodecticărâia demodecticărâia demodecticărâia demodectică........

Source: http://www.vetlearn.com/Media/images/2009vf/05_09/VF_0509_22.png
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�� Macrolidele antiparazitareMacrolidele antiparazitareMacrolidele antiparazitareMacrolidele antiparazitareMacrolidele antiparazitareMacrolidele antiparazitareMacrolidele antiparazitareMacrolidele antiparazitare
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Din această clasăDin această clasăDin această clasăDin această clasăDin această clasăDin această clasăDin această clasăDin această clasă, cu activitate , cu activitate , cu activitate , cu activitate , cu activitate , cu activitate , cu activitate , cu activitate ectocidăectocidăectocidăectocidăectocidăectocidăectocidăectocidă::::::::

�� Doramectina,Doramectina,Doramectina,Doramectina,Doramectina,Doramectina,Doramectina,Doramectina,
�� Eprinomectina, Eprinomectina, Eprinomectina, Eprinomectina, Eprinomectina, Eprinomectina, Eprinomectina, Eprinomectina, 
�� Ivermectina, Ivermectina, Ivermectina, Ivermectina, Ivermectina, Ivermectina, Ivermectina, Ivermectina, 
�� Selamectina,Selamectina,Selamectina,Selamectina,Selamectina,Selamectina,Selamectina,Selamectina,
�� MilbemicinMilbemicinMilbemicinMilbemicinMilbemicinMilbemicinMilbemicinMilbemicin--------oxima,oxima,oxima,oxima,oxima,oxima,oxima,oxima,
�� Moxidectina.Moxidectina.Moxidectina.Moxidectina.Moxidectina.Moxidectina.Moxidectina.Moxidectina.

Mod acMod acMod acMod acMod acMod acMod acMod acŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune al grupei = al grupei = al grupei = al grupei = al grupei = al grupei = al grupei = al grupei = modularea activitămodularea activitămodularea activitămodularea activitămodularea activitămodularea activitămodularea activitămodularea activităŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii agonistice GABAagonistice GABAagonistice GABAagonistice GABAagonistice GABAagonistice GABAagonistice GABAagonistice GABA
łłłłłłłłinta majorăinta majorăinta majorăinta majorăinta majorăinta majorăinta majorăinta majoră::::::::
-- legarea glutamatuluilegarea glutamatuluilegarea glutamatuluilegarea glutamatuluilegarea glutamatuluilegarea glutamatuluilegarea glutamatuluilegarea glutamatului la la la la la la la la canalele de clorcanalele de clorcanalele de clorcanalele de clorcanalele de clorcanalele de clorcanalele de clorcanalele de clor şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- provocarea provocarea provocarea provocarea provocarea provocarea provocarea provocarea paralizieiparalizieiparalizieiparalizieiparalizieiparalizieiparalizieiparaliziei insectelor. insectelor. insectelor. insectelor. insectelor. insectelor. insectelor. insectelor. 
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►► ivermectinaivermectinaivermectinaivermectinaivermectinaivermectinaivermectinaivermectina şşşşşşşşiiiiiiii abamectina = abamectina = abamectina = abamectina = abamectina = abamectina = abamectina = abamectina = avermectine,avermectine,avermectine,avermectine,avermectine,avermectine,avermectine,avermectine,

►► primele structuri endectocide.primele structuri endectocide.primele structuri endectocide.primele structuri endectocide.primele structuri endectocide.primele structuri endectocide.primele structuri endectocide.primele structuri endectocide.

Ivermectina Ivermectina Ivermectina Ivermectina Ivermectina Ivermectina Ivermectina Ivermectina (Ivomec)(Ivomec)
-- insectoinsectoinsectoinsectoinsectoinsectoinsectoinsecto--------acaricid potent cu acaricid potent cu acaricid potent cu acaricid potent cu acaricid potent cu acaricid potent cu acaricid potent cu acaricid potent cu acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune per osiune per osiune per osiune per osiune per osiune per osiune per osiune per os şşşşşşşşi de i de i de i de i de i de i de i de contact.contact.contact.contact.contact.contact.contact.contact.
-- introdus introdus introdus introdus introdus introdus introdus introdus îîîîîîîîn 1981 ca n 1981 ca n 1981 ca n 1981 ca n 1981 ca n 1981 ca n 1981 ca n 1981 ca antihelminticantihelminticantihelminticantihelminticantihelminticantihelminticantihelminticantihelmintic, apoi, ca , apoi, ca , apoi, ca , apoi, ca , apoi, ca , apoi, ca , apoi, ca , apoi, ca insecticid.insecticid.insecticid.insecticid.insecticid.insecticid.insecticid.insecticid.

Abamectina Abamectina Abamectina Abamectina Abamectina Abamectina Abamectina Abamectina 
-- primul introdus ca formulare injectabilă primul introdus ca formulare injectabilă primul introdus ca formulare injectabilă primul introdus ca formulare injectabilă primul introdus ca formulare injectabilă primul introdus ca formulare injectabilă primul introdus ca formulare injectabilă primul introdus ca formulare injectabilă a.u.v. a.u.v. a.u.v. a.u.v. a.u.v. a.u.v. a.u.v. a.u.v. 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: nematodoze nematodoze nematodoze nematodoze nematodoze nematodoze nematodoze nematodoze şşşşşşşşi păduchi la bovinei păduchi la bovinei păduchi la bovinei păduchi la bovinei păduchi la bovinei păduchi la bovinei păduchi la bovinei păduchi la bovine. . . . . . . . 
-- formulări formulări formulări formulări formulări formulări formulări formulări: injectabil, pour: injectabil, pour: injectabil, pour: injectabil, pour: injectabil, pour: injectabil, pour: injectabil, pour: injectabil, pour--------on, spoton, spoton, spoton, spoton, spoton, spoton, spoton, spot--------on, chiar on, chiar on, chiar on, chiar on, chiar on, chiar on, chiar on, chiar şşşşşşşşi boluri),i boluri),i boluri),i boluri),i boluri),i boluri),i boluri),i boluri),
-- perioada de interzicere pt. carne perioada de interzicere pt. carne perioada de interzicere pt. carne perioada de interzicere pt. carne perioada de interzicere pt. carne perioada de interzicere pt. carne perioada de interzicere pt. carne perioada de interzicere pt. carne şşşşşşşşi lapte, i lapte, i lapte, i lapte, i lapte, i lapte, i lapte, i lapte, considerată mareconsiderată mareconsiderată mareconsiderată mareconsiderată mareconsiderată mareconsiderată mareconsiderată mare::::::::
2020202020202020--------28 zile. 28 zile. 28 zile. 28 zile. 28 zile. 28 zile. 28 zile. 28 zile. 
-- Excretat prin: fecale = Excretat prin: fecale = Excretat prin: fecale = Excretat prin: fecale = Excretat prin: fecale = Excretat prin: fecale = Excretat prin: fecale = Excretat prin: fecale = toxic pentru insectele coprofage!toxic pentru insectele coprofage!toxic pentru insectele coprofage!toxic pentru insectele coprofage!toxic pentru insectele coprofage!toxic pentru insectele coprofage!toxic pentru insectele coprofage!toxic pentru insectele coprofage!
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MilbemycinMilbemycinMilbemycinMilbemycinMilbemycinMilbemycinMilbemycinMilbemycin--------oximaoximaoximaoximaoximaoximaoximaoxima (Interceptor) (Interceptor) 
-- insecticid,insecticid,insecticid,insecticid,insecticid,insecticid,insecticid,insecticid, acaricid acaricid acaricid acaricid acaricid acaricid acaricid acaricid şşşşşşşşi nematodicid cu i nematodicid cu i nematodicid cu i nematodicid cu i nematodicid cu i nematodicid cu i nematodicid cu i nematodicid cu 
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune de iune de iune de iune de iune de iune de iune de iune de contactcontactcontactcontactcontactcontactcontactcontact şşşşşşşşi i i i i i i i digestivădigestivădigestivădigestivădigestivădigestivădigestivădigestivă. . . . . . . . 
-- produs de Streptomyces hygroscopicus.produs de Streptomyces hygroscopicus.produs de Streptomyces hygroscopicus.produs de Streptomyces hygroscopicus.produs de Streptomyces hygroscopicus.produs de Streptomyces hygroscopicus.produs de Streptomyces hygroscopicus.produs de Streptomyces hygroscopicus.

Moxidectinul Moxidectinul Moxidectinul Moxidectinul Moxidectinul Moxidectinul Moxidectinul Moxidectinul 
-- endectocid rezultatendectocid rezultatendectocid rezultatendectocid rezultatendectocid rezultatendectocid rezultatendectocid rezultatendectocid rezultat prin fermentaprin fermentaprin fermentaprin fermentaprin fermentaprin fermentaprin fermentaprin fermentaŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie şşşşşşşşi sinteză i sinteză i sinteză i sinteză i sinteză i sinteză i sinteză i sinteză 
-- din din din din din din din din Str. cyanogriseus nocynogenus.Str. cyanogriseus nocynogenus.Str. cyanogriseus nocynogenus.Str. cyanogriseus nocynogenus.Str. cyanogriseus nocynogenus.Str. cyanogriseus nocynogenus.Str. cyanogriseus nocynogenus.Str. cyanogriseus nocynogenus.

SelamectinaSelamectinaSelamectinaSelamectinaSelamectinaSelamectinaSelamectinaSelamectina (Revolution, Stronghold)(Revolution, Stronghold)
-- produs semisintetic produs semisintetic produs semisintetic produs semisintetic produs semisintetic produs semisintetic produs semisintetic produs semisintetic analog doramectinuluianalog doramectinuluianalog doramectinuluianalog doramectinuluianalog doramectinuluianalog doramectinuluianalog doramectinuluianalog doramectinului. . . . . . . . 
-- folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit îîîîîîîîn n n n n n n n cele mai noi condicele mai noi condicele mai noi condicele mai noi condicele mai noi condicele mai noi condicele mai noi condicele mai noi condiŃŃŃŃŃŃŃŃionări spotionări spotionări spotionări spotionări spotionări spotionări spotionări spot--------on on on on on on on on şşşşşşşşi pouri pouri pouri pouri pouri pouri pouri pour--------onononononononon
-- îîîîîîîîn prevenn prevenn prevenn prevenn prevenn prevenn prevenn prevenŃŃŃŃŃŃŃŃia ia ia ia ia ia ia ia şşşşşşşşi tratamentul i tratamentul i tratamentul i tratamentul i tratamentul i tratamentul i tratamentul i tratamentul îîîîîîîîmpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva căpucăpucăpucăpucăpucăpucăpucăpuşşşşşşşşelor elor elor elor elor elor elor elor şşşşşşşşi i i i i i i i purecilorpurecilorpurecilorpurecilorpurecilorpurecilorpurecilorpurecilor........



Cursuri Prof. Romeo T. Cristina®

Doramectina Doramectina Doramectina Doramectina Doramectina Doramectina Doramectina Doramectina 
-- insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid şşşşşşşşi acaricid i acaricid i acaricid i acaricid i acaricid i acaricid i acaricid i acaricid cu spectru larg,cu spectru larg,cu spectru larg,cu spectru larg,cu spectru larg,cu spectru larg,cu spectru larg,cu spectru larg,
-- cu accu accu accu accu accu accu accu acŃŃŃŃŃŃŃŃiune iune iune iune iune iune iune iune de contact de contact de contact de contact de contact de contact de contact de contact şşşşşşşşi prin ingestiei prin ingestiei prin ingestiei prin ingestiei prin ingestiei prin ingestiei prin ingestiei prin ingestie, , , , , , , , 
-- produs de fermentaprodus de fermentaprodus de fermentaprodus de fermentaprodus de fermentaprodus de fermentaprodus de fermentaprodus de fermentaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie a unei tulpini mutante de a unei tulpini mutante de a unei tulpini mutante de a unei tulpini mutante de a unei tulpini mutante de a unei tulpini mutante de a unei tulpini mutante de a unei tulpini mutante de Str. avermitilisStr. avermitilisStr. avermitilisStr. avermitilisStr. avermitilisStr. avermitilisStr. avermitilisStr. avermitilis
-- ca endectocid sistemic cu activitate ectopaziticidă  ca endectocid sistemic cu activitate ectopaziticidă  ca endectocid sistemic cu activitate ectopaziticidă  ca endectocid sistemic cu activitate ectopaziticidă  ca endectocid sistemic cu activitate ectopaziticidă  ca endectocid sistemic cu activitate ectopaziticidă  ca endectocid sistemic cu activitate ectopaziticidă  ca endectocid sistemic cu activitate ectopaziticidă îîîîîîîîmpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva mpotriva 
multor insecte multor insecte multor insecte multor insecte multor insecte multor insecte multor insecte multor insecte şşşşşşşşi căpui căpui căpui căpui căpui căpui căpui căpuşşşşşşşşe, inclusiv tulpini multi rezistente. e, inclusiv tulpini multi rezistente. e, inclusiv tulpini multi rezistente. e, inclusiv tulpini multi rezistente. e, inclusiv tulpini multi rezistente. e, inclusiv tulpini multi rezistente. e, inclusiv tulpini multi rezistente. e, inclusiv tulpini multi rezistente. 

Eprinomectina Eprinomectina Eprinomectina Eprinomectina Eprinomectina Eprinomectina Eprinomectina Eprinomectina (Eprinex)(Eprinex)
-- introdus introdus introdus introdus introdus introdus introdus introdus îîîîîîîîn 1997, n 1997, n 1997, n 1997, n 1997, n 1997, n 1997, n 1997, îîîîîîîîn parazitozele bovinelor n parazitozele bovinelor n parazitozele bovinelor n parazitozele bovinelor n parazitozele bovinelor n parazitozele bovinelor n parazitozele bovinelor n parazitozele bovinelor inclusiv lactante,inclusiv lactante,inclusiv lactante,inclusiv lactante,inclusiv lactante,inclusiv lactante,inclusiv lactante,inclusiv lactante,
-- singurul reprezentant al grupei avermectinesingurul reprezentant al grupei avermectinesingurul reprezentant al grupei avermectinesingurul reprezentant al grupei avermectinesingurul reprezentant al grupei avermectinesingurul reprezentant al grupei avermectinesingurul reprezentant al grupei avermectinesingurul reprezentant al grupei avermectine--------milbemicine milbemicine milbemicine milbemicine milbemicine milbemicine milbemicine milbemicine care care care care care care care care 
poate fi introdus poate fi introdus poate fi introdus poate fi introdus poate fi introdus poate fi introdus poate fi introdus poate fi introdus îîîîîîîîn programe strategice n programe strategice n programe strategice n programe strategice n programe strategice n programe strategice n programe strategice n programe strategice îîîîîîîîmpotriva endo sau mpotriva endo sau mpotriva endo sau mpotriva endo sau mpotriva endo sau mpotriva endo sau mpotriva endo sau mpotriva endo sau 
ectoparaziectoparaziectoparaziectoparaziectoparaziectoparaziectoparaziectoparaziŃŃŃŃŃŃŃŃilor! ilor! ilor! ilor! ilor! ilor! ilor! ilor! 
-- risc scăzut de reziduuririsc scăzut de reziduuririsc scăzut de reziduuririsc scăzut de reziduuririsc scăzut de reziduuririsc scăzut de reziduuririsc scăzut de reziduuririsc scăzut de reziduuri şşşşşşşşi fără condii fără condii fără condii fără condii fără condii fără condii fără condii fără condiŃŃŃŃŃŃŃŃii de retragere.ii de retragere.ii de retragere.ii de retragere.ii de retragere.ii de retragere.ii de retragere.ii de retragere.
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�� PiretrinePiretrinePiretrinePiretrinePiretrinePiretrinePiretrinePiretrine
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Sunt insecticide de contact, puSunt insecticide de contact, puSunt insecticide de contact, puSunt insecticide de contact, puSunt insecticide de contact, puSunt insecticide de contact, puSunt insecticide de contact, puSunt insecticide de contact, puŃŃŃŃŃŃŃŃin toxice pentru mamifere.in toxice pentru mamifere.in toxice pentru mamifere.in toxice pentru mamifere.in toxice pentru mamifere.in toxice pentru mamifere.in toxice pentru mamifere.in toxice pentru mamifere.

Se Se Se Se Se Se Se Se îîîîîîîîmpart mpart mpart mpart mpart mpart mpart mpart îîîîîîîîn două mari grupen două mari grupen două mari grupen două mari grupen două mari grupen două mari grupen două mari grupen două mari grupe::::::::

�� piretroizii naturali;piretroizii naturali;piretroizii naturali;piretroizii naturali;piretroizii naturali;piretroizii naturali;piretroizii naturali;piretroizii naturali;
�� derivaderivaderivaderivaderivaderivaderivaderivaŃŃŃŃŃŃŃŃi sintetici piretroide:.i sintetici piretroide:.i sintetici piretroide:.i sintetici piretroide:.i sintetici piretroide:.i sintetici piretroide:.i sintetici piretroide:.i sintetici piretroide:.

Piretrine (piretroizii naturali)Piretrine (piretroizii naturali)Piretrine (piretroizii naturali)Piretrine (piretroizii naturali)Piretrine (piretroizii naturali)Piretrine (piretroizii naturali)Piretrine (piretroizii naturali)Piretrine (piretroizii naturali)
Pulberea de pyrethrum Pulberea de pyrethrum Pulberea de pyrethrum Pulberea de pyrethrum Pulberea de pyrethrum Pulberea de pyrethrum Pulberea de pyrethrum Pulberea de pyrethrum 
-- din calotidiile uscate, pulverizate ale speciilor Chrysanteum.din calotidiile uscate, pulverizate ale speciilor Chrysanteum.din calotidiile uscate, pulverizate ale speciilor Chrysanteum.din calotidiile uscate, pulverizate ale speciilor Chrysanteum.din calotidiile uscate, pulverizate ale speciilor Chrysanteum.din calotidiile uscate, pulverizate ale speciilor Chrysanteum.din calotidiile uscate, pulverizate ale speciilor Chrysanteum.din calotidiile uscate, pulverizate ale speciilor Chrysanteum.
-- îîîîîîîîn pulbere se găsesc esteri n pulbere se găsesc esteri n pulbere se găsesc esteri n pulbere se găsesc esteri n pulbere se găsesc esteri n pulbere se găsesc esteri n pulbere se găsesc esteri n pulbere se găsesc esteri (0,5(0,5(0,5(0,5(0,5(0,5(0,5(0,5--------3%):3%):3%):3%):3%):3%):3%):3%):
-- piretrina I piretrina I piretrina I piretrina I piretrina I piretrina I piretrina I piretrina I şşşşşşşşi IIi IIi IIi IIi IIi IIi IIi II; ; ; ; ; ; ; ; 
-- cinerina I cinerina I cinerina I cinerina I cinerina I cinerina I cinerina I cinerina I şşşşşşşşi IIi IIi IIi IIi IIi IIi IIi II
-- lichide incolore, aspect uleios, nemiscibile cu apa, lichide incolore, aspect uleios, nemiscibile cu apa, lichide incolore, aspect uleios, nemiscibile cu apa, lichide incolore, aspect uleios, nemiscibile cu apa, lichide incolore, aspect uleios, nemiscibile cu apa, lichide incolore, aspect uleios, nemiscibile cu apa, lichide incolore, aspect uleios, nemiscibile cu apa, lichide incolore, aspect uleios, nemiscibile cu apa, 
liposolubile.liposolubile.liposolubile.liposolubile.liposolubile.liposolubile.liposolubile.liposolubile.
Piretrinele se pot combina cu organocloruraPiretrinele se pot combina cu organocloruraPiretrinele se pot combina cu organocloruraPiretrinele se pot combina cu organocloruraPiretrinele se pot combina cu organocloruraPiretrinele se pot combina cu organocloruraPiretrinele se pot combina cu organocloruraPiretrinele se pot combina cu organocloruraŃŃŃŃŃŃŃŃi, organofosforici, i, organofosforici, i, organofosforici, i, organofosforici, i, organofosforici, i, organofosforici, i, organofosforici, i, organofosforici, 
care au o accare au o accare au o accare au o accare au o accare au o accare au o accare au o acŃŃŃŃŃŃŃŃiune mai lentăiune mai lentăiune mai lentăiune mai lentăiune mai lentăiune mai lentăiune mai lentăiune mai lentă, dar sunt mai toxice., dar sunt mai toxice., dar sunt mai toxice., dar sunt mai toxice., dar sunt mai toxice., dar sunt mai toxice., dar sunt mai toxice., dar sunt mai toxice.
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Piretroidele  Piretroidele  Piretroidele  Piretroidele  Piretroidele  Piretroidele  Piretroidele  Piretroidele  (deriva(derivaŃŃi sintetici)i sintetici)

-- compozicompozicompozicompozicompozicompozicompozicompoziŃŃŃŃŃŃŃŃie chimică asemănătoare piretrinelorie chimică asemănătoare piretrinelorie chimică asemănătoare piretrinelorie chimică asemănătoare piretrinelorie chimică asemănătoare piretrinelorie chimică asemănătoare piretrinelorie chimică asemănătoare piretrinelorie chimică asemănătoare piretrinelor, , , , , , , , 

-- nu mai sunt fotosensibile!nu mai sunt fotosensibile!nu mai sunt fotosensibile!nu mai sunt fotosensibile!nu mai sunt fotosensibile!nu mai sunt fotosensibile!nu mai sunt fotosensibile!nu mai sunt fotosensibile!

-- unele au unele au unele au unele au unele au unele au unele au unele au şşşşşşşşi aci aci aci aci aci aci aci acţţţţţţţţiune repelentăiune repelentăiune repelentăiune repelentăiune repelentăiune repelentăiune repelentăiune repelentă........

-- combaterea gândacilor combaterea gândacilor combaterea gândacilor combaterea gândacilor combaterea gândacilor combaterea gândacilor combaterea gândacilor combaterea gândacilor, f, f, f, f, f, f, f, furnicilor, urnicilor, urnicilor, urnicilor, urnicilor, urnicilor, urnicilor, urnicilor, păduchilorpăduchilorpăduchilorpăduchilorpăduchilorpăduchilorpăduchilorpăduchilor, , , , , , , , 

-- prin aspersiuni prin aspersiuni prin aspersiuni prin aspersiuni prin aspersiuni prin aspersiuni prin aspersiuni prin aspersiuni şşşşşşşşi pulverizării pulverizării pulverizării pulverizării pulverizării pulverizării pulverizării pulverizări........

-- îîîîîîîîmpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva:mpotriva: Stomoxys calcitrans, Musca autumnalis,Stomoxys calcitrans, Musca autumnalis,Stomoxys calcitrans, Musca autumnalis,Stomoxys calcitrans, Musca autumnalis,Stomoxys calcitrans, Musca autumnalis,Stomoxys calcitrans, Musca autumnalis,Stomoxys calcitrans, Musca autumnalis,Stomoxys calcitrans, Musca autumnalis,

-- asupra scabiei :asupra scabiei :asupra scabiei :asupra scabiei :asupra scabiei :asupra scabiei :asupra scabiei :asupra scabiei : Psoroptes bovis, Sarcoptes suis.Psoroptes bovis, Sarcoptes suis.Psoroptes bovis, Sarcoptes suis.Psoroptes bovis, Sarcoptes suis.Psoroptes bovis, Sarcoptes suis.Psoroptes bovis, Sarcoptes suis.Psoroptes bovis, Sarcoptes suis.Psoroptes bovis, Sarcoptes suis.
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Pyrethroid esteriiPyrethroid esteriiPyrethroid esteriiPyrethroid esteriiPyrethroid esteriiPyrethroid esteriiPyrethroid esteriiPyrethroid esterii

Fenvaleratul Fenvaleratul Fenvaleratul Fenvaleratul Fenvaleratul Fenvaleratul Fenvaleratul Fenvaleratul (Acadex 60, Pydrin, Sumicidin, Belmark),(Acadex 60, Pydrin, Sumicidin, Belmark),
PermethrinaPermethrinaPermethrinaPermethrina (Ambush, Ectiban, Pounce, Exspot),
FlumethrinaFlumethrinaFlumethrinaFlumethrinaFlumethrinaFlumethrinaFlumethrinaFlumethrina (Bayticol), (Bayticol), 
Acrinathrina,Acrinathrina,Acrinathrina,Acrinathrina,Acrinathrina,Acrinathrina,Acrinathrina,Acrinathrina,
Cyhalothrina Cyhalothrina Cyhalothrina Cyhalothrina Cyhalothrina Cyhalothrina Cyhalothrina Cyhalothrina (Grenade),(Grenade),
Cypermethrina (Cypermethrina (Cypermethrina (Cypermethrina (Cypermethrina (Cypermethrina (Cypermethrina (Cypermethrina (Barricade, Ripcord),Barricade, Ripcord),
Flucythrinatul Flucythrinatul Flucythrinatul Flucythrinatul Flucythrinatul Flucythrinatul Flucythrinatul Flucythrinatul (Pay(Pay--off),off),
Fluvalinatul,Fluvalinatul,Fluvalinatul,Fluvalinatul,Fluvalinatul,Fluvalinatul,Fluvalinatul,Fluvalinatul,
TauTauTauTauTauTauTauTau--------fluvalinatul,fluvalinatul,fluvalinatul,fluvalinatul,fluvalinatul,fluvalinatul,fluvalinatul,fluvalinatul,

Produse Produse Produse Produse Produse Produse Produse Produse şşşşşşşşi asocieri a.u.v.:i asocieri a.u.v.:i asocieri a.u.v.:i asocieri a.u.v.:i asocieri a.u.v.:i asocieri a.u.v.:i asocieri a.u.v.:i asocieri a.u.v.:
�� Stomosan ECStomosan ECStomosan ECStomosan ECStomosan ECStomosan ECStomosan ECStomosan EC ( (permetrinăpermetrină););
�� NeoNeoNeoNeoNeoNeoNeoNeo--------StomosanStomosanStomosanStomosanStomosanStomosanStomosanStomosan ( (tetrametrină tetrametrină + p+ permetrinăermetrină););
�� Butox BButox BButox BButox BButox BButox BButox BButox B 12 12,5 ,5 (deltametri(deltametrină nă ).).
�� Chemotox Chemotox Chemotox Chemotox Chemotox Chemotox Chemotox Chemotox (tetrametri(tetrametrinănă););
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RotenoneleRotenoneleRotenoneleRotenoneleRotenoneleRotenoneleRotenoneleRotenonele

-- din planta din planta din planta din planta din planta din planta din planta din planta Lonchocarpus nicouLonchocarpus nicouLonchocarpus nicouLonchocarpus nicouLonchocarpus nicouLonchocarpus nicouLonchocarpus nicouLonchocarpus nicou (fam. (fam. (fam. (fam. (fam. (fam. (fam. (fam. LeguminosaeLeguminosaeLeguminosaeLeguminosaeLeguminosaeLeguminosaeLeguminosaeLeguminosae),),),),),),),),
-- cunoscută sub denumirea  cunoscută sub denumirea  cunoscută sub denumirea  cunoscută sub denumirea  cunoscută sub denumirea  cunoscută sub denumirea  cunoscută sub denumirea  cunoscută sub denumirea pulberea Derrispulberea Derrispulberea Derrispulberea Derrispulberea Derrispulberea Derrispulberea Derrispulberea Derris ( ( ( ( ( ( ( (5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% rotenonărotenonărotenonărotenonărotenonărotenonărotenonărotenonă),),),),),),),),
-- insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil insolubil îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, dar solubil , dar solubil , dar solubil , dar solubil , dar solubil , dar solubil , dar solubil , dar solubil îîîîîîîîn solvenn solvenn solvenn solvenn solvenn solvenn solvenn solvenŃŃŃŃŃŃŃŃii organici,ii organici,ii organici,ii organici,ii organici,ii organici,ii organici,ii organici,
-- sub sub sub sub sub sub sub sub influeninflueninflueninflueninflueninflueninflueninfluenŃŃŃŃŃŃŃŃa luminiia luminiia luminiia luminiia luminiia luminiia luminiia luminii şşşşşşşşi aerului, i aerului, i aerului, i aerului, i aerului, i aerului, i aerului, i aerului, oxideazăoxideazăoxideazăoxideazăoxideazăoxideazăoxideazăoxidează,,,,,,,,
-- din transparente, devin din transparente, devin din transparente, devin din transparente, devin din transparente, devin din transparente, devin din transparente, devin din transparente, devin gălbuigălbuigălbuigălbuigălbuigălbuigălbuigălbui,,,,,,,, portocalii,portocalii,portocalii,portocalii,portocalii,portocalii,portocalii,portocalii, mai apoi mai apoi mai apoi mai apoi mai apoi mai apoi mai apoi mai apoi rorororororororoşşşşşşşşii,ii,ii,ii,ii,ii,ii,ii,
-- pot cristaliza pot cristaliza pot cristaliza pot cristaliza pot cristaliza pot cristaliza pot cristaliza pot cristaliza îîîîîîîîn: n: n: n: n: n: n: n: dehidrorotenonădehidrorotenonădehidrorotenonădehidrorotenonădehidrorotenonădehidrorotenonădehidrorotenonădehidrorotenonă şşşşşşşşi i i i i i i i rotenononărotenononărotenononărotenononărotenononărotenononărotenononărotenononă toxici pt. toxici pt. toxici pt. toxici pt. toxici pt. toxici pt. toxici pt. toxici pt. 
insecte cu acinsecte cu acinsecte cu acinsecte cu acinsecte cu acinsecte cu acinsecte cu acinsecte cu acŃŃŃŃŃŃŃŃiune mai rapidă ca hexaclorciclohexanului dar iune mai rapidă ca hexaclorciclohexanului dar iune mai rapidă ca hexaclorciclohexanului dar iune mai rapidă ca hexaclorciclohexanului dar iune mai rapidă ca hexaclorciclohexanului dar iune mai rapidă ca hexaclorciclohexanului dar iune mai rapidă ca hexaclorciclohexanului dar iune mai rapidă ca hexaclorciclohexanului dar 
mai lentă ca pulberea de mai lentă ca pulberea de mai lentă ca pulberea de mai lentă ca pulberea de mai lentă ca pulberea de mai lentă ca pulberea de mai lentă ca pulberea de mai lentă ca pulberea de PirethrumPirethrumPirethrumPirethrumPirethrumPirethrumPirethrumPirethrum
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-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃionează ca toxicionează ca toxicionează ca toxicionează ca toxicionează ca toxicionează ca toxicionează ca toxicionează ca toxic:::::::: de suprafade suprafade suprafade suprafade suprafade suprafade suprafade suprafaŃŃŃŃŃŃŃŃăăăăăăăă,,,,,,,, de ingestie.de ingestie.de ingestie.de ingestie.de ingestie.de ingestie.de ingestie.de ingestie.
-- utilizat ca:utilizat ca:utilizat ca:utilizat ca:utilizat ca:utilizat ca:utilizat ca:utilizat ca: pulbere (1%),pulbere (1%),pulbere (1%),pulbere (1%),pulbere (1%),pulbere (1%),pulbere (1%),pulbere (1%), fie ca fie ca fie ca fie ca fie ca fie ca fie ca fie ca solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃie uleioasă ie uleioasă ie uleioasă ie uleioasă ie uleioasă ie uleioasă ie uleioasă ie uleioasă (2%).(2%).(2%).(2%).(2%).(2%).(2%).(2%).        
-- inhibator al activită inhibator al activită inhibator al activită inhibator al activită inhibator al activită inhibator al activită inhibator al activită inhibator al activităŃŃŃŃŃŃŃŃii de transport a mitocondriei artropodelorii de transport a mitocondriei artropodelorii de transport a mitocondriei artropodelorii de transport a mitocondriei artropodelorii de transport a mitocondriei artropodelorii de transport a mitocondriei artropodelorii de transport a mitocondriei artropodelorii de transport a mitocondriei artropodelor
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: râia râia râia râia râia râia râia râia demodecticădemodecticădemodecticădemodecticădemodecticădemodecticădemodecticădemodectică la câine la câine la câine la câine la câine la câine la câine la câine şşşşşşşşi bun i bun i bun i bun i bun i bun i bun i bun antiprotozoaric. antiprotozoaric. antiprotozoaric. antiprotozoaric. antiprotozoaric. antiprotozoaric. antiprotozoaric. antiprotozoaric. 
-- administrările se vor face la intervale  administrările se vor face la intervale  administrările se vor face la intervale  administrările se vor face la intervale  administrările se vor face la intervale  administrările se vor face la intervale  administrările se vor face la intervale  administrările se vor face la intervale de 7de 7de 7de 7de 7de 7de 7de 7--------10 zile.10 zile.10 zile.10 zile.10 zile.10 zile.10 zile.10 zile.
-- inhalarea sau ingestia masivăinhalarea sau ingestia masivăinhalarea sau ingestia masivăinhalarea sau ingestia masivăinhalarea sau ingestia masivăinhalarea sau ingestia masivăinhalarea sau ingestia masivăinhalarea sau ingestia masivă:::::::: nosee, vonosee, vonosee, vonosee, vonosee, vonosee, vonosee, vonosee, vomămămămămămămămă, tahipnee, , tahipnee, , tahipnee, , tahipnee, , tahipnee, , tahipnee, , tahipnee, , tahipnee, 
pierderea esteziei pierderea esteziei pierderea esteziei pierderea esteziei pierderea esteziei pierderea esteziei pierderea esteziei pierderea esteziei şşşşşşşşi tremurături muscularei tremurături muscularei tremurături muscularei tremurături muscularei tremurături muscularei tremurături muscularei tremurături muscularei tremurături musculare. . . . . . . . 
-- moarte:moarte:moarte:moarte:moarte:moarte:moarte:moarte: spasm respirator spasm respirator spasm respirator spasm respirator spasm respirator spasm respirator spasm respirator spasm respirator, p, p, p, p, p, p, p, precedată de convulsiirecedată de convulsiirecedată de convulsiirecedată de convulsiirecedată de convulsiirecedată de convulsiirecedată de convulsiirecedată de convulsii. . . . . . . . 
-- pepepepepepepepeşşşşşşşştii sunt foarte sensibili la intoxicatii sunt foarte sensibili la intoxicatii sunt foarte sensibili la intoxicatii sunt foarte sensibili la intoxicatii sunt foarte sensibili la intoxicatii sunt foarte sensibili la intoxicatii sunt foarte sensibili la intoxicatii sunt foarte sensibili la intoxicaŃŃŃŃŃŃŃŃia cu rotenonăia cu rotenonăia cu rotenonăia cu rotenonăia cu rotenonăia cu rotenonăia cu rotenonăia cu rotenonă!!!!!!!!
-- toxicitate cronicătoxicitate cronicătoxicitate cronicătoxicitate cronicătoxicitate cronicătoxicitate cronicătoxicitate cronicătoxicitate cronică = = = = = = = = modificarea depozitelormodificarea depozitelormodificarea depozitelormodificarea depozitelormodificarea depozitelormodificarea depozitelormodificarea depozitelormodificarea depozitelor adipoase adipoase adipoase adipoase adipoase adipoase adipoase adipoase îîîîîîîîn ficat n ficat n ficat n ficat n ficat n ficat n ficat n ficat 
şşşşşşşşi rinichi. i rinichi. i rinichi. i rinichi. i rinichi. i rinichi. i rinichi. i rinichi. 
-- contactul directcontactul directcontactul directcontactul directcontactul directcontactul directcontactul directcontactul direct al al al al al al al al pielii pielii pielii pielii pielii pielii pielii pielii şşşşşşşşi i i i i i i i mucoaselormucoaselormucoaselormucoaselormucoaselormucoaselormucoaselormucoaselor = la = la = la = la = la = la = la = la iritairitairitairitairitairitairitairitaŃŃŃŃŃŃŃŃii moderateii moderateii moderateii moderateii moderateii moderateii moderateii moderate,,,,,,,,
-- inhalarea inhalarea inhalarea inhalarea inhalarea inhalarea inhalarea inhalarea = = = = = = = = mult mai nocivămult mai nocivămult mai nocivămult mai nocivămult mai nocivămult mai nocivămult mai nocivămult mai nocivă comparativ cu ingestiacomparativ cu ingestiacomparativ cu ingestiacomparativ cu ingestiacomparativ cu ingestiacomparativ cu ingestiacomparativ cu ingestiacomparativ cu ingestia
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BiopesticideleBiopesticideleBiopesticideleBiopesticideleBiopesticideleBiopesticideleBiopesticideleBiopesticidele

-- aceste substanaceste substanaceste substanaceste substanaceste substanaceste substanaceste substanaceste substanŃŃŃŃŃŃŃŃe constituie terapia viitorului, e constituie terapia viitorului, e constituie terapia viitorului, e constituie terapia viitorului, e constituie terapia viitorului, e constituie terapia viitorului, e constituie terapia viitorului, e constituie terapia viitorului, 
-- aceste substanaceste substanaceste substanaceste substanaceste substanaceste substanaceste substanaceste substanŃŃŃŃŃŃŃŃe e e e e e e e îîîîîîîîn afară de insecten afară de insecten afară de insecten afară de insecten afară de insecten afară de insecten afară de insecten afară de insecte, , , , , , , , 
-- nu influennu influennu influennu influennu influennu influennu influennu influenŃŃŃŃŃŃŃŃeazăeazăeazăeazăeazăeazăeazăează alte organisme.alte organisme.alte organisme.alte organisme.alte organisme.alte organisme.alte organisme.alte organisme.

Avantaje: Avantaje: Avantaje: Avantaje: Avantaje: Avantaje: Avantaje: Avantaje: 
-- nu sunt toxicenu sunt toxicenu sunt toxicenu sunt toxicenu sunt toxicenu sunt toxicenu sunt toxicenu sunt toxice şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- nu pare plauzibilnu pare plauzibilnu pare plauzibilnu pare plauzibilnu pare plauzibilnu pare plauzibilnu pare plauzibilnu pare plauzibil ca insecticidele să se poată adapta  ca insecticidele să se poată adapta  ca insecticidele să se poată adapta  ca insecticidele să se poată adapta  ca insecticidele să se poată adapta  ca insecticidele să se poată adapta  ca insecticidele să se poată adapta  ca insecticidele să se poată adapta şşşşşşşşi să i să i să i să i să i să i să i să 
creeze forme de rezistencreeze forme de rezistencreeze forme de rezistencreeze forme de rezistencreeze forme de rezistencreeze forme de rezistencreeze forme de rezistencreeze forme de rezistenŃŃŃŃŃŃŃŃă ă ă ă ă ă ă ă îîîîîîîîn următorii anin următorii anin următorii anin următorii anin următorii anin următorii anin următorii anin următorii ani........
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Hormonii juveniliHormonii juveniliHormonii juveniliHormonii juveniliHormonii juveniliHormonii juveniliHormonii juveniliHormonii juvenili

-- frânează  frânează  frânează  frânează  frânează  frânează  frânează  frânează apariapariapariapariapariapariapariapariŃŃŃŃŃŃŃŃia maturităia maturităia maturităia maturităia maturităia maturităia maturităia maturităŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii sexuale la artropode. sexuale la artropode. sexuale la artropode. sexuale la artropode. sexuale la artropode. sexuale la artropode. sexuale la artropode. sexuale la artropode. 
-- dezvoltarea:dezvoltarea:dezvoltarea:dezvoltarea:dezvoltarea:dezvoltarea:dezvoltarea:dezvoltarea: ou ou ou ou ou ou ou ou ––––––––larvă larvă larvă larvă larvă larvă larvă larvă ––––––––pupă pupă pupă pupă pupă pupă pupă pupă ––––––––imagoimagoimagoimagoimagoimagoimagoimago a insectelor = a insectelor = a insectelor = a insectelor = a insectelor = a insectelor = a insectelor = a insectelor = dirijată dirijată dirijată dirijată dirijată dirijată dirijată dirijată 
de hormoni. de hormoni. de hormoni. de hormoni. de hormoni. de hormoni. de hormoni. de hormoni. 
-- permanentizarea tratamentuluipermanentizarea tratamentuluipermanentizarea tratamentuluipermanentizarea tratamentuluipermanentizarea tratamentuluipermanentizarea tratamentuluipermanentizarea tratamentuluipermanentizarea tratamentului = = = = = = = = moartea insectelor.moartea insectelor.moartea insectelor.moartea insectelor.moartea insectelor.moartea insectelor.moartea insectelor.moartea insectelor.
-- hormonii produhormonii produhormonii produhormonii produhormonii produhormonii produhormonii produhormonii produşşşşşşşşi de celulele neurosecretorii ajung prin i de celulele neurosecretorii ajung prin i de celulele neurosecretorii ajung prin i de celulele neurosecretorii ajung prin i de celulele neurosecretorii ajung prin i de celulele neurosecretorii ajung prin i de celulele neurosecretorii ajung prin i de celulele neurosecretorii ajung prin 
circulacirculacirculacirculacirculacirculacirculacirculaŃŃŃŃŃŃŃŃie la ie la ie la ie la ie la ie la ie la ie la glandele endocrineglandele endocrineglandele endocrineglandele endocrineglandele endocrineglandele endocrineglandele endocrineglandele endocrine din protorace din protorace din protorace din protorace din protorace din protorace din protorace din protorace şşşşşşşşi aici activează i aici activează i aici activează i aici activează i aici activează i aici activează i aici activează i aici activează 
secresecresecresecresecresecresecresecreŃŃŃŃŃŃŃŃia unui hormon, ia unui hormon, ia unui hormon, ia unui hormon, ia unui hormon, ia unui hormon, ia unui hormon, ia unui hormon, ecdisonulecdisonulecdisonulecdisonulecdisonulecdisonulecdisonulecdisonul cel care determină crecel care determină crecel care determină crecel care determină crecel care determină crecel care determină crecel care determină crecel care determină creşşşşşşşştereatereatereatereatereatereatereaterea
şşşşşşşşi i i i i i i i dezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltareadezvoltarea rapidă a insectelor rapidă a insectelor rapidă a insectelor rapidă a insectelor rapidă a insectelor rapidă a insectelor rapidă a insectelor rapidă a insectelor........
ÎÎÎÎÎÎÎÎn n n n n n n n corpus allatumcorpus allatumcorpus allatumcorpus allatumcorpus allatumcorpus allatumcorpus allatumcorpus allatum se secretă  se secretă  se secretă  se secretă  se secretă  se secretă  se secretă  se secretă hormonul juvenilhormonul juvenilhormonul juvenilhormonul juvenilhormonul juvenilhormonul juvenilhormonul juvenilhormonul juvenil ce ce ce ce ce ce ce ce îîîîîîîîmpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică 
maturarea sexualămaturarea sexualămaturarea sexualămaturarea sexualămaturarea sexualămaturarea sexualămaturarea sexualămaturarea sexuală precoce precoce precoce precoce precoce precoce precoce precoce şşşşşşşşi i i i i i i i îîîîîîîîmpuparea. mpuparea. mpuparea. mpuparea. mpuparea. mpuparea. mpuparea. mpuparea. 
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Methoprenul Methoprenul Methoprenul Methoprenul Methoprenul Methoprenul Methoprenul Methoprenul (Altosid, Viodat)(Altosid, Viodat)

-- stimulează hstimulează hstimulează hstimulează hstimulează hstimulează hstimulează hstimulează h. juvenil. juvenil. juvenil. juvenil. juvenil. juvenil. juvenil. juvenil la larvele din fecalele animalelor,la larvele din fecalele animalelor,la larvele din fecalele animalelor,la larvele din fecalele animalelor,la larvele din fecalele animalelor,la larvele din fecalele animalelor,la larvele din fecalele animalelor,la larvele din fecalele animalelor,
-- îîîîîîîîmpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică mpiedică formarea formarea formarea formarea formarea formarea formarea formarea îîîîîîîînvelinvelinvelinvelinvelinvelinvelinvelişşşşşşşşuluiuluiuluiuluiuluiuluiuluiului de chitină de chitină de chitină de chitină de chitină de chitină de chitină de chitină. . . . . . . . 
-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: combaterea populacombaterea populacombaterea populacombaterea populacombaterea populacombaterea populacombaterea populacombaterea populaŃŃŃŃŃŃŃŃiiloriiloriiloriiloriiloriiloriiloriilor de mude mude mude mude mude mude mude muşşşşşşşşte de pe păte de pe păte de pe păte de pe păte de pe păte de pe păte de pe păte de pe păşşşşşşşşuni.uni.uni.uni.uni.uni.uni.uni.
-- compus pucompus pucompus pucompus pucompus pucompus pucompus pucompus puŃŃŃŃŃŃŃŃin toxic. in toxic. in toxic. in toxic. in toxic. in toxic. in toxic. in toxic. 
-- bovine:bovine:bovine:bovine:bovine:bovine:bovine:bovine: 0,020,020,020,020,020,020,020,02--------0,03 mg/kgc./zi.0,03 mg/kgc./zi.0,03 mg/kgc./zi.0,03 mg/kgc./zi.0,03 mg/kgc./zi.0,03 mg/kgc./zi.0,03 mg/kgc./zi.0,03 mg/kgc./zi.
-- îîîîîîîîn n n n n n n n 1010101010101010--------14 zile14 zile14 zile14 zile14 zile14 zile14 zile14 zile =  =  =  =  =  =  =  = o scădere de o scădere de o scădere de o scădere de o scădere de o scădere de o scădere de o scădere de 9595959595959595--------98%98%98%98%98%98%98%98% a populaa populaa populaa populaa populaa populaa populaa populaŃŃŃŃŃŃŃŃiei de muiei de muiei de muiei de muiei de muiei de muiei de muiei de muşşşşşşşşte.te.te.te.te.te.te.te.
-- indirect:indirect:indirect:indirect:indirect:indirect:indirect:indirect: îîîîîîîîmpiedică cheratompiedică cheratompiedică cheratompiedică cheratompiedică cheratompiedică cheratompiedică cheratompiedică cherato--------conjunctivita infecconjunctivita infecconjunctivita infecconjunctivita infecconjunctivita infecconjunctivita infecconjunctivita infecconjunctivita infecŃŃŃŃŃŃŃŃioasă produsă ioasă produsă ioasă produsă ioasă produsă ioasă produsă ioasă produsă ioasă produsă ioasă produsă 
de de de de de de de de Moraxella bovis.Moraxella bovis.Moraxella bovis.Moraxella bovis.Moraxella bovis.Moraxella bovis.Moraxella bovis.Moraxella bovis.

SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanŃŃŃŃŃŃŃŃe care imită hormonii juvenilie care imită hormonii juvenilie care imită hormonii juvenilie care imită hormonii juvenilie care imită hormonii juvenilie care imită hormonii juvenilie care imită hormonii juvenilie care imită hormonii juvenili: : : : : : : : 
�� Epofenonan Epofenonan Epofenonan Epofenonan Epofenonan Epofenonan Epofenonan Epofenonan 
�� Fenoxycarb Fenoxycarb Fenoxycarb Fenoxycarb Fenoxycarb Fenoxycarb Fenoxycarb Fenoxycarb 
�� Hydropren Hydropren Hydropren Hydropren Hydropren Hydropren Hydropren Hydropren 
�� Kinopren Kinopren Kinopren Kinopren Kinopren Kinopren Kinopren Kinopren 
�� Pyriproxyfen Pyriproxyfen Pyriproxyfen Pyriproxyfen Pyriproxyfen Pyriproxyfen Pyriproxyfen Pyriproxyfen 
�� TriprenTriprenTriprenTriprenTriprenTriprenTriprenTripren
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RepelenRepelenRepelenRepelenRepelenRepelenRepelenRepelenŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiiiiiiiiiii

-- substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanŃŃŃŃŃŃŃŃe antiparazitare externe care resping insectele.e antiparazitare externe care resping insectele.e antiparazitare externe care resping insectele.e antiparazitare externe care resping insectele.e antiparazitare externe care resping insectele.e antiparazitare externe care resping insectele.e antiparazitare externe care resping insectele.e antiparazitare externe care resping insectele.
-- nu produc moartea acestora.nu produc moartea acestora.nu produc moartea acestora.nu produc moartea acestora.nu produc moartea acestora.nu produc moartea acestora.nu produc moartea acestora.nu produc moartea acestora.
-- sanitar: un repelent bun sanitar: un repelent bun sanitar: un repelent bun sanitar: un repelent bun sanitar: un repelent bun sanitar: un repelent bun sanitar: un repelent bun sanitar: un repelent bun valoreazăvaloreazăvaloreazăvaloreazăvaloreazăvaloreazăvaloreazăvalorează cât un insecticid.cât un insecticid.cât un insecticid.cât un insecticid.cât un insecticid.cât un insecticid.cât un insecticid.cât un insecticid.
-- îîîîîîîîmpiedicămpiedicămpiedicămpiedicămpiedicămpiedicămpiedicămpiedică:::::::: transmiterea unor boli de către insecte transmiterea unor boli de către insecte transmiterea unor boli de către insecte transmiterea unor boli de către insecte transmiterea unor boli de către insecte transmiterea unor boli de către insecte transmiterea unor boli de către insecte transmiterea unor boli de către insecte, , , , , , , , 
-- asigură asigură asigură asigură asigură asigură asigură asigură: : : : : : : : linilinilinilinilinilinilinilinişşşşşşşştea animalelor. tea animalelor. tea animalelor. tea animalelor. tea animalelor. tea animalelor. tea animalelor. tea animalelor. 
ReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanţţţţţţţţi:i:i:i:i:i:i:i:
-- dietildietildietildietildietildietildietildietil--------toluamida, toluamida, toluamida, toluamida, toluamida, toluamida, toluamida, toluamida, 
-- dimetildimetildimetildimetildimetildimetildimetildimetil--------toluamida, toluamida, toluamida, toluamida, toluamida, toluamida, toluamida, toluamida, (Protect B, Moszkito, Szuku)(Protect B, Moszkito, Szuku)(Protect B, Moszkito, Szuku)(Protect B, Moszkito, Szuku)(Protect B, Moszkito, Szuku)(Protect B, Moszkito, Szuku)(Protect B, Moszkito, Szuku)(Protect B, Moszkito, Szuku)
-- dimetildimetildimetildimetildimetildimetildimetildimetil--------ftalatul,ftalatul,ftalatul,ftalatul,ftalatul,ftalatul,ftalatul,ftalatul, (Szuri).(Szuri).(Szuri).(Szuri).(Szuri).(Szuri).(Szuri).(Szuri).
-- dibutildibutildibutildibutildibutildibutildibutildibutil--------ftalatul. ftalatul. ftalatul. ftalatul. ftalatul. ftalatul. ftalatul. ftalatul. 
-- 55555555--------40%,40%,40%,40%,40%,40%,40%,40%, sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de: : : : : : : : unguente,unguente,unguente,unguente,unguente,unguente,unguente,unguente, solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃii ii ii ii ii ii ii ii sau sau sau sau sau sau sau sau aerosoli.aerosoli.aerosoli.aerosoli.aerosoli.aerosoli.aerosoli.aerosoli.
-- pe piele:pe piele:pe piele:pe piele:pe piele:pe piele:pe piele:pe piele: protecprotecprotecprotecprotecprotecprotecprotecŃŃŃŃŃŃŃŃie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de câteva ore.câteva ore.câteva ore.câteva ore.câteva ore.câteva ore.câteva ore.câteva ore.
-- impregnarea materialelor textileimpregnarea materialelor textileimpregnarea materialelor textileimpregnarea materialelor textileimpregnarea materialelor textileimpregnarea materialelor textileimpregnarea materialelor textileimpregnarea materialelor textile = = = = = = = = acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune de lungă durată de lungă durată de lungă durată de lungă durată de lungă durată de lungă durată de lungă durată de lungă durată
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�� Alte mijloace moderneAlte mijloace moderneAlte mijloace moderneAlte mijloace moderneAlte mijloace moderneAlte mijloace moderneAlte mijloace moderneAlte mijloace moderne
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Sterilizarea insectelorSterilizarea insectelorSterilizarea insectelorSterilizarea insectelorSterilizarea insectelorSterilizarea insectelorSterilizarea insectelorSterilizarea insectelor
Apholat Apholat Apholat Apholat Apholat Apholat Apholat Apholat (Apholate)(Apholate)

Feromonii Feromonii Feromonii Feromonii Feromonii Feromonii Feromonii Feromonii (atractantele)(atractantele)
Dimetilbenzamida Dimetilbenzamida Dimetilbenzamida Dimetilbenzamida Dimetilbenzamida Dimetilbenzamida Dimetilbenzamida Dimetilbenzamida (DEET)(DEET)
Extractele de citrice Extractele de citrice Extractele de citrice Extractele de citrice Extractele de citrice Extractele de citrice Extractele de citrice Extractele de citrice (Citronella)(Citronella)
TricosenulTricosenulTricosenulTricosenulTricosenulTricosenulTricosenulTricosenul

ChitinChitinChitinChitinChitinChitinChitinChitin--------inhibitoriiinhibitoriiinhibitoriiinhibitoriiinhibitoriiinhibitoriiinhibitoriiinhibitorii
FlufenoxuronulFlufenoxuronulFlufenoxuronulFlufenoxuronulFlufenoxuronulFlufenoxuronulFlufenoxuronulFlufenoxuronul
Cyromazina Cyromazina Cyromazina Cyromazina Cyromazina Cyromazina Cyromazina Cyromazina (Neporex, Larvadex) (Neporex, Larvadex) 
FluazuronFluazuronFluazuronFluazuronFluazuronFluazuronFluazuronFluazuron (Akatak)(Akatak)
ClofentezinaClofentezinaClofentezinaClofentezinaClofentezinaClofentezinaClofentezinaClofentezina
Diflovidazina Diflovidazina Diflovidazina Diflovidazina Diflovidazina Diflovidazina Diflovidazina Diflovidazina (Pestanal)(Pestanal)
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Bacteriile insecticide:Bacteriile insecticide:Bacteriile insecticide:Bacteriile insecticide:Bacteriile insecticide:Bacteriile insecticide:Bacteriile insecticide:Bacteriile insecticide:

-------- ThuringiensinaThuringiensinaThuringiensinaThuringiensinaThuringiensinaThuringiensinaThuringiensinaThuringiensina

-------- AlosamidinaAlosamidinaAlosamidinaAlosamidinaAlosamidinaAlosamidinaAlosamidinaAlosamidina

Image source: http://www.nature.com/nrg/journal/v1/n3/images/nrg1200-218a-f4.jpg
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BaculovirusurileBaculovirusurileBaculovirusurileBaculovirusurileBaculovirusurileBaculovirusurileBaculovirusurileBaculovirusurile

vibrioni asamblavibrioni asamblavibrioni asamblavibrioni asamblavibrioni asamblavibrioni asamblavibrioni asamblavibrioni asamblaŃŃŃŃŃŃŃŃiiiiiiii îîîîîîîîn forman forman forman forman forman forman forman formaŃŃŃŃŃŃŃŃiuni iuni iuni iuni iuni iuni iuni iuni 
proteice: proteice: proteice: proteice: proteice: proteice: proteice: proteice: supraviriocapside supraviriocapside supraviriocapside supraviriocapside supraviriocapside supraviriocapside supraviriocapside supraviriocapside 
(SPVC).(SPVC).(SPVC).(SPVC).(SPVC).(SPVC).(SPVC).(SPVC).
AcAcAcAcAcAcAcAcŃŃŃŃŃŃŃŃiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:        
baculovirusurile pătrund baculovirusurile pătrund baculovirusurile pătrund baculovirusurile pătrund baculovirusurile pătrund baculovirusurile pătrund baculovirusurile pătrund baculovirusurile pătrund îîîîîîîîn n n n n n n n 
insecte insecte insecte insecte insecte insecte insecte insecte prin ingestie.prin ingestie.prin ingestie.prin ingestie.prin ingestie.prin ingestie.prin ingestie.prin ingestie.
de aici:de aici:de aici:de aici:de aici:de aici:de aici:de aici: ajung ajung ajung ajung ajung ajung ajung ajung îîîîîîîîn intestinul mediu n intestinul mediu n intestinul mediu n intestinul mediu n intestinul mediu n intestinul mediu n intestinul mediu n intestinul mediu 
şşşşşşşşi, i, i, i, i, i, i, i, sub acsub acsub acsub acsub acsub acsub acsub acŃŃŃŃŃŃŃŃiunea enzimelor,iunea enzimelor,iunea enzimelor,iunea enzimelor,iunea enzimelor,iunea enzimelor,iunea enzimelor,iunea enzimelor, se se se se se se se se 
proteinizeazăproteinizeazăproteinizeazăproteinizeazăproteinizeazăproteinizeazăproteinizeazăproteinizează eliberând vibrionii, eliberând vibrionii, eliberând vibrionii, eliberând vibrionii, eliberând vibrionii, eliberând vibrionii, eliberând vibrionii, eliberând vibrionii, 
ce ce ce ce ce ce ce ce se vor dezvoltase vor dezvoltase vor dezvoltase vor dezvoltase vor dezvoltase vor dezvoltase vor dezvoltase vor dezvolta îîîîîîîîn celulele n celulele n celulele n celulele n celulele n celulele n celulele n celulele 
epiteliale ale insectelor pe care epiteliale ale insectelor pe care epiteliale ale insectelor pe care epiteliale ale insectelor pe care epiteliale ale insectelor pe care epiteliale ale insectelor pe care epiteliale ale insectelor pe care epiteliale ale insectelor pe care 
le distrug.le distrug.le distrug.le distrug.le distrug.le distrug.le distrug.le distrug.

http://image.absoluteastronomy.com/imageshttp://image.absoluteastronomy.com/images
//encyclopediaimages/n/np/npvencyclopediaimages/n/np/npv--life_cycle.jpglife_cycle.jpg
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Ciupercile acaricideCiupercile acaricideCiupercile acaricideCiupercile acaricideCiupercile acaricideCiupercile acaricideCiupercile acaricideCiupercile acaricide

-- se se se se se se se se produc cu:produc cu:produc cu:produc cu:produc cu:produc cu:produc cu:produc cu: penetrarea gazdei de către patogen penetrarea gazdei de către patogen penetrarea gazdei de către patogen penetrarea gazdei de către patogen penetrarea gazdei de către patogen penetrarea gazdei de către patogen penetrarea gazdei de către patogen penetrarea gazdei de către patogen........
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune dualăiune dualăiune dualăiune dualăiune dualăiune dualăiune dualăiune duală:::::::: mecanică  mecanică  mecanică  mecanică  mecanică  mecanică  mecanică  mecanică şşşşşşşşi una enzimatică i una enzimatică i una enzimatică i una enzimatică i una enzimatică i una enzimatică i una enzimatică i una enzimatică . . . . . . . . 

Etape:Etape:Etape:Etape:Etape:Etape:Etape:Etape:
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. străpungerea tegumentului cuticularstrăpungerea tegumentului cuticularstrăpungerea tegumentului cuticularstrăpungerea tegumentului cuticularstrăpungerea tegumentului cuticularstrăpungerea tegumentului cuticularstrăpungerea tegumentului cuticularstrăpungerea tegumentului cuticular,,,,,,,,
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. ciupercile vor pătrund ciupercile vor pătrund ciupercile vor pătrund ciupercile vor pătrund ciupercile vor pătrund ciupercile vor pătrund ciupercile vor pătrund ciupercile vor pătrund îîîîîîîîn hemocelul insectelor,n hemocelul insectelor,n hemocelul insectelor,n hemocelul insectelor,n hemocelul insectelor,n hemocelul insectelor,n hemocelul insectelor,n hemocelul insectelor,
3. se vor multiplica rapid. 3. se vor multiplica rapid. 3. se vor multiplica rapid. 3. se vor multiplica rapid. 3. se vor multiplica rapid. 3. se vor multiplica rapid. 3. se vor multiplica rapid. 3. se vor multiplica rapid. 
4. colonizarea insectei, 4. colonizarea insectei, 4. colonizarea insectei, 4. colonizarea insectei, 4. colonizarea insectei, 4. colonizarea insectei, 4. colonizarea insectei, 4. colonizarea insectei, prin proliferarea blastoporilorprin proliferarea blastoporilorprin proliferarea blastoporilorprin proliferarea blastoporilorprin proliferarea blastoporilorprin proliferarea blastoporilorprin proliferarea blastoporilorprin proliferarea blastoporilor
5. cre5. cre5. cre5. cre5. cre5. cre5. cre5. creşşşşşşşşterea continuă a miceliilor funguluiterea continuă a miceliilor funguluiterea continuă a miceliilor funguluiterea continuă a miceliilor funguluiterea continuă a miceliilor funguluiterea continuă a miceliilor funguluiterea continuă a miceliilor funguluiterea continuă a miceliilor fungului, , , , , , , , 
6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. astfel blochează circulaastfel blochează circulaastfel blochează circulaastfel blochează circulaastfel blochează circulaastfel blochează circulaastfel blochează circulaastfel blochează circulaŃŃŃŃŃŃŃŃia hemolimfei, ia hemolimfei, ia hemolimfei, ia hemolimfei, ia hemolimfei, ia hemolimfei, ia hemolimfei, ia hemolimfei, 
7. vor dezintegra total 7. vor dezintegra total 7. vor dezintegra total 7. vor dezintegra total 7. vor dezintegra total 7. vor dezintegra total 7. vor dezintegra total 7. vor dezintegra total ŃŃŃŃŃŃŃŃesuturile.esuturile.esuturile.esuturile.esuturile.esuturile.esuturile.esuturile.
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SinergizanSinergizanSinergizanSinergizanSinergizanSinergizanSinergizanSinergizanŃŃŃŃŃŃŃŃii de insecticideii de insecticideii de insecticideii de insecticideii de insecticideii de insecticideii de insecticideii de insecticide

Piperonil butoxidul Piperonil butoxidul Piperonil butoxidul Piperonil butoxidul Piperonil butoxidul Piperonil butoxidul Piperonil butoxidul Piperonil butoxidul (Butancide, Launol)(Butancide, Launol)

-- asociază sinergic cuasociază sinergic cuasociază sinergic cuasociază sinergic cuasociază sinergic cuasociază sinergic cuasociază sinergic cuasociază sinergic cu:::::::: piretrinele piretrinele piretrinele piretrinele piretrinele piretrinele piretrinele piretrinele, O, O, O, O, O, O, O, OC, C, C, C, C, C, C, C, OP = OP = OP = OP = OP = OP = OP = OP = eficacitate sporită eficacitate sporită eficacitate sporită eficacitate sporită eficacitate sporită eficacitate sporită eficacitate sporită eficacitate sporită 
-- fără efecte secundarefără efecte secundarefără efecte secundarefără efecte secundarefără efecte secundarefără efecte secundarefără efecte secundarefără efecte secundare........
-- toxicitate foarte micătoxicitate foarte micătoxicitate foarte micătoxicitate foarte micătoxicitate foarte micătoxicitate foarte micătoxicitate foarte micătoxicitate foarte mică pentru administrări pe piele  pentru administrări pe piele  pentru administrări pe piele  pentru administrări pe piele  pentru administrări pe piele  pentru administrări pe piele  pentru administrări pe piele  pentru administrări pe piele 
-- toxic:toxic:toxic:toxic:toxic:toxic:toxic:toxic: prin inhalaprin inhalaprin inhalaprin inhalaprin inhalaprin inhalaprin inhalaprin inhalaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie sau sau sau sau sau sau sau sau îîîîîîîînghinghinghinghinghinghinghinghiŃŃŃŃŃŃŃŃireireireireireireireire îîîîîîîîn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităŃŃŃŃŃŃŃŃi mari. i mari. i mari. i mari. i mari. i mari. i mari. i mari. 
-- nu exercită efecte poluante ptnu exercită efecte poluante ptnu exercită efecte poluante ptnu exercită efecte poluante ptnu exercită efecte poluante ptnu exercită efecte poluante ptnu exercită efecte poluante ptnu exercită efecte poluante pt. mediu:. mediu:. mediu:. mediu:. mediu:. mediu:. mediu:. mediu: degradeazădegradeazădegradeazădegradeazădegradeazădegradeazădegradeazădegradează îîîîîîîîn mediu,n mediu,n mediu,n mediu,n mediu,n mediu,n mediu,n mediu,
-- cu cât proporcu cât proporcu cât proporcu cât proporcu cât proporcu cât proporcu cât proporcu cât proporŃŃŃŃŃŃŃŃia de piperonil butoxid ia de piperonil butoxid ia de piperonil butoxid ia de piperonil butoxid ia de piperonil butoxid ia de piperonil butoxid ia de piperonil butoxid ia de piperonil butoxid e mai maree mai maree mai maree mai maree mai maree mai maree mai maree mai mare, c, c, c, c, c, c, c, cu atât mai u atât mai u atât mai u atât mai u atât mai u atât mai u atât mai u atât mai 
mică va fi concentramică va fi concentramică va fi concentramică va fi concentramică va fi concentramică va fi concentramică va fi concentramică va fi concentraŃŃŃŃŃŃŃŃia piretrinelor asociate. ia piretrinelor asociate. ia piretrinelor asociate. ia piretrinelor asociate. ia piretrinelor asociate. ia piretrinelor asociate. ia piretrinelor asociate. ia piretrinelor asociate. 
-- efectul clasic efectul clasic efectul clasic efectul clasic efectul clasic efectul clasic efectul clasic efectul clasic knockknockknockknockknockknockknockknock--------down,down,down,down,down,down,down,down, va fi va fi va fi va fi va fi va fi va fi va fi amplificat semnificativ.amplificat semnificativ.amplificat semnificativ.amplificat semnificativ.amplificat semnificativ.amplificat semnificativ.amplificat semnificativ.amplificat semnificativ.
-- inhibăinhibăinhibăinhibăinhibăinhibăinhibăinhibă:::::::: sist. enzimatic microzomal al artropodelor sist. enzimatic microzomal al artropodelor sist. enzimatic microzomal al artropodelor sist. enzimatic microzomal al artropodelor sist. enzimatic microzomal al artropodelor sist. enzimatic microzomal al artropodelor sist. enzimatic microzomal al artropodelor sist. enzimatic microzomal al artropodelor şşşşşşşşi râilor.i râilor.i râilor.i râilor.i râilor.i râilor.i râilor.i râilor.
AlAlAlAlAlAlAlAlţţţţţţţţi reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentani reprezentanţţţţţţţţi: i: i: i: i: i: i: i: 
sesamex sesamex sesamex sesamex sesamex sesamex sesamex sesamex (Sesoxane),(Sesoxane), piprotal,  propylisoma, sesamolin.piprotal,  propylisoma, sesamolin.piprotal,  propylisoma, sesamolin.piprotal,  propylisoma, sesamolin.piprotal,  propylisoma, sesamolin.piprotal,  propylisoma, sesamolin.piprotal,  propylisoma, sesamolin.piprotal,  propylisoma, sesamolin.
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ProduProduProduProduProduProduProduProduşşşşşşşşii de fermentaii de fermentaii de fermentaii de fermentaii de fermentaii de fermentaii de fermentaii de fermentaŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie

Spinosadul Spinosadul Spinosadul Spinosadul Spinosadul Spinosadul Spinosadul Spinosadul 
(Entrust, Spintor, Comfort)(Entrust, Spintor, Comfort)

mixtura:mixtura:mixtura:mixtura:mixtura:mixtura:mixtura:mixtura: spinosyn Aspinosyn Aspinosyn Aspinosyn Aspinosyn Aspinosyn Aspinosyn Aspinosyn A + + + + + + + + spinosyn D.spinosyn D.spinosyn D.spinosyn D.spinosyn D.spinosyn D.spinosyn D.spinosyn D.
metabolimetabolimetabolimetabolimetabolimetabolimetabolimetaboliŃŃŃŃŃŃŃŃii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii: Sacharopolyspora spinosaSacharopolyspora spinosaSacharopolyspora spinosaSacharopolyspora spinosaSacharopolyspora spinosaSacharopolyspora spinosaSacharopolyspora spinosaSacharopolyspora spinosa        
bună activitate bună activitate bună activitate bună activitate bună activitate bună activitate bună activitate bună activitate de contactde contactde contactde contactde contactde contactde contactde contact
cel mai toxic când este ingerat. cel mai toxic când este ingerat. cel mai toxic când este ingerat. cel mai toxic când este ingerat. cel mai toxic când este ingerat. cel mai toxic când este ingerat. cel mai toxic când este ingerat. cel mai toxic când este ingerat. 

Spectru:Spectru:Spectru:Spectru:Spectru:Spectru:Spectru:Spectru:
-- diptere, diptere, diptere, diptere, diptere, diptere, diptere, diptere, 
-- thysanoptere, thysanoptere, thysanoptere, thysanoptere, thysanoptere, thysanoptere, thysanoptere, thysanoptere, 
-- syphonapteresyphonapteresyphonapteresyphonapteresyphonapteresyphonapteresyphonapteresyphonaptere şşşşşşşşi i i i i i i i 
-- cele mai bune rezultate: cele mai bune rezultate: cele mai bune rezultate: cele mai bune rezultate: cele mai bune rezultate: cele mai bune rezultate: cele mai bune rezultate: cele mai bune rezultate: lepidoptere.lepidoptere.lepidoptere.lepidoptere.lepidoptere.lepidoptere.lepidoptere.lepidoptere.
-- pare mai eficient contra stadiilor pare mai eficient contra stadiilor pare mai eficient contra stadiilor pare mai eficient contra stadiilor pare mai eficient contra stadiilor pare mai eficient contra stadiilor pare mai eficient contra stadiilor pare mai eficient contra stadiilor 
imature (larve, nimfe) decât contra imature (larve, nimfe) decât contra imature (larve, nimfe) decât contra imature (larve, nimfe) decât contra imature (larve, nimfe) decât contra imature (larve, nimfe) decât contra imature (larve, nimfe) decât contra imature (larve, nimfe) decât contra 
formelor adulte prezente pe animal. formelor adulte prezente pe animal. formelor adulte prezente pe animal. formelor adulte prezente pe animal. formelor adulte prezente pe animal. formelor adulte prezente pe animal. formelor adulte prezente pe animal. formelor adulte prezente pe animal. 

Source: http://www.animal-health-online.de/gross/wp-content/uploads/2008/07/spy_nerven.gif
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FenilpirazoliiFenilpirazoliiFenilpirazoliiFenilpirazoliiFenilpirazoliiFenilpirazoliiFenilpirazoliiFenilpirazolii

FipronilulFipronilulFipronilulFipronilulFipronilulFipronilulFipronilulFipronilul (Frontline, Top spot)(Frontline, Top spot)

-- insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid insecticid şşşşşşşşi acaricid i acaricid i acaricid i acaricid i acaricid i acaricid i acaricid i acaricid nesistemic nesistemic nesistemic nesistemic nesistemic nesistemic nesistemic nesistemic de ultimă generade ultimă generade ultimă generade ultimă generade ultimă generade ultimă generade ultimă generade ultimă generaŃŃŃŃŃŃŃŃie ie ie ie ie ie ie ie 
-- spectrul larg: spectrul larg: spectrul larg: spectrul larg: spectrul larg: spectrul larg: spectrul larg: spectrul larg: acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃiune de contactiune de contactiune de contactiune de contactiune de contactiune de contactiune de contactiune de contact şşşşşşşşi i i i i i i i digestivă digestivă digestivă digestivă digestivă digestivă digestivă digestivă 
-- acacacacacacacacŃŃŃŃŃŃŃŃioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăioneazăionează:::::::: asupra receptorilor inhibitori GABA ai insectelor, asupra receptorilor inhibitori GABA ai insectelor, asupra receptorilor inhibitori GABA ai insectelor, asupra receptorilor inhibitori GABA ai insectelor, asupra receptorilor inhibitori GABA ai insectelor, asupra receptorilor inhibitori GABA ai insectelor, asupra receptorilor inhibitori GABA ai insectelor, asupra receptorilor inhibitori GABA ai insectelor, 
-- inhibă fluxul ionilor de Clinhibă fluxul ionilor de Clinhibă fluxul ionilor de Clinhibă fluxul ionilor de Clinhibă fluxul ionilor de Clinhibă fluxul ionilor de Clinhibă fluxul ionilor de Clinhibă fluxul ionilor de Cl-------- îîîîîîîîn celulele lor nervoase, n celulele lor nervoase, n celulele lor nervoase, n celulele lor nervoase, n celulele lor nervoase, n celulele lor nervoase, n celulele lor nervoase, n celulele lor nervoase, 
-- va rezulta:va rezulta:va rezulta:va rezulta:va rezulta:va rezulta:va rezulta:va rezulta: hiperexcitabilitate neuro hiperexcitabilitate neuro hiperexcitabilitate neuro hiperexcitabilitate neuro hiperexcitabilitate neuro hiperexcitabilitate neuro hiperexcitabilitate neuro hiperexcitabilitate neuro--------muscularămuscularămuscularămuscularămuscularămuscularămuscularămusculară, p, p, p, p, p, p, p, parezăarezăarezăarezăarezăarezăarezăareză, , , , , , , , 
paralizie paralizie paralizie paralizie paralizie paralizie paralizie paralizie şşşşşşşşi moartea insectelor. i moartea insectelor. i moartea insectelor. i moartea insectelor. i moartea insectelor. i moartea insectelor. i moartea insectelor. i moartea insectelor. 
-- spectru larg:spectru larg:spectru larg:spectru larg:spectru larg:spectru larg:spectru larg:spectru larg: pureci pureci pureci pureci pureci pureci pureci pureci, , , , , , , , căpucăpucăpucăpucăpucăpucăpucăpuşşşşşşşşe e e e e e e e şşşşşşşşi păduchii păduchii păduchii păduchii păduchii păduchii păduchii păduchi. . . . . . . . 
-- nu se cunosc nu se cunosc nu se cunosc nu se cunosc nu se cunosc nu se cunosc nu se cunosc nu se cunosc îîîîîîîîncă fenomenencă fenomenencă fenomenencă fenomenencă fenomenencă fenomenencă fenomenencă fenomene rezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenrezistenŃŃŃŃŃŃŃŃă la fipronilă la fipronilă la fipronilă la fipronilă la fipronilă la fipronilă la fipronilă la fipronil........
-- Fipronilul e toxic pentru albine (contact direct Fipronilul e toxic pentru albine (contact direct Fipronilul e toxic pentru albine (contact direct Fipronilul e toxic pentru albine (contact direct Fipronilul e toxic pentru albine (contact direct Fipronilul e toxic pentru albine (contact direct Fipronilul e toxic pentru albine (contact direct Fipronilul e toxic pentru albine (contact direct şşşşşşşşi ingestie)!i ingestie)!i ingestie)!i ingestie)!i ingestie)!i ingestie)!i ingestie)!i ingestie)!

Source: http://www.vetrxdirect.com/images/358-1.jpg
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îîîîîîîîn prezent se cunosc n prezent se cunosc n prezent se cunosc n prezent se cunosc n prezent se cunosc n prezent se cunosc n prezent se cunosc n prezent se cunosc trei formulăritrei formulăritrei formulăritrei formulăritrei formulăritrei formulăritrei formulăritrei formulări de fipronil: de fipronil: de fipronil: de fipronil: de fipronil: de fipronil: de fipronil: de fipronil: 
-- aerosoli 0.25%,aerosoli 0.25%,aerosoli 0.25%,aerosoli 0.25%,aerosoli 0.25%,aerosoli 0.25%,aerosoli 0.25%,aerosoli 0.25%,
-- solusolusolusolusolusolusolusoluŃŃŃŃŃŃŃŃie 10%,ie 10%,ie 10%,ie 10%,ie 10%,ie 10%,ie 10%,ie 10%,
-- spotspotspotspotspotspotspotspot--------on,on,on,on,on,on,on,on, asociat cu (methoprenul). asociat cu (methoprenul). asociat cu (methoprenul). asociat cu (methoprenul). asociat cu (methoprenul). asociat cu (methoprenul). asociat cu (methoprenul). asociat cu (methoprenul). 

absorbit rapid absorbit rapid absorbit rapid absorbit rapid absorbit rapid absorbit rapid absorbit rapid absorbit rapid şşşşşşşşi bine, dependent de concentrai bine, dependent de concentrai bine, dependent de concentrai bine, dependent de concentrai bine, dependent de concentrai bine, dependent de concentrai bine, dependent de concentrai bine, dependent de concentraŃŃŃŃŃŃŃŃie la toate ie la toate ie la toate ie la toate ie la toate ie la toate ie la toate ie la toate 
speciile de mamifere speciile de mamifere speciile de mamifere speciile de mamifere speciile de mamifere speciile de mamifere speciile de mamifere speciile de mamifere şşşşşşşşi se va acumula i se va acumula i se va acumula i se va acumula i se va acumula i se va acumula i se va acumula i se va acumula îîîîîîîîn gl. sebacee, n gl. sebacee, n gl. sebacee, n gl. sebacee, n gl. sebacee, n gl. sebacee, n gl. sebacee, n gl. sebacee, 
O O O O O O O O singură administrare este eficientăsingură administrare este eficientăsingură administrare este eficientăsingură administrare este eficientăsingură administrare este eficientăsingură administrare este eficientăsingură administrare este eficientăsingură administrare este eficientă!!!!!!!!
ExcreExcreExcreExcreExcreExcreExcreExcreŃŃŃŃŃŃŃŃie:ie:ie:ie:ie:ie:ie:ie: fecale, atât fecale, atât fecale, atât fecale, atât fecale, atât fecale, atât fecale, atât fecale, atât biotransformatbiotransformatbiotransformatbiotransformatbiotransformatbiotransformatbiotransformatbiotransformat cât cât cât cât cât cât cât cât şşşşşşşşi i i i i i i i conjugatconjugatconjugatconjugatconjugatconjugatconjugatconjugat
ExcreExcreExcreExcreExcreExcreExcreExcreŃŃŃŃŃŃŃŃia urinarăia urinarăia urinarăia urinarăia urinarăia urinarăia urinarăia urinară restrânsă restrânsă restrânsă restrânsă restrânsă restrânsă restrânsă restrânsă: doar : doar : doar : doar : doar : doar : doar : doar metabolimetabolimetabolimetabolimetabolimetabolimetabolimetaboliŃŃŃŃŃŃŃŃii conjugaii conjugaii conjugaii conjugaii conjugaii conjugaii conjugaii conjugaŃŃŃŃŃŃŃŃi.i.i.i.i.i.i.i.
Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: Toxicitate: considerată micăconsiderată micăconsiderată micăconsiderată micăconsiderată micăconsiderată micăconsiderată micăconsiderată mică. . 
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Fenilpirazoli recenFenilpirazoli recenFenilpirazoli recenFenilpirazoli recenFenilpirazoli recenFenilpirazoli recenFenilpirazoli recenFenilpirazoli recenŃŃŃŃŃŃŃŃi:i:i:i:i:i:i:i:
-- AcetoprolulAcetoprolulAcetoprolulAcetoprolulAcetoprolulAcetoprolulAcetoprolulAcetoprolul

-- EtiprolulEtiprolulEtiprolulEtiprolulEtiprolulEtiprolulEtiprolulEtiprolul

-- PyrafluprolulPyrafluprolulPyrafluprolulPyrafluprolulPyrafluprolulPyrafluprolulPyrafluprolulPyrafluprolul

Alte structuri cunoscute:Alte structuri cunoscute:Alte structuri cunoscute:Alte structuri cunoscute:Alte structuri cunoscute:Alte structuri cunoscute:Alte structuri cunoscute:Alte structuri cunoscute:
�� Pyraclofosul Pyraclofosul Pyraclofosul Pyraclofosul Pyraclofosul Pyraclofosul Pyraclofosul Pyraclofosul 

�� PyriprolulPyriprolulPyriprolulPyriprolulPyriprolulPyriprolulPyriprolulPyriprolul

�� Tebufenpyradul Tebufenpyradul Tebufenpyradul Tebufenpyradul Tebufenpyradul Tebufenpyradul Tebufenpyradul Tebufenpyradul 

�� Tolfenpyradul Tolfenpyradul Tolfenpyradul Tolfenpyradul Tolfenpyradul Tolfenpyradul Tolfenpyradul Tolfenpyradul 

�� VaniliprolulVaniliprolulVaniliprolulVaniliprolulVaniliprolulVaniliprolulVaniliprolulVaniliprolul
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Structuri acaricide noi Structuri acaricide noi Structuri acaricide noi Structuri acaricide noi 
(Sinteză Cristina)

Acequinocyl; Amidoflumet; Bifenazate; CrotamitonAcaricide orfane (neclasificate)

Chloromethiuron; DiafenthiuronThioureici

SpirodiclofenCompuşii acidului tetronic

Clofentezine; DiflovidazinTetrazine

PropargiteEsteri sulfiţi

Chinomethionat; ThioquinoxQuinoxalinice

ChlorfenapyrPirolice

PyrimidifenPirimidinaminice

SubstanţaGrupa structurală
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ConcluziiConcluziiConcluziiConcluziiConcluziiConcluziiConcluziiConcluzii
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Terapia internăTerapia internăTerapia internăTerapia internăTerapia internăTerapia internăTerapia internăTerapia internă::::::::

-- dietădietădietădietădietădietădietădietă,,,,,,,,
-- cântărirea animaluluicântărirea animaluluicântărirea animaluluicântărirea animaluluicântărirea animaluluicântărirea animaluluicântărirea animaluluicântărirea animalului,,,,,,,,
-- se cântărese cântărese cântărese cântărese cântărese cântărese cântărese cântăreşşşşşşşştetetetetetetete animalul animalul animalul animalul animalul animalul animalul animalul cel mai greucel mai greucel mai greucel mai greucel mai greucel mai greucel mai greucel mai greu din turmă din turmă din turmă din turmă din turmă din turmă din turmă din turmă........
-- pe turme mari pe turme mari pe turme mari pe turme mari pe turme mari pe turme mari pe turme mari pe turme mari, s, s, s, s, s, s, s, se realizează un e realizează un e realizează un e realizează un e realizează un e realizează un e realizează un e realizează un lot de probălot de probălot de probălot de probălot de probălot de probălot de probălot de probă........
-- brânza brânza brânza brânza brânza brânza brânza brânza nu fermenteazănu fermenteazănu fermenteazănu fermenteazănu fermenteazănu fermenteazănu fermenteazănu fermentează îîîîîîîîn cazul benzimidazolicelor.n cazul benzimidazolicelor.n cazul benzimidazolicelor.n cazul benzimidazolicelor.n cazul benzimidazolicelor.n cazul benzimidazolicelor.n cazul benzimidazolicelor.n cazul benzimidazolicelor.

-- îîîîîîîîn cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul n cazul IvomeculuiIvomeculuiIvomeculuiIvomeculuiIvomeculuiIvomeculuiIvomeculuiIvomecului atenatenatenatenatenatenatenatenŃŃŃŃŃŃŃŃieieieieieieieie la câine la câine la câine la câine la câine la câine la câine la câine şşşşşşşşi cai!i cai!i cai!i cai!i cai!i cai!i cai!i cai!
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Terapia externăTerapia externăTerapia externăTerapia externăTerapia externăTerapia externăTerapia externăTerapia externă::::::::

-- volumul de apăvolumul de apăvolumul de apăvolumul de apăvolumul de apăvolumul de apăvolumul de apăvolumul de apă pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru îîîîîîîîmbăieri mbăieri mbăieri mbăieri mbăieri mbăieri mbăieri mbăieri trebuie trebuie trebuie trebuie trebuie trebuie trebuie trebuie şşşşşşşştiuttiuttiuttiuttiuttiuttiuttiut cu exactitate,cu exactitate,cu exactitate,cu exactitate,cu exactitate,cu exactitate,cu exactitate,cu exactitate,
-- se face o se face o se face o se face o se face o se face o se face o se face o probă pe animaleprobă pe animaleprobă pe animaleprobă pe animaleprobă pe animaleprobă pe animaleprobă pe animaleprobă pe animale ((((((((cele mai slabecele mai slabecele mai slabecele mai slabecele mai slabecele mai slabecele mai slabecele mai slabe),),),),),),),),
-- după după după după după după după după îîîîîîîîmbăierimbăierimbăierimbăierimbăierimbăierimbăierimbăieri, animalele , animalele , animalele , animalele , animalele , animalele , animalele , animalele nu se nu se nu se nu se nu se nu se nu se nu se ŃŃŃŃŃŃŃŃinininininininin la soarela soarela soarela soarela soarela soarela soarela soare sau sau sau sau sau sau sau sau curencurencurencurencurencurencurencurenŃŃŃŃŃŃŃŃi de aer.i de aer.i de aer.i de aer.i de aer.i de aer.i de aer.i de aer.
-- apa de completareapa de completareapa de completareapa de completareapa de completareapa de completareapa de completareapa de completare pt pt pt pt pt pt pt pt. . . . . . . . băi e mai concentrată decât cea inibăi e mai concentrată decât cea inibăi e mai concentrată decât cea inibăi e mai concentrată decât cea inibăi e mai concentrată decât cea inibăi e mai concentrată decât cea inibăi e mai concentrată decât cea inibăi e mai concentrată decât cea iniŃŃŃŃŃŃŃŃialăialăialăialăialăialăialăială. . . . . . . . 
-- la la la la la la la la câinecâinecâinecâinecâinecâinecâinecâine şşşşşşşşi i i i i i i i pisică pisică pisică pisică pisică pisică pisică pisică există zgărzi antipurici diferiteexistă zgărzi antipurici diferiteexistă zgărzi antipurici diferiteexistă zgărzi antipurici diferiteexistă zgărzi antipurici diferiteexistă zgărzi antipurici diferiteexistă zgărzi antipurici diferiteexistă zgărzi antipurici diferite........
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Image source: http://www.zooplus.es/bilder/1/109211_karlie_hundespielzeu_1.jpg

VăVă mulmulțțumesc umesc pt.pt. atenatențție!ie!


