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REZUMAT. Studiul prezent a fost realizat pe un două loturi de câini: lotul 1, alcătuit din 

18 indivizi trataŃi cu produsul Triantelm – o asociere a trei substanŃe Pyrantel, Oxantel, 
Praziquantel şi lotul 2, lotul martor compus din şase câini, nu a fost tratat, ci a servit ca material 
pentru monitorizarea evoluŃiei parazitare normale. Examenele coprologice efectuate la câinii 
ambelor loturi au relevat diverse încărcături şi structuri parazitare. Spectrul parazitar a fost, în 
majoritatea cazurilor, mixt, fiind reprezentat de nematodele Toxocara canis (70.8%), 
Ancylostoma caninum (58.3%), Trichocephalus vulpis (41.6%) şi cestode - Dipyllidium caninum 
(29.1%). Asocierea medicamentoasă a trei substanŃe antihelmintice (Oxantel, Pyrantel Pamoat, 
Praziquantel) sub denumirea Triantelm a avut o eficacitate bună şi foarte bună (95,3% - 100%) 
asupra nematozilor: Toxocara canis, Ancylostoma caninum , Trichocephalus vulpis. Produsul 
Triantelm poate fi folosit cu succes şi în parazitismul cu cestode (Dipyllidium caninum) asupra 
cărora a avut o eficacitate de 100%. Recomandăm în situaŃiile de poliparazitism folosirea 
asocierilor medicamentoase (Oxantel, Pyrantel Pamoat, Praziquantel) în defavoarea 
tratamentului cu o singură substanŃă. 

 
 

Introducere 

Folosirea şi comercializarea a tot mai numeroşi 
compuşi asociaŃi de antihelmintice 
benzimidazolice poate fi considerat un succes 
economic şi o largă alternativă terapeutică. 
Pentru aceasta stau dovadă, numeroasele sinteze 
şi asocieri ale firmelor de medicamente prezente 
pe piaŃă, precum şi avalanşa de noi condiŃionări 
care-şi caută un  loc în terapia actuală. În această 
ultimă categorie se găseşte şi asocierea Pyrantel, 
Oxantel, Praziquantel, trei substanŃe într-un 
singur produs TRIANTELM , antihelmintic 
produs de Intervet . 

Luând în considerare aceste aspecte, scopul 
studiului a fost acela de a stabili eficacitatea 
produsului Triantelm în infestaŃiile cu helminŃi, 
la câine. 

Materiale şi metode 

Studiul prezent a fost realizat pe un lot alcătuit 
din 18 câini  (lot 1) ce aparŃin proprietarilor din 
localitatea Săcălaz, judeŃul Timiş. Pentru fiecare 

animal, s-a întocmit o fişă medicală care a 
cuprins date referitoare la rasă, sex, vârstă, 
greutate corporală, tipul şi gradul infestaŃiilor 
parazitare. Câinii luaŃi în studiu au aparŃinut 
raselor Ciobănesc German (11,1%), Ciobănesc 
Românesc Mioritic (5,6%), Rottweiller (5,6%), 
Brack (11,1%), predominanŃi fiind metişii  
(66,6%); vârsta câinilor a fost cuprinsă între şase 
săptămâni şi cinci ani, iar raportul dintre sexe a 
fost de 1:1. Lotul martor (lot 2) alcătuit din şase 
câini metişi, patru masculi, două femele, cu 
vârsta cuprinsă între patru săptămâni şi trei ani, 
nu a fost tratat, ci a servit ca material pentru 
monitorizarea evoluŃiei parazitare normale. 

Câinii din lotul 1 au fost trataŃi cu produsul 
antihelmintic Triantelm  ce conŃine : 

• Oxantel Pamoat 560 mg; 

• Pyrantel Pamoat 145 mg; 

• Praziquantel 50 mg. 

Comprimatele antihelmintice au fost administrate 
o singură dată pe zi, cu repetare a doua zi. 
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Dozele administrate au fost cele recomandate de 
producător, adică un comprimat /zece kilograme. 

Fecalele recoltate de la câinii ambelor loturi au 
fost examinate prin metoda Willis. Probele 
coprologice recoltate de la lotul 1 au fost 
examinate şi prin metoda McMaster. De 
asemenea, am efectuat preparate native, folosind 
soluŃie Lugol pentru clarificare. Examinarea 

probelor, macroscopic şi microscopic a fost 
realizată în Clinica de Parazitologie a FacultăŃii  
de Medicină Veterinară Timişoara.  

Interpretarea rezultatelor s-a făcut după relaŃia 
testului analitic, conform următoarei relaŃii: 
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OPG ziua 0 – ouă pe gram de fecale citite în ziua 0; 
OPG ziua 14 – ouă pe gram de fecale citite în ziua 14. 

 
Citirea probelor coprologice s-a efectuat în ziua 
0 (citirea iniŃială) şi în ziua 14 (citirea finală). 

Rezultate şi discuŃii 

Examenele coprologice efectuate la câinii din 
studiul de faŃă au relevat diverse încărcături şi 
structuri parazitare. Spectrul parazitar a fost, în 
majoritatea cazurilor, mixt, fiind reprezentat de 
nematodele Toxocara canis, Ancylostoma 
caninum, Trichocephalus vulpis şi cestode - 
Dipyllidium caninum. În preparatele native 
realizate cu soluŃie Lugol nu am evidenŃiat 
chisturi de Giardia spp.  

Examenul Willis aplicat probelor de fecale 
recoltate de la lotul 1 (lot tratat) a relevat 
prezenŃa ouălor de nematode şi a oncosferelor de 
cestode într-o structură prezentată în următorul 
tabel (tabelul 1). 

La lotul martor (netratat) situaŃia coproscopică în 
urma examenului Willis este prezentată în tabelul 
2. 

Parazitismul cu nematode şi cestode la câine 
reprezintă subiectul unui număr însemnat de 
studii bibliografice ( 2, 6, 7, 8, 9). Majoritatea 
autorilor semnalează incidenŃa ridicată a 
infestaŃiei cu Toxocara canis, precum şi, 
prezenŃa într-un procent mediu, a nematozilor 
Ancylostoma caninum şi  Trichocephalus vulpis. 
Dintre cestode, Echinococcus granulosus şi 
Dipyllidium caninum sunt cele mai frecvente 

specii ce parazitează intestinul subŃire al câinelui 
(11) . 

Studiul prezent realizat la un număr de 24 de 
câini relevă o incidenŃă crescută a infestaŃiei cu 
Toxocara canis (70.8%), Ancylostoma caninum 
(58.3%) şi Trichocephalus vulpis (41.6%). 

Dintre cestode, am semnalat prezenŃa speciei 
Dipyllidium caninum (29.1%). InfestaŃia 
remarcabilă cu Ancylostoma caninum la câinii cu 
nr. 13 şi 15 o putem explica prin faptul că, 
proprietarii folosesc aceşti câini la vânătoare, 
oferind astfel, un teren favorabil penetrării şi 
evoluŃiei acestui nematod. 

AbsenŃa deparazitării la căŃelele mame, vârsta 
câinilor, condiŃiile precare de igienă şi 
microclimat în care trăiesc unii dintre câini sunt 
câteva aspecte care motivează incidenŃa crescută 
a toxocarozei. 

 La lotul 1, încărcătura  parazitară în ziua 0 
(citirea iniŃială) a prezentat valori  OPG cuprinse 
între 250 – 850 pentru Toxocara canis, 150 – 800 
pentru nematodul Ancylostoma caninum  şi între 
200 – 950 pentru Trichocephalus vulpis. 
Cestodul Dipyllidium caninum a fost prezent, 
într-o infestaŃie medie, la şase câini ( tabelul 3). 
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Tabel 1 
Rezultatele examenului Willis la câinii trataŃi 

 
Nr. pacient Rasa T.C. A.C. Tr.V.  D.C. 
1 M +++ ++ - ++ 

2 CG ++ ++ ++ - 

3 M ++ - - + 

4 M + - - - 

5 CG + - + + 

6 M - + - - 

7 M ++ - - ++ 

8 M - + +++ - 

9 RTW - ++ - - 

10 M - +++ ++ - 

11 M +++ - - - 

12 M + - - ++ 

13 B + +++ + - 

14 M - + ++ - 

15 B + ++ - - 

16 M +++ - - - 

17 M + + + - 

18 CM - - ++ + 

 
Tabel 2 

Rezultatele examenului Willis la lotul martor 
 

Nr. pacienŃi 
 

Rasa 
 

T.C. 
 

A.C. 
 

Tr.V. 
 

D.C. 
 1 

 
M + + - - 

2 
 

M + - + + 

3 M ++ + - - 

4 M - ++ - - 

5 M + + + - 

6 M +++ - - - 

Legendă:  
Specii de paraziŃi: Gradul de infestare:   Rase de câini: 
T.C.  – Toxocara canis;   +       infestare slabă;  CG – Ciobănesc German; 
A.C. – Ancylostoma caninum; ++     infestare medie; RTW – Rotweiller; 
Tr.V. – Trichocephalus vulpis; +++   infestare puternică; CM – Ciobănesc Mioritic; 
D.C. – Dipyllidium caninum; –        absenŃa infestaŃiei; M – Metis; 
         B – Brack. 

 
Tratarea câinilor luaŃi în studiu cu asocierea a trei 
substanŃe medicamentoase sub denumirea de 
Triantelm a fost soldată cu absenŃa ouălor de 
Toxocara canis în ziua 14 la opt câini din 12 
parazitaŃi, eficienŃa produsului antihelmintic 
fiind la aceştia de 100%; o scădere remarcabilă a 
încărcăturii parazitare se observă şi la ceilalŃi 
pacienŃi, după tratament, eficienŃa fiind în 
această situaŃie cuprinsă între 95,3-98,2% 
(tabelul 3). 

EficienŃa maximă a Triantelmului  de 100 % am 
obŃinut-o la 8 din 10 câini parazitaŃi cu 
Ancylostoma caninum, doar la doi indivizi 
eficienŃa a fost de 98,1%. Acest fapt se poate 
explica prin aceea că, spre deosebire de 
Toxocara canis , Ancylostoma caninum  are un 
contact mult mai strâns cu gazda (fiind un 
nematod hematofag), ceea ce va mări implicit 
rata disponibilizării antihelminticului. 

 



 

 
 
 

Tabel 3 
Rezultatele eficacităŃii tratamentului la lotul 1 

 

 
Notă: 
T.C. – Toxocara Canis; A.C. - Ancylostoma Caninum; Tr.V. – Trichocephalus Vulpis; D.C. – Dipyllidium Caninum; 
+ infestaŃie slabă; ++ moderată; +++  puternică. 

 
 

Genul OPG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ziua 0 750 400 650 300 450 - 700 - - - 850 550 300 - 250 750 300 - T.C. 

Ziua 14 15 - 30 - - - - - - - 15 - - - - 15 - - 

Eficacitate% 98 100 95,3 100 100 - 100 - - - 98,2 100 100 - 100 98 100 - 

Ziua 0 300 550 - - - 450 - 250 600 800 - - 700 300 450 - 150 - A.C. 

Ziua 14 - 10 - - - - - - - 15 - - - - - - - - 

Eficacitate% 100 98,1 - - - 100 - 100 100 98,1 - - 100 100 100 - 100 - 

Ziua 0 - 500 - - 300 - - 950 - 650 - - 250 450 - - 200 450 Tr.V. 

Ziua 14 - - - - - - - 30 - - - - - - - - - 10 

Eficacitate% - 100 - - 100 - - 96,8 - 100 - - 100 100 - - 100 97,7 

Ziua 0 ++ - + - + - ++ - - - - ++ - - - - - + D.C. 

Ziua 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Eficacitate%  -  -  -  - - - -  - - - - -  
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Valorile OPG nule am obŃinut la patru din şase 
câini infestaŃi cu Trichocephalus vulpis, 
eficacitatea produsului fiind de 100 % şi doar la 
doi indivizi aceasta a scăzut insignifiant: 96,8%, 
respectiv 97,7%. 

Nici unul dintre câinii la care am evidenŃiat 
Dipyllidium caninum nu a mai prezentat, după 
tratament, elemente parazitate în fecale, 
eficacitatea produsului Triantelm fiind la aceştia 
de 100% (tabelul 3). 

Pentru lotul martor valorile OPG ale speciei 
Toxocara canis au evoluat între 250 – 900 la 
cinci indivizi în ziua 0 şi între 150 – 1200 la 
citirea finală (ziua 14). 

La patru câini, Ancylostoma caninum  a prezentat 
valoarea OPG cuprinse între 300 – 550 în ziua 0 
şi între 450 – 700 la interval de 14 zile. 

Parazitismul cu Trichocephalus vulpis a fost 
reprezentat de două valori a OPG-ului: 200, 
respectiv 300 (ziua 0) şi 150 – 200 (ziua 14).  

Dipyllidium caninum prezent la un singur individ 
în ziua 0 a fost evidenŃiat la doi indivizi în ziua 
14. 

Tratarea câinilor infestaŃi cu nematode şi cestode 
a fost realizată cu diferite substanŃe şi în diferite 
asocieri. Rezultatele terapeutice evocă, în 
majoritatea studiilor bibliografice, o eficacitate 
cuprinsă între 92% şi 100%. Febantelul, 
Praziquantelul, Pyrantelul, Oxantelul şi 
Fenbendazolul  administrate separat   sau în 
diferite asocieri reprezintă recomandări 
terapeutice sigure şi eficiente pe care, autorii le 
susŃin în parazitismul cu Toxocara canis, 
Ancylostoma caninum şi Trichocephalus vulpis  
(1, 3, 4, 5, 10, 12, 13). 

Concluzii 

• Considerăm oportună efectuarea 
examenului coproscopic pentru a 
determina structura parazitară  a câinilor 
infestaŃi. 

• Asocierea medicamentoasă a trei 
substanŃe antihelmintice (Oxantel, 
Pyrantel Pamoat, Praziquantel) sub 
denumirea Triantelm a avut o eficacitate 
bună şi foarte bună (95,3% - 100%) 
asupra nematozilor: Toxocara canis, 

Ancylostoma caninum, Trichocephalus 
vulpis. 

• Produsul Triantelm poate fi folosit cu 
succes şi în parazitismul cu cestode 
(Dipyllidium caninum) asupra cărora a 
avut o eficacitate de 100%. 

• Recomandăm în situaŃiile de 
poliparazitism folosirea asocierilor 
medicamentoase (Oxantel, Pyrantel 
Pamoat, Praziquantel) în defavoarea 
tratamentului cu o singură substanŃă. 

SUMMARY 

The testing of Triantelm product’s 
efficacy in helmintic infestation in dogs 

This study was out on two groups of dogs: 
group 1, consistad of 18 individuals treated 
with triantelm – an association of three 
substances Pyrantel, Oxantel, Praziquantel, 
and group 2, made of 6 dogs, not treated, 
but used as material to supervise the normal 
parasitary evolution. The coprological 
examinations carried out in the case of dogs 
from the two groups made evident different 
parasitary loads and structures. The 
parasitary spectre was, in most cases, 
mixed, being represented by nematodes as 
Toxocara canis (70.8%), Ancilostoma 
caninum (58.3%), Trichocephalus vulpis 
(41.6%) and cestodes - Dipyllidium caninum 
(29.1%). The medicanetous association of 
three antihelmintic substances (Pyrantel 
Pamoat, Oxantel, Praziquantel), under the 
name Triantelm, had a good and very good 
efficacy (95,3% - 100%) upon nematodes: 
Toxocara canis, Ancylostoma caninum , 
Trichocephalus vulpis. The product 
Triantelm may also be succesfull used in 
cestode parasitism (Dipyllidium caninum), on 
which it had an efficacy of 100%. We 
recommend medicamentous associations 
(Oxantel, Pyrantel Pamoat, Praziquantel) in 
situations of multi-parasitism, compared to 
single substance treatments. 
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