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 REZUMAT. ObŃinerea unui antiser anti-Echinococcus granulosus este un pas important 
pentru utilizarea metodelor imunologice de diagnostic în infestaŃia cu E. granulosus la gazda 
definitivă. Pentru aceasta s-au folosit doi iepuri, un mascul (B) şi o femelă (A), în vârstă de 
aproximativ 1 an, care au fost hiperimunizaŃi cu un antigen total de Echinococcus granulosus. 
Antigenul total, obŃinut prin ultrasonicare, tratat cu 200 U.I. penicilină, 0,2 mg streptomicină şi 
combinat cu o cantitate egală de hidroxid de aluminiu cu rol de adjuvant, a fost inoculat i.m. în 
ziua 0 cu rapel la 24 de ore. La 6 săptămâni s-a efectuat un rapel cu acelaşi antigen, iar la 10 zile 
de la acesta, animalele au fost esanguinate parŃial pentru obŃinerea serului hiperimun. Atât la 6 
săptămâni de la inoculare, cât şi la sfârşitul hiperimunizării, s-a evidenŃiat prezenŃa anticorpilor 
anti-Echinococcus granulosus prin dubla imunodifuzie în gel de agar. La 6 săptămâni de la 
inoculare s-a observat prezenŃa liniei de precipitare între antigenul diluat 1:1 şi serul iepurelui A, 
fapt ce relevă prezenŃa anticorpilor anti-Echinococcus granulosus. La iepurele B a apărut un 
halou mai slab în jurul godeului cu anticorpi la antigenul nediluat, la celelalte diluŃii reacŃia a fost 
negativă. Utilizând serul obŃinut la 10 zile după rapel, s-a observat din nou prezenŃa unei linii de 
precipitare la serul de la iepurele A la diluŃia 1:1, şi un halou în jurul godeului cu anticorpi la 
antigenul nediluat. La serul iepurelui B a apărut un halou slab la antigenul diluat 1:1, la 48 de ore. 
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Introducere 

În infestaŃia cu E. granulosus la gazda definitivă 
diagnosticul antemortem reprezintă încă o 
problemă insuficient rezolvată. Dintre metodele 
utilizate, cele imunologice rămân metodele de 
bază pentru diagnosticul la animalul în viaŃă 
(Morariu, 2004). 

Metodele imunologice de detectare a anticorpilor 
serici s-a demonstrat că nu sunt chiar cele mai 
sensibile, datorită reacŃiilor fals pozitive, slabe 
sau chiar absente, obŃinute. 

Detectarea antigenelor specifice din probele de 
fecale (coproantigene) ale gazdelor definitive are 
avantajul unei probabilităŃi ridicate de corelare 
cu infestaŃia curentă, deoarece antigenele 
somatice şi metabolice nu pot apărea în absenŃa 
infestaŃiei (Allan şi Craig, 1994). Deoarece în 
această metodă se identifică antigenul, pentru 
utilizarea acestei metode este necesară obŃinerea 

unui antiser anti-Echinococcus granulosus 
sensibil. Obiectivul acestei cercetări a fost 
obŃinerea unui astfel de anti-ser care să fie 
utilizat în diagnosticul coproantigenelor de 
Echinococcus granulosus de la carnivore. 

Materiale şi metode 

Experimentul a fost efectuat în perioada 
februarie – mai 2006, la spitalul FacultăŃii de 
Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, în cadrul 
disciplinei de Boli Parazitare. Pentru animale de 
experienŃă am folosit doi iepuri, un mascul (B) şi 
o femelă (A), în vârstă de aproximativ 1 an.  

Materialele experimentale folosite: 

� Antigen total de Echinococcus granulosus; 

� Adjuvant – Hidroxid de aluminiu; 

� Reactiv Pe+Strep (Sigma); 
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� Agar cu tampon borat. 

Antigenul total a fost obŃinut prin ultrasonicare 
după tehnica descrisă de Taherkhani şi Rogan 
(2000) modificată. Au rezultat 6 ml de antigen, 
cu o cantitate totală de proteină de 2,9 mg/ml, 
care a fost tratat cu 200 U.I. penicilină şi 0,2 mg 
streptomicină şi combinat cu o cantitate egală de 
hidroxid de aluminiu cu rol de adjuvant rezultând 
12 ml de material inoculant. Antigenul a fost 
inoculat intramuscular, în cantitate de 3 ml de 
antigen/iepure, 1,5 ml în ziua 0 şi 1,5 ml la 24 
ore.  

La 6 săptămâni de la inoculare s-a trecut la 
recoltare de sânge în vederea obŃinerii de ser şi s-
a făcut un rapel cu acelaşi antigen în aceeaşi 
cantitate. 

Din ser s-a pus în evidenŃă prezenŃa anticorpilor 
anti-Echinococcus granulosus prin dubla 
imunodifuzie în gel de agar. Agarul, pregătit 
anterior, s-a topit şi s-a turnat în plăci în cantitate 
de 0,2 ml/cm2 suprafaŃă. După solidificare s-au 
decupat godeurile dispuse pereche. 

Godeurile s-au umplut cu reactanŃi cu ajutorul 
micropipetei, astfel: într-un rând de godeuri s-a 
pus antigenul, iar în celălalt s-au repartizat 
serurile de cercetat. S-au efectuat diferite diluŃii 
ale antigenului (1:1, 1:2, 1:3). Plăcile au fost 
puse la termostat la +37oC, în camere umede, 
pentru a se împiedica uscarea agarului. 

Citirea a fost facută la 24, 48 şi 72 h, în cameră 
obscură, la o sursă de lumină. 

După 10 zile de la rapel am recoltat sânge în 
cantitate de 10 ml din vena auriculară marginală, 
în vederea obŃinerii serului hiperimun. De 
asemenea s-a efectuat din nou imunodifuzia în 
gel de agar, după tehnica descrisă anterior. 

Rezultate şi discuŃii 

La sfârşitul primei etape a experimentului (6 
săptămâni p.i.), am efectuat verificarea prezenŃei 

anticorpilor anti–Echinococcus granulosus în 
serul animalelor inoculate, prin efectuarea 
imunodifuziei duble în gel de agar. 

La 24 de ore s-a efectuat verificarea reacŃiei, prin 
examinarea plăcilor la o sursă de lumină în 
cameră obscură, dar nu au fost observate 
modificări în plăcile cu agar. 

La 48 de ore, la iepurele A a apărut o linie de 
precipitare înspre godeul cu anticorpi la diluŃia 
de 1:1 a antigenului (Fig. 1). 

La iepurele B a apărut un halou mai slab în jurul 
godeului cu anticorpi la antigenul nediluat, la 
celelalte diluŃii reacŃia a fost negativă (Fig. 2). 

La 72 de ore s-au menŃinut aceleaşi forme de 
precipitare. 

PrezenŃa liniei de precipitare între antigenul 
diluat 1:1 şi serul iepurelui A la 6 săptămâni de 
la inoculare demonstrează prezenŃa anticorpilor 
anti-Echinococcus granulosus. Localizarea lui 
înspre godeul cu ser denotă prezenŃa în cantitate 
redusă a anticorpilor. Având în vedere momentul 
experimentului, titrul mai redus al anticorpilor 
este justificat, urmând ca după rapel titrul să 
crească. 

La efectuarea imunodifuziei utilizând serul 
obŃinut la 10 zile după rapel am obŃinut 
următoarele rezultate. 

La 24 de ore nu s-a observat nici o modificare în 
gelul de agar. 

Examinarea plăcilor la 48 de ore a relevat din 
nou prezenŃa unei linii de precipitare la serul 
iepurelui A la diluŃia 1:1 (Figura 3) şi un halou în 
jurul godeului cu anticorpi la antigenul nediluat 
(Fig. 4). 

De asemenea la serul iepurelui B a apărut un 
halou slab la antigenul diluat 1:1 (Fig. 5). 
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Figura 1 
Linie de precipitare între serul iepurelui A şi diluŃia 1:1 a antigenului 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
Halou în jurul godeului cu anticorpi de la iepure B 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 

Linie de precipitare la diluŃia 1:1 la 48 h 
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Figura 4 
Halou în jurul godeului cu anticorpi la antigenul nediluat 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 5 
Halou în jurul godeului cu antigen la iepure B 

 
 
Precipitările rezultate ne arată că, în urma 
administrării antigenului total de Echinococcus 
granulosus la iepure, sistemul imunitar al 
acestuia a declanşat un răspuns imun umoral, 
evidenŃiat prin prezenŃa arcurilor şi zonelor de 
precipitare. 

După aspectul arcurilor de precipitare şi al 
halourilor putem spune că răspunsul imun nu a fost 
foarte puternic. Totuşi, între cele două animale 
inoculate sunt evidente diferenŃe distincte, astfel la 
serul iepurelui A apariŃia liniei de precipitare relevă 
prezenŃa unui titru de anticorpi mai ridicat în 
sângele acestuia comparativ cu serul iepurelui B. 

Răspunsul imun mai redus poate fi pus pe seama 
cantităŃii de proteină totală din antigen. Luând ca 
şi valoare de apreciere a antigenicităŃii unui 
extract, proteina totală, pentru a obŃine un 
răspuns semnificativ la hiperimunizare, 
cantitatea de proteină care trebuie administrată 

este cuprinsă între 25-120 mg/ml (GheŃie şi 
Micuşan, 1971). În experimentul efectuat s-a 
administrat 18 mg de proteină totală, dar 
prezenŃa arcurilor şi halourilor apărute ne arată 
prezenŃa anticorpilor anti-Echinococcus 
granulosus în serul animalelor hiperimunizate. 

DiferenŃa dintre cele două animale poate fi 
explicată pe baza reactivităŃii individuale diferite. 

Concluzii 

În urma realizării hiperimunizării cu antigen total 
de Echinococcus granulosus la iepure se 
desprind următoarele: 

- La 6 săptămâni de la inoculare anticorpii 
anti-Echinococcus granulosus au fost 
prezenŃi în serul iepurelui A, fapt relevat prin 
prezenŃa liniei de precipitare între antigenul 
diluat 1:1 şi ser.  
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- La iepurele B a apărut un halou mai slab în 
jurul godeului cu anticorpi la antigenul 
nediluat, la celelalte diluŃii reacŃia a fost 
negativă. 

- În serul obŃinut la 10 zile după rapel, 
examinarea la 48 de ore a relevat din nou 

prezenŃa unei linii de precipitare la serul de 
la iepurele A la diluŃia 1:1, şi un halou în 
jurul godeului cu anticorpi la antigenul 
nediluat. 

- La serul iepurelui B a apărut un halou slab la 
antigenul diluat 1:1, la 48 de ore. 
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