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În vederea caracterizării răspunsului imun în 

hidatidoză şi a realizării imuno-diagnosticului 

bolii au fost preparate şi caracterizate diferite 

antigene hidatice. 

Material şi metodă 

 S-au obţinut antigene din lichid hidatic (din 

chişti pulmonari de taurine – LHPT, din chişti 

hepatici de taurine – LHHT, respectiv chişti 

hidatici de porc – LHHP) şi din membrana 

germinativă (din chişti pulmonari de taurine – 

MGPT şi chişti hidatici hepatici de taurine - 

MGHT). Antigenele din lichid hepatic au fost 

centrifugate (3000 rpm), sterilizate prin filtrare 

(plăci EKS2) şi liofilizate, iar cele din membrana 

germinativă au fost obţinute prin ultrasonarea 

membranelor în suspensie de PBS 0,01M (în 

raport de ¼), 2 reprize a câte 2 min. la 22 Khz, la 

4˚C, utilizându-se supernatantul. 

A fost realizat şi un antigen purificat, obţinut din 

lichid hidatic pulmonar de taurine, prin dialize, 

centrifugări şi precipitări cu sulfat de amoniu, 

succesive (Schema 1). 

Caracterizarea biochimică a antigenelor obţinute, 

s-a realizat prin determinarea componentelor 

majore constitutive (proteine, glucide, lipide şi 

acizi nucleici), prin metode specifice (Lowry, 

Dubois, metoda cu reactiv fosfovanilinic, Spirin). 

Evidenţierea fracţiilor proteice şi determinarea 

greutăţii moleculare a acestora s-a realizat prin 

electroforeza în gel de poliacrilamidă în prezenţa 

dodecilsulfatului de sodiu (SDS - PAGE) – 

metoda Laemmli. 

Caracterizarea imunologică a antigenelor 

obţinute, s-a realizat prin testarea specificităţii 

acestora, atât în sistem omolog, faţă de seruri 

hiperimune specifice (ser antilichid hidatic şi ser 

antimembrană chist, preparate pe iepure) şi pe 

seruri pozitive provenite de la animale cu 

hidatidoză confirmată anatomopatologic, cât şi în 

sistem heterolog, faţă de seruri heteroloage (ser 

anti-Fasciola, ser anti-Trichinella). În efectuarea 

reacţiilor, s-au utilizat şi seruri negative (de la 

ovine libere de boală), iar testele folosite au fost: 

contraimunoelectroforeza (CIE), imunodifuzia 

dublă în gel de agar (IDD) şi testul 

imunoenzimatic (ELISA). 

Rezultate şi discuţii 

Dintre componentele constitutive ale antigenelor 

analizate, cele proteice sunt predominante (tabel 

1), fapt evidenţiat şi de cercetări similare 

(Ribiere, Rubinstein, Guiart, Weinberg şi Ciucă, 

Panaitescu, Carbone şi Lorenzetti, Iancu, Peretz 

Fontana); valorile proteinelor totale au prezentat 

limite largi, cuprinse între 2,20-22,85 mg/ml. S-a 

constatat că antigenele obţinute din membrana 

germinativă au un conţinut proteic mai mare 

(7,85-22,85 mg/ml), comparativ cu cele obţinute 

din lichidul hidatic (2,20-6,95 mg/ml).  

 

  

 

 

 

 

 



Scientia Parasitologica, 2003, 1-2, 73-78 

 74 

 

 

 

100 ml ANTIGEN 

 

DIALIZĂ faţă de H2O, 48h 

 

CENTRIFUGARE – 10.000 rpm (4˚C) – 30 min 

 

 

 

 

 SUPERNATANT                                                        DEPOZIT 

           “ANTIGEN BRUT”                                    

             se elimină 

 

 pp. cu 40 g (NH4)2SO4 – la 100 ml Ag 

 

      AGITARE la 4˚C – 24 h 

 

   CENTRIFUGARE – 7.000 rpm – 45 min. 

 

 

       Depozit           Supernatant I 

 

Reluat în 25 ml PBS pH=7,4                                            se elimină 

 

 pp. cu 40g (NH4)2SO4 – la 100 ml Ag 

 

   CENTRIFUGARE – 7.000 rpm – 45 min. 

 

 

 Depozit (reluat în 5 ml PBS)        Supernatant II 

 

                  se elimină 

  Dializă faţă de PBS, pH=7,4 

 

      

  ANTIGEN PURIFICAT 

 

 

 

 

 
Schema 1 

PURIFICAREA ANTIGENULUI 

(LICHID HIDATIC PULMONAR DE TAURINE) 
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Tabel 1 

Compoziţia chimică a antigenelor hidatice: 

valorile conţinutului de proteine totale, glucide, lipide şi acizi nucleici 

 

Antigen Proteine totale 

(mg/ml) 
Glucide 

(mg/ml) 
Lipide 

(mg/ml) 
Acizi nucleici 

(mg/ml) 

LHPT 6,95 0,267 1,29 0,58 

LHHT 4,75 0,24 1,40 2,29 

LHHP 2,20 0,228 1,08 0,44 

MGPT (us) 22,85 1,30 3,80 1,73 

MGHT (us) 7,85 0,151 1,07 0,78 

 

 

Tabel 2 

Studiul fracţiunilor proteice a antigenelor hidatice, prin electroforeză în gel de poliacrilamidă (SDS - PAGE). 

Evidenţierea greutăţilor moleculare a fracţiunilor antigenice 

 

Antigen Număr total fracţii 
Greutăţi moleculare 

(kDa) 
Fracţii antigenice 

dominante (kDa) 

LHPT 12-19 12,4-133 50-67; 45-46; 12,4-14 

LHHT 12-19 12,4-141 50-67; 45-50; 12,4-14 

MGPT (us) 17-22 12,4-126 67; 45; 12,4 

MGHT (us) 17-22 12,4-126 67; 45; 12,4 

 

 

Antigenele din lichidul hidatic au prezentat 12-

19 fracţii proteice, cu greutăţi moleculare 

cuprinse între 12,4-141 kDa, iar la antigenele din 

membrana germinativă ultrasonată s-au pus în 

evidenţă 17-22 fracţii, cu greutăţi moleculare 

cuprinse între 12,4-126 kDa (tabel 2). Fracţiunile 

proteice dominante sunt similare la ambele tipuri 

de antigene, având valorile de 12,4-14 kDa, 45-46 

kDa şi 50-67 kDa, ele fiind fracţiunile imunogene, 

responsabile de răspunsul imun în hidatidoză şi de 

posibilitatea utilizării lor în reacţiile de 

imunodiagnostic. Rezultatele noastre concordă cu 

cele ale unor cercetări asemănătoare (Biguet şi 

col., Chordi şi Kagan, Muntyan, Kanwar şi col., 

Kadiri şi col.). 

Ambele tipuri de antigene au prezentat o 

specificitate ridicată, evidenţiată prin reacţii 

pozitive şi intens pozitive faţă de serurile 

omoloage (seruri antilichid hidatic şi 

antimembrană) şi reacţii negative faţă de seruri 

heteroloage (ser anti- Trichinella şi ser anti-

Fasciola) (tabelele 3, 4, 5). Ca aspecte 

particulare înregistrate, au fost reacţiile slab 

pozitive ale ambelor tipuri de antigene (din lichid 

hidatic şi membrană germinativă) faţă de serul 

anti-Fasciola, evidenţiate la 

contraimunoelectroforeză (CIE); aceste reacţii nu 

apar la antigenul purificat (tabel 3). De 

asemenea, în cazul utilizării testului 

imunoenzimatic, s-au obţinut valori mai mari ale 

DO la antigenele din lichidul hidatic pulmonar 

de la taurine LHPT (DO=3,156 la diluţia 1/50), 

faţă de antigenele din lichidul hidatic hepatic 

LHHT (DO=1,542 la diluţia 1/50). 

 
Tabel 3 

Testarea specificităţii antigenelor hidatice faţă de antiseruri 

în sistem omolog şi heterolog, prin testul de contraimunoelectroforeză (CIE) 

 

SERURI 

A N T I G E N E  

LHPT 

Brut          Purificat 
LHHT LHHP MGHT 

(us) 
MGHP 

(us) 

Ser anti-lichid hidatic ++ +++ ++ ++ +++ +++ 

Ser anti-membrană chist +++ ++++ +++ ++ ++++ ++++ 

Ser anti-Fasciola + - + + + + 

Ser anti-Trichinella - - - - - - 

Ser anti-Toxoplasma - - - - - - 

Ser oaie negativ - - - - - - 
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Tabel 4 

Testarea specificităţii antigenelor hidatice faţă de antiseruri 

în sistem omolog şi heterolog, prin testul de imunodifuzie în gel  de agar (IDD) 

 

SERURI 

A N T I G E N E  

LHPT 

Brut          Purificat 
LHHT LHHP MGHT 

(us) 
MGHP 

(us) 

Ser anti-lichid hidatic ++ ++ ++ + +++ +++ 

Ser anti-membrană chist ++ +++ +++ ++ ++++ ++++ 

Ser anti-Fasciola - - + - - - 

Ser anti-Trichinella - - - - - - 

Ser anti-Toxoplasma - - - - - - 

Ser oaie negativ - - - - - - 

 

Tabel 5 

Caracterizarea specificităţii şi sensibilităţii antigenelor hidatice, 

prin testul imunoenzimatic (ELISA) 

 

 

ANTIGENE 

D I L U Ţ I I     A N T I G E N E 

ANTISERURI 1/50 1/100 1/200 1/400 

D.         O. 

LHPT 

3,156 

2,308 

0,052 

2,994 

2,228 

0,030 

2,840 

2,081 

0,045 

2,601 

1,916 

0,028 

Ser anti-lichid hidatic 

Ser anti-membrană chist 

Ser negativ 

LHHT 

1,207 

0,720 

0,056 

0,958 

0,495 

0,036 

0,778 

0,336 

0,033 

0,560 

0,224 

0,029 

Ser anti-lichid hidatic 

Ser anti-membrană chist 

Ser negativ 

LHHP 

1,442 

1,286 

0,392 

1,350 

1,190 

0,212 

1,269 

1,148 

0,158 

1,265 

1,128 

0,148 

Ser anti-lichid hidatic 

Ser anti-membrană chist 

Ser negativ 

MGPT 

3,751 

3,972 

0,307 

3,225 

3,657 

0,220 

2,973 

3,107 

0,196 

1,856 

2,410 

0,103 

Ser anti-lichid hidatic 

Ser anti-membrană chist 

Ser negativ 

MGHT 

3,318 

3,502 

0,208 

3,130 

3,385 

0,191 

1,881 

3,325 

0,162 

1,643 

3,296 

0,099 

Ser anti-lichid hidatic 

Ser anti-membrană chist 

Ser negativ 

Ag. Trichinella 

0,533 

0,118 

0,078 

0,478 

0,074 

0,069 

0,367 

0,072 

0,062 

0,299 

0,060 

0,051 

Ser anti-lichid hidatic 

Ser anti-membrană chist 

Ser negativ 

 

 

Concluzii 

1. În vederea caracterizării răspunsului 

imun în hidatidoză şi a realizării 

imunodiagnosticului bolii au fost 

preparate şi caracterizate biochimic şi 

imunologic antigene din lichid hidatic şi 

membrană germinativă din chişti 

hidatici pulmonari şi hepatici de taurine 

şi porcine. S-a realizat şi purificarea 

antigenului din lichid hidatic pulmonar 

de taurine.  

2. S-a constatat că, dintre componentele 

majore constitutive determinate ale 

antigenelor hidatice obţinute, 

predominante sunt cele proteice, valori 

superioare prezentându-le antigenele 

obţinute din membrana germinativă, 

comparativ cu cele obţinute din lichid 

hidatic.   

3. Numărul fracţiilor proteice evidenţiate la 

antigenele hidatice studiate, a variat 

între 12-22, iar greutatea lor moleculară 

a fost cuprinsă între 12,4-141 kDa. 

Fracţiunile dominante au avut valori  

cuprinse între 12,4-14 kDa, 45-46 kDa şi 

50-67 kDa.  
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4. Specificitatea antigenelor demonstrată 

prin CIE, IDD şi testul imuno-enzimatic 

– ELISA, a fost testată atât în sistem 

omolog, cât şi în sistem heterolog. 

Antigenele preparate au prezentat o 

specificitate ridicată, evidenţiată prin 

reacţii pozitive şi intens pozitive faţă de 

serurile omoloage (seruri anti-lichid şi 

anti-membrană) şi reacţii negative faţă 

de seruri heteroloage (ser anti-Fasciola 

şi anti-Trichinella).  

5. Caracterizarea biochimică şi 

imunologică a antigenelor hidatice 

analizate, arată că acestea pot fi utilizate 

în evidenţierea răspunsului imun în 

hidatidoză şi în realizarea 

imunodiagnosticului bolii, remarcându-

se şi unele particularităţi în folosirea lor. 

Astfel, utilizarea antigenelor din 

membrana germinativă este preferabilă 

în realizarea testului imunoenzimatic, 

dar acest antigen este mai dificil de 

obţinut în cantitate mai mare. 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

The biochemical and immunological 
characterization of some different hydatic 
antigens 

The hydatic antigens obtain from hydatic 
liquid and germinativ membrane were 
analysed. The first antigens emphasized 
between 12 and 19 proteic fractions and the 
second between 17 and 22; the molecular 
weights has been evaluated from 12,4 to 
141 kDa for antigens obtained from hydatic 
liquid, respectively from 12,4 to 126 kDa  for 
those of the germinative membrane.  

The predominant antigenical fractions are 
those of 12,4-14 kDa, 46 kDa and 50-67 
kDa for both hydatic antigens types. The 
specifical bands of these fractions were 
more “tight” on antigens obtained from 
ultrasonated germinative membrane of 
hydatic cysts. 

The emphasized predominant fractions are 
considered to be antigenical and 
immunological, and responsible for the 
immune answer in hydatidosis and useful in 
immunodiagnostical reactions in this 
parasitozoonosis. 

The immunochemical characterization 
emphasized hight specificity of the antigens 
(positive and intense positive reactions) 
against specific and homologous sera and 
negative reactions against heterologous 
sera. 
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