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Introducere 

PrezenŃa paraziŃilor hepatici determină în 
organismele infestate un dezechilibru al 
metabolismului mineral şi al apei, cauza 
principală fiind acŃiunea spoliatoare a paraziŃilor 
care perturbă mecanismele de digestie şi 
absorbŃie, dar şi efectul unor toxine parazitare. 

Helmintozele, mai ales cele gastro-intestinale, au 
efecte negative în absorbŃia substanŃelor 
minerale, iar agenŃii lor sunt consumatori de 
substanŃe minerale. 

Se cunoaşte mai puŃin metabolismul 
oligomineralelor. Dintre acestea, fierul a fost cel 
mai studiat deoarece mulŃi paraziŃi precum 
Fasciola hepatica au o nutriŃie hematofagă. 
Acest mod de nutriŃie determină scăderea fierului 
în ficat, deficit semnificativ datorită unui consum 
zilnic ridicat; o influenŃă importantă asupra 
scăderii nivelului fierului o au şi produşii de 
metabolism parazitar a căror efecte se manifestă 
asupra organelor hematoformatoare [Şuteu, 
1998]. 

Statistic, s-a constatat o scădere semnificativă a 
Fe, Zn, Cu, la nivel plasmatic, raportat la lotul 
martor, ceea ce confirmă că deficitul în aceste 
trei microelemente se instalează înainte de 
apariŃia tulburărilor clinice ale fasciolozei. 

Material şi metodă 

a) Descrierea probelor 

Cercetările au fost efectuate pe un număr de 14 
ovine, înainte şi după sacrificarea în condiŃii 
normale, în abatorul S.C. ”EVEREST” S.R.L. 

Cluj-Napoca; animalele au fost în stare clinică 
sănătoase şi în condiŃii de întreŃinere bună.  

După sacrificare am examinat ficatul şi am 
identificat infestaŃiile cu Fasciola hepatica şi cu 
Echinococcus granulosus. 

Analizele efectuate s-au referit atât la sânge, cât 
şi la ficat. 

b) Prelucrarea probelor pentru analizele 
biochimice 

Probele de sânge le-am centrifugat, iar serul 
astfel obŃinut l-am folosit pentru analiza zincului 
şi ferului. 

Probele de ficat le-am fragmentat şi apoi le-am 
spălat cu ser fiziologic pentru îndepărtarea 
sângelui rămas în vasele sanguine ale Ńesutului. 
Fragmentele le-am uscat prin tamponare cu 
hârtie de filtru. 

În scopul dozării  micro sau macroelementelor 
se distruge materialul organic. Am cântărit  
Ńesutul la balanŃa analitică, cu precizie, în jur de 
5 g, l-am uscat la 65°C (3-4 ore), după care la 
105°C (24-48h) în etuvă. Am cântărit creuzetul şi 
am  calcinat proba în cuptorul de calcinare la 
500°C, până la obŃinerea unei cenuşe albe. 
Reziduul după calcinare l-am reluat cu apă 
distilată fierbinte, uşor acidulată cu HCl conc. 
(12,5 ml HCl 1:4). Lichidul l-am transferat în 
balon cotat de 50 ml şi am completat la semn cu 
apă distilată. Această soluŃie a fost folosită 
pentru analiza zincului şi fierului din Ńesutul 
hepatic.  
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c) Descrierea metodelor de analiză 

1. Dozarea zincului 

Principiul metodei 

În soluŃie tampon, la pH = 9,4, zincul formează 
cu 5-Bromo-3’-Phosphoadenosine-5-
Phosphosulphate (5- Br- PAPS) un complex 
stabil, roşu intens. Se poate măsura creşterea 
absorbanŃei care este proporŃională cu 
concentraŃia zincului din probă [Jonsen şi 
Eliasson, 1987]. 

 

2. Dozarea fierului 

Principiul metodei 

Fe3+ în prezenŃa Cromazurol B formează un 
compus colorat. Se citeşte absorbanŃa 
standardului şi a  probei faŃă de blank [Garcic, 
1979; Tabacco şi colab., 1981; Brivio şi colab., 
1986]. 

Rezultate experimentale şi 

discuŃii 

După sacrificarea animalelor şi examinarea 
ficatului, s-a constatat infestarea cu Fasciola 
hepatica şi Echinoccocus granulosus (Tabel 1). 

 
Tabel 1 

InfestaŃiile hepatice la ovinele sacrificate 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
probă 

Sex Vârstă 
(ani) 

Tip de infestaŃie Intensivitatea 

1 1 F 4 Fasciola hepatica + Echinococcus granulosus  
2 5 F 6 Fasciola hepatica slabă 
3 6 F 4 Fasciola hepatica  slabă 
4 2 F 5 Fasciola hepatica medie 
5 10 F 5 Fasciola hepatica medie 
6 11 F 5 Fasciola hepatica medie 
7 7 F 5 Echinococcus granulosus slabă 
8 3 F 5 Echinococcus granulosus   medie 
9 4 F 4 Echinococcus granulosus  medie 
10 9 F 4 Echinococcus granulosus  medie 
11 8 F 5 Negativ  
12 12 F 4 Negativ  
13 13 F 4 Negativ  
14 14 F 5 Negativ  

 
 
Din Tabelul 1 rezultă că cinci ovine au fost 
infestate numai cu Fasciola hepatica, 
intensivitate slabă (2) şi medie (3); patru ovine 
au fost infestate cu Echinococcus granulosus, 
intensivitate slabă (1) şi medie (3), şi una cu 
ambele helmintoze. Martor au rămas patru ovine 
neinfestate. 

Rezultatele comparative ale parametrilor 
sanguini în infestaŃia cu Fasciola hepatica şi 
lotul neinfestat (Tabelele 3 şi 5) se caracterizează 
prin creşterea valorilor la Zn de la 66,25±27,08 
(µg/dl) la lotul fără infestaŃie, la 100,20±53,72 
(µg/dl) la ovinele infestate cu Fasciola hepatica. 
La ovinele infestate cu Echinococcus granulosus, 
scade valoarea sanguină la Fe3+ de la 
110,75±27,04 (µg/dl) la ovinele neinfestate la 

66,00±2,94 (µg/dl) la ovinele cu Echinococcus 
granulosus (Tabelele 4 şi 5).  

Rezultatele biochimice ale probelor de Ńesut 
hepatic prelevate din ficat, raportate la substanŃa 
uscată, în cazul  ovinelor infestate cu Fasciola 
hepatica, arată că valorile sunt mai mari  faŃă de 
ovinele martor la Zn de la 409,90±322,61 (µg/dl) 
la 525,27±546,16 (µg/dl) şi la Fe3+ de la 
39,47±17,30 (µg/dl) la 65,61±18,27 (µg/dl) 
(Tabelele 3 şi 5). Şi în cazul infestaŃiei cu 
Echinococcus granulosus sunt crescute valorile 
la Zn de la 409,90±322,61 (µg/dl) la 
632,65±275,11 (µg/dl) şi la Fe3+ de la 
39,47±17,30 (µg/dl) la 70,04±5,79 (µg/dl) 
(Tabelele 4 şi 5). 
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Tabel 2 

Rezultatele examenului hematologic şi din Ńesut hepatic la ovine 
 

Zn  
µg/dl 

Fe3+ 
µg/dl 

Ńesut Ńesut 

Nr. crt. Nr. probă +  
tip infest. 

ser 
/g subst. 

 usc. 
/g Ńes. 

proaspăt 

ser 
 /g subst. 

usc. 
/g Ńes. 

proaspăt 
1   1; F+E 14 854,33 163,6 41 58,92 11,29 
2   5; F-s 38 387 76,45 81 58,44 11,54 
3   6; F-s 45 1061,38 190,2 104 99 17,74 
4   2; F-m 143 1138,25 177,7 120 55,03 8,59 
5 10; F-m 140 15,94 2,48 125 56,86 8,86 
6 11; F-m 135 23,80 4,67 123 58,73 11,53 
7   7; E-s 67 459,34 79,08 69 75,61 13,02 
8   3; E-m 69 1031,46 203,13 68 69,77 13,74 
9   4; E-m 77 440,68 80,32 64 72,64 13,24 
10   9; E-m 80 599,11 112,44 63 62,13 11,66 
11   8; n 35 152,69 27,38 137 64,37 11,54 
12 12; n 54 367,94 76,85 98 37,25 7,78 
13 13; n 80 243,60 44,68 129 30,95 5,68 
14 14; n 96 875,36 177,63 79 25,32 5,14 

Val. 
norm. 

 80 ÷ 
117 (2) 

(120÷300)x10-
2  (3) 

(48,8± 4,3) 
x10-2  (4) 

111,7÷ 224 
(1) 

(305,8± 
15,96) x10-2  

(4) 

 

(1) Ghergariu şi col., 2000; (2) Mert, 1996; (3) Marr et al., 2004; (4) Ghergariu şi col., 1985 
F = Fasciola hepatica; E = Echinococcus granulosus, n = negativ, s = slabă, m = medie 

 
Tabel 3 

Valorile sanguine şi în Ńesut hepatic ale Zn şi Fe în infestaŃia cu Fasciola hepatica la ovine 
 

Minima Maxima Media ± DeviaŃia standard Parametrul 
ser Ńesut 

uscat 
ser Ńesut 

uscat 
ser Ńesut 

 uscat 
Zn  (µg/dl) 38 15,94 143 1138,25 100,20±53,72 525,27±546,16 
Fe3+ (µg/dl) 81 55,03 125 99 107,50±19,81 65,61±18,27 
 

Tabel 4 
Valorile sanguine şi în Ńesut hepatic ale Zn şi Fe în infestaŃia cu Echinoccocus granulosus la ovine 

 
Minima Maxima Media ± DeviaŃia standard Parametrul 

ser Ńesut 
uscat 

ser Ńesut 
uscat 

ser Ńesut 
 uscat 

Zn  (µg/dl) 67 459,34 80 1031,46 73,25±6,24 632,65±275,11 
Fe3+ (µg/dl) 63 62,13 69 75,61 66,00±2,94 70,04±5,79 

 
Tabel 5 

Valorile sanguine şi în Ńesut hepatic ale Zn şi Fe la ovine fără infestaŃie 
 

Minima Maxima Media ± DeviaŃia standard Parametrul 

ser Ńesut 
uscat 

ser Ńesut 
uscat 

ser Ńesut 
 uscat 

Zn  (µg/dl) 35 152,69 96 875,36 66,25±27,08 409,90±322,61 
Fe3+ (µg/dl) 79 25,32 137 64,37 110,75±27,04 39,47±17,30 
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Grafic 1 
Modificările Zn şi Fe în serul sanguin la ovine infestate cu Fasciola hepatica şi Echinococcus granulosus 

comparativ cu ovine neinfestate 
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Grafic 2 
Modificările Zn şi Fe în Ńesutul hepatic la ovine infestate cu Fasciola hepatica şi Echinococcus granulosus 

comparativ cu ovine neinfestate 
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Rezultatele comparative asupra nivelului Zn şi 
Fe în serul sanguin al ovinelor infestate relevă 
valorile cele mai ridicate ale Fe la oile 
neinfestate şi cele mai scăzute la ovinele 
infestate cu Echinococcus granulosus (Grafic 1). 
Nivelul Zn cel mai ridicat este la ovinele 
infestate cu Fasciola hepatica şi cel mai scăzut la 
martor (Grafic 1). 

În Ńesutul hepatic, Zn are valorile cele mai 
ridicate la ovinele infestate cu Echinococcus 
granulosus şi cele mai scăzute la ovinele 
neinfestate. Fe are valori scăzute la toate trei 
grupele, iar la ovinele martor este mai mic 
(Grafic 2).  

Comparând rezultatele obŃinute cu cele din 
literatură se desprinde faptul că metabolismul 
celor două oligominerale se modifică diferit în 
funcŃie de specia parazitului, Fasciola hepatica 
sau Echinococcus granulosus [Ghergariu şi col., 
2000; Mert, 1996; Marr şi col., 2004; Ghergariu 
şi col., 1985]. 

Considerăm că modificările serologice sunt 
semnificative prin creşterea Zn la infestaŃia cu 
Fasciola hepatica şi scăderea Fe la ovinele 
infestate cu Echinococcus granulosus mai mult 
decât la cele cu Fasciola hepatica. Ultimul 
parazit fiind hematofag, valoarea Fe e mai 
ridicată decât la oile cu Echinococcus 
granulosus, ceea ce denotă probabil că factorii 
toxici pot să intervină [Şuteu, 1998]. 

În structura Ńesutului hepatic modificările celor 
două elemente Zn şi Fe se caracterizează prin 
creşterea cantitativă, comparativ cu martorii, a 
Zn în ambele infestaŃii probabil datorită 
acumulării şi a metabolizării defectuoase în cazul 
afecŃiunilor hepatice datorate infestaŃiilor cu 

Fasciola hepatica şi Echinococcus granulosus 
[Kadar, 2002]. 

Concluzii 

Cercetările biochimice hepatice şi hematologice 
la ovine infestate cu Fasciola hepatica şi 
Echinococcus granulosus au condus la 
următoarele concluzii: 

1. La ovine în infestaŃia cu Fasciola 
hepatica s-a constatat că hematologic se 
produce creşterea la Zn până la 
100,20±53,72 (µg/dl), comparativ cu 
ovinele neinfestate la care nivelul 
sanguin al Zn este de 66,25±27,08 
(µg/dl). 

2. La ovine în infestaŃia cu Fasciola 
hepatica s-a constatat că în Ńesutul 
hepatic cresc valorile atât la Zn cât şi la 
Fe în limite de la 409,90±322,61 (µg/dl) 
la 525,27±546,16 (µg/dl) pentru Zn şi 
pentru Fe3+ de la 39,47±17,30 (µg/dl) la 
65,61±18,27 (µg/dl). 

3. În infestaŃia cu Echinococcus granulosus 
la ovine  s-a constatat că hematologic se 
produce o scădere la Fe de la 
110,75±27,04 (µg/dl) la ovinele 
neinfestate la 66,00±2,94 (µg/dl). 

4. În infestaŃia cu Echinococcus granulosus 
la ovine  s-a constatat că în Ńesutul 
hepatic cresc valorile la Zn şi Fe de la  
409,90±322,61 (µg/dl) la 632,65±275,11 
(µg/dl) în cazul Zn şi respectiv la Fe3+ de 
la 39,47±17,30 (µg/dl) la 70,04±5,79 
(µg/dl). 

 



 95 

Bibliografie 
 
 

1. Brivio, G., Brega, A., Torelli, G. - 
Determination of iron and iron- binding 
capacity in serum without blank sample.   
Ric. Clin. Lab. 16(4), 523-532 (1986). 

2. Garcic, A. - A highly sensitive, simple 
determination of serum iron using 
chromazurol B.  Clin. Chim. Acta 94(2), 
115-119 (1979). 

3. Ghergariu, S., Pop, A., Kadar, L. - Ghid de 
laborator clinic veterinar. Editura Ceres, 
Bucureşti (1985). 

4. Ghergariu, S., Pop, A., Kadar, L., Spînu, 
Marina - Manual de laborator clinic 
veterinar. Editura All Medicall, Bucureşti 
(2000). 

5. Jonsen, O., Eliasson, R. - Evaluation of a 
commercially avaible kit for the colorimetric 
determination of zinc. International Journal 
of Andrology 10(2), 435- 440 (1987). 

6. Kadar, L. – InvestigaŃii biochimice în 
laboratorul clinic veterinar. Editura 
AcademicPres, Cluj-Napoca (2002). 

7. Marr, H.C., Velasco, L.A., Kearns, R. - 
Contaminants in Bighorn Sheep on the Kofa 
National Wildlife Refuge, 2000-2001. Project 
No. 22410-1261-2N42, august 2004. 

8. Mert, N. - Clinical Biochemistry. U.U. 
Faculty of Veterinary Medicine Press, Bursa, 
Turkey (1996). 

9. Şuteu, I. - ZooparaziŃii şi gazdele parazitare. 
Editura Genesis Tipo, Cluj-Napoca (1998). 

10. Tabacco, A., Moda, E., Tarli, P., Neri, P. - 
An improved, highly sensitive method for 
determination of serum iron using 
Chromazurol B.   Clin. Chim. Acta, 114 (2-
3), 287-290 (1981). 

 


