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Introducere 

În România, benzimidazolii sunt substanŃele 
chimice cele mai utilizate în tratamentul 
endoparazitozelor la animalele domestice, 
datorită faptului că sunt caracterizaŃi de spectru 
de acŃiune şi limit ă de siguranŃă toxică, foarte 
largi. Eficacitatea benzimidazolilor se datorează 
caracteristicilor farmacodinamice şi 
farmacocinetice pe care aceştia le posedă, fiind 
frecvent utilizate, pe plan internaŃional, în 
prevenŃia şi tratamentul antihelmintic la cai 
[Campbell, 1990; Lacey, 1990; McKellar şi 
Scott, 1990; Nueleanu, 2005].  

Thiabendazolul a fost primul antihelmintic 
descoperit şi utilizat în terapia veterinară, în urmă 
cu peste 40 de ani, constituind o etapă foarte 
importantă în dezvoltarea unei game largi de 
medicamente antihelmintice. În acelaşi timp, au 
început să apară şi primele cazuri raportate de 
chimiorezistenŃă. Au fost făcute eforturi 
considerabile pentru a determina mecanismul de 
acŃiune al benzimidazolilor asupra paraziŃilor. 
Tratamentul este mai eficient atunci când se 
administrează doze repetate de benzimidazoli, 
deoarece se prelungeşte astfel perioada de contact 
dintre substanŃă şi parazit [Bowman, 1995]. 

Din familia benzimidazolilor cei mai frecvenŃi 
utilizaŃi în terapie sunt: thiabendazolul, 
cambendazolul, parabendazolul, mebendazolul, 
fenbendazolul, oxfendazolul, oxibendazolul, 
albendazolul, albendazolul sulfoxid, thiofanatul, 
febantelul, netobimin şi triclabendazolul. Din 
această categorie, febantelul, thiofanatul şi 
netobiminul există în formă de probenzimidazoli, 
deoarece ei sunt metabolizaŃi în organismul 
animal, fiind transformaŃi în benzimidazoli cu 
activitate endoparazitară.  

Până în prezent, din punct de vedere fiziologic, 
modul de acŃiune al antihelminticelor nu este pe 
deplin elucidat. În schimb mecanismul biochimic 
se explică prin faptul că paraziŃii trebuie să 
ingere activ substanŃa antihelmintică, care este 
necesar să treacă prin tubul digestiv al acestora. 
În acest fel este afectată integritatea celulelor 
parazitului (structură şi/sau metabolism), 
coordonarea neuromusculară sau mecanismele de 
protecŃie împotriva imunităŃii gazdei. Toate 
acestea determină, în final, paralizia, înfometarea 
şi expulzarea parazitului din organismul gazdă. 
Benzimidazolii şi probenzimidazolii acŃionează 
în special prin inhibarea polimerizării tubulinei, 
dar au fost observate şi alte efecte cum ar fi: 
inhibarea transportului celular şi a 
metabolismului energetic, efecte care par a avea 
un rol foarte important în moartea helminŃilor. 
Este esenŃial ca benzimidazolii să aibă contact 
cât mai prelungit cu paraziŃii deoarece ei 
determină, în timp, reducerea rezervelor 
energetice, inhibă excreŃia metaboliŃilor celulari 
şi afectează factorii de protecŃie celulară a 
helminŃilor [McKellar şi Scott, 1990].  

Materiale şi metode 

În cadrul testelor in vitro de chimiorezistenŃă a 
strongililor la derivaŃii benzimidazolici, 
desfăşurate în Portugalia, în perioada aprilie-
iunie 2004, a fost studiat efectul şi modificările 
structurale determinate de aceştia asupra ouălor 
şi larvelor infestante de stongili. Studiul 
întreprins a vizat efectivul de cabaline din Parque 
Nacional de Peneda Gerês, Portugalia unde 
există aproximativ 880 de cabaline sălbatice din 
rasa Garrana (Equus caballus).  

Probele proaspete de fecale au fost recoltate de 
pe păşune, în două tranşe la interval de 2 
săptămâni şi au fost menŃinute la temperatura de 
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4°C până în momentul prelucrării (48 ore). În 
prima tranşă au fost recoltate  39 de probe, iar în 
a doua 28 (7,61% din efectivul total). 

Prin metoda McMaster s-a constatat că 
extensivitatea a fost de 100%, iar intensivitatea  
de  3450 OPG, iar prin metoda Stoll adaptată 
coproculturilor intensivitatea medie a fost de 
4700 LPG. Larvele de stadiul trei identificate din 
coproculturi au aparŃinut următoarelor specii: 
Cyathostomum spp. 73%,  Strongylus vulgaris 
14%, Strongylus edentatus 5,8%,  
Poteriostomum spp. 3,3%, Oesophagodontus 
robustus 3,1% şi Strongylus equinus 0,8%. 

Pentru testarea in vitro a chimiorezistenŃei a fost 
utilizat testul de eclozionare al ouălor (egg hatch 
assay - EHA) folosind diluŃii seriate 
thiabendazol, mebendazol şi fenbendazol. Testul 
se bazează pe proprietăŃile ovocide ale 
benzimidazolilor şi pe capacitatea pe care o au 
ouăle din suşele rezistente de a embriona şi 
ecloziona la concentraŃii ale antihelminticelor 
mai ridicate decât ouăle provenite de la paraziŃii 
sensibili [Le  Jambre, 1976; Coles şi colab., 
1977; Johansen 1989]. ConcentraŃiile utilizate au 
fost cuprinse între 5-0,0049 µg/ml, temperatura 
de incubare a fost de 26°C, timp de 24 ore şi de 
10 zile pentru a obŃine larve infestante. 

Rezultate şi discuŃii 

În funcŃie de benzimidazolul utilizat şi de 
concentraŃia acestuia, ouăle şi larvele de stadiul 
unu pot suferi diverse modificări structurale. Ca 
urmare în plăcile de testare pot fi întâlnite 
diverse alterări ale structurii ouălor sau larvelor 
de strongili.  

Studii biochimice au relevat faptul că tubulina 
este principala Ńintă pentru benzimidazoli. 
Verificările legăturii cu tubulina purificată au 
arătat că derivaŃii probenzimidazoli şi 
benzimidazoli constituie inhibitori competitivi ai 
legării colchicinei la tubulină. Un alt efect al 
benzimidazolilor, legat de tubulină, este inhibiŃia 
proceselor dependente de microtubi din ouăle în 
curs de dezvoltare, ceea ce determină 
împiedicarea eclozionării [Lacey şi colab., 1987]. 
La concentraŃiile mai mari se observă distrucŃii 
importante ale învelişului oului, datorită modului 
de acŃiune al benzimidazolilor care se leagă de            
β-tubulină, o proteină structurală din peretele 
celular al helminŃilor, blocându-se astfel 
polimerizarea tubulinei în microtubi. Fenomenul 

are loc atât în cazul ouălor aflate în stadiul de 
morulă, cât şi la cele embrionate (figura 1; 2; 3; 
4). Legarea benzimidazolilor de β-tubulină se 
produce prin fenomene de saturaŃie şi este un 
proces reversibil. Experimental, au fost observate 
fenomene antimitotice la unii benzimidazoli, 
precum şi anomalii cromozomiale, ca rezultat al 
deficienŃelor funcŃionale de la nivelul 
mitocondriilor ca urmare a depolimerizării 
microtubilor  [McKellar şi Scott, 1990].  

Baza acŃiunii antihelmintice a derivaŃilor 
probenzimidazoli şi benzimidazoli constă în 
inhibiŃia ansamblului microtubular prin cuplarea 
specifică cu tubulina. Microtubii  sunt implicaŃi 
într-o largă varietate de activităŃi celulare şi orice 
întrerupere a funcŃionalităŃii lor va afecta aspecte 
precum secreŃia, absorbŃia, digestia celulară etc. 
Efectul derivaŃilor probenzimidazoli şi 
benzimidazoli se exercită asupra microtubilor 
citoplasmatici din celulele tegumentare şi 
intestinale ale respectivelor cestode şi nematode, 
cauzând modificări degenerative care duc la 
slăbirea învelişului membranar şi la scăderea 
digestiei/absorbŃiei nutrienŃilor [Van den Bossche 
şi colab., 1982]. Acest fenomen are loc şi în cazul 
larvelor de strongili de stadiul unu, la care se pot 
observa diverse stadii ale alterării structurale ale 
cuticulei şi celulelor intestinale, care au ca rezultat 
moartea acestora (figura 5; 6; 7; 8). 

Enzimele secretorii acumulate în citoplasmă 
determină autoliza şi necroza celulelor. Studiile 
morfologice şi ultrastructurale indică o acŃiune 
relativ rapidă, modificările survenind iniŃial în 
organitele celulare implicate în funcŃiile de 
secreŃie şi absorbŃie. Studiile morfologice şi 
ultrastructurale ale celulelor intestinale ale 
nematodelor sau celulele tegumentare ale 
cestodelor au indicat, în mod clar, abolirea tuturor 
proceselor dependente de microtubi. Ca urmare se 
produc modificări succesive reprezentate de: 
dispariŃia microtubilor citoplasmatici; acumularea 
în citoplasmă de granule secretorii datorită unei 
blocări a transportului lor, ceea ce determină 
afectarea învelişului membranei celulare precum 
şi scăderea digestiei şi absorbŃiei nutrienŃilor; 
degenerarea litică ireversibilă a celulei ca urmare 
a acumulării de substanŃe secretorii (enzime 
hidrolitice şi proteolitice) [WHO Expert 
Committee, 1988]. Aceste modificări survin 
relativ repede, fiind observate, în primul rând, în 
acele organite implicate nemijlocit în funcŃiile 
secretorii şi absorbtive ale celulelor. Într-un 
interval de 6 ore după tratament, microtubii dispar 
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cu desăvârşire; granulele secretorii încep imediat 
să se acumuleze, mai ales în regiunea Golgi 
datorită unei blocări a transportului lor; după 24 
de ore se observă deteriorarea clară a celulelor şi 
reducerea substanŃială a numărului de microvili; la 

72 de ore se instalează necroza completă datorită 
autolizei [Maes şi Engelen, 1988]. InterferenŃa cu 
procesele normale absorbitive şi secretorii ale 
celulei determină şi alte consecinŃe biochimice. 
  

 
 
 

  
 

Figura 1 
Ouă de tip strongil – distrugerea peretelui cu 

extravazarea conŃinutului 150x 
 

 
Figura 2 

Ouă de tip strongil – distrugerea peretelui cu 
extravazarea conŃinutului 200x 

  
 

Figura 3 
Ou de tip strongil embrionat – distrugerea peretelui cu 

extravazarea conŃinutului 200x 

 
Figura 4 

Ou de tip strongil embrionat – distrugerea peretelui cu 
extravazarea parŃială a conŃinutului 200x 
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Figura 5 
Larvă de stadiul unu – procesul de eclozionare şi 

distrucŃia larvei 200x 
 

 
Figura 6 

Larvă de stadiul unu – procesul de eclozionare şi 
distrucŃia larvei prin ruperea cuticulei 200x 

  
 

Figura 7 
Larvă de stadiul unu – distrucŃia larvei prin ruperea 

cuticulei şi extravazarea conŃinutului 200x 

 
Figura 8 

Larvă de stadiul unu – distrucŃia larvei prin ruperea 
cuticulei şi extravazarea conŃinutului 100x 

 
 
 
DerivaŃii probenzimidazoli şi benzimidazoli 
afectează la helminŃi, atât in vitro cât şi in vivo, 
preluarea şi distribuŃia glucozei, cauzând în 
acelaşi timp depleŃia rezervelor de glicogen, 
acestea survenind la concentraŃii mult mai scăzute 
decât cele  care afectează mobilitatea paraziŃilor. 
Astfel, probele cu concentraŃii scăzute de 
benzimidazoli (0,0049 µg/ml), menŃinute în 
incubator timp de 10 zile, au permis eclozionarea 
ouălor şi dezvoltarea larvelor infestante. Totuşi, 
datorită afectării metabolismului, larvele pot 
prezenta distrucŃii ale celulelor intestinale sau 

compresia acestora în special, în porŃiunea 
anterioară a corpului, larvele fiind imobile sau 
prezentând o mobilitate foarte redusă (figura 9; 
10). Acest fenomen se poate datora depleŃiei 
rapide a rezervelor energetice ale parazitului, a  
utilizării accentuate a glicogenului endogen sau 
scăderii sintezei de glicogen. Dovada scăderii 
sintezei este furnizată de inhibiŃia 
malatdehidrogenozei (MDG), enzimă cu rol 
reglator important în sinteza de glicogen, în timp 
ce fosforilarea glucozei nu este inhibată [Van den 
Bossche şi colab., 1982; Maes şi Engelen, 1988].  
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Figura 9 
Larvă de stadiul trei – distrucŃia larvei prin alterarea 

celulelor intestinale 200x 
 

 
Figura 10 

Larvă de stadiul trei – distrucŃia larvei prin compresia 
celulelor intestinale 100x 

 
Concluzii 

Cercetările in vitro de chimiorezistenŃă a 
strongililor la derivaŃii benzimidazolici, 
desfăşurate în Portugalia, în perioada aprilie-
iunie 2004, pe probe provenite de la cabalinele 
din Parque Nacional de Peneda Gerês, au relevat 
următoarele modificări structurale ale ouălor şi 
larvelor infestante de stongili: 

1. Distrugerea peretelui şi a conŃinutului 
ouălor de strongili aflate în stadiul de 
morulă sau ou embrionat, datorită 
inhibiŃiei ansamblului microtubular prin 
cuplarea specifică cu tubulina a 
benzimidazolilor utilizaŃi; 

2. Distrugerea cuticulei larvelor de stadiul 
unu şi extravazarea conŃinutului larvar;  

3. Alterarea mobilităŃii, structurii şi formei 
celulelor intestinale la larvele infestante, 
datorită interferenŃei benzimidazolilor cu 
metabolismul glucozei. 

SUMMARY 

In vitro effect of the benzimidazolic 
derivates on the morphology of the 
infesting strongyle eggs and larva 

The in vitro researches on strongyls 
resistance to benzimidazole, realized during 
April-June 2004, on samples collected from 
horses belong to Parque Nacional de 
Peneda Gerês, Portugal, reveal important 
structural modification of the eggs and 
larvae morphology in the presence of this 
drugs. For the resistance test (egg hatch 
assay) was used the different concentrations 
(5-0,0049g/ml) of Thiabendazole, 
Mebendazole and Fenbendazole. At high 
concentration was observed the wall 
destruction and the extravasations of 
internal contents of the egg and larva due to 
benzimidazole way of action, which have the 
capacity to block the polymerization of 
tubulin in the microtubes. At the infested 
strongyl larva the mobility was diminish and 
the structural architecture of intestinal cells 
was modify, due to the interference of 
benzimidazole drugs with the glucoses 
metabolism.  
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