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INTRODUCERE 

Fascioloza este o boală parazitară foarte 
răspândită în regiunile temperate (5). În Ńara    
noastră, specia implicată în producerea bolii este, 
aproape în exclusivitate, Fasciola hepatica. Ol-
teanu (1959) a semnalat în România şi specia 
Fasciola gigantica (8). Fasciolele produc grave 
leziuni hepatice şi, consecutiv, importante tulbu-
rări fiziologice. Întotdeauna pierderile economice 
sunt majore. Este deci indispensabil de a dispune 
de un diagnostic precoce şi fiabil. Acestor dezi-
derate le răspunde reacŃia ELISA (2, 3, 6). 

Chitul ELISA FASCIOLOSE BOVINE 
SERUM, produs de Institutul Pourquier (FranŃa), 
permite detectarea nivelului anticorpilor dirijaŃi 
contra F. hepatica (4). Fiabilitatea testului este 
asigurată de utilizarea antigenului "f2", purificat, 
plecând de la un extract de parazit. Acest antigen 
posedă particularitatea de a fi foarte imunogen şi 
înalt specific pentru F. hepatica (1). La om, 
prezenŃa anticorpilor dirijaŃi contra antigenului 
"f2" este considerată ca dovada serologică cea 
mai sigură a diagnosticului de fascioloză (1). La 
animale, tehnica de hemaglutinare realizată cu 
acest antigen s-a relevat mai sensibilă decât 
tehnicile de contra-electroforeză sau ELISA, 
utilizând un extract parazitar nepurificat (1). 

Prezenta lucrare are ca obiectiv evaluarea trusei 
ELISA FASCIOLOSE BOVINE SERUM 
(elaborată de I. Pourquier, FranŃa) în imunodiag-
nosticul fasciolozei la bovine. 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat în perioada ianuarie-
februarie 1999, în cadrul Disciplinei de Boli 

parazitare din Facultatea de Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca. 

Pentru efectuarea testării clinice şi de laborator  
s-au folosit: 

■ 11 probe ser provenite de la bovine din 
comuna Bogdana (Sălaj), focar de evoluŃie 
enzootică a fasciolozei; 

■ 42 probe ser prelevate de la bovine sacrificate 
la 2 abatoare de pe raza municipiului Cluj-
Napoca şi la care s-a efectuat controlul 
parazitologic total. 

Probele de fecale de la bovinele din Bogdana au 
fost prelevate individual şi au fost prelucrate prin 
metoda de sedimentare stabilindu-se 
extensivitatea (E) şi intensivitatea (I) parazitară. 

Eşantioanele de ser recoltate individual de la 
animalele luate în studiu, au fost analizate şi 
interpretate pentru stabilirea specificităŃii şi 
sensibilităŃii trusei  de diagnostic ELISA 
FASCIOLOSE BOVINE SERUM. 

REZULTATE ŞI DISCUłII 

Imunodiagnosticul prin metoda ELISA permite 
detectarea anticorpilor specifici pentru Fasciola 
hepatica, în seruri, cu antigenul specific "f2". 

Rezultatele obŃinute au permis validarea reacŃiei 
în măsura în care serul de referinŃă pozitiv (150 
UHA) a avut valori superioare valorii minimale 
de 0,350 UDO (Tabel 1) şi un raport între DO 
450 corectat a serului de referinŃă pozitiv 150 
UHA şi DO 450 corectat a serului de referinŃă 
negativ, superior raportului minimal de 3,5. 



 72 

Tabel 1 
Valorile  serurilor pozitive şi negative de referinŃă 

 
Seruri vaci Bogdana Valori necorectate  

în test dublu 
Valori 

corectate 
Raport între ser pozitiv 
150 UHA şi ser negativ 

I 1 2   
D.O. ser negativ de referinŃă 0.091 0.222 0.131  

D.O. ser pozitiv de referinŃă (600 UHA) 0.101 1.481 1.380 5.6 
D.O. ser pozitiv de referinŃă (150 UHA) 0.082 0.818 0.736  

 
Vaci abator (placa ELISA I) Valori necorectate  

în test dublu 
Valori  

corectate 
Raport între ser pozitiv 
150 UHA şi ser negativ 

II 1 2   
D.O. ser negativ de referinŃă 0.094 0.113 0.019  

D.O. ser pozitiv de referinŃă (600 UHA) 0.171 1.906 1.735 40 
D.O. ser pozitiv de referinŃă (150 UHA) 0.189 0.949 0.760  

 
Vaci abator (placa ELISA II) Valori necorectate  

în test dublu 
Valori 

corectate 
Raport între ser pozitiv 
150 UHA şi ser negativ 

III 1 2   
D.O. ser negativ de referinŃă 0.086 0.146 0.060  

D.O. ser pozitiv de referinŃă (600 UHA) 0.073 1.400 1.327 13.7 
D.O. ser pozitiv de referinŃă (150 UHA) 0.050 0.873 0.823  

 
Abator Romaris (+) şi (-) Valori necorectate  

în test dublu 
Valori 

corectate 
Raport între ser pozitiv 
150 UHA şi ser negativ 

IV 1 2   
D.O. ser negativ de referinŃă 0.094 0.113 0.019  

D.O. ser pozitiv de referinŃă (600 UHA) 0.089 0.911 0.822 29.7 
D.O. ser pozitiv de referinŃă (150 UHA) 0.115 0.680 0.565  

 
 
La examenul coproparazitologic, efectuat la 
bovinele provenite din sector particular, din 
comuna Bogdana (Sălaj) s-au evidenŃiat infestaŃii 
asociate cu Fasciola hepatica  (E=50%, 
intensivitate slabă) şi Paramphistomum  
(E=50%, I = +++) (Tabel 2, Fig. 1). Aplicarea 
testului ELISA Fasciolose Bovine Serum a 
relevat prezenŃa anticorpilor specifici antigenului 
"f2" în serul tuturor animalelor luate în studiu. 
Valorile înregistrate (1,436-1,886 UDO) sunt 
superioare valorilor DO 450 înregistrate la serul 
de referinŃă (600 UHA) - 1,380 UDO, 
evidenŃiind o infestaŃie puternică (Tabel 2, Fig. 
1). 

Examenul după sacrificare efectuat la 42 bovine, 
în 2 abatoare particulare de pe raza municipiului 
Cluj-Napoca, a pus în evidenŃă infestaŃia cu 
Fasciola hepatica  la 31 bovine (73,8%) (Fig. 2), 
iar din acestea la 13 bovine fascioloza a fost 
asociată cu hidatidoza (Tabel 3). 

Testul ELISA FASCIOLOSE BOVINE SERUM 
a relevat 28 de animale pozitive (66,6%) şi 14 
(33,3%) negative (Fig. 2). Analizând valorile 
titrurilor anticorpilor anti-"f2" prin testul ELISA 
la animalele pozitive se constată la 13 bovine 
(30,9%) valori corectate cuprinse între 1,149-
1,899 UDO, titruri care sunt corespondente unei 
infestaŃii puternice. La 6 bovine (14,3%) s-au 
obŃinut valori corectate cuprinse între 0,571 şi 
1,405 UDO, titruri care corespund unei infestaŃii 
moderate, iar la 9 bovine (21,4%) s-au înregistrat 
valori corectate cuprinse între 0,021 şi 0,472 
UDO, titruri care indică o infestaŃie slabă spre 
nulă. 

Din cele 11 bovine la care examenul ficatului nu 
a pus în evidenŃă infestaŃia cu Fasciola hepatica,  
4 bovine (36,4%) au prezentat chisturi hidatice. 
Testul ELISA a relevat prezenŃa anticorpilor 
anti-"f2" la un număr de 4 bovine (36,4%) şi 
absenŃa acestora la 7 bovine (63,6%) (Fig. 3). 
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Dintre animalele fără infestaŃie cu Fasciola 
hepatica şi cu chisturi hidatice (4 bovine), testul 
ELISA a fost negativ la 3 bovine (75%) şi 
pozitiv la o bovină (25%) (Fig. 3). 

Testul ELISA, efectuat la cele 31 bovine 
infestate cu F. hepatica, a relevat prezenŃa 
anticorpilor anti-"f2" la numai 24 bovine 
(77,4%), din care la 11 bovine (35,5%) titrul 
obŃinut (1,149-1,899 UDO) este corespondent 
unei infestaŃii puternice; la 5 bovine (16,1%) 
titrul de 0,571-1,405 UDO corespunde unei 
infestaŃii moderate, iar cel cuprins între 0,021-
0,463 UDO, la 8 bovine (25,8%), relevă o 
infestaŃie de la slabă la nulă (Fig. 4). 

Aplicarea testului "ELISA Fasciolose Bovine 
Serum", la cele 13 bovine la care  s-au evidenŃiat 
după sacrificare infestaŃii asociate cu Fasciola 
hepatica şi chist hidatic, a depistat prezenŃa 
anticorpilor anti-"f2" la numai 76,9% din 
animale. Dintre acestea, la 30,8% s-a relevat un 
titru ce corespunde unei infestaŃii puternice; la 
23,1% un titru corespondent unei infestaŃii 

moderate şi la 23% un titru corelat  cu o 
infestaŃie slabă (Fig. 5). 

Imunodiagnosticul fasciolozei prin ELISA 
permite aprecierea stării sanitare a animalelor în 
ce priveşte infestaŃia cu Fasciola hepatica. 
Metoda este automatizată şi poate fi utilizată pe 
un număr foarte mare de seruri. 

*** 

Un rezultat pozitiv serologic, prin metoda 
ELISA, relevă prezenŃa de animale infestate. 
Chiar corect tratat, animalul rămâne purtător de 
anticorpi aproximativ 12 săptămâni, deci în 
această perioadă nu poate fi diferenŃiat de un 
animal netratat (7). Un animal tratat nu va putea 
fi diferenŃiat de un animal netratat înainte de 12 
săptămâni. Din contră, o analiză mai tardivă 
permite evaluarea eficacităŃii tratamentului; se 
pot astfel urmări, an de an, rezultatele unei 
strategii profilactice şi/sau terapeutice. 

 

 
 
 
 

Tabel 2 
Răspunsul imun, evidenŃiat prin chituri "ELISA Fasciolose Bovine Serum" (Pourquier, FranŃa), corelat cu nivelul 

de infestaŃie, determinat coproscopic, la bovine din localitatea Bogdana (Sălaj) 
 

Examen  D.O. ser testat Interpretare Nr. 
probă coproscopic Necorectată Corectată  

Ser referinŃă F 1 2   
I 

1 + 0.072 1.786 1.714 +++ 
2 (-) 0.093 1.840 1.747 +++ 
3 + 0.138 1.819 1.681 +++ 
4 (-) 0.180 1.892 1.712 +++ 
5 (-) 0.077 1.963 1.886 +++ 
6 (-) 0.070 1.816 1.746 +++ 
7 + 0.058 1.842 1.784 +++ 
8 (-) 0.071 1.907 1..836 +++ 
9 + 0.152 1.588 1..436 +++ 

10 + 0.080 1.765 1.685 +++ 
+++ infestaŃie puternică (> 50%); F - ouă de Fasciola 
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Tabel 3 
Sensibilitatea chitului "ELISA Fasciolose Bovine Serum" (Pourquier, FranŃa) la animale relevate infestate cu Fas-

ciola hepatica, la examenul după sacrificare 
 
 

Nr. Nr. Data Unitatea în Rezultatul autopsierii D.O. ser testat Inter- 
crt. probă 

Ser 
 care s-a 

făcut  
Fas- 

cioloză 
Hida-
tidoză  

Dicro- 
celioză  

Necorectată Corectată pretare 

 referinŃă  autopsia    1 2   
II 

1 1 12.01 ROMARIS + +  0.248 2.061 1.813 +++ 
2 2 12.01  + -  0.280 2.051 1.771 +++ 
3 7 15.01  + +  0.106 0.236 0.130 + (-) 
4 8 15.01  +   0.060 0.113 0.053 + (-) 
5 14 19.01  + +  0.152 1.363 1.211 ++ 
6 16 19.01  + +  0.430 1.622 1.192 ++ 
7 17 20.01  +   0.385 1.790 1.405 ++ 
8 18 20.01  +   0.038 1.937 1.899 +++ 
9 28 27.01  +   0.069 0.056 -0.013 (-) 

10 29 27.01  +   0.070 0.070 0.000 (-) 
11 1 28.01  +   0.081 0.074 -0.007 (-) 
12 3 28.01  + +  0.059 0.061 0.002 + (-) 
13 5 28.01 placa I + +  0.079 0.080 0.001 + (-) 
14 6 28.01  + +  0.067 0.088 0.021 + (-) 
15 2 29.01  +   0.069 0.078 0.009 + (-) 
16 4 29.01  + +  0.159 0.052 -0.107 (-) 
17 6 29.01  + +  0.109 0.572 0.463 + (-) 
18 8 29.01  + +  0.107 1.949 1.842 +++ 
19 2 12.01  + -  0.120 1.928 1.808 +++ 
20 21 21.01  +   0.049 0.081 0.032 + (-) 

IV 
21 1 12.01  +   0.203 1.352 1.149 +++ 
22 3 15.01  +   0.088 0.117 0.029 +(-) 
23 5 29.01  +   0.074 0.101 0.027 +(-) 
24 6 29.01  +   0.121 0.243 0.122 +(-) 
25 28 27.01  +   0.050 0.621 0.571 ++ 

III 
26 2 18.01 BRITTA + +  0.095 1.849 1.754 +++ 
27 3 18.01  + + + 0.051 1.262 1.211 ++ 
28 1 25.01  +   0.060 1.921 1.861 +++ 
29 22 21.01  + +  0.118 1.864 1.746 +++ 
30 23 21.01  +   0.098 1.671 1.532 +++ 
31 26 27.01  +   0.202 1.772 1.570 +++ 

 
32 9 18.01 ROMARIS - +  0.116 0.097 -0.019 (-) 
33 10 18.01  - +  0.095 0.144 0.049 (-) 
34 11 18.01  - -  0.170 0.086 0.016 (-) 
35 12 19.01  - +  0.074 0.134 0.060 (-) 
36 13 19.01  - -  0.062 0.104 0.042 (-) 

37 15 19.01  
 
 
 
 

- +  0.185 0.657 0.472 +(-) 
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Tabel 3 
(Continuare) 

 
IV 

38 15 19.01 ROMARIS -   0.139 1.741 1.602 +++ 
39 4 28.01  -   0.076 0.884 0.808 ++ 
40 27 27.01  -   0.049 1.569 1.520 +++ 
41 2 28.01  -   0.134 0.138 0.004 (-) 
42 9 18.01  -   0.061 0.050 0.011 (-) 

 
+++ infestaŃie puternică (> 50%); ++ infestaŃie moderată (între 20-50%); +(-) infestaŃie slabă la nulă (< 20%); 
I, II, III, IV - etape control. 
 

Figura 1 
Răspunsul imun, evidenŃiat prin chituri "ELISA Fasciolose Bovine Serum" (Pourquier, FranŃa),  

corelat cu nivelul de infestaŃie, determinat coproscopic, la bovine din Bogdana (Sălaj) 

 
Figura 2 

Răspunsul imun, determinat prin chituri "ELISA Fasciolose Bovine Serum",  
corelat infestaŃiei cu F. hepatica, evidenŃiată prin examene la sacrificare 
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Figura 3 

Specificitatea chitului "ELISA Fasciolose Bovine Serum" la animalele negative  
pentru infestaŃia cu Fasciola hepatica, la examenul după sacrificare 

 
 
 
 

 
Figura 4 

Sensibilitatea chitului "ELISA Fasciolose Bovine Serum" la animalele relevate  
infestate cu Fasciola hepatica, la examenul după sacrificare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.h.

0%

C.h.

36.4%
36.4%

(+)

63.6%

(-)

25%

(+)

75%

(-)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Control necropsic 11 bovine fara F. h. Chist hidatic

ELISA Fasciolose Bovine Serum - Ac anti-"f2"

F.h. = Fasciola hepatica

C.h. = chist hidatic

100%

F.h.

41.9%

C.h.

3.2%

D.l.

77.4%

Pozitive

din care:

35.5%

+++

16.1%

++

25.8%

+(-)
22.6%

(-)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 %

Control necropsic ELISA FASCIOLOSE

          F.h. = Fasciola hepatica   +++ infestatie puternica (>50%)

               C.h. = Chist hidatic     ++ infestatie moderata (20-50%)

        D.l. = Dicrocoelium           +(-) infestatie slaba de la slaba 

lanceolatum                 la nula (<20%)



 

 77 

 

 
Figura 5 

Rezultatele testului "ELISA Fasciolose Bovine Serum",  
la bovine cu infestaŃie asociată Fasciola hepatica - chist hidatic 

 
 
 
 

 
CONCLUZII 

Evaluarea trusei "ELISA Fasciolose Bovine 
Serum" (I. Pourquier, FranŃa) în diagnosticul 
fasciolozei bovine a condus la următoarele 
rezultate: 

• Examenul coproparazitologic efectuat la 11 
bovine din sectorul particular din comuna 
Bogdana (Sălaj) relevă infestaŃii asociate cu 
Fasciola hepatica (E=50%) şi Paramphistomum 
(E=50%). 

• Testul ELISA Fasciolose Bovine Serum a 
relevat prezenŃa anticorpilor anti-"f2" la 100% 
din bovine, cu titruri cuprinse între 1,436-1,886 
UDO, corespunzătoare unei infestaŃii puternice. 

• Examenul necropsic efectuat pe 42 bovine 
sacrificate în 2 abatoare din Cluj-Napoca a 
evidenŃiat prezenŃa infestaŃiei cu Fasciola 

hepatica la 31 bovine (73,8%), cu chist hidatic la 
17 bovine (40,5%) şi cu Dicrocoelium 

lanceolatum la o bovină (2,4%). 

 

 

• Efectuarea testului ELISA la animalele 
sacrificate (42) a evidenŃiat prezenŃa anticorpilor 
anti-"f2" la 28 bovine (66,6%) şi absenŃa 
acestora la 14 bovine (33,3%). Valorile titrurilor 
la animalele pozitive au fost cuprinse între 0,021-
1,899 UDO. 

• Testul ELISA la 31 bovine, depistate după 
sacrificare ca infestate cu F. hepatica, a 
evidenŃiat prezenŃa anticorpilor numai la 77,4%. 

• Aplicarea testului ELISA la 11 bovine fără 
infestaŃii cu F. hepatica a relevat prezenŃa 
anticorpilor anti-"f2" la 4 bovine (36,4%) şi 
absenŃa acestora la 7 bovine (63,6%). 

• La bovinele cu infestaŃii asociate F. hepatica 
- chist hidatic (13), testul ELISA a depistat 
prezenŃa anticorpilor la numai 76,9% din 
animale. 
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SUMMARY 

Results regarding bovine fasciolosis 
diagnosis by using ELISA Fasciolose 
Bovine Serum kit (I. Pourquier, France) 

The studies regarding diagnosis of Bovine 
Fasciolosis by using "ELISA Fasciolose 
Bovine Serum" kit leaded to the following: 

Coproparasitological examination of 11 
cattles of privates from Bogdana (Salaj) 
revealed associated Fasciola hepatica 
(E=50%) and Paramphistomum (E=50%) 
infestations. 

ELISA Fasciolose Bovine Serum revealed 
the presence of anti-"f2" antibodies in 100% 
of cattles, with titres between 1.436-1.886 
ODU, showing a high infestation. 

Necropsy performed on 42 cattles in two 
slaughter houses from Cluj-Napoca revealed 
the presence of Fasciola hepatica in 31 
cattles (73.8%), of hydatic cyst in 17 cattles 
(40.5%) and of Dicrocoelium lanceolatum in 
one cattle (2.4%). 

ELISA test performed on 42 slaughtered 
cattles revealed the presence of anti-"f2" 
antibodies in 28 bovine (66.6%) and their 
absence in 14 cattles (33.3%). Titre values 
in positive animals were ranged between 
0.021-1.899 ODU. 

ELISA test performed on 31 cattles, in which 
F. hepatica has been found by necropsy, 
revealed antibodies' presence in only 77.4% 
of the animals. 

ELISA test performed on 11 cattles, in which 
F. hepatica has not been found by necropsy, 
revealed the presence of anti-"f2" antibodies 
in 4 cattles (36.4%) and their absence in 7 
cattles (63.6%). 

In cattles with associated infestations F. 
hepatica - hydatic cyst (13) ELISA test 
revealed the presence of the antibodies in 
only 76.9% of the animals. 
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