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REZUMAT. La bovinele poliparazitate şi imunizate împotriva colibacteriozei, în perioada 
postvaccinală s-a constatat imunosupresia limfocitelor totale, B, T, Th, activităŃii şi indicelui de  
fagocitoză, sporirea limfocitelor nule şi Ts. Aceste modificări au fost induse de către produşii 
eliberaŃi de formele parazitare care au capacitatea de a inhiba reacŃiile imune faŃă de alŃi 
antigeni. ConcurenŃa antigenică între agentul parazitar şi cel infecŃios a provocat scăderea 
tensiunii imune postvaccinale în mediu cu 72%, comparativ cu bovinele neinfestate. 

 
 
  

Introducere  

Organismul gazdă se află în permanent raport 
monoparazitar cu populaŃia fiecărei specii şi, în 
acelaşi timp, în raport poliparazitar cu întreaga 
încărcătură parazitară existentă în cadrul 
organismului respectiv. Cum în natură nu există 
invazii monoparazitare decât în cazul infestărilor 
experimentale pe organisme gnotobiotice, de 
fapt, avem de-a face doar cu invazii 
poliparazitare atât la om, cât şi la animale 
domestice şi sălbatice (10). 

La bovinele păşunate în rezervaŃia naturală 
„Codrii” extensivitatea invaziei cu Fasciola 
hepatica constituia 27,3%, Dicrocoelium 
lanceolatum – 7,9%, Strongyloides papillosus – 
37,6%, iar cu Eimeria spp. – 36,6% (5). 

După unii autori helminŃii scad rezistenŃa 
organismului gazdă, induc imunodeficienŃe 
secundare (1; 2), posedând capacitatea bine 
cizelată de inhibare a reacŃiilor imune ale 
acestuia, cu ajutorul unui arsenal bogat de 
antigeni capabili să producă modificări 
morfofuncŃionale la nivelul sistemului imun (10; 
14), iar în cele din urmă scade tensiunea imună 
postvaccinală împotriva agenŃilor infecŃioşi (5; 
15).  

Infestarea cu trichostrongilide a tineretului ovin 
cauzează reducerea titrului de anticorpi naturali 
specifici până la 1,4 log.2 şi a nivelului de 

imunoglobuline G – până la 30,2 mg/ml, 
imunoglobuline M – până la 34,7 mg/ml, reduce 
numărul de eritrocite până la 7,0 mln/mkl şi 
leucocite - până la 1,4 mii/mkl (12). 

La testul de transformare blastică în urma 
contactului „in vitro” cu antigenele lichidului 
hidatic, se constată o stimulare a indicelui de 
blastificare la toate probele. La testul de ingerare 
a particulelor de carbon „in vitro” de către 
fagocite din loturile infestate, se remarcă o 
creştere a indicelui de fagocitoză şi se menŃine la 
recontactul cu lichidul hidatic (3). 

Imunosupresia reprezintă o concurenŃă 
antigenică în care se activează limfocitele T, iar 
acestea la rândul lor inhibă capacitatea 
imunologică a limfocitelor B cu rol de producere 
a anticorpilor împotriva antigenilor helminŃilor 
(19). 

Unii savanŃi relatează că după imunizarea 
antirujetică a porcilor infestaŃi cu ascarizi, 
trihocefali şi esofagostome, unde în perioada 
postvaccinală constată scăderea proteinelor 
totale, gama–globulinelor şi titrului de anticorpi 
specifici (19). Invazia de Ass. galli în perioada de 
migrare tisulară şi imaginală are efect negativ 
asupra procesului de formare a anticorpilor 
specifici împotriva bolii Newcastle la găini (15), 
trichocefaloza la porcii vaccinaŃi antisalmonelic 
reduce nivelul de anticorpi specifici în perioada 
postvaccinală (18).  



 27 

Materiale  şi  metode  de  

cercetare 

Obiectivul investigaŃiilor respective a fost de a 
evalua impactul poliparazitismului asupra 
imunogenezei postvaccinale la bovine. Pentru 
realizarea acestui scop au fost selectaŃi vi Ńei în 
vârstă de 4-6 luni, de rasă BălŃată cu negru şi 
repartizaŃi în două loturi. Lotul I – neinfestat, a 
servit drept martor. Lotul II – poliparazitat cu 
strongiloizi, neoascarizi şi eimerii, a fost model 
de experiment. Ambele loturi au fost imunizate 
activ anticobacilar conform instrucŃiunilor.  

Cercetările au fost efectuate în laboratorul de 
Parazitologie şi Helmintologie al Institutului de 
Zoologie al A.Ş.M şi laboratorul de imunologie 
veterinară din cadrul FacultăŃii de Medicină 
Veteterinară a UniversităŃii Agrare de Stat din R. 
Moldova. S-au colectat probe din ferma 
gospodăriei s. ColoniŃa, mun. Chişinău de la 
bovine întreŃinute în stabulaŃie şi s-a determinat  
coprologic intensitatea invaziei (II) şi 
extensivitatea invaziei (EI) parazitare. 

Analizele coprologice au fost efectuate după 
metodele Popova, Baermann, Fülleborn, 
Darling, a spălării succesive, în laboratorul de 
Parazitologie şi Helmintologie ale Institutului de 
Zoologie al A.Ş.M. Recoltarea probelor s-a 
efectuat individual şi în grup a câte 3 recoltări în 
diferite perioade ale zilei. II cu nematozi  s-a 
stabilit în 5g feŃizi, iar oochiştii de Eimeria spp., 
ouă de F. hepatica, D. lanceolatum, N. vitulorum  
în 10 câmpuri (10x40) microscopice vizuale (3). 

Pentru a determina tensiunea imună 
postvaccinală, viŃeii au fost imunizaŃi cu vaccin 
formolat împotriva colibacteriozei viŃeilor şi 
purceilor din tulpinile autohtone de  E. colli, cu 
antigenii K99, F41, K88ab şi Att25  elaborat şi produs 
de Institutul NaŃional de Zootehnie şi Medicină 
Veterinară din R. Moldova, administrat subcutan 
în două reprize cu un interval de 14 zile, în doză 
de 7,5 ml şi respectiv 10 ml.  

Limfocitele B şi T manifestă proprietatea de a 
fixa pe suprafaŃa membranei celulare formaŃiuni 
corpusculare de diferite natură în formă de 
rozete. La testul de formare a rozetelor au fost 
folosite în calitate de corpusculi pentru 
limfocitele B – eritrocite de şoarece, iar pentru 
limfocitele T – eritrocite de berbec. În frotiuri 
fixate şi colorate s-a calculat numărul de celule 

capabile de formare a rozetelor (18; 19). 
Limfocitele nule au fost calculate ca diferenŃa 
dintre suma limfocitelor T şi B din 100%.  

Limfocitele Th şi Ts s-au determinat de 
asemenea prin  reacŃia de rozetare cu adaos de 
teofilină. Limfocitele T teofelinrezistente 
capabile de rozetare sunt Th, care se scad  din 
cantitatea de  limfocite T totale, rezultând Ts. 

Neutrofilele manifestă funcŃia de ingerare in 
vitro a particulor inerte de polisterol, latex, 
cărbune, amidon etc., sau celule bacteriene 
micelii, eritrocite de pasăre şi alte animale (4; 6; 
7). Activitatea de fagocitoză a fost determinată 
prin numărarea celulelor înglobate 
introcitoplasmatic, iar indicele de fagocitoză 
reprezintă procentul de celule capabile de 
fagocitoză (8).  

Titrul de anticorpi specifici a fost determinat prin 
reacŃia de aglutinare (RA) pe sticlă în diluŃie, 
prin metoda tradiŃională. 

Rezultate şi discuŃii 

Studierea imunologiei parazitozelor este de o 
importanŃă majoră pentru perfecŃionarea 
programelor şi schemelor de combatere şi 
profilaxie a invaziilor parazitare, asigurându-i o 
dezvoltare atât teoretică cât şi aplicativă în aspect 
ştiinŃific privind imunodeficienŃele şi lanŃul 
vicios al patologiilor apărute pe acest fond, 
contribuie la sporirea reactivităŃii imunobiologice 
şi reduce pagubele la diferite etape de dezvoltare 
ale organismului atacat. Cunoaşterea gradului de 
dezvoltare a sistemului şi funcŃiilor imune are o 
importanŃă majoră deoarece contribuie la 
elucidarea mecanismelor de funcŃionare a 
proceselor imune şi optimizarea posibilităŃilor de 
controlare a lor.  

În rezultatul investigaŃiilor parazitologice de 
laborator s-a stabilit că la viŃeii în vîrstă de 4–6 
luni extensivitatea  invaziei (EI) cu Strongyloides 
papillosus este de 65% şi intensitatea invaziei 
(II)  de 2-16 larve (în 5 g fecale); Eimeria spp. – 
65%,  dar II – 2-14 oochisturi (în 10 câmpuri), 
Neoascaris vitulorum - 59%, iar II  – 5-8 ouă (în 
zece câmpuri).  

Datele menŃionate anterior denotă menŃinerea 
unui nivel înalt de infestare cu paraziŃi la bovine, 
cauza fiind deparazitarea neregulată sau chiar 
uneori lipsa acesteia, precum şi schimbările 
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radicale care au loc în ultimii ani în sectorul 
agrar şi silvic: împroprietărirea pământului, 
reducerea şi reorganizarea unităŃilor zootehnice 
mari, formarea multiplelor ferme mici, 
redislocarea unui număr mare de animale de la 
complexe în gospodării particulare. Acestea au 
favorizat contactarea animalelor domestice cu 
cele sălbatice  provocând modificări reciproce a 
faunei parazitare în republică. 

Reactivitatea imunobiologică a organismelor la 
stimuli antigenici este influenŃată de o mulŃime 
de factori, în care invaziile parazitare deŃin un rol 
major. ParaziŃii eliberează produşi imunotoxici, 
care au capacitatea de inhibare a reacŃiilor imune. 
Cercetările imunologice efectuate elucidează 
faptul că fenomenul de poliparazitism 
(strongiloizi, neoascarizi şi eimerii) în perioada 
iniŃială a experimentului a provocat scăderea 
nivelului limfocitelor totale cu 16,8% (P<0,01), 
B - 8% (P<0,001), T - 30% (P<0,05), Th - 12,2% 
(P<0,01), dar sporeşte cantitatea de limfocite 
nule cu 38% (P<0,001) şi Ts - 8,6% (P<0,05). 
Activitatea fagocitară scade cu 15% (P<0,001) şi 
indicele de fagocitare cu 22% (P<0,01), raportul 
B:T  - 20%, T:B - 21%, B:O - 77%, T:O - 82%, 
Th:Ts - 66%, dar se majorează nivelul O:B - 
77%, O:T - 82% şi Ts:Th cu 75%. Aceste 
modificări caracterizează imunosupresia 
limfocitelor B, T, Th, activităŃii şi indicelui de 
fagocitoză, prin stimularea limfocitelor nule şi a 
Ts.   

După imunizarea anticolibacilară a bovinelor 
poliparazitate comparativ cu cele neinfestate s-a 
stabilit că în mediu nivelul de limfocite totale 
scade cu 10% (P>0,05), B - 12,6% (P<0,01), T - 
18,7% (P<0,01), Th - 9,2% (P<0,05), activitatea 
fagocitozei - 20,6% (P<0,001), indicele 
fagocitozei - 2,5% (P>0,05), raportul B:T - 
14,5%, B:O - 85%, T:O - 81,8% şi Th:Ts cu 
55,4%. Imunosupresia  răspunsului imun celular 
în cazul dat este rezultatul persistenŃei a unei 
game largi de antigene parazitare capabile să 
inhibe activitatea celulelor imunocompetente. 
Stimularea nespecifică a limfocitelor Ts cu 8,4% 
(P>0,05) a fost indusă de produşii eliberaŃi de 
formele parazitare, inhibând astfel proliferarea 
clonală a claselor şi subclaselor de celule 
imunocompetente implicate în răspunsul imun 
celular şi umoral. PrezenŃa praziŃilor în 
organismele gazdă a provocat supresia 
nespecifică a răspunsului imun de tip celular, 
prin eliberare de substanŃe cu acŃiune 
imunotoxică faŃă de limfocite, alterându-le 

morfofuncŃional. Aceşti factori, în cele din urmă, 
au favorizat sporirea considerabilă a nivelului de 
limfocite nule cu 31,4% (P<0,001) din contul 
limfocitelor B şi T. 

Inhibarea reacŃiilor imune de tip celular în 
organismele gazdă de către factorul parazitar se 
răsfrânge negativ asupra anticorpogenezei. Titrul 
de anticorpi specifici la antigenul (vaccinului) 
K99  este mai scăzut cu 70% (P<0,01); la F41, cu 
74% (P<0,01); la K88ab cu 50,5% (P<0,05) şi la 
Att25 cu 81% (P<0,001). Deficitul imun umoral în 
mediu de 72 % (P<0,01) se datorează prezenŃei 
antigenelor parazitare, care induc o 
hiperstimulare imună, menŃinând un nivel înalt 
de globulinemie policlonală persistentă, iar 
aceasta la rândul ei împiedică adaptarea 
sistemului de celule imunocompetente la noi 
răspunsuri immune. Aici se mai adaugă şi stările 
de malnutriŃie şi malabsorbŃie produse de 
acŃiunea iritativ-mecanică, care scad şi mai mult 
rezistenŃa imunobiologică a organismului 
infestat. 

Din datele relatate anterior menŃionăm că 
concurenŃa antigenică între agentul parazitar şi cel 
infecŃios provoacă scăderea tensiunii imune 
postvaccinale la bovinele poliparazitate. 

Concluzii 

1. Rezultatele cercetărilor parazitologice denotă 
o menŃinere a nivelului înalt cu invazii 
poliparazitare la bovine, cauza fiind 
deparazitarea neregulată sau chiar uneori 
lipsa acesteia şi contactul permanent cu 
gazdele intermediare şi complementare de pe 
păşunile poluate cu elemente parazitare. 

2. La bovinele poliparazitate în perioada 
postvaccinală s-a înregistrat o imunosupresie 
a limfocitelor totale, B, T, Th, activităŃii şi 
indicelui de  fagocitoză, indusă probabil de 
către antigenii parazitari care au capacitatea 
de a inhiba reacŃiile imune faŃă de alŃi 
antigeni.  

3. Produşii eliberaŃi de formele parazitare 
provoacă stimularea nespecifică a 
limfocitelor Ts inhibând astfel proliferarea 
clonală a diferitor clase de celule 
imunocompetente implicate în răspunsul 
imun celular şi umoral. 
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4. PrezenŃa paraziŃilor în organismul gazdă 
realizează supresia nespecifică a răspunsului 
imun celular, prin eliberarea unor substanŃe 
cu acŃiune imunotoxică asupra limfocitelor, 
provocând alterarea morfofuncŃională a  
acestora, iar ca rezultat sporeşte considerabil 
nivelul de limfocite nule. 

5. ParaziŃii eliberează antigeni care induc o 
hiperstimulare imună, menŃinând un nivel 
înalt de globulinemie policlonală persistentă, 
ce împiedică adaptarea sistemului de celule 
imunocompetente la noi răspunsuri imune, 
creând astfel un deficit imun umoral la 
antigenii infecŃioşi ai vaccinului. 

 

 

 

SUMMARY 

The impact of polipasitism phenomen on 
post-vaccine imunogenesis in cattle on 
the teritory of Republic Moldova 

There were observed the immunosupression 
of the total number of limphocytes, 
limphocytes B, T, Th as well as general 
activity, index of fagocytosis, and increased 
number of nought and Ts limphocytes in 
polyparasitated and immunized against 
colibacteria cattle. These changes have 
been induced due to the substances 
eliminated by parasites that inhibated 
immune response towards other antigenes. 
The antigenes competition between 
parasitar and infectious agents provoked the 
decrease approximativelly 72% of the post-
vaccine imune pressure in comparison with 
non-infested immunized cattle. 
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