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Introducere 

Introducerea avermectinelor, lactone 

macrociclice, a constituit o reală revoluţionare în 

terapia antiparazitară. Argumentul constă în 

dozajul foarte mic (0,2-0,5 mg/kg masă 

corporală), cât şi în spectrul terapeutic foarte 

larg, extins asupra nematodelor, arahnoidelor şi 

insectelor (Şuteu, 1995). Ivermectina injectabilă, 

în doză de 0,2 mg/kg corp, administrată 

subcutanat este indicată în tratamentul şi 

controlul nematodozelor gastrointestinale şi 

pulmonare, a estrozei şi râilor la ovine 

(Campbell, 1989). Toxicitatea, ca cel mai 

important aspect al oricărui medicament, trebuie 

bine cunoscută, iar din acest punct de vedere, se 

consideră că avermectinele sunt bine tolerate de 

animale şi dozajul terapeutic nu determină 

fenomene toxice (Anderson et al, 1982). 

Prezenta lucrare are ca obiectiv evaluarea 

acţiunii produsului BIOMEC (Bioveta),  ce 

conţine ivermectină, în tratamentul  unor endo- şi 

ectoparazitoze la rumegătoare şi suine . 

Materiale şi metode 

Testările au fost efectuate pe animale, proprietate 

particulară, provenite din comuna Tureni, judeţul 

Cluj. Animalele au fost lotizate, astfel: 

a) BOVINE: 40 animale (tineret) 

Lotul 1 – experimental, tratat cu BIOMEC - 30 

viţei  

Lotul 2 – martor negativ (netratat) – 10 viţei  

b) OVINE: 100 animale (tineret şi adulte) 

Lotul 1 – experimental, tratat cu BIOMEC - 80 

ovine (40 adulte; 40 tineret) 

Lotul 2 – martor negativ (netratat) – 20 ovine 

c) SUINE: 40 animale (tineret şi adulte) 

Lotul 1 – experimental, tratat cu BIOMEC – 30 

suine 

Lotul 2 – martor negativ (netratat) – 10 suine 

Schema de tratament 

 Bovine: BIOMEC  în doză de 1 ml/50 

kg greutate corporală (0,2 mg/kg), s.c. 

 Ovine: BIOMEC în doză de 1 ml/50 kg 

greutate corporală (0,2 mg/kg), s.c 

 Suine: BIOMEC în doză de 1 ml/33 kg 

greutate corporală (0,3 mg/kg), s.c. 

Înainte de  aplicarea tratamentului şi la  14 zile 

post-terapeutic au fost efectuate următoarele 

examene: 

 Examene clinice prin sondaj – 

randomizat.  

 Examene coproparazitologice 

complete: ovohelmintoscopice, 

larvohelmintoscopice, la animalele 

din fiecare lot.  

 Examene directe pentru 

diagnosticarea ectoparazitozelor la 

animalele din fiecare lot.  

 Determinarea parametrilor 

hematologici: eritrocite, leucocite 

totale,  formula leucocitară. 

Lotul tratat a fost supravegheat clinic: stare 

generală, apetit, reacţii locale, comparativ cu 

lotul martor. 
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Testele paraclinice au fost efectuate în 

laboratoarele disciplinei de Parazitologie din 

cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-

Napoca. 

Rezultate şi discuţii 

A. BOVINE 

Prin examene clinice, la 50% dintre viţei s-au 

evidenţiat leziuni de dermatită/dermatoză 

crustoasă pruriginoasă în regiunile cefalică, 

cervicală, dorsală şi lombară. Animalele au 

prezentat inapetenţă, prurit cu grataj, slăbire.  

În urma examenelor macroscopice s-a evidenţiat 

ectoparazitismul cu păduchi hematopini 

(Haematopinus eurysternus) la 80% şi cu 

păduchi malofagi (Bovicola bovis) la 60 % dintre 

animale. 

La bovinele din loturile experimentale, examenul 

coproparazitologic efectuat ante-terapeutic, a 

evidenţiat infestaţii cu paraziţi din genurile: 

Eimeria, Dicrocoelium, şi strongili digestivi. La 

lotul 1 tratat cu Biomec extensivitatea 

infestaţiilor a fost următoarea: Eimeria spp. 20%, 

Dicrocoelium lanceolatum 20%, strongili 

digestivi 80%. La lotul martor - II, extensivitatea 

infestaţiilor a fost asemănătoare (Tabel 1). 

 
Tabel 1 

Situaţia endoparazitismului la loturile de bovine, ante-terapeutic 

 

Metoda McMaster Sedimentare Baermann 

Lot Eimeria spp. (Tricho)Strongili digestivi D. lanceolatum - 

E (%) I  (OPG) E (%) I  (OPG) E (%) I - 

LOT tratat 20 500 80 800 20 + - 

LOT martor 10 450 70 900 40 + - 

E % = extensivitatea; E = nr. probe pozitive/nr. total probe x 100 

I ( opg )= intensivitatea; OPG = ouă/gram fecale x 100 

 

 

La controlul post-terapeutic, la 14 zile după 

aplicarea terapiei s-a observat dispariţia 

insectelor din genul Haematopinus şi diminuarea 

extensivităţii parazitismului cu păduchi malofagi 

(de la 60% A.T. la 20% P.T.). După Cosoroabă 

(2000) administrarea ivermectinei în doză de 0,2 

mg/kg mc, are rezultate excelente în 

hematopinidoză la bovine. În malofagoză 

avermectinele nu par a fi eficiente datorită 

modului de nutriţie a malofagilor, care împiedică 

ingerarea de cantităţi suficiente prin intermediul 

fanerelor şi celulelor descuamate (Şuteu şi 

Cozma, 1998).  

În urma examenului coproparazitologic efectuat 

la 14 zile post terapeutic, s-a observat dispariţia 

parazitismului cu (tricho)strongili digestivi. 

Eficacitatea terapeutică a ivermectinei în 

administrarea s.c. este foarte ridicată, de 90-

100%, asupra infestaţiilor cu trichostrongilide, 

Oesophagostomum spp., Dictyocaulus viviparus 

şi Parafilaria bovicola. Acţionează atât asupra 

adulţilor, cât şi asupra formelor larvare, sau a 

varietăţilor de populaţii rezistente la alte 

preparate antiparazitare. Cel mai rezistent este 

Nematodirus helvetianus forma adultă, asupra 

căruia eficacitatea este de 82% (Stewart et al, 

1992). Extensivitatea infestaţia cu Eimeria spp. 

şi Dicrocoelium lanceolatum s-a menţinut la 

valori apropiate cu cele ante-terapeutice (Tabel 

2). 

 
Tabel 2 

Situaţia endoparazitismului la loturile de bovine, post-terapeutic 

 

Metoda McMaster Sedimentare Baermann 

Lot Eimeria spp. (Tricho)Strongili digestivi D. lanceolatum - 

E (%) I  (OPG) E (%) I  (OPG) E (%) I - 

LOT tratat 20 400 0 0 20 + - 

LOT 

martor 

10 500 70 800 30 + - 

E % = extensivitatea; E = nr. probe pozitive/nr. total probe x 100 

I ( opg )= intensivitatea; OPG = ouă/gram fecale x 100 
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Prin examen clinic, s-a constatat la 14 zile, la 

viţeii din lotul tratat, tendinţa de vindecare a 

leziunilor, tradusă prin detaşarea cu uşurinţă a 

crustelor şi recăpătarea elasticităţii pielii. 

Pe parcursul perioadei experimentale, lotul 

martor netratat a prezentat leziuni de dermatoză 

crustoasă, cu localizare şi extindere diferită, iar 

nivelurile infestaţiilor  păduchi hematopini şi 

malofagi  au fost ridicate (60-90%). 

Urmărind variaţiile parametrilor hematologici  la 

lotul tratat se observă o creştere a mediei 

eritrocitelor de la 8,65 ± 2,345 T/l la 9,69 ± 

1,874 T/l, post terapeutic. Aspecte asemănătoare 

se observă şi în cazul leucocitelor totale 

(5,89±2,324 la 7,01±2,437 G/l). In cazul 

formulei leucocitare se constată creşterea 

numărului de limfocite şi neutrofile, în timp ce 

eozinofilele înregistrază o scădere marcantă 

(Tabel 3). 

 
Tabel 3 

Valorile mediei şi deviaţiei standard ale parametrilor hematologici, la bovine din lotul tratat şi martor 

(ante- şi post-terapeutic) 

 

ANTE-TERAPEUTIC 

 Eritrocite 

(T/l) 

Leucocite 

totale (G/l) 

FORMULA LEUCOCITARĂ (%) 

L N E M B 

LOT TRATAT 

Media 8,65 5,89 53,6 35 9,5 1,7 0 

Dev. st.  ± 2,345 ± 2,324 ± 3,245 ± 3,269 ± 2,127 ± 0,841 0 

LOT MARTOR 

Media 9,76 6,53 58 30 9 3 0 

Dev. st. ± 1,996 ± 1,786 ± 4,329 ± 4,351 ± 3,567 ± 1,364 0 

POST-TERAPEUTIC 

 Eritrocite 

(T/l) 

Leucocite 

totale (G/l) 

FORMULA LEUCOCITARĂ (%) 

L N E M B 

LOT TRATAT 

Media 9,69 7,01 51,6 43,6 3,2 1,6 0 

Dev. st. ± 1,874 ± 2,437 ± 2,422 ± 2,345 ± 1,814 ± 0,638 0 

LOT MARTOR 

Media 8,893 8,12 49,9 40,7 6,7 2,5 0 

Dev. st. ± 1,083 ± 1,539 ± 1,943 ± 1,888 ± 1,623 ± 0,734 0 

 

 

B. OVINE 

La examenul clinic efectuat ante-terapeutic 50% 

din ovine prezentau leziuni de dermatoză 

crustoasă, cu tendinţă de generalizare; prin 

examen microscopic al materialului obţinut prin 

raclaj au fost puşi în evidenţă acarieni din genul 

Psoroptes ( Psoroptes ovis).  La recontrol (14 

zile post-terapeutic) s-a observat dispariţia 

crustelor, absenţa reflexului psoric, iar la 

examenul microscopic nu a fost evidenţiată nici 

o formă evolutivă a parazitului. Avermectinele 

administrate s.c. în doză de 0,1-0,3 mg/kg mc, au 

eficacitate de 98-100% în 6-30 zile, cu avantajul 

aplicabilităţii în orice anotimp şi a spectrului larg 

antiparazitar (Şuteu şi Dulceanu, 2001). 

La ovinele din loturile experimentale, examenul 

coproparazitologic efectuat ante-terapeutic, a 

relevat infestaţii asociate cu paraziţi din genurile: 

Eimeria, Dicrocoelium, strongili digestivi şi 

pulmonari. La lotul I, tratat cu Biomec valorile 

procentuale ale infestaţiilor, s-au prezentat astfel 

: Eimeria spp. 40%, strongili digestivi 60%, 

strongili pulmonari 40%,  Dicrocoelium 

lanceolatum 100%. Lotul II, martor, a prezentat 

un parazitism asemănător cu lotul tratat, 

nivelurile infestaţiilor fiind apropiate.( Tabel 4). 

Examenul coproparazitologic efectuat la 14 zile, 

post terapeutic, a evidenţiat menţinerea infecţiei 

cu eimerii şi  a infestaţiei cu Dicrocoelium 

lanceolatum şi dispariţia infestaţiilor cu stongili 

digestivi şi pulmonari. Lotul martor a prezentat 

valori procentuale ale extensivităţii asemănătoare 

cu cele constatate la controlul realizat ante-

terapeutic (Tabel 5). Gregory cit. de Şuteu şi 

Cozma (1998) apreciază valoarea ivermectinelor 

în nematodozele pulmonare, la 98%. 
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Examenul hematologic a relevat că numărul 

eritrocitelor, în cazul lotului tratat, a prezentat o 

uşoară creştere (8,81 ± 1,231 la 9,78 ± 2,954 

T/l); iar leucocitele totale au prezentat tendinţă 

de scădere (14,09 ± 2,732 – 12,65 ± 2,894 G/l). 

Elementele formulei leucocitare au suferit 

fluctuaţii reduse, menţionând faptul că în cazul 

eozinofilelor se înregistrează o scădere de la 8,4 

± 7,425% (ante-terapeutic), la 3,4 ± 1,239% 

(post-terapeutic). 

În cazul lotului martor nu s-au constatat 

modificări importante ale parametrilor 

hematologici. 

 

 

 

Tabel 4 

Situaţia endoparazitismului la loturile de ovine, ante-terapeutic 

 

Metoda McMaster Sedimentare Baermann 

Lot Eimeria spp. Strongili digestivi D. lanceolatum Strongili pulmonari 

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

LOT tratat 40 800 60 1200 100 ++ 40 ++ 

LOT 

martor 

10 500 50 1400 100 ++ 50 ++ 

E % = extensivitatea; E = nr. probe pozitive/nr. total probe x 100 

I ( opg )= intensivitatea; OPG = ouă/gram fecale x 100 

  
Tabel 5 

Situaţia endoparazitismului la loturile de ovine, post-terapeutic 

 

Metoda McMaster Sedimentare Baermann 

Lot Eimeria spp. Strongili digestivi D. lanceolatum Strongili pulmonari 

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

LOT tratat 35 400 0 0 100 ++ 0 0 

LOT martor 10 500 60 1200 100 ++ 50 ++ 

E % = extensivitatea; E = nr. probe pozitive/nr. total probe x 100 

I ( opg )= intensivitatea; OPG = ouă/gram fecale x 100 

 
Tabel 6 

Valorile mediei şi deviaţiei standard ale parametrilor hematologici, la ovine din lotul tratat şi martor 

(ante- şi post-terapeutic) 

 

ANTE-TERAPEUTIC 

 Eritrocite 

(T/l) 

Leucocite 

totale (G/l) 

FORMULA LEUCOCITARĂ (%) 

L N E M B 

LOT TRATAT 

Media 8,81 14,09 43,2 52,22 8,4 2,6 0 

Dev. st. ±1,238 ± 2,732 ± 4,785 ± 7,362 ± 7,425 1,245 0 

LOT MARTOR 

Media 8,27 12,52 39,9 58,6 9,2 4 0 

Dev. st. ± 0,968 ± 3,245 ± 8,125 ± 4,895 ± 7,123 ± 0,500 0 

POST-TERAPEUTIC 

 Eritrocite Leucocite 

totale 

FORMULA LEUCOCITARĂ 

L N E M B 

LOT TRATAT 

Media 9,78 12,65 45,5 40,5 3,4 2,4 0 

Dev. st. ± 2,954 ± 2,894 ± 2,761 ± 0,873 ± 1,239 ± 3,871 0 

LOT MARTOR 

Media 8,24 13,09 32,12 57,49 6 2,8 0 

Dev. st. ± 2,95 2,631 ± 3,274 ± 2,108 ± 4,252 1,633 0 
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C. SUINE 

Examenele clinice efectuate la suine au relevat 

prezenţa leziunilor de dermatită/dermatoză 

crustosă însoţite de prurit intens şi grataj, la 60 % 

din efectiv. Prin examenul direct a fost 

confirmată evoluţia hematopinidozei 

(Haematopinus suis), iar prin investigaţii 

coproparazitologice a fost stabilit diagnosticul de 

esofagostomoză şi trichocefaloză (Tabelul 7). 

La controlul efectuat după 14 zile de la aplicarea 

tratamentului nu au fost puse în evidenţă 

coproeliminări de ouă de nematode, de asemenea 

s-a constatat dispariţia infestaţiei cu hematopini. 

In ceea ce priveşte lotul martor, modificările nu 

au fost semnificative (Tabelul 8). Suinele au o 

toleranţă bună la ivermectine, intoxicaţia acută se 

produce la doze de 100 ori mai mari decât cele 

terapeutice (Bownan et al, 1992). Dublarea dozei 

de 0,3 mg/kg m c  şi administrarea repetată, nu 

influenţează performanţele zootehnice la scroafe 

ne/sau gestante şi la vieri  (Eaglesson et al, 

1992). Parent şi Belot (1985) recomandă 

utilizarea ivermectinei în parazitoze asociate la 

suine, cu rezultate bune în scabie, 

hematopinidoză, esofagostomoză, strongiloidoză 

şi eficacitate mai moderată, de circa 80% în 

ascaridoză şi trichuroză. 

 
Tabel 7 

Situaţia endo- şi ectoparazitismului la loturile de suine, ante-terapeutic 

 

 

 
SPECIA DE PARAZIT 

Oesophagostomum dentatum Trichocephalus suis Haematopinus suis 

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

LOT tratat  40 500 60 400 60 + 

LOT martor 30 700 40 300 60 + 

 

Tabel 8 

Situaţia endo- şi ectoparazitismului la loturile de suine, post-terapeutic 

 

 

 
SPECIA DE PARAZIT 

Oesophagostomum dentatum Trichocephalus suis Haematopinus suis 

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

LOT tratat  0 0 0 0 0 0 

LOT martor 30 600 50 500 60 + 

 

 

 

Concluzii 

În urma cercetărilor, privind eficacitatea 

terapeutică a produsului BIOMEC, la 

rumegătoare, s-au concluzionat următoarele: 

- Infestaţiile cu Eimeria spp. şi Dicrocoelium 

lanceolatum au fost prezente atât la controlul 

ante-terapeutic, cât şi la cel post-terapeutic, 

datorită faptului că  ivermectina nu 

acţionează  în aceste parazitoze. 

- În urma controlului post-terapeutic, la 14 zile 

s-a relevat faptul că produsul Biomec are 

eficacitate maximă în tratamentul 

strongilidozelor gastro-intestinale şi 

pulmonare . 

- Eficacitatea produsului în tratamentul 

ectoparazitozelor a fost diferită, maximă în 

hematopinidoză (Haematopinus euristernus) 

şi râia psoroptică (Psoroptes ovis), în timp ce 

în cazul malofagozei (Bovicola bovis) a fost 

înregistrată o diminuare a gradului de 

infestare (de la 60% A.T. la 20% P.T.).  

La suine, cercetările intreprinse în direcţia 

stabilirii efectului terapeutic al produsului 

BIOMEC, au relevat faptul că, la controlul 

efectuat după 14 zile de la aplicarea 

tratamentului nu au fost puse în evidenţă 

coproeliminări de ouă de nematode 

(Oesophagostomum dentatum, Trichocephalus 

suis), sau infestaţii cu păduchi hematopini 

(Haematopinus suis). 
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SUMMARY 

The value of Biomec 1% (ivermectin) 
(Bioveta) for the therapy of some internal 
and external parasitic diseases in 
ruminants and swine 

The researches performed between 
January-February 2003, on cattle, sheep 
and swine, private property from Cluj county. 
The product was administrated by injecting 
1ml/50 kg body weight (0,2 mg/kg) for cattle 
and sheep and 1 ml/33kg body weigh (0,3 
mg/kg) for swine. 

At the cattle the parasitological ante-
therapeutic exam, revealed the following 
infestations: Eimeria spp. (20%), 
Dicrocoelium lanceolatum (20%), gastro-
intestinal strongyls (80%), Haematopinus 
euristernus (80%) and Bovicola bovis (60%). 

The ante-therapeutic exam at sheep, 
revealed infestations with: Eimeria spp. 
(40%), Dicrocoelium lanceolatum (100%), 
gastro-intestinal strongyls (60%), pulmonary 
strongyls (40%) and Psoroptes ovis (50%). 

In the swine, it was revealed infestations 
with: Oesophagostomum dentatum (40%), 
Trichocephalus suis (60%) and 
Haematopinus suis (60%). 

As a result of the control at 14 days p.t., it 
revealed that the BIOMEC has maximal 
efficacy (100%) in the treatment of  gastro-
intestinal and pulmonary strongylidosis at 
ruminants, in trichocephalosis, 
oesophagostomosis and haematopinidosis 
at ruminants and swine, in psoroptic mange 
of sheep and moderate efficacy in 
malophagosis at cattle. 
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