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Introducere 

Terapia antihelmintică la animalele de companie 

prezintă un domeniu important  pentru cercetare, 

pe de o parte datorită creşterii interesului pentru 

aceste specii, şi pe de altă parte pentru protejarea 

sănătăţii umane. 

În prezent se foloseşte o gamă largă de molecule 

antihelmintice, administrate sub diferite forme, 

iar dintre acestea Praziquantelul prezintă o 

importanţă deosebită datorită eficacităţii 

deosebite a acestuia (Şuteu, 1996). 

Praziquantelul este folosit împotriva cestodelor 

de la câine şi pisică, cu eficacitate crescută 

asupra lui Dipyllidium caninum, dar este activ şi 

asupra cestodelor din familia Taeniidae, unele cu 

o importanţă mai mare din punct de vedere 

zoonotic, ca de exemplu, cele din genul 

Echinococcus (Rausch; Wilson, 1993). 

Prezenta lucrare are ca obiectiv verificarea 

eficacităţii terapeutice a produsului 

PRAZICEST - soluţie injectabilă, în controlul 

cestodelor la  carnivore şi stabilirea toleranţei la 

produs a speciilor tratate. 

Materiale şi metode 

Studiul a fost efectuat în perioada martie-aprilie 

2003, pe un număr de 60 de animale (30 câini şi 

30 pisici) provenite din mediul urban şi rural. 

Animalele au fost infestate natural cu diferiţi 

helminţi şi în ultimele 3 luni nu au mai fost 

tratate cu alt produs, cu acelaşi spectru de 

activitate. 

Materialul medicamentos utilizat a fost 

PRAZICEST – soluţie injectabilă, care are 

următoarea compoziţie: 

 Praziquantel …………......... 56,8 mg 

 Excipient uleios q.s. ad. …...       1 ml 

Principiul activ al acestui produs, Praziquantelul, 

este eficient împotriva cestodelor provocând 

contractura şi ruperea tegumentului paraziţilor, 

urmate de dezintegrarea acestora. Are efect 

tenicid (ovicid, protoscolicid) în special asupra 

lui Echinococcus granulosus şi Taenia 

hydatigena. Praziquantelul este absorbit rapid, 

concentraţia serică terapeutică atingându-se după 

30 minute de la administrare. 

Produsul a fost administrat pe cale s.c. (la pisică) 

şi i.m. (la cîine) în următoarele doze: 

Câini: 

 sub 2,5 kg – 0,3 ml; 

 între 3-5 kg – 0,5 ml; 

 între 5,5-12 kg – 1 ml; 

 peste 12,5 kg – 0,2 ml/2,5 kg greutate 

corporală. 

 Pisici: 

 sub 2,5 kg – 0,2 ml; 

 între 2,5-5 kg – 0,4 ml; 

 peste 5,5 kg – 0,6 ml – doza maximă. 

* terapia s-a efectuat în doză unică. 

Pentru stabilirea tipului de infestaţie, a nivelului 

infestaţiei şi pentru aprecierea eficacităţii 

produsului, s-au folosit următoarele metode de 

lucru: 

- examene ovohelmintoscopice (Willis şi Blagg, 

de sedimentare); 

- examene larvohelmintoscopice (Baermann). 
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Prin calcul statistic s-a apreciat intensivitatea şi 

extensivitatea (%) infestaţiilor parazitare, 

comparându-se profilul endoparazitar ante-

terapeutic cu structura endoparazitară la 7 

respectiv 14 zile, post-terapeutic. 

Procedeul de lucru a cuprins următoarele etape: 

a) Stabilirea tipului infestaţiilor şi a nivelului 

acestora ante-terapeutic, la loturile tratate şi 

martor. 

b)  Administrarea medicamentului, la loturile 

martor, în ziua zero. 

c) Urmărirea toleranţei generale a produsului la 

loturile tratate, prin examene clinice la 1, 7 şi 24 

ore post-terapeutic. Pe întreaga perioadă a 

experimentărilor s-a urmărit starea generală a 

animalelor, apariţia unor fenomene adverse şi 

reacţii secundare. 

d) Urmărirea eliminării formelor parazitare prin 

examene ovo- şi larvohelmintoscopice, executate 

la 7 şi 14 zile de la administrarea produsului. 

Examenele coproparazitologice s-au efectuat 

individual. 

La sfârşitul experimentului animalele din loturile 

martor s-au tratat cu acelaşi produs. 

Rezultate şi discuţii 

a) La câini 

S-au folosit două categorii de câini în cadrul 

lotului tratat (lotul tratat A = câini proveniţi din 

mediul urban; lotul tratat B = câini proveniţi din 

mediul rural).  

Controlul coproscopic ante-terapeutic la lotul 

tratat, a relevat prezenţa următoarelor infestaţii: 

 la lotul tratat A:  Taeniidae – 

extensivitatea (E) = 0% şi intensivitatea 

(I) = -; Toxocara canis (E = 30% şi I = 

++); Ancilostoma/Uncinaria (E = 40% şi 

I = +++); Trichocephalus vulpis (E = 

30% şi I = +); Linguatula serrata (E = 

10% şi I = +); 

 la lotul tratat B: Taeniidae – (E = 30% şi 

I = ++) ; Toxocara canis (E = 40% şi I = 

++); Ancilostoma/Uncinaria (E = 50% şi 

I = ++); Trichocephalus vulpis (E = 40% 

şi I = +).   

Controlul clinic efectuat la 1, 7 şi  24 ore post-

terapeutic nu a relevat prezenţa unor efecte 

secundare sau reacţii adverse, produsul fiind bine 

tolerat de animale, doar în momentul 

administrării s-a înregistrat o durere locală 

moderată, fenomen înregistrat şi de alţi autori, 

dar fără alte manifestări mai  grave (Andersen, 

1981; Kee-Seon, 1988). 

La controlul coproparazitologic efectuat la 7 şi 

14 zile de la aplicarea tratamentului, au fost 

absente coproeliminările cu oncosfere de 

cestode, dar s-au menţinut cele cu  ouă de 

nematode, eficacitatea produsului fiind maximă 

în ce priveşte cestodozele (100%) şi slabă sau 

absentă în cazul nematodozelor (Tabelele 1 şi 2). 

Aceleaşi rezultate au fost obţinute şi de către alţi 

autori (Rausch, 1993; Andersen, 1981). 

Praziquantel-ul administrat injectabil are o 

eficienţă maximă, la aceasta participând şi forma 

de administrare.  

Fluctuaţia valorilor în ce priveşte ouăle de 

nematode trebuie pusă pe seama 

coproeliminărilor intermitente ale paraziţilor, dar 

este evidentă menţinerea infestaţiei cu nematode. 

În ce priveşte neidentificarea de ouă de 

Linguatula la 7 şi 14 zile post-terapeutic, 

explicaţia este dată de localizarea acestui parazit 

cu eliminarea inconstantă a ouălor prin fecale 

(Şuteu, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scientia Parasitologica, 2003, 1-2, 62-67 

 64 

Tabel 1 

Profilul endoparazitar ante- şi post-terapeutic la câinii din lotul A tratat cu PRAZICEST 
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E = extensivitatea; I = intensivitatea; + = infestaţie mică (1-2 ouă per câmp); 

++ = infestaţie medie (2-10 ouă per câmp); +++ = infestaţie mare (peste 10 ouă per câmp). 

n = nr. de animale examinate/tratate.  

 

Tabel 2 

Profilul endoparazitar ante- şi post-terapeutic la câinii din lotul B tratat cu PRAZICEST 
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E = extensivitatea; I = intensivitatea; + = infestaţie mică (1-2 ouă per câmp); 

++ = infestaţie medie (2-10 ouă per câmp); +++ = infestaţie mare (peste 10 ouă per câmp). 

n = nr. de animale examinate/tratate.  

 
Tabel 3 

Profilul endoparazitar, în dinamică, la câinii din lotul martor 
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E = extensivitatea; I = intensivitatea; + = infestaţie mică (1-2 ouă per câmp); 

++ = infestaţie medie (2-10 ouă per câmp); +++ = infestaţie mare (peste 10 ouă per câmp). 

n = nr. de animale examinate/tratate. 
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Profilul endoparazitar la câinii din lotul martor, 

netrataţi (n=10), a fost caracterizat prin prezenţa 

unor infestaţii helmintice asociate: Taeniidae (E 

= 0%, I = -), Toxocara canis (E = 20%, I = +), 

Ancilostoma/Uncinaria (E = 40%, I = +++) şi 

Trichocephalus vulpis (E = 20%, I = +). 

Al doilea control coproscopic, efectuat la 7 zile, 

relevă menţinerea infestaţiilor cu: Toxocara 

canis la aceleaşi valori; cu 

Ancilostoma/Uncinaria, la care extensivitatea a 

crescut la 20%, iar intensivitatea a scăzut la ++ şi 

cu Trichocephalus vulpis, cu o scădere a 

extensivităţii la 10%. 

La 14 zile, infestaţiile s-au menţinut aproape la 

aceleaşi valori, cu revenirea incidenţei la 

Ancilostoma/Uncinaria la valorile de la controlul 

ante-terapeutic (Tabel 3). 

b) La pisici 

În urma  examenului coproparazitologic efectuat 

ante-terapeutic la lotul tratat cu PRAZICEST s-

au pus în evidenţă infestaţii cu: Taeniidae (E = 

10% şi I = +); Toxocara cati (E = 20% şi I = ++); 

Ancilostoma/Uncinaria (E = 30% şi I = +++).  

Controlul clinic efectuat la 1, 7 şi  24 ore post-

terapeutic nu a relevat prezenţa unor efecte 

secundare sau reacţii adverse, produsul fiind bine 

tolerat de animale. 

La controlul coproparazitologic efectuat la 7 zile 

de la aplicarea tratamentului, au fost absente  

coproeliminările cu oncosfere de cestode, dar     

s-au menţinut cele cu ouă de nematode, cu 

scăderea uşoară a I şi E la infestaţia cu 

ancilostomide, eficacitatea produsului fiind 

maximă în ce priveşte cestodozele (100%) şi 

slabă sau absentă în cazul nematodozelor. 

Examenul coproparazitologic efectuat la 14 zile 

de la aplicarea tratamentului a relevat menţinerea  

infestaţiilor existente la 7 zile post-terapeutic 

(Tabel 4). 

Lotul martor a prezentat un parazitism 

asemănător cu lotul tratat, ante-terapeutic, 

nivelul infestaţiilor fiind apropiate. La controlul 

efectuat la 7 şi 14 zile s-au menţinut atât 

infestaţiile cu cestode cât şi cele cu nematode, 

modificările întâlnite nefiind semnificative 

(Tabel 5). 

 

 

 
Tabel 4 

Profilul endoparazitar ante- şi post-terapeutic la pisicile din lotul tratat cu  PRAZICEST 

 

 

CONTROL 

PARAZITUL 

Taeniidae Toxocara cati Ancilostoma/Uncinaria 

E (%) I E (%) I E (%) I 

Ante-terapeutic 

Ziua 0 

(n=10) 

 

10 

 

+ 

 

20 

 

++ 

 

30 

 

+++ 

Post-terapeutic 

7 zile 

(n=10) 

 

0 

 

- 

 

20 

 

++ 

 

20 

 

++ 

Post-terapeutic 

14 zile 

(n=10) 

 

0 

 

- 

 

20 

 

+ 

 

30 

 

++ 

E = extensivitatea; I = intensivitatea; + = infestaţie mică (1-2 ouă per câmp); 

++ = infestaţie medie (2-10 ouă per câmp); +++ = infestaţie mare (peste 10 ouă per câmp). 
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Tabel 5 

Profilul endoparazitar ante- şi post-terapeutic la pisicile din lotul martor 
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E = extensivitatea; I = intensivitatea; + = infestaţie mică (1-2 ouă per câmp); 

++ = infestaţie medie (2-10 ouă per câmp); +++ = infestaţie mare (peste 10 ouă per câmp). 

n = nr. de animale examinate/tratate.  

 

 

Concluzii 

Rezultatele obţinute privind eficacitatea 

terapeutică a produsului PRAZICEST - soluţie 

injectabilă, produs de A&S 

INTERNATIONAL 2000 Filiala Filipeşti 

SRL, ce conţine praziquantel - 56,8 mg, în 

controlul cestodelor la carnivore, au condus la 

următoarele: 

 Administrarea produsului PRAZICEST 

- soluţie injectabilă a fost bine tolerată 

atât la câini cât şi la pisici, neproducând 

modificări generale sau fenomene 

adverse pe perioada observaţiilor. 

 Profilul parazitar al câinilor din loturile 

tratate a relevat ante-terapeutic prezenţa 

infestaţiilor cu: Toxocara canis (E = 

30% şi I = ++); Ancilostoma/Uncinaria 

(E = 40% şi I = +++); Trichocephalus 

vulpis (E = 30% şi I = +); Linguatula 

serrata (E = 10% şi I = +); la lotul tratat 

A, şi cu Taeniidae  (E = 30% şi I = ++); 

Toxocara canis (E = 40% şi I = ++); 

Ancilostoma/Uncinaria (E = 50% şi I = 

++); Trichocephalus vulpis (E = 40% şi I 

= +), la lotul tratat B. 

 În urma controalelor coproparazitologice 

efectuate post-terapeutic, au fost absente  

coproeliminările cu oncosfere de 

cestode, dar s-au menţinut cele cu ouă de 

nematode, eficacitatea produsului fiind 

maximă în ce priveşte cestodozele 

(100%). 

 La lotul martor infestaţiile iniţiale 

reprezentate de: Taeniidae (E = 0%, I = -  

), Toxocara (E = 20%, I = +), 

Ancilostoma/Uncinaria (E = 40%, I = 

+++) şi Trichocephalus vulpis (E = 20%, 

I = +) s-au menţinut pe tot parcursul 

experimentului, modificările fiind 

nesemnificative. 

 La pisici, profilul endoparazitar ante-

terapeutic la lotul tratat a fost următorul: 

Taeniidae  (E = 10% şi I = +); Toxocara 

cati (E = 20% şi I = ++); 

Ancilostoma/Uncinaria (E = 30% şi I = 

+++). 

 După tratament, în urma controalelor 

efectuate la 7 şi 14 zile, s-a observat 

absenţa eliminării oncosferelor de 

cestode, dar cu menţinerea eliminării 

ouălor de nematode. 

 Lotul martor a prezentat un parazitism 

asemănător cu lotul tratat, nivelul 

infestaţiilor fiind apropiate. La controlul 

efectuat la 7 şi 14 zile s-au menţinut atât 

infestaţiile cu cestode cât şi cele cu 

nematode. 
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SUMMARY 

The value of Prazicest (praziquantel) 
(A&S International) in the control of 
helmintosis  in dogs and cats 

The researches performed between March-
April 2003, on 60 animals (30 dogs and 30 
cats), from urban and rural environment. In 
the treat group we used 2 category of dogs 
(group A = dogs from urban environment 
and group B = dogs from rural environment). 
The product was used by injecting it 0,2 
ml/2,5 kg body weigh, s.c. administration. 
The administration of PRAZICEST was well 
tolerated by dogs and cats, no adverse 
phenomenon and no local or general alter 
was noticed during the testing period. 

The parasitological ante-therapeutic profile 
of the dogs, revealed the infestations with: 
Toxocara canis (E=30%, I=++), 

Ancylostoma/Uncinaria (E=10%, I=+++), 
Trichocephalus vulpis (E=30%, I=+), 
Linguatula serrata (E=10%, I=+) to the 
treated lot A and Taenia spp. (E=30%, 
I=++), Toxocara canis (E=40%, I=++), 
Ancylostoma/Uncinaria (E=50%, I=++), 
Trichocephalus vulpis (E=40%, I=+) to the 
treated lot B. 

The endoparasitological profile to the treated 
lot of cats was: Taenia spp. (E=10%, I=+), 
Toxocara cati (E=20%, I=++), Ancylostoma 
tubaeformae (E=30%, I=+++). 

As a result of the post-therapeutic 
coproscopic exams, it was no 
coproeliminations of  oncospheres, but it still 
remains the eliminations of nemathod eggs, 
the efficacy of the  product being maximal 
against cesthodosis (100%). 
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