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INTRODUCERE 

În faza de inițiere, cu 40 ani în urmă, studiile de bioechivalenţă au fost marcate de rezultate 

incerte, ceea a determinat autoritatea medicamentului să raporteze numeroase eşecuri ale acestor 

teste. Actualmente testele de bioechivalenţă au căpătat o relevanță deosebită, deoarece rezultatele 

lor sunt interpretate, atȃt prin prisma calității procesului de fabricaţie, cȃt și a unor particularităţi 

ale produselor medicamentoase investigate, precum variabilitatea farmacocinetică sau indicele 

terapeutic. În acest nou context, trebuie analizată și propunerea autorităţilor americane de 

introducere a conceptului de bioechivalenţă populaţională, prin care se pot aduce informaţii 

valoroase legate de relaţia subiect - tratament și de alte variabile ale medicamentului (FDA-CFR 

21, 2015). Pe măsura creșterii interesului medicinei umane și veterinare pentru eficacitatea şi 

siguranţa medicamentului, studiile de biodisponibilitate şi bioechivalenţă au devenit criterii 

esențiale în selecţia produselor farmaceutice. Dezvoltarea testelor bazate pe aceste principii au 

condus la scăderea costurilor legate de îngrijirea medicală, ceea ce a determinat o multiplicare 

intensă a produselor generice, care actualmente pot ȋnlocui mai mult de jumătate din 

medicamentele de pe piață. În aceste condiții a apărut o adevărată explozie a  produselor 

farmaceutice noi, fiind justificate totodată și rezervele manifestate ȋn privința dovedirii 

echivalenţei terapeutice, mai ales în cazul produselor utilizate ȋn patologia cardiacă și nervoasă.  

Legislaţia europeană şi naţională include actualmente suficiente prevederi privind 

evaluarea biodisponibilității respectiv bioechivalenţei, care trebuiesc analizate ȋn contextul 

general al testării fizio-farmacologice preclinice şi clinice pentru avizarea şi înregistrarea 

produselor medical-veterinare (Directiva 2010/63/UE). Astfel de testări se efectuează 

actualmente exclusiv pe animale din speciile ţintă și au ca scop final evaluarea echivalenței și 

eficacităţii terapeutice, respectiv toleranţei și reacţiilor adverse (Ognean et al., 2006). 

 

 

Cuvinte cheie: produse antihelmintice, pisică, biodisponibilitate, profil hemato-biochimic, 

reacții adverse, echivalență.  

 

SCOPUL, MOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Scopul principal al tezei de doctorat a constat în investigarea bioechivalenţei a două 

produse antihelmintice pentru estimarea interschimbării lor ȋn terapie, prin implementarea unui 

protocol fizio-farmacologic pe pisică, ca specie țintă. Cercetările întreprinse au urmărit și un 

scop secundar, axat pe îmbogățirea informaţiilor privind analiza indicilor hematologici şi 

biochimici necesari evaluării stării de sănătate și reacțiilor adverse la pisicile utilizate ȋn testarea 

produselor medicamentoase.  

Motivaţia și elementele de originalitate. Ȋn ultimele decenii, evoluția industriei 

farmaceutice a determinat o dezvoltare continuă a producției de medicamente generice, inclusiv 

de uz veterinar, acestea fiind mai accesibile și mai ieftine decât cele originale. Un nivel 

remarcabil de dezvoltare au atins și strategiile de cercetare şi autorizare a medicamentului, o 

proporție majoră revenind studiilor de bioechivalenţă in vitro şi in vivo.  

Conform legislației actuale, pentru autorizarea unei formule medicamentoase noi  

(generice) este obligatorie îndeplinirea criteriilor farmacocinetice prevăzute în ghidurile de 

investigare a biodisponibilităţii şi bioechivalenţei medicamentoase. Încadrate ȋn contextul 

menționat, cercetările acestei teze conturează câteva elemente de originalitate precum și 

informaţii cu caracter inedit în domeniul cercetării şi autorizării produselor medical veterinare: 
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 Evaluarea farmacodinamicii produselor antihelmintice feline, pe bază de pyrantel 

pamoate și praziquantel, prin cuantificarea ratei şi mărimii de absorbţie a 

substanțelor active conținute; 

 Utilizarea bioechivalenței ȋn caracterizarea farmacocinetică și farmacodinamică a 

produselor antihelmintice de uz veterinar, pe baza relaţiei doză-concentraţie 

plasmatică-efect;  

 Adaptarea studiului de bioechivalenţă medicamentoasă la particularitățile fizio-

comportamentale ale pisicii, ȋn vederea extinderii acestui test ieftin, rapid şi eficient 

ce ține de evaluarea echivalenţei terapeutice la această specie;  

 Confirmarea oportunității de interschimbare ȋn terapia antihelmintică la pisică a 

produsului generic Anipratel cat cu produsul Cestal cat, caracterizate prin formulă 

farmaceutică identică și farmacocinetică similară. 

 

 

Obiectivele generale ale tezei elaborate pot fi rezumate la câteva aspecte de bază, precum: 

 

 Analiza cadrului legislativ naţional şi european privind testarea medicamentului de 

uz veterinar pe specii ţintă, cu implementarea unui protocol pentru studiul 

bioechivalenței produselor antihelmintice feline; 

 

 Actualizarea normelor de bună practică la specificul utilizării pisici, ca specie țintă, 

în studiile de testare a produselor medicamentoase ȋn vederea avizării și înregistrării 

lor, respectiv evaluării bioechivalenţei ȋn cazul genericilor; 

 

 Optimizarea procedurilor de recoltare şi procesare a probelor sanguine seriate ȋn 

vederea asigurării relevanţei parametrilor farmacologici utilizaţi în testarea 

bioechivalenţei unor produse antihelmintice pe pisică; 

 

 Actualizarea conduitei de interpretare corelativă a rezultatelor evaluărilor clinice, 

hemato-biochimice, farmacocinetice şi statistice utilizate ȋn  testarea bioechivalenţei 

unor produse antihelmintice pe pisică; 

 

 Evaluarea posibilității de substituție ȋn terapia antihelmintică la pisică a produsului 

Cestal cat Flavour (Lavet Kft, Budapest), cu noul produs Aniprnatel cat (Animal-

Med Kft., Budapest), care este identic ca formulă farmaceutică și cinetică privind  

absorbția și eliminarea substanțelor active; 

 

 Evaluarea efectelor adverse și toleranţei a două produse antihelmintice, pe bază de  

pyrantel pamoate și praziquantel, supuse testării bioechivalenţei pe pisică. 

 

 

STRUCTURA LUCRĂRII 

 

Teza de doctorat intitulată „Analiza fizio-farmacologică a bioechivalenței și toleranței 

unor produse medical veterinare” se desfăşoară pe un număr de 216 pagini şi este compusă 

din 2 părţi, ce însumează 7 capitole. Acestea sunt redactate şi structurate conform cerinţelor 

prevăzute de Şcoala Doctorală USAMV Cluj-Napoca. 

Partea I-a este structurată în trei capitole (I.1, I.2 și I.3), expuse pe 64 de pagini, 

reprezentând 30% din lucrare. Sinteza bibliografică cuprinde actualitățile privind cadrul 

legislativ în organizarea studiilor de bioechivalență, normele de bună practică în testarea 
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produselor medicamentoase și evaluarea stării de sănătate a subiecților incluși în testările 

farmacologice. Studiul bibliografic reprezintă un ansamblu de date fundamentale pe care s-a 

bazat partea experimentală și implicit analizele și interpretările efectuate, în capitolele de 

cercetări proprii.  

Partea a II-a cuprinde cercetările efectuate în perioada 2011-2015, organizate în 5 

capitole (II.1, II.2, II.3, II.4 și II.5), însumând un total de 116 pagini, reprezentând 70% din 

întreaga lucrare. Primele 4 capitole sunt structurate în cinci subcapitolele, destinate conform 

uzanței, prezentării obiectivelor propuse, materialelor și metodelor utilizate, rezultatelor obținute, 

discuțiilor efectuate ȋn urma comparării acestora cu date relevante din literatura de specialitate 

consultată și concluziilor parțiale, formulate în urma cercetărilor efectuate. Ultimul capitol 

însumează concluziile generale desprinse din cercetările efectuate și recomandările necesare 

pentru viitoarele studii în domeniu. Teza se continuă cu o bibliografie relevantă pentru domeniul 

studiat, compusă din 213 referințe, cu un procent important de actualitate. 

 

METODOLOGIA ŞI REZULTATELE CERCETĂRILOR 

 

Ansamblul metodelor utilizate ȋn cercetările întreprinse ȋn această teză a vizat ȋn principal 

testarea bioechivalenței unui nou produs antihelmintic pe un eșantion de pisici sănătoase, datele 

obţinute putȃnd servi ȋn final și la aprecierea eficienţei terapeutice. Avȃnd ȋn vedere că, produsul 

antihelmintic propus are formulă farmaceutică identică cu cel original, putem conchide că vom 

obține rezultate asemănătoare cu cele raportate pentru medicamentul de referinţă (Arion et al., 

2015). Menționăm totodată că, există date bibliografice care relevă diferenţe în evoluţia anumitor 

stări patologice în urma substituţiei generice, conducând la diversificarea strategiilor de 

investigare a medicamentului generic ȋn general. Ȋn acest context amintim că, testul de 

bioechivalență oferă posibilitatea caracterizării relaţiei doză-concentraţie-efect, respectiv a 

efectelor farmacodinamice ale medicamentului în funcţie de rata şi mărimea absorbţiei 

moleculelor active (FDA, 1994). Ȋn plus, analiza farmacodinamică poate fi considerată o 

procedură complementară, pentru obținerea de informaţii suplimentare referitoare la eficacitatea 

terapeutică a medicamentului testat şi mai ales la reacţiile adverse ale acestuia.  

Referitor la domeniul de cercetare abordat, medicaţia antihelmintică constituie o clasă 

terapeutică cu un impact deosebit în clinica animalelor de companie.  

Planul de cercetare s-a bazat pe elaborarea unui protocol fizio-farmacologic adaptat 

categoriei de produse medicamentoase testate și speciei evaluate. Prelucrarea statistică s-a 

efectuat prin aplicarea unor teste adecvate dispunerii datelor obținute. Statistica descriptivă a fost 

întocmită cu ajutorul aplicațiilor computerizate specializate în calcul statistic, precum GraphPad 

InStat 3.1, fiind determinați următorii parametri: media, deviația standard, mediana, intervalului 

de încredere 95% și coeficientul de variație. 

În vederea stabilirii semnificației diferențelor apărute pe parcursul cercetării, au fost 

aplicate atât teste parametrice, pentru șirurile de date corespunzătoare distribuției Gaussiene 

(Tukey, Fischer, testul Student), precum și teste corespunzătoare valorilor non-parametrice 

(Kruskall-Wallis și Friedman).  

În continuare, se va face o prezentare succintă a capitolelor din cadrul cercetărilor proprii, 

analizȃnd ȋn principal particularitățile protocoalelor utilizate și rezultatele obținute. 

 

II.1. PROTOCOLUL IMPLEMENTAT ÎN TESTAREA BIOECHIVALENȚEI  

A DOUĂ PRODUSE ANTIHELMINTICE PE PISICĂ 

 

Primul capitol reprezintă o prezentare generală a studiului de bioechivalență realizat pe 

specia țintă, cu descrierea sintetică a cadrului legislativ consultat, întocmirea protocolului și 

etapele realizate. Studiul de bioechivalență a fost efectuat pe două formule medicamentoase 
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antihelmintice, pe baza de pyrantel pamoate și praziquantel: Cestal cat Flavour (Lavet Kft, 

Budapest), reprezentȃnd produsul referință și Aniprantel cat (Animal-Med Kft., Budapest), 

reprezentȃnd produsul testat.  

Ȋn acest capitol au fost urmărite obiective majore, precum: elaborarea protocolului general 

destinat testării bioechivalenței, investigarea legislației în vigoare privind utilizarea animalelor în 

testările farmacologice și creșterea relevanței parametrilor farmacologici obținuți prin 

optimizarea tehnicilor de recoltare și prelucrare a probelor biologice.  

Caracterizat succint, protocolul implementat este de tip unicentric, randomizat, încrucișat, 

cuprinzând două secvențe și două tratamente, cu o pauză (perioada de wash-out) de 14 zile între 

ele.  

Analizând datele prezentate în protocolul implementat, reiese că elaborarea unor studii de 

bioechivalență conforme cu normele actuale, necesită o documentare preclinică și clinică amplă, 

bazată pe ghidurile europene și naționale (Ord. 187 al ANSVSA). 

 

 

II.2. ANALIZA PARAMETRILOR HEMATOLOGICI LA PISICILE  

UTILIZATE ȊN TESTUL DE BIOECHIVALENȚĂ 

 

Capitolul II.2, abordează o analiză detaliată a evaluării stării de sănătate a lotului de pisici 

inclus în testarea bioechivalenței, pe baza examenelor hematologice. Principalele obiective 

urmărite în acest capitol au fost: aplicarea unor manopere adecvate recoltării seriate și prelucrării 

probelor sanguine la pisică; utilizarea indicilor hematologici și leucocitari în screening-ul 

subiecților incluși în testarea bioechivalenței; analizarea influenței formulelor medicamentoase, 

pe baza de pyrantel pamoate și praziquantel, asupra parametrilor hematologici și monitorizarea 

eventualelor reacții adverse. 

Analizele hematologice sunt o etapă esențială în diagnosticarea și monitorizarea 

tratamentelor, fiind o componentă de bază în studiile fizio-farmacologice. În cazul testelor de 

bioechivalență, pentru o evaluare adecvată a indicilor hematologici, este necesar ca prelevarea și 

prelucrarea probelor sanguine să fie adaptate speciei pe care se lucrează în concordanță cu 

normele de etică profesională și bună practică (Ognean et al., 2012). 

Cercetările întreprinse ȋn acest capitol au fost efectuate pe pisicile (n=22) introduse ȋn 

testul de bioechivalență și au inclus analize hematologice etapizate, desfășurate, atât în prima 

fază (T0, T48), cât și în a doua fază a experimentului (T0, T48). Conform protocolului, de la 

fiecare pisică au fost recoltate seriat 11 probe de sânge/fază, fără a depăși cantitatea stabilită de 

valorile volemiei (Little, 2012). Probele de sânge au fost recoltate prin intermediul unui cateter 

venos, fixat la nivelul venei cefalice brahiale, în tuburi standardizate cu EDTA. Analizele 

hematologice au constat ȋn determinarea hemoleucogramei, cu analizorul de înaltă precizie 

Abacus Junior Vet, recurgând suplimentar și la efectuarea formulei leucocitare respectiv a unui 

examen calitativ, pe frotiuri colorate panoptic. 

Datele obținute au fost prelucrate statistic cu ajutorul programelor menționate ȋn capitolul 

anterior, iar pentru prelucrarea lor grafică am recurs la programul OriginLab 8.05.  

Recoltări seriate de probe sanguine au fost efectuate predominant din vena cefalică 

brahială, care ne-a asigurat un acces facil la torentul sanguin. Puncția venelor cefalice brahiale 

pentru recoltarea de sânge la feline este recomandată de majoritatea cercetătorilor ȋn domeniu 

(Chandler et al., 2008), comparativ cu venele safene sau jugulare.  

Analiza rezultatelor obținute la testele hematologice a fost efectuată de asemenea etapizat, 

pe fazele experimentale, fiind centrată pe determinarea influenței recoltărilor seriate asupra 

volemiei și respectiv a homeostaziei. Ȋn urma interpretării rezultatelor obținute la testele 

hematologice efectuate am obţinut o serie de date, care corelate cu cele din literatura de 
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specialitate au contribuit la conturarea unei imagini relevante asupra dinamicii parametrilor 

hematologici la pisicile sănătoase, pe parcursul perioadei de recoltări seriate. 

 În ceea ce privește evoluția indicilor eritrocitari, se pot observa oscilații largi dar 

încadrabile în limitele fiziologice ale speciei, înregistrându-se modificări în funcție de timpul  

recoltării și de faza experimentală. 

Astfel, în prima fază a experimentului, valorile hematocritului au prezentat oscilații 

individuale importante, dar cu valori medii cuprinse în limitele fiziologice ale speciei (30-45%), 

fiind de 35.85 ± de 4.78% la începutul recoltărilor și de 30.32 ± 3.58% la sfârșitul acestora  

(T48). Concentrația de hemoglobină, a prezentat și ea oscilații relativ mari la pisicile investigate, 

fiind înregistrate valori de 12.81±1.98 g/dl la începutul recoltărilor, care au scăzut, 48 de ore mai 

târziu, până la 11.41±2.35 g/dl. Numărul total de hematii s-a încadrat în valorile de referință, 

prezentând oscilații individuale minore cu valori medii de 7.25 ± 1.41 T/L la T0 și de 7.51 ± 1.41 

T/L la T48. Constantele eritrocitare medii au prezentat o dinamică specifică pentru fiecare 

parametru în parte, cu variații mici ale valorilor individuale pentru ambele produse 

antihelmintice administrate. Astfel, volumul eritrocitar mediu a prezentat oscilații ale valorilor 

individuale, încadrabile în intervalul fiziologic al speciei (39-55 fl) (Merck, 2012), cu medii de 

40.95±5.63 fl la T0 și ușor mai crescute (45.86±5.77 fl) la T48, diferențele statistice înregistrate 

fiind foarte semnificative (Tab. 4). Valorile hemoglobinei eritrocitare medii, au oscilat la 

începutul recoltărilor seriate (T0) în jurul mediei de 14.79 ± 1.41 pg și de 15.27 ± 0.99 pg, la 

sfârșitul acesteia. Spre deosebire, ȋn cazul concentrației hemoglobinei eritrocitare medii valorile 

medii au fost mai crescute la începutul recoltărilor (34.79 ± 2.65 g/dl), decât la sfârșitul acestora 

(33.69±2.72 g/dl). 

 

Tabel 1 

Evoluția valorilor individuale și medii ale parametrilor eritrocitari  

la pisici în cursul primei faze a testului de bioechivalență 

Nr. 

 

Ht 

(%) 

 

Hb 

(g/dl) 

 

Hematii 

(T/l) 

Constante eritrocitare medii 

VEM 

(fl) 

HEM 

(pg) 

CHEM 

(g/dl) 

T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 

Media 35.85 30.32 12.81 11.41 7.25 7.51 40.95 45.86 14.79 15.27 34.79 33.69 

Dev. st. 4.78 3.58 1.98 2.354 1.41 1.41 5.63 5.77 1.41 0.99 2.65 2.72 

E.S. 1.02 0.76 0.42 0.50 0.30 0.30 1.20 1.23 0.30 0.21 0.56 0.58 

I.C. 95% - L.i. 33.73 28.73 11.93 10.37 6.62 6.88 38.46 43.30 14.17 14.83 33.62 32.48 

I.C. 95% - L.s. 37.97 31.91 13.69 12.45 7.87 8.13 43.45 48.42 15.42 15.71 35.97 34.89 

Minima 29.15 23.54 8.90 6.40 4.95 3.88 31.00 38.00 12.10 13.40 30.30 27.40 

Maxima 43.00 37.65 16.30 15.70 10.55 10.05 60.00 61.00 18.00 17.20 40.20 38.20 

Mediana 36.24 29.89 13.07 10.70 7.28 7.69 40.00 44.50 14.60 15.30 34.65 33.45 

Referințe 

(Merck, 2012) 

30-45 10-15 5-10 39 - 55 12 - 17 30 - 36 

Dev. st = deviația standard, E.S = eroarea standard, I.C 95% - L.i./L.s. = intervalul de confidență 95% - limita inferioară/limita 

superioară 
 

În faza a II-a de recoltări, valorile hematocritului s-au normalizat, mediile fiind de 36.06 

± 5.25% la începutul recoltărilor, respectiv de 38.33 ± 6.81% la 48 de ore. Evoluția concentrației 

de hemoglobina și-a menținut trendul descrescător, mediile scăzând de la 12.94 ± 3.004 g/dl la 

începutul recoltărilor la 10.53 ± 1.68 g/dl după 48 de ore (Tab. 2); diferențele înregistrate ȋn 

urma comparării datelor obținute pentru acest parametru, la începutul și sfârșitul celei de-a doua 

faze experimentale, au fost foarte semnificative (p < 0.01) (Tab. 3). Valorile medii ale numărului 
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total de hematii au crescut de la 6.99 ± 1.07 T/L (T0) la 8.18 ± 1.23 T/L (T48), înregistrându-se 

diferențe semnificative din punct de vedere statistic (p < 0.05) între cei doi timpi.  
Constantele eritrocitare medii au relevat oscilații individuale, cu valori medii încadrabile în 

limitele de referință. Astfel, în cazul VEM, valoarea medie la începutul recoltărilor seriate a fost 

de 44.98 ± 7.16 fl, iar la sfârșitul acesteia (T48) de 44.50 ± 5.13 fl. Concentrația HEM a 

prezentat valori medii de 15.09 ± 1.90 pg la T0, urmând ca la T48 să scadă la 14.91 ± 1.48 pg. 

Valoarea medie a CHEM la T0 a fost de 33.49 ± 2.61 g/dl, iar la T48 de 33.93 ± 1.97 g/dl, 

situându-se predominant ȋn limitele de referință, cu diferențe statistic semnificative (p < 0.05) 

ȋntre T0 și T48 (Tab. 4). 

 

Tabel 2 

Evoluția valorilor individuale și medii ale parametrilor eritrocitari la pisici 

 în cursul fazei a II-a a testului de bioechivalență 

 

Nr. 

 

Ht 

(%) 

 

Hb 

(g/dl) 

 

Hematii 

(T/l) 

Constante eritrocitare medii/ 

VEM 

(fl) 

HEM 

(pg) 

CHEM 

(g/dl) 

T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 

Media 36.06 38.33 12.94 10.53 6.99 8.18 44.98 44.50 15.09 14.91 33.49 33.93 

Dev. st. 5.25 6.81 3.00 1.685 1.07 1.23 7.16 5.13 1.90 1.48 2.61 1.97 

E.S. 1.12 1.45 0.64 0.36 0.23 0.26 1.53 1.09 0.40 0.31 0.55 0.42 

I.C. 95% - L.i. 33.73 35.30 11.61 9.78 6.52 7.63 41.80 42.22 14.24 14.26 32.33 33.05 

I.C. 95% - L.s. 38.39 41.34 14.28 11.27 7.47 8.73 48.16 46.77 15.93 15.57 34.64 34.80 

Minima 19.30 27.00 5.20 8.30 4.41 6.30 37.00 38.00 10.50 12.70 27.10 30.00 

Maxima 43.00 54.80 18.90 13.90 8.90 10.05 66.00 53.00 19.70 17.40 39.00 36.80 

Mediana 36.17 38.78 12.93 10.15 7.10 7.94 43.00 43.00 15.00 14.95 33.45 34.60 

Referințe 

(Merck, 2012) 

30-45 10-15 5-10 39 - 55 12 - 17 30 - 36 

Dev. st = deviația standard, E.S = eroarea standard, I.C 95% - L.i./L.s. = intervalul de confidență 95% - limita inferioară/limita 

superioară 
 

Tabel 3 
Datele obținute la analiza statistică a valorilor parametrilor eritrocitari 

Comparația fazelor de 

recoltare 

  Hematocrit Hemoglobină Hematii 

Diferența 

mediilor 

Valoare p 

 

Diferența 

mediilor 

Valoare p Diferența 

mediilor 

Valoare p 

F1T0 vs F1T48                 5.533    ** p<0.01 1.401    ns  p>0.05 -0.2595 ns  P>0.05 

F1T0 vs F2T0                -0.2064   ns  P>0.05 -0.1327 ns  P>0.05 0.2514   ns  P>0.05 

F1T0 vs F2T48                 -2.471      ns  P>0.05 2.285    **  p<0.01 -0.9332      ns  P>0.05 

F1T48 vs F2T0                 -5.739    **  p<0.01 -1.534 ns  P>0.05 0.5109    ns  P>0.05 

F1T48 vs F2T48                -8.004    *** p<0.001 0.8836    ns  P>0.05 -0.6736    ns  P>0.05 

F2T0 vs F2T48                 -2.265    ns  p>0.05 2.418    **  P<0.01 -1.185    *   P<0.05 

vs. = versus, ns = nesemnificativ, * = semnificativ, ** = foarte semnificativ, *** = extrem de semnificativ 
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Tabel 4 

Rezultatele obținute la analizele statistice comparative a valorilor constantelor eritrocitari 

Comparația fazelor de 

recoltare 

VEM HEM CHEM 

Diferența 

mediilor 

Valoare p Diferența 

mediilor 

Valoare p Diferența 

mediilor 

Valoare p 

F1T0 vs F1T48                 -4.909 *   P<0.05 1.401    ns  P>0.05 -0.2595 ns  P>0.05 

F1T0 vs F2T0                -4.026 ns  P>0.05 -0.1327 ns  P>0.05 0.2514   ns  P>0.05 

F1T0 vs F2T48                 -3.545 ns  P>0.05 -2.285    ns  P>0.05 -0.9332      ns  P>0.05 

F1T48 vs F2T0                 0.8832 ns  P>0.05 -1.534 ns  P>0.05 0.5109    ns  P>0.05 

F1T48 vs F2T48                1.364 ns  P>0.05 0.8836    ns  P>0.05 -0.6736    ns  P>0.05 

F2T0 vs F2T48                 0.4805 ns  P>0.05 2.418    ns  P>0.05 -1.185    *   P<0.05 

vs. = versus, ns = nesemnificativ, * = semnificativ, ** = foarte semnificativ, *** = extrem de semnificativ/ 

Evoluția parametrilor leucocitari a relevat variații ale valorilor individuale, cu oscilații 

dependente de timpul recoltării și faza experimentală. 

Nivelele medii ale numărului total de leucocite obținute în prima fază a experimentului 

au fost de 13.13 ± 3.69 G/L (T0) respectiv 13.17 ± 4.80 G/L (T48), urmând ca ȋn cea de-a doua 

fază să scadă de la 13.10 ± 4.14 G/L (T0) la 11.99 ± 3.19 G/L la sfârșitul recoltărilor (Tab. 5). O 

mai bună imagine a evoluției stării de sănătate a pisicilor, am obținut-o în urma interpretării 

formulei leucocitare și cuantificării subpopulaților leucocitare. 

În faza I, neutrofilele au prezentat medii de 62.82 ± 12.78% la T0 respectiv 65.41 ± 8.94 la 

T48 (Tab. 5), cu diferențe nesemnificative statistic (p>0.05) între fazele testării. Eozinofilele au 

prezentat valori medii încadrabile în intervalul fiziologic, cuprins între 2 și 10% (Merck, 2012), 

fiind de 4.95 ± 2.85% la începutul recoltărilor seriate (T0) și de 4 ± 1.79 % la sfârșitul acestora 

(T48). Bazofilele au prezentat proporții foarte scăzute în cazul pisicilor luate în studiu, cu medii 

situate între 0.13 ± 0.35% și 0.23 ± 0.42% (Tab. 5), valorile obținute în cazul acestei subpopulații 

neputând fi introduse în analizele statistice. Referitor la populația limfocitară, menționăm că 

valoarea medie pentru T0 a fost de 19.59 ± 2.87%, iar la sfârșitul recoltărilor de 19.82±4.16 %. 

Evoluție asemănătoare a prezentat și populația monocitară, care la începutul recoltărilor seriate a 

înregistrat  valoarea medie a fost de 6.5±2.48%, valoarea medie crescând la 6.95±2.10 %, după 

48 de ore. 

Tabel 5 

Evoluția valorilor individuale și medii ale parametrilor leucocitari la pisici  

în cursul fazei a I-a a testului de bioechivalență 

 

Nr. 

Leucocite 

(%) 

Neutrofile  

(%) 

Eozinofile 

(%) 

Bazofile  

(%) 

Limfocite 

 (%) 

Monocite 

(%) 
T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 

Media 13.13 13.17 62.82 65.41 4.95 4 0.13 0.23 19.59 19.82 6.5 6.95 

Dev. st. 3.69 4.80 12.78 8.94 2.85 1.79 0.35 0.42 2.87 4.16 2.48 2.10 

E.S. 0.78 1.02 2.72 1.90 0.61 0.38 0.07 0.09 0.61 0.88 0.53 0.45 

I.C. 95% - L.i. 11.50 11.04 57.15 61.44 3.69 3.20 0.02 0.04 18.32 17.97 5.34 6.02 

I.C. 95% - L.s. 14.77 15.31 68.49 69.37 6.22 4.79 0.29 0.42 20.86 21.66 7.60 7.89 

Minima 7.21 5.19 30.00 30.00 1.00 1.00 0.00 0.00 15.00 12.00 2.00 3.00 

Maxima 19.42 26.66 78.00 73.00 12.00 7.00 1.00 1.00 26.00 30.00 11.00 11.00 

Mediana 13.12 11.81 65.00 67.50 4.00 3.50 0.00 0.00 19.50 20.00 6.50 7.00 

Referințe 

(Merck, 2012) 

5.5 - 19.5 60-77 2  - 10 0-1 12 - 30 3 - 10 

Dev. st = deviația standard, E.S = eroarea standard, I.C 95% - L.i./L.s. = intervalul de confidență 95% - limita inferioară/limita 

superioară 
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În faza a II-a de recoltări seriate, valorile medii ale neutrofilelor au fost de 60.36 ± 

10.06% la T0 și de 61.97±10.06 % la T48, în timp ce valorile individuale obținute în cazul 

eozinofilelor au oscilat în jurul mediilor de 5.64±4.30 % la T0 și de 1.28±0.27 % la T48 (Tab. 6). 

Valorile medii obținute în cazul bazofilelor, de 0.36 ± 0.49% la T0 respectiv 0.41±0.50 % la 

T48, nu au fost incluse nici de data aceasta în calculul statistic. Valorile medii înregistrate în 

cazul limfocitelor, s-au situat la limita superioară a intervalului fiziologic (12-30%), fiind de 

25.36±10.32 % la T0 și de 24.82±8.14 % la T48). Valorile obținute în cazul monocitelor s-au 

situat foarte aproape de pragul superior al limitelor fiziologice (3-10%), cu o valoare medie de 

11.18±4.48 % înregistrată la începutul recoltărilor, această valoare scăzând în final la 6.18 ± 

2.32%, la T48. Din punct de vedere statistic, analiza valorilor obținute în cazul monocitelor a 

relevat diferențe extrem de semnificative între recoltările inițiale din cadrul ambelor faze 

experimentale (Tab 7). 

 

Tabel 6 

Evoluția valorilor individuale și medii ale parametrilor leucocitari la  

pisici în cursul fazei a II-a a testului de bioechivalență 

 

Nr. 

Leucocite 

 (%) 

Neutrofile 

(%) 

Eozinofile 

 (%) 

Bazofile 

(%) 

Limfocite 

(%) 

Monocite 

(%) 

T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 

Media 13.10 11.99 60.36 61.97 5.64 5.86 0.36 0.41 25.36 24.82 11.18 6.18 

Dev. st. 4.14 3.19 10.06 10.06 4.30 1.28 0.49 0.50 10.32 8.14 4.48 2.32 

E.S. 0.88 0.68 2.14 2.14 0.92 0.27 0.10 0.11 2.20 1.74 0.95 0.49 

I.C. 95% - L.i. 0.88 0.8 55.90 57.51 3.73 3.29 0.14 0.18 20.78 21.20 9.19 5.15 

I.C. 95% - L.s. 14.94 13.41 64.83 66.44 7.54 4.43 0.58 0.63 29.94 28.43 13.17 7.21 

Minima 4.08 6.50 30.00 30.00 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00 10.00 4.00 3.00 

Maxima 19.42 18.16 73.00 75.11 22.00 6.00 1.00 1.00 47.00 47.00 19.00 11.00 

Mediana 12.76 11.46 63.00 64.35 5.00 4.00 0.00 0.00 24.00 24.00 12.00 6.00 

Referințe 

(Merck, 2012) 

5.5 - 19.5 60-77 2  - 10 0-1 12 - 30 3 - 10 

Dev. st = deviația standard, E.S = eroarea standard, I.C 95% - L.i./L.s. = intervalul de confidență 95% - limita inferioară/limita 

superioară 
 

 

Tabel 7 
Rezultatele analizei statistice comparative a valorilor leucogramei obținute în cele două faze de 

recoltare 

Comparația fazelor de recoltare/ 

Comaprison between blood 

sampling 

Limfocite Monocite 

Diferența mediilor Valoare p/ 

p value 

Diferența mediilor Valoare p/ 

p value 

F1T0 vs F1T48                 -0.2273   ns  P>0.05 -0.4545  ns  P>0.05 

F1T0 vs F2T0                -5.773    *   P<0.05 -4.682    *** P<0.001 

F1T0 vs F2T48                 -5.227    ns  P>0.05 0.3182   ns  P>0.05 

F1T48 vs F2T0                 -5.545    ns  P>0.05 -4.227   *** P<0.001 

F1T48 vs F2T48                -5.000    ns  P>0.05 0.7727    ns  P>0.05 

F2T0 vs F2T48                 0.5455   ns  P>0.05 5.000    *** P<0.001 

vs. = versus, ns = nesemnificativ, * = semnificativ, ** = foarte semnificativ, *** = extrem de semnificativ 

 

Ȋn privința procedurii adoptate în recoltarea seriată de probe sanguine, rezultatele 

cercetărilor noastre au relevat că deși, pisicile sunt animale extrem de sensibile și dificil de 
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contenționat, lotul luat ȋn studiu s-a adaptat foarte bine condițiilor experimentale, compensȃnd 

foarte bine efectele consecutive stresului indus.  

După cum reiese din datele anterior prezentate și ilustrate ȋn graficele următoare (Fig. 1-5), 

evoluţia de ansamblu a indicilor hematologici a relevat modificări mai puţin importante și 

ȋncadrabile ȋn intervalele fiziologice, exceptȃnd unii parametri cu variații importante, chiar 

semnificative din punct de vedere statistic. Considerăm că, principala cauză a acestor oscilații a 

fost stresul datorat ȋn principal manipulărilor frecvente și repetate necesar recoltării unui număr 

mare de probe într-un timp scurt. Este cunoscut că, ȋn aceste condiții pisicile recurg la  cele mai 

eficiente mecanisme de adaptare la acțiunea factorilor de stres (Fuller et al., 1985; Kocan et al., 

1985; Jain, 1993; Weaver and Johnson, 1995; Marco et al., 2000; Chandler et al., 2008; Weiss 

and Wardrop, 2010; Whalan, 2015). Perioada de pauză dintre cele două faze experimentale a 

avut în general un efect benefic asupra homeostaziei organismului, ajutând la normalizarea 

parametrilor afectați în cadrul primei faze de recoltări. Constantele eritrocitare medii au prezentat 

oscilații individuale încadrabile în intervalele de referință, acestea fiind puțin influențate de 

recoltarea seriată sau produsul testat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 1. Distribuția valorilor individuale și 

medii ale hematocritului la pisicile 

investigate 
 

Fig. 2. Distribuția valorilor individuale și 

medii ale concentrației de hemoglobină la 

pisicile investigate 

Fig. 3. Distribuția valorilor individuale și 

medii ale numărului de hematii la pisicile 

investigate 
 

Fig. 4. Distribuția valorilor individuale și 

medii ale VEM la pisicile investigate 
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Fig. 5. Distribuția valorilor individuale și medii ale CHEM la pisicile investigate 

 

Putem concluziona totodată că, puncția venelor cefalice brahiale a asigurat un acces facil la 

fluxul sangvin, prin topografia și calibrul lor adecvat. Rezultatele testelor hematologice, cu valori 

individuale și medii încadrabile predominant în intervalele fiziologice ale speciei, justificând și 

utilizarea lor ca indici de referință pentru pisicile din loturile experimentale. Analizată într-un 

context general, evoluția de ansamblu a parametrilor hematologici investigați a relevat 

modificări nesemnificative ale tabloului sanguin și hematopoiezei, corelate cu lipsa unor 

influențe majore ale produselor testate și recoltărilor seriate asupra acestora. Evaluarea finală se 

va baza însă, pe corelarea rezultatelor analizelor hematologice și de profil metabolic, realizate ȋn 

capitolul următor, care va confirma sau nu absența conotației patologice la cazurile cu abateri ale 

indicilor hematologici. 

 

II.3. EVALUAREA UNOR PARAMETRI DE PROFIL METABOLIC LA  

PISICILE UTILIZATE ȊN TESTUL DE BIOECHIVALENȚĂ 

  

Rezultatele analizelor biochimice sanguine alături de cele hematologice oferă informații de 

bază pentru evaluarea stării de sănătate la om şi animale, respectiv depistarea unor procese 

patologice, exprimate prin modificări sanguine, organice sau metabolice (Williamson et al., 

1966). În plus, testele de profil metabolic ajută în evaluarea rezistenţei la agenţii patogeni, care 

poate fi influenţată de factorii genetici, starea de întreţinere sau starea fiziologică, reprezentând 

totodată o etapă foarte importantă în evaluarea stării de sănătate a animalelor utilizate în studiile 

de bioechivalență (Arion et al., 2013).  

Cercetările din capitolul II.3 au fost axate pe câteva obiective principale, precum: 

evaluarea relevanței principalilor indici de profil metabolic pentru testarea bioechivalenței; 

analiza influenței unor substanțe antihelmintice de interes major asupra parametrilor de profil 

metabolic la pisici adulte; utilizarea corelativă a indicilor de profil metabolic și hematologici în 

confirmarea stării de sănătate la animalele incluse în studiile de bioechivalență; depistarea 

posibilelor efecte secundare ale pyrantelului și praziquantelului, prin monitorizarea principalilor 

indici de profil metabolic la pisică. 

Evaluarea profilului metabolic s-a realizat pe eșantionul de 22 pisici adulte utilizate ȋn 

testul de bioechivalență, factorii care au stat la baza selecției animalelor și includerea lor în 

testare, precum și condițiile de adăpostire și hrănire a acestora, fiind descrise pe larg în capitolele 

anterioare (capitolele II.1 și II.2).  

Evoluția indicelui glicemic, s-a caracterizat ȋn faza I-a, prin variații nesemnificative 

statistic, valorile medii înregistrate fiind de 92.09 ± 14.18 mg/dl la T0 și de 92.77 ± 21 mg/dl la 
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T48. În cea de-a doua fază experimentală, valorile medii ale glicemiei au fost de 98.63 ± 18.93 

mg/dl la T0 și de 97.32 ± 19.05 mg/dl la T48, fiind mai ridicate, comparativ cu cele obținute în 

prima fază (Tab. 8). 

Tabel 8 

Distribuția valorilor individuale și medii ale glicemiei la pisici,  

pe parcursul celor două perioade experimentale 

 

 

Nr. 

Glucoză (mg/dl) 

Faza I-a Faza a II-a 

T0 T48 T0 T48 

Media 92.09 92.77 98.63 97.32 

Dev. st. 14.18 21.00 18.93 19.05 

E.S. 3.02 4.48 4.03 4.06 

I.C. 95% - L.i. 85.80 83.46 90.24 88.87 

I.C. 95% - L.s. 98.38 102.09 107.03 105.77 

Minima 62.00 60.00 71.00 71.00 

Maxima 125.00 130.00 130.00 130.00 

Mediana 92.00 88.00 96.00 95.50 

Referințe 

(Merck, 2012) 

60-150 60-150 

Dev. st = deviația standard, E.S = eroarea standard, I.C 95% - L.i./L.s. = intervalul de confidență 95% - limita 

inferioară/limita superioară 

Analiza profilului metabolic hepatic a relevat variații individuale și medii lipsite de 

semnificație statistică ale indicilor testați, evoluția lor înscriindu-se în limitele fiziologice ale 

speciei (Tab. 9). 

În faza I-a, proteinemia a prezentat variații nesemnificative ale valorilor individuale și 

medii, înregistrându-se medii de 6.55 ± 0.88g/dl la T0 și de 6.33 ± 0.87g/dl la T48. Concentrația 

albuminelor a variat nesemnificativ pe parcursul primei faze de recoltări seriate, încadrându-se în 

limitele fiziologice ale speciei (2.6 - 4.0 g/dl) (Tab. 9); valorile medii înregistrate au fost de 3.21 

± 0.48 g/dl la T0 și de 2.97 ± 0.48 g/dl la T48. Concentrația globulinelor, în cursul primei faze 

experimentale, s-a caracterizat prin valori medii de 2.98 ± 0.75g/dl la începutul recoltărilor (T0) 

și de 3.07 ± 0.64 g/dl la sfârșitul acestora (T48), cu variații nesemnificative pe tot parcursul 

acestei faze. Bilirubinemia totală a prezentat valori medii de 0.36 ± 0.17 µmol/l la T0 și de 0.34 

± 0.15 µmol/l la T48, încadrându-se și acestea în intervalele fiziologice ale speciei (0.1-1.7 

µmol/l). 

În faza a II-a, dinamica profilului hepatic nu a prezentat modificări majore comparativ cu 

prima fază a studiului, după cum reiese din distribuția valorilor medii ale parametrilor investigați 

(Tab. 10). 

Concentrația proteinelor totale a prezentat o scădere pe parcursul acestei faze a studiului de 

bioechivalență, valorile medii, încadrabile în intervalul fiziologic al speciei, fiind de 6.38 ± 0.87 

g/dl la începutul recoltărilor și de 6.17 ± 0.73 g/dl la sfârșitul lor. Albuminele serice au prezentat 

valori medii asemănătoare cu cele obținute în prima fază a recoltărilor, înregistrându-se valori de 

3.21 ± 0.47 g/dl la T0 și de 3.14 ± 0.47 g/dl la T48, care sunt de asemenea, încadrabile în limitele 

fiziologice (2.6 – 4.0 g/dl).  
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Tabel 9 

Evoluția valorilor individuale și medii ale indicilor profilului hepatic la pisicile testate în 

cursul primei faze a studiului de bioechivalență 

Nr. 

PT 

 (g/dl) 

ALB 

 (g/dl) 

GLOB 

 (g/dl) 

TBIL 

 (µmol/l) 

T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 

Media 6.55 6.33 3.21 2.97 2.98 3.07 0.36 0.34 

Dev. st. 0.88 0.87 0.48 0.48 0.75 0.64 0.17 0.15 

E.S. 0.19 0.19 0.10 0.10 0.16 0.14 0.03 0.03 

I.C. 95% - L.i. 6.16 5.94 3.00 2.75 2.64 2.79 0.28 0.27 

I.C. 95% - L.s. 6.94 6.71 3.42 3.18 3.31 3.36 0.44 0.41 

Minima 5.20 5.20 2.60 2.00 2.10 2.10 0.10 0.10 

Maxima 8.40 8.20 4.10 3.70 4.60 4.20 0.80 0.70 

Mediana 6.40 6.05 3.00 2.95 2.80 3.06 0.30 0.30 

Referințe 

(Merck, 2012) 

5,5-7,5 2.6 - 4.0 2.1 – 3.7 0.1–1.7 

TP = proteine totale, ALB = albumine, GLOB = globuline, TBIL = bilirubina totală, Dev. st = deviația standard, E.S = eroarea 

standard, I.C 95% - L.i./L.s. = intervalul de confidență 95% - limita inferioară/limita superioară 

 

 

Tabel 10 

Valorile individuale și medii ale indicilor profilului hepatic la pisicile investigate  

în faza a II-a a studiului de bioechivalență 

 

Nr. 

PT 

 (g/dl) 

ALB 

 (g/dl) 

GLOB 

 (g/dl) 

TBIL 

 (µmol/l) 

T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 

Media 6.38 6.17 3.21 3.14 2.97 2.94 0.34 0.31 

Dev. st. 0.87 0.73 0.47 0.48 0.63 0.49 0.15 0.15 

E.S. 0.19 0.15 0.09 0.10 0.13 0.10 0.03 0.03 

I.C. 95% - L.i. 6.02 5.84 3.00 2.93 2.69 2.72 0.28 0.24 

I.C. 95% - L.s. 6.77 6.49 3.42 3.35 3.25 3.15 0.41 0.38 

Minima 5.20 5.20 2.60 2.30 2.10 2.10 0.10 0.10 

Maxima 8.40 8.20 4.10 4.00 4.60 3.60 0.60 0.60 

Mediana 6.20 6.15 3.05 3.10 2.95 3.01 0.30 0.30 

Referințe 

(Merck, 2012) 

 

5,5-7,5 

 

2.6 - 4.0 

 

2.1 – 3.7 

 

0.1–1.7 

TP = proteine totale, ALB = albumine, GLOB = globuline, TBIL = bilirubina totală, Dev. st = deviația standard, E.S = eroarea 

standard, I.C 95% - L.i./L.s. = intervalul de confidență 95% - limita inferioară/limita superioară 

 

Valorile înregistrate în cazul globulinelor au prezentat o ușoară scădere în cea de-a doua 

fază experimentală, cu medii de 2.97 ± 0.63 g/dl la T0 și 2.94 ± 0.49 g/dl la T48, diferențele 

înregistrate fiind nesemnificative din punct de vedere statistic. Analizând datele înregistrate în 

cazul bilirubinei totale se poate observa o ușoară scădere a valorilor medii pe parcursul acestei 

faze experimentale, de la 0.34 ± 0,15 µmol/l la T0 la 0.31 ± 0.15 µmol/l la T48, valorile obținute 

fiind încadrabile în limitele consemnate în literatura de specialitate (0.1–1.7 µmol/l) (Merck, 

2012). 
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Datele obținute în urma investigării funcției hepatice au relevat că administrarea 

produselor antihelmintice nu a influențat negativ indicii profilului hepatic la pisică, indicȃnd că 

aceste produse au fost bine metabolizate la nivel hepatic. 

Analiza indicilor de profil enzimatic, oferă informații esențiale pentru evaluarea statusului 

funcțional al principalelor sisteme și organe implicate în metabolizarea substanțelor 

medicamentoase. 

În faza I-a, concentrația aspartataminotransferazei a prezentat o scădere pe parcursul 

derulării experimentului, având valori de 36.04 ± 5.12 U/L la începutul recoltărilor seriate și de 

34.88 ± 6.66 U/L la sfârșitul lor, integrându-se în limitele fiziologice ale speciei (8.9-49 U/L) 

(Tab. 11). Creatinkinaza a prezentat concentrații medii de 79.23 ± 36.83 U/L la T0 și de 72.49 ± 

28.62 U/L la T48, prezentând un trend ușor descrescător pe parcursul acestei faze de recoltări 

seriate, fără a depăși însă limitele găsite în literatura de specialitate (14 120 U/L) (Tab. 11). 

În faza a II-a, valorile AST s-au înscris în limitele normale ale speciei (Tab. 11), incluzând 

și scăderi lipsite de importanță, mediile fiind de 36.09 ± 5.90 U/L la T0 și de 35.45 ± 6.21 U/L la 

T48. Creatinkinaza a prezentat variații ale valorilor individuale și medii, încadrabile în limitele 

normale ale speciei, dar cu o creștere de la valoarea de 79.5 ± 26.22 U/L, înregistrată la T0, până 

la valoarea de 81.13 ± 20.97 U/L la T48. 

 

 

Tabel 11 

Evoluția valorilor individuale și medii ale indicilor profilului enzimatic la pisicile incluse în 

testare, pe parcursul celor două faze experimentale 

 

Nr. 

Faza I Faza II 

AST (U/l) CK (U/l) AST (U/l) CK (U/l) 

T0 T48 T0 T0 T0 T48 T0 T48 

Media 36.04 34.88 79.23 72.49 36.09 35.45 79.5 81.13 

Dev. st. 5.12 6.66 36.83 28.62 5.90 6.21 26.22 20.97 

E.S. 1.09 1.42 7.85 6.10 1.26 1.32 5.59 4.47 

I.C. 95% - L.i. 
33.77 31.92 62.89 59.80 33.47 32.70 67.87 71.83 

I.C. 95% - L.s. 38.32 37.83 95.56 85.18 38.71 38.21 91.13 90.44 

Minima 29.00 25.00 13.00 12.00 27.00 25.00 13.00 50.00 

Maxima 47.00 47.00 164.00 115.00 47.00 47.00 120.00 115.00 

Mediana 35.50 34.50 75.00 74.50 35.50 35.00 79.00 81.50 

Referințe 

(Merck, 2012) 
8.9 - 49 14-120 8.9 - 49 14-120 

AST = aspartataminotransferaza, CK = creatinkinaza, Dev. st = deviația standard, E.S = eroarea standard, I.C 95% - L.i./L.s. = 

intervalul de confidență 95% - limita inferioară/limita superioară/ 
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Tabel 12 

Evoluția valorilor individuale și medii ale indicilor renali la pisicile investigate în cursul celor 

două faze experimentale 

 

Nr. 
Faza I Faza II 

CRE 

(mg/dl) 

BUN 

(µmol/l)  

CRE 

(mg/dl) 

BUN 

(µmol/l)  
T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 

Media 1.04 1.07 18.36 17.52 1.06 1.7 19.09 17.34 

Dev. st. 0.46 0.52 3.68 3.21 0.53 0.54 3.33 4.24 

E.S. 0.09 0.11 0.78 0.68 0.11 0.11 0.71 0.90 

I.C. 95% - L.i. 0.83 0.79 16.73 16.09 0.83 0.92 17.61 15.46 

I.C. 95% - L.s. 1.24 1.26 19.99 18.95 1.30 1.41 20.57 19.22 

Minima 0.40 0.40 9.00 9.50 0.40 0.40 14.00 9.00 

Maxima 2.00 2.00 25.00 25.00 2.00 2.00 27.00 25.00 

Mediana 0.90 0.90 18.50 17.50 0.90 1.00 19.00 18.50 

Referințe 

(Merck, 2012) 
0.3-2.1 8.8-26 0.3-2.1 8.8-26 

AST = aspartataminotransferaza, CK = creatinkinaza, Dev. st = deviația standard, E.S = eroarea standard, I.C 95% - L.i./L.s. = 

intervalul de confidență 95% - limita inferioară/limita superioară/ 

 

Evaluarea funcției renale, s-a bazat pe determinarea valorilor creatininei serice și a 

azotului ureic total, teste indicate pentru monitorizarea funcției renale pe parcursul testelor de 

bioechivalență, fiind destinate și evaluării principalilor parametrii farmacocinetici. 

În faza I-a, valorile medii ale creatininei au prezentat o creștere încadrată în limitele 

întâlnite în literatura de specialitate (0.3-2.1 mg/dl), nivelurile obținute fiind de 1.04 ± 0.46 

mg/dl la începutul și de 1.06 ± 0.53 mg/dl la sfârșitul perioadei de recoltare. Nivelul azotului 

ureic total a variat nesemnificativ, în limitele fiziologice ale speciei (8.8-26 µmol/l), prezentând 

o tendință descrescătoare, cu valori medii de 18.36 ± 3.68 µmol/l la T0 și de 17.52 ± 3.21 µmol/l 

la T48 (Tab. 12).  

În faza a-II-a, valorile creatininei au variat de asemenea în intervalul normal al speciei 

(0.3-2.1 mg/dl), nivelurile medii prezentând o creștere de la 1.06 ± 0.53 mg/dl la începutul 

perioadei de recoltări seriate, la 1.7 ± 0.54 mg/dl la sfârșitul acesteia. Nivelul de azot ureic total 

din sânge a prezentat o scădere nesemnificativă, mediile înregistrate (19.09 ± 3.33 µmol/l la T0 

și 17.34 ± 4.24 µmol/l la T48) încadrându-se în limitele normale ale speciei (8,8-26 µmol/l). 

Evaluarea parametrilor de profil mineral a reflectat în principal nivelul funcțiilor renale și 

endocrine, respectiv statusul echilibrului acido-bazic. În studiul nostru ne-am axat pe evaluarea 

concentrațiilor plasmatice ale sodiului, potasiului și calciului, reprezentând principalii electroliți 

ai organismului animal (Tab. 13). 

În faza I-a, concentrația calciului a prezentat oscilații încadrabile în limitele fiziologice ale 

speciei (8-11.8 mg/dl), cu valori medii de 10.08 ± 0.99 mg/dl la începutul primei faze 

experimentale și de 10.06 ± 0.82 mg/dl la sfârșitul acesteia. Valorile plasmatice ale sodiului au 

scăzut semnificativ în cadrul acestei faze de recoltări, rămânând însă în limitele prezentate în 

literatura de specialitate (142-164 mmol/l), având valori medii de 148.95 ± 9.41 mmol/l la T0 și 

de 142.59 ± 5.26 mmol/l la T48. În cazul potasiului, s-a observat o ușoară scădere a valorilor 

medii, de la 4.63 ± 0.63 mmol/l la începutul primei faze a testării (T0), la 4.50 ± 0.69 mmol/l la 

sfârșitul acesteia, nivelele înregistrate situându-se în cadrul intervalului fiziologic al speciei (3.7-

6.1 mmol/l). 
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Tabel 13 

Evoluția valorilor individuale și medii ale indicilor de profil mineral la 

 pisicile incluse în testarea farmacologică 

 

 

Nr. 

Faza I-a Faza a II-a 

Ca 

(mg/dl) 

Na
+ 

(mmol/l) 

K
+ 

(mmol/l) 

Ca 

(mg/dl) 

Na
+ 

(mmol/l) 

K
+ 

(mmol/l) 

T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 T0 T48 

Media 10.08 10.06 148.95 142.59 4.63 4.50 10.12 9.89 149.27 144.95 4.37 4.43 

Dev. st. 0.99 0.82 9.41 5.26 0.63 0.69 1.05 0.84 8.57 7.92 0.59 0.61 

E.S. 0.21 0.17 2.00 1.12 0.13 0.15 0.22 0.18 1.83 1.69 0.13 0.13 

I.C. 95% - L.i. 9.64 9.69 144.78 140.26 4.36 4.19 9.65 9.52 145.47 141.44 4.11 4.15 

I.C. 95% - L.s. 10.52 10.42 153.13 144.92 4.91 4.81 10.58 10.27 153.08 148.47 4.64 4.69 

Minima 8.40 8.00 134.00 132.00 3.70 3.40 8.70 8.40 136.00 124.00 3.40 3.40 

Maxima 11.90 11.20 164.00 150.00 6.00 5.80 11.90 11.20 164.00 161.00 5.50 5.50 

Mediana 10.35 10.20 148.50 143.50 4.65 4.35 10.25 9.85 146.50 145.50 4.35 4.30 

Referințe 

(Merck, 2012) 

8.0-11.8 142-164 3.7-6.1 8.0-11.8 142-164 3.7-6.1 

Ca = calciu, Na = sodiu, K = potasiu, Dev. st = deviația standard, E.S = eroarea standard, I.C 95% - L.i./L.s. = intervalul de 

confidență 95% - limita inferioară/limita superioară 

 

 

În faza a II-a, valorile plasmatice ale calciului s-au caracterizat printr-o scădere continuă, 

fără a se situa însă în afara limitelor fiziologice ale speciei, valoarea medie înregistrată la 

începutul testării (T0) fiind de 10.12 ±1.05 mg/dl, iar la finalul acesteia (T48), de 9.89 ± 0.84 

mg/dl. Concentrația sodiului a oscilat nesemnificativ în cadrul acestei faze, valorile medii 

înregistrate de 149.27 ± 8.57 mmol/l la T0 și de 144.95 ± 7.92 mmol/l la T48, încadrându-se în 

limitele fiziologice. În cazul concentrației potasiului, valorile medii au prezentat creșteri 

nesemnificative statistic, fiind de 4.37 ± 0.59 mmol/l la începutul fazei de recoltări (T0) și de 

4.43 ± 0.61 mmol/l la sfârșitul acesteia (T48). 

 

Tabel 14 

Analiza statistică comparativă între fazele de recoltare în cazul Sodiului 

Comparația fazelor de recoltare Sodiu/ Sodium 

Diferența mediilor p 

F1T0 vs F1T48                 6.364    *   P<0.05 

F1T0 vs F2T0                -0.3182  ns  P>0.05 

F1T0 vs F2T48                 4.000  ns  P>0.05 

F1T48 vs F2T0                 -6.682    *   P<0.05 

F1T48 vs F2T48                -2.364  ns  P>0.05 

F2T0 vs F2T48                 4.318  ns  P>0.05 

vs. = versus, ns = nesemnificativ, * = semnificativ, ** = foarte semnificativ, *** = extrem de semnificativ 

 

Considerăm că, principalii factori care au determinat variații ale indicilor de profil 

metabolic au fost, ca și ȋn cazul indicilor hematologici, stresul indus de recoltările seriate și 

numărul mare de probe recoltate într-o perioadă scurtă de timp. Intervenția eficientă a 

mecanismelor adaptative a fost remarcată și în cazul evoluției profilului metabolic, incluzȃnd 

procesele fiziologice de bază, descrise de diverși autori ȋn domeniu (Feldman, 1980; Boyd, 1984; 
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Chandler et al., 2008; Ettinger and Feldman, 2009). Alături de alți autori (Marco et al., 2000; 

Thrall et al., 2012), remarcăm că, un alt factor important care a contribuit la variația tabloului 

metabolic a fost și lipsa de mișcare, animalele beneficiind de o perioadă limitată de timp pentru a 

face mișcare. 

Rezultatele obținute la majoritatea indicilor determinați nu au indicat diferențe 

semnificative statistic, excepție făcând evoluția sodiului (Fig. 6), acest fapt indicând adaptarea 

animalelor la condițiile experimentale și lipsa unor efecte adverse asupra principalelor funcții. 

 

 

Fig. 6. Distribuția valorilor individuale și medii ale concentrației sodiului la pisici utilizate 

în testare produselor farmaceutice antihelminitice 

 
Ȋn urma analizei de ansamblu a evoluției indicilor de profil metabolic putem concluziona 

că, aceasta a relevat oscilații importante, cu rare abateri de la intervalele fiziologice, dar lipsite 

de semnificație patologică. Menționăm totodată că, acestea s-au datorat recoltărilor seriate și 

stresului indus de procedurile specifice testului de bioechivalență. Referitor la trendul crescător al 

glicemiei, reamintim că acesta reprezentă principalul răspuns al pisicilor la stresul generat de 

frecvența crescută a acțiunilor de manipulare și recoltare. Dinamica profilului enzimatic a relevat 

variații largi, încadrabile ȋn intervalele fiziologice, corespunzătoare condițiilor impuse de 

protocoalele experimentale de farmacocinetică destinate studiilor de bioechivalență. Evoluția 

indicilor biochimici de evaluare a funcției renale a relevat modificări minore, indicând relevanța 

protocolului implementat pentru studiile de farmacocinetică. Analiza ionogramei a relevat 

evoluția unei stări generale bune a animalelor, asociată cu un nivel corespunzător de hidratare și 

de funcționare a principalelor sisteme. 

 

 

II.4. ANALIZA PARAMETRILOR STATISTICI  ȘI  EFICACITĂȚII   

TESTULUI  DE BIOECHIVALENȚĂ 

 

Cu toate că, utilizarea celor două substanțe biologic active este larg răspândită, atât în 

medicina umană cât și veterinară, există puține date disponibile privind biodisponibilitatea lor la 

pisică.  Pe baza scopurilor stabilite, ne-am propus îndeplinirea următoarelor obiective: validarea 

metodei analitice pentru determinarea concentrațiilor plasmatice de pyrantel și praziquantel; 

analiza farmacocinetică a celor două substanțe active antihelmintice și evaluarea posibilelor 

interacțiuni dintre acestea; evaluarea farmacocineticii și farmacodinamiei acestor substanțe 

active la pisică și utilizarea datelor ca referințe pentru studii viitoare pe pisică; evaluarea 



XXI 
 

posibilității de interschimbare ȋn terapie a produselor antihelmintice investigate, ȋn funcție de 

nivelul de bioechivalență stabilit.  

Organizarea studiului s-a efectuat în concordanță cu legislația în vigoare privind normele 

de bună practică și de protecție a animalelor, precum și ȋn baza avizului favorabil acordat de 

Comisia de bioetică a Facultății de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca. 

Cercetările au fost efectuate în cadrul laboratorului de Fiziologie animală și în biobaza 

Facultății de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, urmând protocolul experimental amănunțit 

prezentat ȋn capitolul II. 1. După preparare, plasmele, corespunzător individualizate și etichetate, 

au fost congelate la -20
0
C și transportate la Laboratorul PharmaQuest din Tg. Mureș, în vederea 

determinării concentrațiilor plasmatice. Testarea s-a finalizat prin prelucrarea datelor și 

întocmirea dosarelor în Centrul de Bioechivalență VimSpectrum din Tg. Mureș. 

Tabletele au fost administrate în doză unică (1tb/2-4 kg), dimineața, fără hrănirea pisicilor 

timp de două ore înainte și respectiv după aplicarea tratamentului. Conform protocolului, 

obţinerea unor profile plasmatice de încredere pentru praziquantel şi pyrantel a necesitat 

recoltarea a 11 probe de sânge la următoarele intervale de timp: înainte de administrare (0.0) 

respectiv după administrarea tabletei la 0.5, 1.0, 1.30, 2.0, 4.0, 8.0, 12.0, 24.0, 36.0, 48.0 ore. Au 

fost recoltate și prelucrate plasmele de la 22 de pisici, însă, pentru evaluarea statistică și analiza 

farmacocinetică s-au utilizat rezultatele de la 18 subiecți, motivele respingerii rezultatelor 

înregistrate în cazul celorlalte 4 probe fiind prezentate in tabelele 15 și 16. 
Tabel 15 

Pisicile ale căror rezultate au fost eliminate din testarea bioechivalenței  

datorită abaterilor înregistrate în cazul pyrantel pamoatului (PY) 

 

 

Nr. 

Date despre pisici 

 

 

Schema 

tratamentului 

 

Doza 

primită de 

PY 

 

Motivul eliminării 
Vârstă Greutate Sex 

7 2.4 2.100 ♀ TR 109.52 concentrații plasmatice de pyrantel 

premergător aplicării tratamentului 

9 2.6 2.600 ♀ TR 88.46 valoarea ASC0-t a fost extrem de mare 

12 2.1 2.100 ♀ RT 109.52 valoarea ASC 0-t a fost extrem de mare 

21 2 2.100 ♀ RT 109.52 concentrații plasmatice de pyrantel 

premergător aplicării tratamentului 

 

Tabel 16 
Pisicile ale căror rezultate au fost eliminate din testarea bioechivalenței  

datorită abaterilor înregistrate în cazul praziquantelului (PZ) 

 

 

Nr. 

Date despre pisici 

 

 

Schema 

tratamentului 

 

 

Doza 

primită de 

PZ 

 

Motivul eliminării 
Vârstă Greutate Sex 

5 2.2 2.200 ♂ RT 9.09 valoarea Cmax a fost extrem de mare 

comparativ cu celelalte rezultate 

6 2.6 2.200 ♂ RT 9.09 valoarea ASC0-t a fost extrem de mare 

12 2 2.100 ♀ RT 9.52 concentrații plasmatice de praziquantel 

premergător aplicării tratamentului 

14 3.5 4.200 ♀ RT 7.14 valoarea Cmax a fost extrem de mare 

comparativ cu celelalte rezultate 

 

Evaluarea farmacocinetică s-a efectuat cu ajutorul sofware-ului specializat KINETICA 

4.4.1 (Thermo Electron Corporation - USA), valorile individuale ale concentrațiilor plasmatice 

fiind utilizate în determinarea parametrilor folosiți în analiza farmacocinetică. Datele obținute au 
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fost completate de statistica descriptivă realizată pentru fiecare parametru în parte, folosind 

programe de mare actualitate în calculul statistic și prelucrare grafică (GraphPad InStat 3.05, 

GraphPad Prism 6, OriginPro 8.5). 

Validarea metodei analitice s-a efectuat ȋn vederea evaluării eficienței procedurii utilizate 

pentru a cuantifica concentrațiile de substanțe farmacologice din matricea biologică investigată. 

Determinarea concentrațiilor plasmatice de pyrantel și praziquantel s-a realizat în conformitate 

cu standardele de bună practică în laborator, respectând legislația europeană și națională 

(EMEA/CHMP/EWP/192217/2009, Ghid de investigare a bioechivalenţei, 2010). Determinarea 

compușilor chimici s-a realizat prin spectrometrie de masă, o metodă de înaltă precizie cu 

aplicații multiple în domeniul biomedical și farmacologic (Jantschi, 2004). 

Metoda de analiză adoptată, a fost validată pentru următorii parametri: liniaritatea, limita 

de detecție (LD), limita de determinare cantitativă (LQ), acuratețea, precizia, specificitatea și 

selectivitatea. Standardul intern utilizat a fost indapamida, deoarece prezintă o structură chimică 

asemănătoare cu a substanțelor investigate. Rezultatele obținute în urma metodei de validare 

pentru parametrii investigați  sunt prezentați in figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.  Rezultatele obținute în urma validării metodei pentru cuantificarea plasmatică a 

pyrantelului și a praziquantelului 

 

În urma integrării computerizate a valorilor individuale ale concentraţiei plasmatice versus 

timp, au fost determinați următorii parametrii farmacocinetici: Cmax (ng/mL), Tmax (h), timpul de 

înjumătăţire plasmatică t1/2 (h), ASC0-t (h×ng/mL).  

Parametrii farmacocinetici obținuți pentru pyrantel pamoate, în cazul celor două produse 

antihelmintice utilizate (test și referință), au relevat o variabilitate accentuată la nivel individual, 

în ceea ce privește ASC0-t și Cmax (Tab. 17).  Pentru produsul antihelmintic testat (Aniprantel), 

valoarea medie a ASC0-t a fost de 340.80 ± 266.42 h×ng/mL, în timp ce în cazul formulei 

medicamentoase de referință (Cestal), valoarea medie a ASCt-0 a fost mai mare (458 ± 457.91 

h×ng/mL). Din punct de vedere statistic, diferențele dintre rezultatele individuale obținute pentru 

ASC0-t nu au fost semnificative (p<0.05). Concentrația maximă absorbită (Cmax) a avut o valoare 

medie de 114.22 ± 65.97 ng/mL în cazul produsului testat, respectiv de 116.05 ± 93.06 ng/mL în 

cazul produsului referință. Din punct de vedere statistic, diferențele dintre valorilor obținute 

pentru cele două produse, nu au fost semnificative (p<0.05).Valorile obținute pentru timpul de 

Pyrantel pamoate: 

 Liniaritate: R² = 0.995  

 Domeniu de concentrație: 6-400 

ng/mL 

 Limita inferioară de cuantificare: 6 

ng/mL 

 Acuratețea pe termen scurt: 100.86-

107.64% 

 Acuratețea intermediară: 98.6-103.0% 

 Precizia pe termen scurt: 4.35-7.61% 

 Precizia intermediară: 3.0-8.9% 

Praziquantel: 

 Liniaritate: R² = 0.998 

 Domeniu de concentrație: 20-400 

ng/mL 

 Limita inferioară de cuantificare: 20 

ng/mL 

 Acuratețea pe termen scurt: 86.77-

104.82% 

 Acuratețea intermediară: 97.9-

105.0% 

 Precizia pe termen scurt: 3.4-5.3% 

 Precizia intermediară: 3.0-5.8% 
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absorbție maximă (Tmax), s-au situat în jurul valorii medii de 1.92 ± 1.19 h în cazul formulei test, 

respectiv de 2.08±1.83 h în cazul formulei referință. 

Tabel 17 

Parametrii farmacocinetici obținuți pentru pyrantel în cazul celor două produse antihelmintice 

 

Nr. 

 

ASC0-t 

(h×ng/mL) 

 

Cmax 

(ng/mL) 

 

Tmax 

(h) 

T R T R T R 

Media 340.80 458.64 114.22 116.05 1.92 2.08 

Dev. st. 266.42 457.91 65.97 93.06 1.19 1.83 

I.C. 95% - L.i. 208.30 230.91 81.42 69.77 1.32 1.17 

I.C. 95% - L.s. 473.30 686.38 147.03 162.33 2.51 2.99 

Minima 110.52 9.6 46.30 10.00 0.5 0.5 

Maxima 1120.02 275.72 230.01 362.69 4.0 8.0 

C.V. 0.78 0.99 0.57 0.80 0.62 0.87 

I.C 95% - L.i./L.s. = intervalul de confidență 95% - limita inferioară/limita superioară, C.V. = coeficient de variție 

 

În ceea ce privește parametri farmacocinetici de eliminare, s-au analizat timpul de 

înjumătățire (T1/2), timpul mediu de rezidență (TMR) și clearance-ul. Pentru produsul testat 

Aniprantel, în cazul timpului de înjumătățire, valoarea medie a fost de 1.53 ± 0.68 h, în timp ce 

pentru produsul de referință, s-a înregistrat o valoare medie de 2.38 ± 0.94 h. Valorile timpului 

mediu de rezidență (TMR) au avut oscilații la nivel individual, înregistrându-se o valoare medie 

pentru produsul test de 2.99 ± 1.30 h, în timp ce pentru produsul de referință, valoarea medie a 

fost de 4.46 ± 1.85 h. Pentru produsul testat, s-a obținut o valoare medie a clearance-ului de 0.81 

± 0.45 mL/h, iar pentru produsul de referință o valoare de 0.60 ± 0.37 mL/h (Tab. 18). 

Tabel 18 

Parametrii farmacocinetici de eliminare pentru pyrantel, în cazul  

celor douã produse antihelmintice testate 

 

Nr. 

T1/2/ Thalf 

(h) 

TMR 

(h) 

Clearance 

mL/h 

T R T R T R 

Media 2162.43 2115.17 1139.88 997.07 1.22 1.41 

Dev. st. 1122.1 1354.3 616.60 638.01 0.49 0.39 

I.C. 95% - L.i. 1604.4 1441.7 833.23 679.77 0.97 1.22 

I.C. 95% - L.s. 2720.5 2788.7 1446.5 1314.4 1.46 1.61 

Minima 632.33 365.71 275.92 184.68 0.5 1.0 

Maxima 4144.0 5762.0 2423.2 2760.1 2.0 2.0 

C.V. 0.51 0.64 0.54 0.63 0.40 0.27 
I.C 95% - L.i./L.s. = intervalul de confidență 95% - limita inferioară/limita superioară, C.V. = coeficient de variție 

 

Analizele efectuate ȋn cazul substanței active praziquantel, au evidențiat, așa cum relevă 

datele redate în tabelul 19, variații mai reduse ale valorilor individuale pentru parametri 

farmacocinetici de absorbție (ASC0-t, Cmax și Tmax). În ceea ce privește ASC0-t, pentru produsul 

testat, s-a obținut o valoare medie de 2162.43±1122.1 h×ng/mL, iar în cazul produsului de 

referință o medie de 2115.17±1354.3 h×ng/mL. Evoluția Cmax a indicat o valoare medie de 

1139.88±616.60 ng/mL în cazul formulei test, față de care, pentru produsul referință  media a 

fost mai scăzută (997.07±638.01 ng/mL). Timpul atingerii concentrației maxime (Tmax) a fost 

mai rapid în cazul produsului testat, obținându-se o medie de 1.22±0.49 h, comparativ cu  

produsul referință (1.41±0.39 h). 
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Tabel 19 

Parametrii statistici obținuți pentru praziquantel în cazul  

produselor antihelmintice studiate 

 

Nr. 

 

ASC0-t 

(h×ng/mL) 

 

Cmax 

(ng/mL) 

 

Tmax 

(h) 

T R T R T R 

Media 2162.43 2115.17 1139.88 997.07 1.22 1.41 

Dev. st. 1122.1 1354.3 616.60 638.01 0.49 0.39 

I.C. 95% - L.i. 1604.4 1441.7 833.23 679.77 0.97 1.22 

I.C. 95% - L.s. 2720.5 2788.7 1446.5 1314.4 1.46 1.61 

Minima 632.33 365.71 275.92 184.68 0.5 1.0 

Maxima 4144.0 5762.0 2423.2 2760.1 2.0 2.0 

C.V. 0.51 0.64 0.54 0.63 0.40 0.27 
I.C 95% - L.i./L.s. = intervalul de confidență 95% - limita inferioară/limita superioară, C.V. = coeficient de variție 

 

În ceea ce privește parametrii farmacocinetici de eliminare, valoarea medie a timpului de 

înjumătățire a fost de 1.44±1.56 h, pentru produsul test și de 1.74±1.09 h pentru produsul de 

referință. TMR a prezentat valori medii de 2.20±0.49 h pentru formula testat și ușor mai mari 

(2.99 ± 1.46h) pentru formula referință. Rezultatele obținute la determinarea clearance-ul 

metabolic au indicat oscilații largi ale valorilor individuale, cu o medie de 9408.99 ± 3686.0 

mL/h în cazul produsului testat, respectiv de 13452.17 ± 13560 mL/h pentru produsul de 

referință (Tab. 20). 

 

Tabel 20 

Parametri farmacocinetici de eliminare pentru praziquantel 

 

Nr. 

T1/2 

(h) 

TMR 

(h) 

Clearance 

mL/h 

T R T R T R 

Media 1.44 1.74 2.20 2.99 9408.99 13452.17 

Dev. st. 1.56 1.09 0.49 1.46 3686.0 13560 

I.C. 95% - L.i. 0.60 1.08 1.94 2.11 7445.3 5257.0 

I.C. 95% - L.s. 2.27 2.40 2.46 3.88 11373 21647 

Minima 0.67 0.82 1.60 1.51 4742.8 3433.1 

Maxima 7.26 4.94 3.32 6.68 16332 46483 

C.V. 1.08 0.62 0.22 0.488 0.39 1.00 
I.C 95% - L.i./L.s. = intervalul de confidență 95% - limita inferioară/limita superioară, C.V. = coeficient de variție 

 

Un aspect de luat în considerare în cazul absorbției și distribuției substanței active, este 

dinamica profilelor concentraților plasmatice obținute pentru cele două produse antihelmintice 

investigate. Astfel, pentru substanța activă pyrantel, administrată într-o doză de 230 mg, prima 

concentrație plasmatică s-a realizat după o jumătate de oră de la administrarea celor două 

produse antihelmintice, atingându-se concentrația maximă plasmatică la T1.5 ȋn ambele cazuri 

(Fig. 8). Ultima concentrație plasmatică a fost decelată la 24 de ore pentru produsul referință, 

respectiv la 12 ore de la administrarea tabletelor pentru produsul test. 
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Fig. 8. Concentrațiile plasmatice medii ale pyrantelului după administrarea produsului test 

(T) sau referință(R), grafic linear și logaritmic 

 

Comparând evoluția concentrațiilor plasmatice obținute după administrarea celor două 

produse antihelmintice, s-a observat o corespondență ridicată între cele două grupuri, cu valori 

medii echivalente și un timp de metabolizare apropiat, ultimul timp la care s-au înregistrat 

concentrații plasmatice pentru pyrantel fiind de 8h, atât în cazul produsului test, cât și pentru 

referință. Ȋn urma analizei reprezentării grafice a profilului farmacocinetic al pyrantelului (Fig. 

9), putem conchide că praziquantel este o substanță mai stabilă, cu absorbție și distribuție 

omogenă la nivel sistemic, atât ȋn cazul produsului test, cât și al celui de referință. 

 

  
 

Fig. 9. Concentrațiile plasmatice medii ale praziquantelului după administrarea produsului 

test (T) sau referință(R), grafic linear și logaritmic 

 

Ȋn studiul nostru de bioechivalență, au fost investigate forme medicamentoase cu 

administrare orală, ceea ce a corespuns determinării biodisponibilității relative, pe baza 

intervalului de încredere 90% și a raportului mediei geometrice pentru parametri farmacocinetici 

primari (AUC0-t și Cmax). Valorile obținute, au fost heterogene și chiar discordante, datorată 

variabilității crescute a celor două substanțe active și a caracteristicilor specifice a parametrilor 

farmacocinetici (Tab. 21). Astfel, pyrantel pamoate acționează preponderent la nivelul lumenului 

intestinal, determinând oscilații ale concentraților plasmatice maxime 
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Tabel 21 
Intervalul de încredere 90% și raportul mediei geometrice pentru  

parametrii farmacocinetici primari 

Cmax 

Substanţa 90 % I.I. 

(%) 

Raportulmedieigeometrice T/R 

(%) 

Referinţa 

(%) 

Praziquantel 80 - 172 117 80-125 

Pyrantel 74 - 177 115 80-125 

ASC0-t 

Substanţa 90 % I.I. 

(%) 

Raportul mediei geometrice T/R 

(%) 

Referinţa 

(%)  

Praziquantel 76 - 161 110 80-125 

Pyrantel 54 - 158 93 80-125 

 

După cum se știe, praziquantel se absoarbe bine de la nivelul tractului gastro-intestinal, 

atingând o proporție de aproximativ 80%, indicând faptul că praziquantel suferă o  intensă 

metabolizare pre-sistemică, în circulația generală pătrunzând doar o cantitate minimă. Din aceste 

considerente, combinarea celor două substanțe active va îngreuna serios atingerea 

bioechivalenței între cele două produse. 

Datele obținute la analizele statistice efectuate prin testului Fisher și testului "t" (Tab. 22), 

relevă o variabilitate crescută a valorilor înregistrate, ȋn special în cazul produsului referință, 

ceea ce se poate corela cu atribuirea unui nivel de superioritate produsului testat.  

Tabel 49 

Analiza statistică a parametrilor farmacocinetici primari investigați în vederea determinării 

bioechivalenței produselor medicamentoase 

ASC0-t 

Substanța farmacologică  

Produs antihelminitic 

 

Testul Fisher (valoarea p) 

Testul t  

Dispersia p 

Pyrantel T  

0.015* 

73004.14  

0.37 R 219982.82 

Praziquantel T  

0.22 

1259207.91  

0.9 R 1834075.83 

Cmax 

Pyrantel T  

0.08 

4447.24 0.98 

R 9144.53 

Praziquantel T  

0.44 

403837.65 0.58 

 

În acest context menționăm că, ȋn cazul comparării formulelor medicamentoase cu un grad 

ridicat de variabilitate putem accepta că acestea sunt bioechivalente dacă se îndeplinesc 

următoarele trei condiții: utilizarea unui număr maxim de subiecți, în concordanță cu cerințele 

Comisiei de etică; realizarea unui coeficient de variație adecvat ( > 30 %); încadrarea în 

intervalul de referință de 80-125% a raportului mediei geometrice. 

Sintetizând rezultatele studiului nostru pentru produsul antihelmintic testat, Aniprantel cat, 

la o valoare a raportului mediei geometrice T/R= 1.25, n=18 și un coeficient de variație= 40%,  

putem concluziona că acesta este bioechivalent cu produsul referință, Cestal cat. În aceste 

condiții, considerăm că, au fost îndeplinite criteriile cerute pentru a demonstra bioechivalenței, 

fără să fie necesar suplimentarea numărului de animale. 
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

Dintre concluziile generale, sintetizate ȋn ultimul capitol al tezei amintim: 

 

1. Protocolul implementat ȋn acest studiu de bioechivalență a îndeplinit standardele 

actuale de precizie, acuratețe și relevanță, prevăzute ȋn normele naționale și 

europene pentru produsele medical veterinare; 

2. Rezultatele testului de bioechivalență includ și evaluarea toleranței speciei țintă la 

substanțele active investigate și implicit a eventualelor reacții adverse; 

3. Evaluarea stării de sănătate a animalelor introduse ȋn testare s-a bazat pe corelarea 

examenelor clinice, hematologice și biochimice; 

4. Analiza statistică a datelor obținute a reprezentat un criteriu esențial al studiilor de 

bioechivalență, conferindu-le relevanța și acuratețea necesare; 

5. Recoltările seriate nu au influențat evoluția valorilor medii ale hematocritului și 

numărului total de hematii, au determinat însă scăderi ușoare ale concentrației 

hemoglobinei; 

6. Valorile VEM au prezentat o creștere pe toată perioada de recoltări, în timp ce 

valorile HEM și CHEM au avut tendințe ȋn general descrescătoare; 

7. Evoluția parametrilor leucocitari a inclus oscilații minore ale valorilor individuale 

și medii, ceea ce confirmă că pisicile s-au adaptat bine la protocolul experimental 

implementat; 

8. Evoluția numărului total de leucocite și a subpopulațiilor leucocitare s-a 

caracterizat prin oscilații importante, generate de stresul indus ȋn cele două faze de 

recoltări seriate; 

9. Abaterile înregistrate ȋn cazul indicilor hematologici nu au avut conotații 

patologice, acest aspect fiind confirmat și la corelațiile cu indici biochimici 

sanguini; 

10. Tabloul indicilor metabolici s-a dovedit esențial pentru monitorizarea stării de 

sănătate a pisicilor utilizate în studiul de bioechivalență, respectiv confirmării 

evoluției unor stări patologice; 

11. Nivelul glicemiei s-a caracterizat printr-un trend crescător ȋn ambele faze ale 

testării, datorat stresului, generat ȋn principal de recoltările seriate; 

12. Valorile medii ale proteinemiei au prezentat o scădere continuă, restul indicilor de 

profil hepatic oscilând uniform ȋn cursul perioadelor de recoltări; 

13. Dinamica profilului enzimatic nu a relevat disfuncții ale organelor implicate în 

metabolizarea substanțelor medicamentoase; 

14. Analiza parametrilor excretori nu a indicat perturbări ale funcțiilor renale, datorate 

produselor antihelmintice supuse testării; 

15. Stresul indus de recoltările seriate s-a reflectat în dinamica principalilor parametri 

de profil metabolic, dar fără a determina variații semnificative ale acestora; 

16. Dinamica indicilor aleși pentru evaluarea profilului mineral s-a caracterizat prin 

tendințe descrescătoare ȋn cazul sodiului, diferențele înregistrate fiind statistic 

semnificative; 
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17. Formulele medicamentoase utilizate în studiul de bioechivalență au fost bine 

tolerate de pisicile investigate, fără a se înregistra reacții adverse; 

18. Pyrantel pamoate a prezentat o instabilitate mai mare în ceea ce privește 

disponibilitatea sistemică, comparativ cu praziquantel; 

19. Produsul antihelmintic testat a dovedit o biodisponibilitate superioară față de 

produsul de referință, atingând concentrația plasmatică într-un timp mai scurt; 

20. Evoluția timpului de înjumătățire plasmatică, timpului de rezidență medie și 

clearance-ului renal a relevat că, metabolizarea formulei medicamentoase test s-a 

realizat într-un timp mai scurt decât a formulei referință; 

21. Pe baza absorbției sistemice mai reduse și unei acțiuni predominant locale, gradul 

de siguranță al produsului test s-a dovedit superior față de al produsului referință, 

ceea ce reduce riscul apariției efectelor secundare; 

22. Pe baza corelării rezultatelor obținute la analiza parametrilor analitici și statistici 

determinați apreciem că, produsul Aniprantel cat este bioechivalent, ȋn proporție 

de 70%, cu produsul Cestal cat, asigurând interschimbarea lor ȋn terapie. 

 

 

Din ansamblul rezultatelor obținute se desprind următoarele recomandări: 

 

 În cazul recoltării de probe sanguine seriate la pisică, recomandăm puncția venelor cefalice 

brahiale, care asigură un acces facil la fluxul sangvin și diminuarea stresului secundar; 

 Ȋn stabilirea volumului de sânge prelevat ȋn cazul recoltărilor seriate la pisicile adulte, 

recomandăm un calcul prealabil bazat pe estimarea volemiei, sau limitarea la maxim 2 

ml/probă; 

 Pentru atingerea unui procentaj asigurator de bioechivalență a produselor antihelmintice, 

indicăm testarea de formule farmaceutice ai căror compuși activi au același tip de 

absorbție; 

 Ȋn studiul bioechivalenței produselor antihelmintice indicăm recurgerea la modele 

farmacocinetice, care să ofere și informații legate de eficiența produsului generic. 
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Lista de abrevieri 

 
Abrevierea Explicația 

 

ALB  Albumine  

ALT  Alanin-amino-transferaza  

ASC0-∞  aria de sub curba concentraţiei plasmatice extrapolată la infinit  

ASC0-t  Aria de Sub Curba concentraţiei plasmatice de la administrare (0) până la ultima concentraţie 

determinată (t) 

 

AST  Aspartat-animo-transferaza  

ATP  adenozin trifosfat  

bpm  bătai pe minut  

BUN  azotul ureic din sânge  

C.V.  coeficient de variație  

Ca  Calciu  

CHEM  concentraţia hemoglobinei eritrocitare medii  

CK  Creatin-kinaza  

Cmax  concentrația plasmatică maximă  

CRE  Creatinina  

Dev. st  deviația standard  

E.S  eroarea standard  

EDTA  acid etilen-diamin-tetra-acetic  

GGT  Gama-glutamil-transferaza  

GLOB  Globuline  

HEM  hemoglobina eritrocitară medie  

Hematii  Nr de hematii  

Ht  hematocrit  

I.C 95% -

L.s 
 

intervalul de confidență 95% - limita superioară  

I.C 95%-L.i  intervalul de confidență 95% - limita inferioară  

IFCC  Federaţia Internaţională de Chimie Clinică  

K  Potasiu  

kel  constanta de eliminare  

LD50  doza letală 50  

Na  Natriu/Sodiu  

PAL  fosfataza alcalină  

PK  piruvat kinaza  

t1/2  timpul de înjumătățire plasmatică  

TBIL  Bilirubina totală  

Tmax  Timpul de absorbție maximă  

TMR  Timpul de Mediu de Rezindență  

TP  Proteine totale  

VEM  volumul eritrocitar mediu  

 


