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Scăderea eficacităŃii unui antihelmintic în 
infestaŃiile cu nematozi gastrointestinali la ovine 
este etichetată adesea ca fiind de fapt un fenomen 
de rezistenŃă a acestor populaŃii faŃă de substanŃa 
folosită (4, 9). RezistenŃa la antihelmintice a 
trichostrongililor poate fi consecinŃa mai multor 
cauze printre care amintim: utilizarea unui 
antihelmintic inadecvat sau cu eficacitate redusă 
timp îndelungat; subdozarea produselor ca 
urmare a estimării eronate a greutăŃii animalelor 
şi sensibilitatea diferită a speciilor de animale 
gazdă (2, 3, 10, 11). Studiile întreprinse în 
străinătate, dar şi la noi în Ńară, relevă faptul că 
specia caprină este mult mai aptă pentru a 
selecŃiona helminŃi rezistenŃi (studiile moleculare 
şi de cinetică a fenomenului sunt încă în 
derulare) comparativ cu specia ovină, aceasta 
atrăgând numeroase eşecuri în teren (5, 6, 8).  

Cele mai numeroase semnalări s-au făcut mai 
ales în cazul turmelor la care s-a utilizat un 
antihelmintic unic, într-o manieră intensivă şi 
continuă (1, 4, 7, 9). Ca urmare a presiunii mari 
de selecŃie, valorile rezistenŃei pot creşte. 
Concomitent, crescătorul motivat de scăderea 
eficienŃei terapeutice a produsului antihelmintic 
va fi tentat să administreze tratamente 
suplimentare la aceleaşi doze, în ideea de a 
remedia slaba eficienŃă. 

Scopul lucrării de faŃă a fost acela de a 
demonstra fenomenul de rezistenŃă la 
antihelmintice a suprapopulaŃiilor de nematozi 
gastrointestinali în efectivele locale de ovine din 
localitatea Bilbor, judeŃul Harghita.  

Materiale şi metode 

Studiul întreprins în vederea investigării 
fenomenului de rezistenŃă a populaŃiilor de 
nematozi gastrointestinali la ovine, ca urmare a 
tratamentelor rău adaptate s-a realizat într-o 
turmă de 220 de ovine, aparŃinînd unor crescători 
din localitatea Bilbor, judeŃul Harghita. S-au ales 
randomic cinci loturi de animale (n=10) infestate 
cu nematozi gastrointestinali. Recoltările de 
probe coprologice s-au efectuat direct din rect, în 
ziua 0 şi 12 post tratament, stabilindu-se O.P.G.-
ul (metoda Mc Master) şi genurile de helminŃi 
implicate în patogenie (tehnica MAAF şi cheia 
de identificare Ekert) (Tabelul 1).  

Animalele luate în studiu au fost din rasa łigaie 
şi au avut vârsta între 2 şi 5 ani. La aceste 
animale s-au efectuat tratamente individuale 
folosindu-se următoarele produse: rafoxanid 
(RAF) (Chinoin) 2,5% - în doză de 7,5 mg/kg 
greutate corporală pentru animalele din lotul I; 
rombendazol (ABZ) (Romvac Company) 2,5% - 
5 mg/kg g.c. (lotul II); fenbendazol (FBZ) 
(Hoechst) 10% - 7,5 mg/kg g.c (lotul III); 
Romavermectin B1 (IVO) (Romvac Company) 
1% - 0,2 mg/kg g.c. (lotul IV) şi lotul martor.  

Calculul eficacităŃii antihelminticelor utilizate s-a 
efectuat după relaŃiile Presidente, Borgsteede şi 
FECRT recomandate de W.A.A.V.P (Tabelul 2). 
Culturile de larve s-au realizat câte două pentru 
un lot de animale în zilele 0 şi 12, urmărindu-se 
distribuŃia pe genuri a trichostrongililor în 
loturile luate în studiu.  

RelaŃia Presidente (%): 1- [[[[T2/T1××××C1/C2]]]] ××××100; 
unde T1 şi T2 = O.P.G.-ul lot tratat ziua 0 (T1) şi 
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ziua 12 (T2), iar C1 şi C2 = O.P.G.-ul lot control 
ziua 0 (C1) şi ziua 12 (C2). 

RelaŃia Borgsteede (%): (1 – T2/T1××××Media 
globală subiecŃi ziua 0/media lot martor ziua 
12)×××× 100; unde T1 şi T2 – O.P.G. lot tratat ziua 0 
(T1) şi ziua 12 (T2).  

Rezultate şi discuŃii 

Valorile O.P.G.-lui în ziua 0, la cele cinci loturi, 
sunt relativ asemănătoare (Tabelul 1). În ziua a 
12-a datele obŃinute atestă că în cazul lotului I 
(RAF) eficacitatea rafoxanidului este conform 
celor trei relaŃii de calcul de 66,06 % 
(Boorgstede), 76,42 % (Presidente) şi 69,23 % 

(F.E.C.R.T.). În opoziŃie cu aceste rezultate ale 
rafoxanidului atât în cazul produşilor 
benzimidazolici: lotul II (ABZ) şi lotul III (FBZ), 
cât şi a ivermectinului (IVO) lotul IV rezultatele 
obŃinute sunt net superioare, încadrându-se între 
95.67 % (lotul II-ABZ- Presidente) şi 97,82 % 
(lotul II-ABZ-F.E.C.R.T.), 96,57 % (lotul III-
FBZ-Borgsteede) şi 97,32 % (lotul III-FBZ-
F.E.C.R.T.), respectiv 97,08 % (lotul IV-IVO-
Presidente), 98,62 % (lotul IV-IVO-Borgsteede) 
şi 99,10 % (lotul IV-IVO-F.E.C.R.T.) (Tabel 2). 

EvoluŃia pe genuri a populaŃiilor de 
trichostrongilide la animalele luate în studiu, în 
ziua 0 şi 12 post-tratament este cea redată în 
tabelele 3 şi 4. 

 
Tabel 1 

Încărcăturile O.P.G. la loturile aflate în studiu 
 

ÎNCĂRCĂTURILE O.P.G. LOT 
TOTAL X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Z 0 7150 715 750 600 450 800 1000 950 550 500 700 850 RAF 
Z12 2200 220 220 200 100 300 400 250 150 50 250 250 
Z 0 7850 785 1100 900 650 700 750 650 1000 550 800 750 ABZ 
Z12 100 10 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 
Z 0 7350 735 800 750 600 750 650 850 650 800 750 750 FBZ 
Z12 100 10 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 
Z 0 7250 725 600 750 850 800 750 650 700 750 750 650 IVO 
Z12 100 10 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 
Z 0 7450 745 550 450 950 800 650 750 1100 950 600 650 M 
Z12 7650 765 600 550 900 850 650 850 950 1000 600 700 
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Figura 1 

Reprezentarea grafică a O. P. G. la loturile aflate în studiu în ziua 0 
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Figura 2 

Reprezentarea grafică a O. P. G. la loturile aflate în studiu în ziua 0 
 

Tabel 2 
Rezultatele eficacităŃii obŃinute la loturile de animale 

 
LOTUL Presidente (%) Borgsteede (%) F.E.C.R.T. (%) 
RAF (I) 64,72 66,06 69,23 
ABZ (II) 95,67 96,16 97,82 
FBZ (III) 95,66 96,57 97,32 
IVO (IV) 97,08 98,62 99,10 

 
Tabel 3 

EvoluŃia populaŃiilor de trichostrongilide, la loturile de animale, în ziua 0 
 

Gen/Lot I II III IV V 
Trichostrongylus 34,73 35,36 35,29 34,82 34,47 
Ostertagia 27,78 26,84 26,48 25,93 26,22 
Haemonchus 23,61 22,19 23,53 22,78 22,85 
Alte genuri 13,88 15,61 14,70 16,47 16,46 

 
Tabel 4 

EvoluŃia populaŃiilor de trichostrongilide, la loturile de animale, în ziua 12 
 

Gen/Lot I II III IV V 
Trichostrongylus 33,82 2,12 1,14 0 35,32 
Ostertagia 23,55 1,84 1,12 0 25,67 
Haemonchus 0 0 0 0 21,92 
Alte genuri 12,32 0 0 0 17,09 

 
 

Se constată faptul că în ziua 0 suprapopulaŃia de 
trichostrongilide are o raportare aproximativ 
identică la cele cinci loturi de animale cu limitele 
cuprinse între 34,47 % (lotul V) şi 35,36 % (lotul 
II) pentru genul Trichostrongylus, respectiv între 
25,93 % (lotul IV) şi 27,78 % (lotul I) în cazul 
genului Ostertagia (Tabelul 1). În cazul genului 

Haemonchus limitele sunt cuprinse între 22,19 % 
(lotul II) şi 23,61 % (lotul I). DiferenŃe mai mari 
se remarcă în cazul altor genuri, ca de pildă lotul 
I (13,88 %) şi loturile IV şi V (16,47 %).  

În tabelul 4 se relevă evoluŃia pe genuri a 
populaŃiilor de trichostrongilide în ziua a 12 p.t. 
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La lotul I (tratat cu rafoxanid) se constată 
menŃinerea la aceiaşi parametrii a genurilor 
Trichostrongylus, Ostertagia şi alte genuri, însă 
în cazul genului Haemonchus se observă 
negativarea populaŃiei. Acest lucru poate fi 
explicat prin spectrul de activitate al 
rafoxanidului, care acŃionează eficient asupra 
helminŃilor hematofagi. La loturile II şi III tratate 
cu produse benzimidazolice (albendazol, 
respectiv fenbendazol) se constată o reducere 
semnificativă în cazul genurilor Trichostrongylus 
şi Ostertagia şi o anulare a genului Haemonchus 
şi categoriei alte genuri. La animalele lotului IV, 
tratate cu ivomec, populaŃiile de trichostrongilide 
au înregistrat o reducere până la negativare. 

Alegerea acestui model experimental aduce în 
discuŃie fenomenul paradoxal, care se întâlneşte 
în condiŃiile concrete din teren şi care este 
adoptat de majoritatea medicilor veterinari. 
Aceşti specialişti practicieni din varii motive în 
loc să adopte o conduită terapeutică în 
concordanŃă cu statusul parazitologic al 
populaŃiei de animale, care presupune un examen 
coproscopic complet al turmei (turmelor din raza 
lor de activitate), ei din comoditate sau 
obişnuinŃă administrează produsele 
antihelmintice după bunul plac. Firesc este ca în 
urma acestor practici nesăbuite rezultatele să fie 
negative, adică ele să corespundă cu rezultatele 
obŃinute în experimentul de faŃă, în cazul folosirii 
rafoxanidului, în infestaŃia cu nematozi 
gastrointestinali. În mod normal medicii 
veterinari ar trebui să coroboreze datele 
epidemiologice cu cele coproscopice şi 
anatomopatologice şi în funcŃie de acestea să 
aleagă (în cazul în care este vorba de un 
poliparazitism – de exemplu trematode 
hepatobiliare şi nematozi gastrointestinal) o 
moleculă antihelmintică cu un spectru larg de 
activitate (de pildă o moleculă benzimidazolică – 
albendazol sau ivomec plus).  

Concluzii şi recomandări 

1. EvoluŃia E.P.G.-lui în ziua 0 şi 12 post-
tratament atestă eficacitatea ridicată a 
produselor benzimidazolice (albendazol 
şi fenbendazol) şi ivermectinei în 
infestaŃia cu nematozi gastrointestinali; 

2. Încărcăturile O.P.G. în ziua a 12-a 
reliefează eficacitatea scăzută a 
produsului salicilanilidic (rafoxanid) faşă 
de nematozii gastrointestinali (excepŃia o 

reprezintă genul Haemonchus asupra 
căruia rafoxanidul este înalt eficace); 

3. Rezultatele obŃinute confirmă faptul că 
alegerea unui tratament rău adaptat va 
duce la eşecuri terapeutice, justificate 
prin slaba eficienŃă asupra genurilor 
implicate în etiopatogeneză şi implicit la 
instalarea în timp a fenomenului de 
rezistenŃă. 

4. Recomandăm tuturor medicilor 
veterinari practicieni să coreleza 
rezultatele examenelor coproscopice cu 
produsele antihelmintice şi să nu 
administreze fără discernământ aceste 
molecule, deoarece mai devreme sau mai 
târziu vor genera fenomenele 
caracteristice de rezistenŃă.  

SUMMARY 

The role of some anthelmintic treatment 
to induce the resistance phenomenon in 
sheep gastrointestinal nematode 
populations 

Researches were carried-out on sheep with 
naturaly gastrointestinal nematode aquired 
infestations. They were splited into five 
groups and treated with rafoxanide 7.5 
mg/kg b.w. (group I), rombendazole 5 mg/kg 
b.w. (group II), fenbendazole 7.5 mg/kg b.w. 
(group III), romavermectine B1 0.2 mg/kg 
b.w. (group IV), and control group, 
respectively. 

The OPGs were monitored on day 0 and 12. 
The identification of parasite genera (by 
MAAF technique, Eckert key) and 
calculation of the anthelmintic efficacy by the 
recognized and recommanded by WAAVP 
formulae were studied in the laboratory. 

Results obtained on the 12th day post-
treatment (p.t.) underline the lowest efficacy 
of rafoxanide (64.72-69.23%) and the 
highest efficacy of benzimidazolic (95.66-
97.82%) and avermectinic compounds 
(97.08-99.10%) against gastrointestinal 
nematodes, respectively. 

Choosing of a wrong adapted treatment will 
lead to treatment failure and to selection of 
the resistant strains of nematodes. 
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