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Materiale şi metode 

Cercetările in vivo au fost realizate în februarie 
2004 pe cabaline provenite din localitatea Ilva 
Mare, judeŃul BistriŃa-Năsăud, pe un efectiv de 
10 cabaline care a fost divizat în două loturi 
omogene.  

Primul lot a fost format din 5 cabaline cu vârsta 
cuprinsă între 1 - 9 ani a fost tratat cu 
mebendazol, în doză de 10 mg/kgcorp. 
Mebendazolul nu a mai fost folosit anterior în 
tratamentul acestor cabaline.  

Al doilea lot, format tot din 5 cabaline cu vârsta 
cuprinsă între   6 luni - 8 ani a fost tratat cu 
albendazol. Acest tratament a fost efectuat de 
către proprietari fără recomandarea şi consultarea 
medicului veterinar, folosindu-se o doză de 
25mg/kgcorp, în timp ce doza recomandată este 
de maxim 10mg/kgcorp.  

Caii din ambele loturi au beneficiat de tratamente 
antihelmintice cu albendazol, bianual, începând  
din anul 1999. De la caii incluşi în acest 
experiment au fost prelevate probe de fecale, 
ante-terapeutic, şi la 7, 14, 21, 28 zile post-
terapeutic. Probele de fecale au fost prelucrate 
prin metodele McMaster şi Stoll adaptată pentru 
coproculturi.    

Pentru stabilirea valorii terapeutice şi depistarea 
fenomenului de chimiorezistenŃă faŃă de 
mebendazol şi albendazol in vivo, probele de 
fecale individualizate provenite de la două loturi 
de cabaline au fost prelucrate prin următoarele 
metode coproparazitologice: 

1. Metoda McMaster  
2. Efectuarea de coproculturi  

3. Metoda Stoll (adaptată) - pentru 
larvohelmintoscopie cantitativă 

4. Testul reducerii ouălor din fecale (FECRT)     

Testul reducerii ouălor din fecale (FECRT) 

Principiul metodei. Testul reducerii ouălor din 
fecale (FECRT) presupune tratamentul 
animalelor infectate pe cale naturală şi poate fi 
utilizat la rumegătoare, cai şi porci, folosind 
toate tipurile de antihelmintice cu aplicabilitate 
pentru toate speciile de nematozi ale căror ouă 
sunt eliminate prin fecale. Testul furnizează o 
estimare a eficacităŃii antihelmintice comparând 
numărul de ouă coproeliminate înainte şi după 
tratament. Numărarea ouălor provenind de la un 
grup de animale netratate oferă o măsură a 
modificărilor care pot surveni în timpul perioadei 
de testare (Johansen, 1989; Coles, 1990). 

Materiale necesare: fecale (3g), apă, pahar 
Berzelius, omogenizator, perle de sticlă, site, 
tuburi pentru centrifugă, centrifugă, pipete, 
soluŃie saturată de clorură de sodiu cameră Mc 
Master şi microscop. 

Tehnica de lucru. Se foloseşte metoda Mc 
Master modificată (Coles şi colab, 1992).  

� Se cântăresc 3 g de fecale ce se pun într-un 
pahar Berzelius şi se adaugă 42 ml de apă, 
lăsând să se înmoaie timp de o oră. 

� Se omogenizează cu ajutorul unui agitator de 
laborator până ce se produce o dispersie 
uniformă a materilor fecale. 

� Se filtrează dispersia într-un vas, printr-o sită 
cu 100 de ochiuri (cu apertura de 0,15 mm) 
şi 20 cm diametru. 
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� Se omogenizează lichidul obŃinut, după care 
se trec 15 ml într-un tub de centrifugă de 17 
ml. Se centrifughează 2 minute la 3000 rpm. 
după  care se aspiră  supernatantul. 

� Se agită tubul pentru a dispersa sedimentul, 
se adaugă soluŃie saturată de clorură de sodiu 
până ce se obŃine acelaşi volum de 15 ml. Se 
răstoarnă tubul de 5 sau 6 ori, după care cu o 
pipetă Pasteur se  umple o cameră a lamei 
Mc Master. Se agită din nou şi se umple o a 
doua cameră. 

� Folosind obiectivul 40x se numără toate 
ouăle din cele două camere (volumul total 

fiind de 0,3 ml). Se înmulŃeşte numărul de 
ouă cu 50 pentru a obŃine numărul de OPG 
din proba de fecale. 

Interpretare statistică 

Interpretarea statistică a chimiorezistenŃei vis-a-
vis de rezultatele obŃinute a fost efectuată pe baza 
unei metodologii recunoscută şi aplicată în toate 
Ńările, pentru benzimidazoli şi lactone 
macrociclice, iar în Australia şi pentru levamisol 
(Coles şi colab., 1992, King şi colab., 1990).  

 
 

Calcularea mediei aritmetice (X) 
Această medie aritmetică a numărului de ouă per gram de fecale de la toŃi indivizii luaŃi în 

studiu,  oferă o bună estimare a numărului de ouă produse de helminŃi şi are avantajul unei aprecieri 
conservative a eficacităŃii antihelmintice. Formula după care se calculează media aritmetică este:  
 

X = Σ Xij  / ni 

 
în care:  Σ  - suma 

X ij - nr. OPG sau LPG eliminate de un individ într-o anumită etapă de studiu 
ni - numărul total al indivizilor dintr-un lot 

 
Reducerea procentuală 
Se calculează după formula:           

R = 100(1 - Xt / Xc) 
unde: t - reprezintă numărul de ouă la diferite intervale de timp după tratament 

c -  este totalul de ouă la numărătoarea de control. 
X t - media OPG sau LPG după tratament 
Xc - media OPG sau LPG la numărătoarea de control (anteterapeutic)  

 
Limita superioară şi inferioar ă a intervalului de încredere 95% 
Se calculează pe baza variaŃiei numărătorii şi a variaŃiei regresiei conform calculelor statistice 

(Coles şi colab., 1992). 
 
VariaŃia numărătorii:    Si

2 = [Σ Xij
2 - (Σ Xij )

2 /  ni ] / (ni - 1) 
 
VariaŃia regresiei:        Y2 = St

2 / nt Xt
2 + Sc

2 / nc Xc
2 

                unde :  t  =  lot tratat şi  c  =  lot control 
 

 Limita superioară a intervalului de încredere:   
              100 [ 1 - Xt / Xc exp ( - 2,048 √ Y2) ] 
 

Limita inferioară a intervalului de încredere:   
              100 [ 1 - Xt / Xc exp ( + 2,048 √ Y2) ] 

 
RezistenŃa este prezentă dacă reducerea procentuală este mai mică de 95% şi dacă intervalul de 

încredere de 95% este sub 90%. Dacă cel puŃin unul din cele două criterii este îndeplinit se suspectează 
rezistenŃă (Coles şi colab., 1992). 
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Rezultate şi discuŃii 

Strongilii sunt cei mai importanŃi paraziŃi ai 
ecvinelor care sunt diagnosticaŃi în întreaga lume 
(Lyons şi colab., 1999). Strongilii mari şi mici 
pot cauza boli cu evoluŃie acută sau subclinică 
caracterizate printr-o scădere a performanŃelor 
fizice, a ratei de creştere şi dezvoltare, pierderea 
părului şi sindrom de colică (Uhlinger, 1992; 
Suteu şi Cozma, 1998; Cohen şi colab., 1999). 
Tot aceşti paraziŃi pot să cauzeze forme severe de 
bolală caracterizate prim pierderi masive în 
greutate şi diaree cronică (Love şi colab., 1999). 

Dacă un tratament antihelmintic eficient reduce 
OPG la zero, aceasta va fi doar o situaŃie 
temporară, în cele din urmă va reîncepe 
eliminarea de ouă odată cu repopularea 
lumenului de către noii adulŃi de cyathostoma 
sau revenirea larvelor de strongili mari în 
biotopul caracteristic, după încheierea perioadei 
de migraŃie (Bauer şi colab., 1986). 

Rezultatele cu privire la eficacitatea terapeutică a 
mebendazolului şi albendazolului în 
strongilidoze la cabaline, sunt redate în tabelul  
1.  

In cazul lotului tratat cu mebendazol, se observă 
reapariŃia la 21 de zile post-terapeutic a ouălor în 
fecale, dar ne-eclozionabile datorită 
tratamentului efectuat. La 28 de zile post 
terapeutic, la unul dintre subiecŃi apar şi ouă 
viabile, aspecte puse în evidenŃă prin efectuarea 
de coproculturi. 

La lotul tratat cu albendazol, perioada de 
reapariŃie a ouălor este de 14 zile post-terapeutic, 

însă se întâlneşte aceeaşi situaŃie, ouăle fiind 
neeclozionabile.  Primele ouă eclozionabile apar 
la 21 de zile, numărul lor crescând semnificativ 
la 28 de zile post-tratament (figura 1. şi 2.). 

Indiferent de substanŃa antihelmintică utilizată în 
terapie, larvele identificate din coproculturi 
aparŃin în proporŃie de 91% subfamiliei 
Cyathostoma spp.  

Pe baza rezultatelor obtinute, în cadrul unui 
program judicios de combatere a helmintozelor 
la cabaline, odată cu monitorizarea perioadei de 
reapariŃie a ouălor, se recomandă şi efectuarea de 
coproculturi. Aceasta are rolul de a determina cu 
precizie momentul eliminării post-terapeutice a 
primelor ouă viabile, respectiv eclozionabile.  Cu 
cât ouăle eclozionabile apar mai târziu, cu atât 
protecŃia oferită de produsul antihelmintic este 
mai eficientă, indiferent de momentul reapariŃiei 
primelor ouă în fecale (Davies şi Schwalbach, 
2000; Kivipelto şi Asquith, 1994). 

In urma prelucrării datelor au fost obŃinute 
următoarele rezultate statistice redate în tabelul  
2.  

In urma analizei datelor din figurile 3. şi 4., în 
cazul mebendazolului se observă că valorile sunt 
superioare atât limitei critice a reducerii 
procentuale de 95%, cât şi valorii etalon a limitei 
de 90% din cadrul intervalului de încredere.  
Aceste aspecte indică lipsa existenŃei 
fenomenelor de chimiorezistenŃă la mebendazol. 
La lotul tratat cu albendazol, atât valoarea 
reducerii procentuale cât şi limitele intervalului 
de încredere 95%, indică susceptibilitatea 
instalării fenomenelor de chimiorezistenŃă.  
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Tabelul 1 
Valorile OPG (McMaster) şi LPG (coprocultură şi Stoll) la loturile tratate cu mebendazol şi albendazol, ante-

terapeutic, şi la 7, 14, 21, 28 zile post-terapeutic din localitatea Ilva Mare 
 

Varsta OPG LPG OPG LPG OPG LPG OPG LPG OPG LPG Nr  
  Sex AT AT PT 7 PT 7 PT 14 PT 14 PT 21 PT 21 PT 28 PT 28 

Lot nr. 1 -  MEBENDAZOL 

1 7 - F 2800 12200 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 9 - F 700 3000 0 0 0 0 0 0 100 100 

3 9 - M 600 5100 0 0 0 0 100 0 0 0 

4 4 - M 3600 9100 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 1 - F 2400 6600 0 0 0 0 0 0 100 0 

MEDIE 2020 7200 0 0 0 0 20 0 40 20 

Lot nr. 2 -  ALBENDAZOL 

1 5 - M 3000 7400 0 0 0 0 100 0 100 200 

2 5 - M 2800 5800 0 0 0 0 0 0 100 0 

3 1 - F 500 1300 0 0 0 0 100 0 200 100 

4 1/2 - M 800 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 8 - F 1200 3600 0 0 100 0 100 100 200 100 

MEDIE 1660 4360 0 0 20 0 60 20 120 80 
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Figura 1 
Dinamica mediei a coproeliminărilor (OPG) post-terapeutice a ouălor de strongili 

la cabalinele din localitatea Ilva Mare 
 



 93 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

LP
G

Mebendazol 0 0 0 20

Albendazol 0 0 20 80

PT 7 PT 14 PT 21 PT 28

 
Figura 2 

Dinamica mediei post-terapeutice a larvelor de strongili (LPG) la cabalinele din localitatea Ilva Mare 
 

Tabelul 2 
Valorile reducerii procentuale şi limitele intervalului de încredere 95% obŃinute în urma tratamentului cu 

mebendazol şi albendazol la cabalinele din localitatea Ilva Mare 
 

 Mebendazol Albendazol 

PT 7 PT 14 PT 21 PT 28 PT 7 PT 14 PT 21 PT 28 
P T 

% % % % % % % % 

R P 100 100 99 98 100 98 96 92 

L S  - - 100 100 - 100 99 97 

L I  - - 92 92 - 90 90 82 

PT = Post-terapeutic; RP = reducerea procentuală; LS = Limita superioară a intervalului de încredere; 
LI = Limita inferioară a intervalului de încredere 
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Figura 3 
Reducerea procentuală (RP) a numărului de ouă obŃinută post-terapeutic la cabalinele din localitatea Ilva Mare 
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Figura 4 
Valorile limitei superioare şi inferioare a intervalului de încredere 95% la cabalinele din localitatea Ilva Mare 

(L 90 = valoare etalon a intervalului de încredere 95%; LS = Limită superioară; LI = limita inferioară; 
M = Mebendazol; A = Albendazol) 

 
 
 
 
Concluzii 

Cercetările realizate în februarie 2004 pe 
cabaline provenite din localitatea Ilva Mare, 
judeŃul BistriŃa-Năsăud, în direcŃia evidenŃierii 
fenomenului de chimiorezistenŃă a 
strongilidozelor de la albendazol şi mebendazol, 
au relevat faptul că: 

1. apariŃia fenomenului de chimiorezistenŃă a 
strongililor la albendazol, înregistrându-se 
la 28 de zile post-terapeutic un OPG mediu 
de 120 şi un LPG de 80, valoarea reducerii 
procentuale fiind de 92%, iar intervalul de 
încredere de 95% fiind de 82%; 

2. In cazul testării mebendazolului, la 28 de 
zile post-tratament valoarea medie a OPG a 
fost de 40 şi LPG de 20, valoarea reducerii 
procentuale fiind de 98%, iar intervalul de 
încredere de 95% fiind de 97%, fapt ce 
indică lipsa fenomenelor de 
chimiorezistenŃă a strongililor la acest  
derivat benzimidazolic. 

 

SUMMARY 

In vivo testing of horses strongyles 
resistance at albendazole and 
mebendazole 

The investigations were made in February 
2004 on horses from Ilva Mare locality, 
BistriŃa-Năsăud county, in order to highlight 
the strongylidosis resistance to albendazole 
and mebendazole.  In this locality the 
albendazole is used since 1999 for the 
treatment of helminthosis in horses twice a 
year. The doses are usually much higher 
than the therapeutic ones.  

The FECRT tests demonstrated the 
occurrence of strongylidosis resistance to 
albendazole. 28 days post therapy, the 
mean EPG was 120 and the LPG was 80, 
the value of the percentage reduction being 
92%, and the confidence interval of 95% 
being 82%. For mebendazole, 28 days post 
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therapy, the mean value of EPG was 40 and 
the LPG was 20, the percentage reduction 
being 98%, and the confidence interval of 
95% being 97%. In conclusion, we can 

affirm that, in this particular situation, 
mebendazole represents a viable alternative 
for the treatment of helminthosis in horses 
from Ilva Mare locality.  
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