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Introducere 

Parazitozele, prin modul specific de evoluŃie – 
obişnuit trenant, cu manifestări clinice şterse, dar 
extinzându-se tot mai mult în efectivele de 
animale, afectând cel mai adesea tineretul, 
determină pierderi însemnate în sectorul creşterii 
animalelor. Unele dintre ele (parazitozoonozele), 
prin posibilitatea transmiterii la om, constituie un 
risc important pentru acesta (Şuteu şi Cozma, 
2004; Cosoroabă, 2005). În acest context, 
controlul parazitologic al efectivelor de animale 
se impune. Acesta include totalitatea acŃiunilor 
organiza-torice, biologice şi medicale ce au drept 
obiectiv reducerea infestaŃiilor parazitare majore 
la animale până în apropierea negativării, pentru 
menŃinerea unor efective sănătoase, cu 
productivitate maximă (Mitrea, 2002). 

Prezentul studiu are drept scop prezentarea 
eficacităŃii unor tratamente cu produse 
antiparazitare specifice în cazul helmintozelor 
diagnosticate la rumegătoare din zona 
subcarpatică a judeŃului Vâlcea. 

Material şi metode 

Studiile au fost realizate, într-una din zonele cu 
condiŃii pedo-climatice şi factori biotici specifici, 
zone ce mărginesc lanŃul carpatic, cunoscute sub 
numele de zone subcarpatice. ObservaŃiile 
noastre au inclus zona subcarpatică din judeŃul 
Vâlcea, incluzând efective de animale din patru 
localităŃi (B., S., C., B.). InvestigaŃiile şi 
tratamentele s-au efectuat pe bovine şi ovine, pe 
parcursul a 7 ani (1996-2002). 

Metodele de investigaŃii au fost cele realizate în 
cadrul programului de supraveghere 
parazitologică a efectivelor de animale şi au 
inclus: 

- examene clinice, 

- examene de laborator: metode directe şi de 
îmbogăŃire, 

- examene anatomopatologice – la animale 
sacrificate. 

Prin examenele realizate s-au stabilit tipul şi 
gradul infestaŃiei, apreciindu-se infestaŃii masive 
(+++), medii (++) şi slabe (+), în funcŃie de 
incidenŃa elementelor parazitare (ouă sau larve) 
găsite la examenul coproparazitologic (metodele: 
Willis, centrifugării, Baermann). 

Tratamentul infestaŃiilor diagnosticate s-a 
realizat cu preparate antiparazitare specifice, 
utilizându-se: 

• un produs organofosforic (Triclorfon ),  

• un derivat al salicil-anilidei (Rafoxanid),  

• un produs conŃinând un compus fenolic 
(Dovenix),  

• un preparat imidazolic – cu levamisol 
(Ucimisole), 

• preparate benzimidazolice:  

- Valbazen suspensie 2,5% (albendazol), 

- Valbazen suspensie 10% (albendazol),  

- Vermitan 2,5% (albendazol), 

- Vermitan 10% (albendazol), 
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- Panacur - suspensie 2,5% (fenbendazol),  

- Fasinex - suspensie, (triclabendazol),  

• preparate complexe, conŃinând asocieri: 

- Endex – susp. 8,75% (triclabendazol + 
levamisol), 

- Endex – susp. 19,5% (triclabendazol + 
levamisol), 

- Helminthyl – susp. (bithionoloxid + 
levamisol). 

Medicamentele au fost administrate în doză 
unică, iar rezultatele tratamentelor au fost 
apreciate prin prisma rezultatelor examenelor 
coproparazitologice, efectuate la anumite 
intervale de timp (7, 14, 28 zile), după realizarea 
tratamentelor, pentru a se stabili eficacitatea 
terapeutică a produselor utilizate. 

Rezultate şi discuŃii 

A. La bovine  s-au depistat infestaŃii masive 
(+++) şi medii (++) cu strongili gastro-intestinali, 
inclusiv cu Nematodirus, infestaŃii cu 
Strongyloides papillosus, infestaŃii masive şi 
medii cu trematode (Fasciola hepatica şi 
Paramphistomum spp.), infestaŃii cu Moniezia 
benedeni şi cu Eimeria spp. (mai ales la tineret). 
Cel mai frecvent, au fost întâlnite infestaŃii 
asociate (cu două şi trei specii parazite), 
determinând, în special la tineret, manifestări 
clinice, cu tulburări digestive, întârzieri în 
creştere şi aspect necorespunzător al animalului 
infestat. 

Rezultatele tratamentelor efectuate cu diferite 
produse antiparazitare, comparativ cu loturi 
martor netratate, sunt prezentate în tabelele 1, 2. 

 
 

Tabel 1 
Rezultatele tratamentelor cu diverse produse antiparazitare antihelmintice în  

strongilidoze gastro-intestinale şi strongiloidoză la bovine 
 

Rez. ex. coproscopic 
(animale pozitive) 

Nr. 
an./ 
lot 

InfestaŃia 
diagnosticată 

Grad 
infestaŃie 

Tratament 
la 14 zile la 28 zile 

Eficacitate 
tratament 

% 
S.G.I. +++, ++ 3 3 94 

50 Strongyloides ++ 

Valbazen susp. 10%,  
10 ml/100 kg 
(10 mg s.a. /kg) 6 5 90 

S.G.I. +++, ++ 2 2 96 50 
Strongyloides ++ 

Vermitan susp. 10% 
10 ml/100 kg 
(10 mg s.a./kg) 3 3 94 

S.G.I. 
 

+++, ++ 0 0 100 
20 

Strongyloides ++ 

Endex susp. 19,5% 
1 ml/10kg 
(12 mg triclabendazol/kg 
7,5 mg levamisol/kg) 0 0 100 

S.G.I. 
 

+++, ++ 0 0 100 
20 

Strongyloides ++ 

Helminthyl susp. 
10 ml/20 kg 
(40 mg bithionoloxid/kg 
7,5 mg levamisol/kg) 1 0 100 

S.G.I. +++, ++ 4 4 80 20 
Strongyloides ++ 

Ucimisole sol. 15% 
0,5 ml/10 kg 
(7,5 mg/kg) 5 4 80 

S.G.I. +++, ++ 10 10 - 10 
Strongyloides ++ 

Martor  
netratat 10 10 - 

+++  - infestaŃie masivă; ++    - infestaŃie slabă. 
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Tabel 2 
Rezultatele tratamentelor cu unele produse antiparazitare antihelmintice  

specifice în infestaŃii cu trematode şi cestode la bovine 
 

Rezultat examen 
coproscopic 

(animale pozitive) 
Nr. 

anim./lot 
InfestaŃie diagnosticată 

Grad 
infestaŃie 

Tratament 

14 zile 28 zile 

Eficacitate 
tratament 

% 

50  
 
10 

Fasciola hepatica 
Paramphistomum spp. 
Moniezia benedeni 

+++, ++ 
++ 

Valbazen susp. 10%  
10 ml/100 kg 

(10 mg albend./kg) 

9 
14 
0 

9 
14 
0 

82 
72 
100 

50  
 
10 

Fasciola hepatica 
Paramphistomum spp. 
Moniezia benedeni 

+++, ++ 
++ 

Vermitan susp. 10% 
10 ml/100 kg 
(10 mg albend./kg) 

7 
8 
0 

7 
8 
0 

86 
84 
100 

20 
 
10  

Fasciola hepatica 
Paramphistomum spp. 
Moniezia benedeni 

+++, ++ 
++ 

Endex susp. 19,5% 
1 ml/10kg  
(12 mg triclabendazol  
7,5 mg levamisol/kg) 

4 
8 
1 
 

0 
2 
1 

100 
90 
90 

20 
 
10  

Fasciola hepatica 
Paramphistomum spp. 
Moniezia benedeni 

+++, ++ 
++ 

Helminthyl susp. 
10 ml/20 kg 

(40 mg bithionoloxid 
7,5 mg levamisol/kg) 

2 
2 
0 

2 
2 
0 

90 
90 
100 

20 
 
10  

Fasciola hepatica 
Paramphistomum spp. 
Moniezia benedeni 

+++, ++ 
++ 

Ucimisole sol. 15% 
0,5 ml/10 kg 
(7,5 mg/kg) 

16 
18 
0 

16 
18 
0 

20 
10 
100 

10 
 
10  

Fasciola hepatica 
Paramphistomum spp. 
Moniezia benedeni 

+++, ++ 
++ 

Martor netratat 10 
10 
10 

10 
10 
10 

- 
- 
- 

+++ infestaŃie masivă; ++ infestaŃie slabă. 
 
 
Consecutiv tratamentului realizat, s-a constatat 
că cele două produse sub formă de suspensie, 
conŃinând albendazol în concentraŃie 10% 
(Valbazen şi Vermitan) prezintă o acŃiune foarte 
bună asupra nematodelor (eficacitate terapeutică, 
între 90-98%) şi a cestodelor adulte (100%), 
bună asupra trematodelor (eficacitate, între 72-
82%) şi nu acŃionează asupra coccidiilor. 

La examenul anatomopatologic al animalelor 
sacrificate în abator, provenite din efective 
tratate an de an cu Valbazen sau Vermitan, au 
fost identificaŃi paraziŃi din clasa trematodelor 
(Fasciola şi Paramphistomum), dar în număr 
mult mai mic decât la animalele netratate. Starea 
de întreŃinere a animalelor tratate a fost mult mai 
bună, ca şi aspectul carcasei, iar leziunile 
hepatice mai puŃin accentuate. 

Din analiza rezultatelor se observă că eficacitatea 
terapeutică maximă (100%) faŃă de nematode o 
prezintă produsele ce conŃin combinaŃii de 
substanŃe: triclabendazol + levamisol; 
bithionoloxid + levamisol. 

Aceste asociaŃii au prezentat o eficacitate mărită 
(peste 90%) şi în infestaŃiile cu trematode, 
respectiv cestode. 

Produsul conŃinând doar un imidazol (levamisol) 
a prezentat eficacitate maximă în infestaŃii cu 
cestode (Moniezia spp.), cu o eficacitate bună 
(80%) în infestaŃiile cu viermi rotunzi (strongili 
şi Strongyloides spp.), dar care nu este 
mulŃumitoare în prezent. Respectivul preparat 
prezintă, însă o eficacitate terapeutică extrem de 
redusă (10-20%) în infestaŃiile cu trematode, 
ceea ce nu-l recomandă în tratamentul 
respectivelor parazitoze. 

B. La ovine  s-au diagnosticat, de asemenea 
infestaŃii masive (+++) şi medii (++) cu strongili 
gastro-intestinali, inclusiv cu Nematodirus, 
infestaŃii cu strongili ai aparatului respirator 
(Dictyocaulus filaria), infestaŃii masive cu 
trematode (Fasciola hepatica, Paramphistomum 
spp. şi Dicrocoelium lanceolatum) şi infestaŃii cu 
Moniezia expansa. 
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La această specie, au predominat infestaŃiile 
asociate cu trei şi chiar patru specii parazite, 
infestaŃii care au influenŃat starea generală a 
animalelor respective. 

Rezultatele tratamentelor efectuate cu diferite 
produse antiparazitare, comparativ cu loturi 
martor netratate, sunt prezentate în tabelele 3, 4. 

Analiza rezultatelor tratamentelor antihelmintice 
realizate în infestaŃii cu strongili gastro-intestinali 
şi pulmonari la ovine, evidenŃiază eficacitatea 
crescută (91-100%) a preparatelor imidazolice 
(Ucimisole) şi benzimidazolice (Valbazen, 
Panacur, Fasinex) sau a celor care conŃin unele 
substanŃe din aceste grupe, faŃă de aceste 
nematode. O eficacitate mai scăzută (80% faŃă de 
s.g.i. şi 92% în infestaŃia cu Dictyocaulus filaria) 
a prezentat-o produsul conŃinând un 
organofosforic (Triclorfon). 

În infestaŃiile cu trematode şi cestode, preparatele 
pe bază de benzimidazoli, utilizate (Valbazen susp. 
2,5% şi Panacur susp. 2,5%) au prezentat o 

eficacitate crescută (între 94,8 şi 98%), exceptând 
infestaŃiile cu Paramphistomum spp., faŃă de care 
eficacitatea tratamentului a fost de 66% 
(Valbazen), respectiv 90% (Panacur). 

Produsele antiparazitare specifice utilizate în 
tratamentul trematodozelor (Rafoxanid susp. 2,5% 
şi Dovenix susp. 2,5%) au prezentat o eficacitate 
terapeutică crescută (90-98%), dar aceleaşi excepŃii 
în cazul infestaŃiilor cu Paramphistomum spp. (8% 
pentru Rafoxanid şi 80% pentru Dovenix). 
Eficacitatea variabilă a produselor antiparazitare 
utilizate în combaterea trematodozelor, în 
infestaŃiile cu Paramphistomum spp. a fost 
evidenŃiată de diverşi autori (Lungu şi col., 1982; 
Militaru, 1998; Şuteu şi Cozma, 1998). 

Aceste produse nu au fost eficiente nici în 
infestaŃiile cu cestode (Moniezia expansa) – 
eficacitate sub 8%, valoare care nu le recomandă a 
fi utilizate în respectivele parazitoze. În plus, 
aceste produse au dezavantajul că nu se pot 
administra la animalele în lactaŃie. 

 
 
 

Tabel 3 
Rezultatele tratamentelor cu produse antiparazitare antihelmintice specifice în infestaŃii cu strongilide  

gastro-intestinale şi respiratorii (Dictyocaulus filaria) – la ovine 
 

Rezultat examen 
coproscopic 
(animale +) 

Nr. 
an 
/lot 

InfestaŃie diagnosticată 
Grad 

infestaŃie 
Tratament 

14 zile 28 zile 

Efic. 
trat. 
% 

135  S.g.i. 
Dictyocaulus filaria 

+++, ++ 
+++, ++ 

Valbazen 2,5% 
6 ml/10 kg 

 (15 mg albendazol/kg) 

7 
3 

11 
3 

91 
97,8 

50  S.g.i. 
Dictyocaulus filaria 

+++, ++ 
+++, ++ 

Panacur susp. 2,5% 
3 ml/10kg (7,5 mg  
fenbendazol/kg)      
     + 
Fasinex susp. 2,5% 
4 ml/10 kg 

(10 mg triclabendazol/kg) 

3 
1 

3 
1 

94 
98 

30   S.g.i. 
Dictyocaulus filaria 

+++, ++ 
+++, ++ 

Ucimisole susp. 15% 
0,5 ml/10kg 
(7,5 mg levamisol/kg) 

1 
- 

1 
- 

97 
100 

25  S.g.i. 
Dictyocaulus filaria 

+++, ++ 
+++, ++ 

Triclorfon pulbere 
50 mg s.a. / kg 

4 
2 

4 
2 

80 
92 

32 S.g.i. 
Dictyocaulus filaria 

+++, ++ 
+++, ++ 

Martor netratat 32 32 - 
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Tabel 4 
Rezultatele tratamentelor cu unele produse antiparazitare antihelmintice specifice 

în infestaŃii cu trematode şi cestode la ovine 
 

Rezultat examen 
coproscopic 

(animale pozitive) 

Nr. 
an/ 
lot 

InfestaŃie diagnosticată 
Grad 

infestaŃie 
Tratament 

14 zile 28 zile 

Eficacitate 
tratament 

% 

135  Fasciola hepatica 
Paramphistomum spp. 
Dicrocoelium spp 
Moniezia expansa 

+++, ++ 
++ 
+++, ++ 

Valbazen susp. 2,5% 
6 ml/10 kg 

(15 mg albendazol/kg) 

5 
60 
7 
3 

5 
60 
7 
3 

96,3 
66 

94,8 
97,8 

50  Fasciola hepatica 
Paramphistomum spp. 
Dicrocoelium spp 
Moniezia expansa 

+++, ++ 
++ 
+++, ++ 

Panacur susp. 2,5% 
3 ml/10kg (7,5 mg 
fenbendazol/kg)    
      + 
Fasinex susp. 
(10 mg 
triclabendazol/kg) 

2 
5 
2 
1 

2 
5 
2 
1 

96 
90 
96 
98 

80  Fasciola hepatica 
Paramphistomum spp. 
Dicrocoelium spp 
Moniezia expansa 

+++, ++ 
++ 
+++, ++ 

Rafoxanid susp2,5% 
3 ml/10 kg 
(7,5 mg s.a./kg) 
 

3 
70 
8 
70 

3 
70 
8 
70 

96 
8 
90 
8 

50  Fasciola hepatica 
Paramphistomum spp. 
Dicrocoelium spp 
Moniezia expansa 

+++, ++ 
++ 
+++, ++ 

Dovenix susp. 2,5% 
1 ml/25kg 
(10 mg Nitroxinil/kg) 

1 
10 
2 
50 

1 
10 
2 
50 

98 
80 
96 
- 

32  Fasciola hepatica 
Paramphistomum spp. 
Dicrocoelium spp 
Moniezia expansa 

+++, ++ 
++ 
+++, ++ 

Martor netratat 32 
32 
32 
32 

32 
32 
32 
32 

- 
- 
- 
- 

 
 
 

Concluzii 

Consecutiv utilizării unor scheme terapeutice şi 
evaluării eficacităŃii terapeutice a unor substanŃe 
antiparazitare specifice, în infestaŃii 
endoparazitare (predominant helmintice) la 
bovine şi ovine, pe baza rezultatelor examenelor 
coproparazitologice, s-au evidenŃiat următoarele 
concluzii: 

1. Produsele benzimidazolice au avut o 
acŃiune foarte bună (peste 90%) asupra 
ouălor, larvelor şi adulŃilor de nematode, 
precum şi asupra trematodelor şi cestodelor. 

2. Produsul imidazolic utilizat (conŃinând 
levamisol) a prezentat eficacitate maximă în 
infestaŃii cu cestode (Moniezia spp.) şi o 
eficacitate bună (80%) în infestaŃiile cu 
viermi rotunzi (strongili şi Strongyloides 
spp.), însă o eficacitate terapeutică extrem 
de redusă (10-20%) în infestaŃiile cu 

trematode, fapt care nu-l recomandă în 
tratamentul respectivelor parazitoze. 

3. Produsul organofosforic (Triclorfon) utilizat 
în tratamentul nematodozelor a prezentat o 
eficacitate terapeutică mai redusă (80% faŃă 
de s.g.i. şi 92% în infestaŃia cu 
Dictyocaulus filaria) comparativ cu 
rezultatele obŃinute cu alte substanŃe mai 
eficiente în prezent. 

4. Preparatele specifice utilizate în tratamentul 
trematodozelor (Rafoxanid susp. 2,5% şi 
Dovenix susp. 2,5%) au prezentat o eficacitate 
terapeutică crescută (90-98%) în infestaŃiile 
cu Fasciola hepatica şi Dicrocoelium 
lanceolatum, dar au prezentat rezultate 
variabile în infestaŃiile cu Paramphistomum 
spp. (8% pentru Rafoxanid şi 80% pentru 
Dovenix). 
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5. Rezultatele studiului efectuat relevă 
eficacitatea crescută a produselor conŃinând 
asociaŃii de substanŃe active. Se observă, 
astfel eficacitatea terapeutică maximă 
(100%) faŃă de nematode a produselor ce 
conŃin combinaŃii de substanŃe: 
triclabendazol + levamisol (Endex); 
bithionoloxid + levamisol (Helminthyl). 
Aceste asociaŃii au prezentat o eficacitate 
mărită (între 90-100%) şi în infestaŃiile cu 
trematode, respectiv cestode. Rezultate 
deosebite s-au obŃinut prin combinaŃia de 
Panacur (fenbendazol) şi Fasinex 
(triclabendazol), care a prezentat o eficacitate 
terapeutică ridicată  în toate tipurile de 
infestaŃii (peste 95%, excepŃie infestaŃia cu 
Paramphistomum spp. – 90%). 

6. Studiul realizat la rumegătoare dintr-o zonă 
subcarpatică, a evidenŃiat prezenŃa 
infestaŃiilor helmintice în efectivele 
investigate, iar rezultatele obŃinute în 
utilizarea antiparazitarelor specifice a arătat 
eficacitatea acestora, fapt care permite 
utilizarea acestor produse, prin rotaŃie, în 
scheme terapeutice care să permită 
combaterea eficientă a helmintozelor 
diagnosticate şi evitarea apariŃiei 
chimiorezistenŃei. 

SUMMARY 

Aspects concerning therapeutical 
efficacy of some antiparasitical products 
in some helminthosis in ruminants from 
subcarpathian area in Vâlcea county  

Using some therapeutical schemes and 
making the evaluation of some specific 
antiparasitical substances in some 
helminthic infestations in ovine and bovine 
from subcarpathian area, upon 
coproparasitological exams, we noticed the 
therapeutical efficacy of these products.  

Benzimidazolic products (with albendazol) 
had a very high efficacy (90-100%) in 
infestations with nematoda, cestoda and 
trematoda. Imidazo-tiazolic products 
(levamisol) had a good efficacy (over 80%) 
only in infestations with nematode (digestive 
and pulmonary strongyles), as the 
organophosphoric compound (Triclorfon).  

Salicil-anylid product (Rafoxanid) and 
phenolic compous (Dovenix) presented a 
very good efficacy (90-96%) against hepatic 
flukes but a variable results in infestations 
with Paramphistomum spp.  

The study emphasized a very good 
therapeutical efficacy (over 95%) of the 
compounds based on associations drugs: 
triclabendazol + levamisol (Endex); 
bithionoloxid + levamisol (Helminthyl); 
Panacur (fenbendazol) and Fasinex 
(triclabendazol). 
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