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REZUMAT. Echinococcus granulosus este un parazit cu importanŃă zoonotică. Scopul 

studiului de faŃă a fost determinarea prevalenŃei infestaŃiei cu Echinococcus granulosus la câini 
proveniŃi din mediu rural şi urban aparŃinând judeŃului Alba, evidenŃiind aplicaŃia facilă a testului 
ELISA – Chekit Echinotest (Bommeli, Liebefeld-Bern, ElveŃia). Studiile s-au efectuat în 
perioada octombrie 2006 – mai 2007 în laboratorul Disciplinei de Parazitologie şi Boli 
Parazitare, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca. S-au recoltat 77 probe de fecale 
de la câini din mediu rural şi urban proveniŃi din judeŃul Alba, şi probele s-au examinat prin 
metodele coproparazitologice clasice (flotaŃie şi sedimentare) şi prin tehnica imunoenzimatică 
ELISA pentru coproantigene de Echinococcus spp. Dintre aceste metode de diagnostic folosite 
în echinococoza intestinală, metoda cu sensibilitatea cea mai mare a fost tehnica ELISA, din 
cei 77 câini luaŃi în studiu, 22 (28,6%) fiind pozitivi la testul coproELISA. La tehnica sedimentării 
doar 6 câini (7,8%) au prezentat oncosfere care nu aparŃin genului Echinococcus (câinii nu au 
fost pozitivi pentru coproELISA). 

Cuvinte cheie: coproELISA, examen coproparazitologic, Echinococcus granulosus, 
câine. 
 
 
InfestaŃia cu Echinococcus granulosus la câini 
este o zoonoză cu importanŃă în sănătatea 
publică, posibilitatea de prevenire fiind şi la ora 
actuală problematică. Echinococoza chistică 
rămâne endemică în România cu o rată 
chirurgicală anuală de 63 cazuri/100.000 (5). 
Diverse studii relevă o extensivitate între 60-
100% a bolii la taurine şi ovine, pentru ca, la 
porcine incidenŃa parazitozei să fie între 2-20% 
(7, 8). Datorită gravităŃii acestei entităŃi 
zoonotice, ar fi indicată iniŃierea campaniilor de 
control şi prevenire. Spre deosebire de alte Ńări, 
unde programe de prevenire au fost deja aplicate, 
cu o rată mai mare sau mai mică de succes, în 
România aceste strategii au fost sistate în 1961 
după un program de succes în GalaŃi (4). Ca prim 
pas în prevenirea echinococozei, în ultimii ani, în 
laboratoarele sanitare veterinare de specialitate s-
a implementat tehnica imunoenzimatică ELISA 
de detectare a coproantigenelor, cu rezultate 
satisfăcătoare. Transmiterea activă a parazitului 
continuă şi la ora actuală, fiind raportate pe plan 

naŃional incidenŃe foarte ridicate ale bolii la om 
(prevalenŃa de 20,64%) şi animale de fermă 
(extensivitate medie de 22,19% la bovine; 13,1% 
la ovine şi 7,23 la porcine) (5). De asemenea, 
prevalenŃa ridicată a echinococozei intestinale la  
câini indică necesitatea introducerii cât mai 
rapide a programelor de control în regiunile din 
România, în funcŃie de situaŃia epidemiologică.  

Diagnosticul intravitam al câinilor infestaŃi cu 
Echinococcus granulosus este extrem de 
important atât pentru studiile epidemiologice cât 
şi pentru programele de control al echinococozei 
chistice.  

Material şi metodă 

Cercetările au fost efectuate în perioada 
octombrie 2006 - mai 2007 în laboratorul 
Disciplinei de Parazitologie şi Boli Parazitare din 
cadrul UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi 
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Medicină Veterinară, Facultatea de Medicină 
Veterinară, Cluj-Napoca. 

S-au recoltat probe de fecale de la 77 câini 
proveniŃi din mediu rural şi urban (comunitari), 
mai precis din satul Capâlna şi din municipiul 
Sebeş, judeŃul Alba. Probele de fecale au fost 
examinate prin metodele coproparazitologice 
uzuale (flotaŃie şi sedimentare) şi tehnica 
imunoenzimatică ELISA de detectare a 
coproantigenelor metabolice de Echinococcus 
spp., folosind chitul comercial Chekit Echinotest 
(Bommeli, Liebefeld-Bern, ElveŃia). Testul a fost 
efectuat conform instrucŃiunilor, utilizând 1g de 
fecale diluat 1:4 cu soluŃia diluantă din trusa 

ELISA. S-a luat un număr dublu de probe. După 
centrifugare la 3000 rotaŃii/minut timp de 10 
minute, s-a decantat supernatantul, care a fost 
folosit pentru reacŃia imunoenzimatică. 

Rezultate şi discuŃii 

Din cei 77 de câini luaŃi în studiu, provenind din 
mediu urban (comunitari) (municipiul Sebeş – 
Alba) şi rural (sat Căpâlna – Alba), 22 (28,6%) 
au fost pozitivi la detectarea coproantigenelor 
prin metoda ELISA (Fig. 1). Nici unul din aceşti 
câini nu au prezentat oncosfere la examenul 
coproparazitologic. 
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Figura 1 
Valorile comparative ale prevalenŃei infestaŃiei cu Taenia spp. şi Echinococcus spp.  

la câinii din judeŃul Alba 
The prevalence of Taenia spp. and Echinococcus spp. in dogs from Alba County 

 
 

La examinarea microscopică a sedimentului de 
fecale pentru evidenŃierea oncosferelor de Taenia 
spp., acestea s-au diagnosticat doar la 6 câini 
(7,8%), câinii nefiind pozitivi la testul 
coproELISA pentru Echinococcus spp.  

Rezultatele obŃinute arată faptul că în 
diagnosticul echinococozei la gazdele definitive 
aplicarea testului ELISA este mult mai relevantă 
(are sensibilitate mult mai ridicată). 

De menŃionat este faptul că cele 6 probe la care 
s-au identificat oncosfere de Taeniidae  la 
examenul coproparazitologic au fost negative la 
detectarea corproantigenelor (ELISA), ceea ce 

relevă faptul că specia infestantă nu aparŃine 
genului Echinococcus, fiind vorba de specii ale 
genului Taenia (Tabel 1).  

Datorită inconvenientelor în ceea ce priveşte 
metodele uzuale de diagnostic a infestaŃiei cu 
Echinococcus spp. la canide (purgaŃia cu 
arecolină bromhidrică – risc mare de diseminare 
a oncosferelor în mediu; necropsia – necesită 
eutanasierea animalului; sensibilitatea scăzută a 
metodelor coproparazitologice) printre care cea 
mai periculoasă fiind purgaŃia cu arecolină 
bromhidrică (risc maxim de transmitere a bolii), 
s-au făcut numeroase cercetări pentru obŃinerea 
unor metode mai sigure şi totodată cu afectarea 
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în cât mai mică măsură a stării generale a 
animalului. MulŃumită cercetărilor recente axate 
pe biologie moleculară şi imunologie, în 
laboratoarele de specialitate s-a introdus şi 

tehnica imunoenzimatică ELISA (enzyme-
linked-immunosorbet assay), o metodă cu 
sensibilitate şi specificitate mai ridicată şi care 
conservă viaŃa animalului. 

 
Tabel 1 

ComparaŃie între testul coproELISA şi examenul coproparazitologic în diagnosticul teniazelor la câine 
Comparison between the coproELISA and coproparasitologic exam in the diagnosis  

of taeniasis in dogs 
 

Test                       Coproparazitologic +               Coproparazitologic -            
Total  
Coproantigen +                0                                              22                               
22 
 
Coproantigen –                6                                              49                               
 55   
 
Total                                 6                                              71                                
 77 

 
 

Descoperirea tehnicii ELISA pentru detectarea 
antigenelor parazitare din probe de fecale a adus 
importante îmbunătăŃiri în diagnosticul 
echinococozei intestinale la câine: s-au obŃinut 
rezultate pozitive la ELISA chiar în perioada de 
prepatenŃă (1); valorile ELISA devin negative în 
2-4 zile după eliminarea paraziŃilor (6); şi 
rezultatele ELISA s-au corelat bine cu încărcătura 
de paraziŃi din intestinul câinilor (3, 1). 

Numeroase studii din străinătate subliniază 
aplicabilitatea facilă şi fidelă a tehnicii 
imunoenzimatice ELISA în diagnosticul 
echinococcozei intestinale la carnivore. Astfel, 
Lahmar şi colab., într-un studiu comparativ 
folosind diferite metode de diagnostic la câine în 
screeningul speciei Echinococcus granulosus, 
recomandă aplicarea în laboratoare a tehnicii 
ELISA pentru coproantigene, deoarece acest test 
confirmă cel mai bine probele copro-pozitive, 
faŃă de purgaŃia cu arecolină, sau metoda 
necropsiei (9). 

Într-un studiu efectuat la câinii din nordul 
Spaniei, examenul coproparazitologic a relevat 
prezenŃa de oncosfere de Taeniidae la 10,4% din 
câinii luaŃi în studiu, în timp ce la testul 
coproELISA au fost pozitivi 87%, concluzionând 
că metoda coproparazitologică subestimează 
prevalenŃa reală a infestaŃiei cu Echinococcus 
granulosus (2). Rezultate similare au fost 
obŃinute şi de Craig şi colab. (1995), testul 
coproELISA având o valoare predictivă negativă 
(98,8%) foarte ridicată, ceea ce îl face foarte 

potrivit pentru screeningul populaŃiilor de canide 
cu prevalenŃe reduse de E. granulosus. Astfel, în 
zonele cu prevalenŃă redusă a echinococozei 
intestinale, sensibilitatea superioară a testului 
coproELISA, împreună cu abilitatea acestuia de 
a estima statusul curent şi intensitatea infestaŃiei, 
o face metoda de elecŃie în imunodiagnosticul lui 
E. granulosus la gazda definitivă. Totuşi este de 
dorit continuarea investigaŃiilor prin aplicarea 
tehnicii PCR la probele pozitive. 

Astfel, pentru identificarea câinilor infestaŃi cu 
Echinococcus granulosus, metodele 
coproparazitologice sunt nesatisfăcătoare. 
Detectarea coproantigenelor din fecalele câinilor 
infestaŃi prin metoda imunoenzimatică ELISA 
este posibilă pentru diagnosticarea infestaŃiilor 
patente şi prepatente, cu un grad ridicat de 
sensibilitate şi specificitate. 

Concluzii 

Cercetările efectuate în vederea comparării 
sensibilităŃii metodei ELISA şi a examenului 
coproparazitologic în diagnosticul 
echinocococozei intestinale la câini din judeŃul 
Alba au relevat o aplicabilitate facilă a metodei 
ELISA, datorită numărului mare de probe care 
pot fi prelucrate într-o singură zi şi mai ales 
sensibilităŃii de diagnostic relevate.  

Astfel, la cei 77 câini luaŃi în studiu, prin metoda 
ELISA s-au identificat coproantigenele de 
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Echinococcus spp. la 28,6%, în timp ce prin 
examenul ovoscopic s-au identificat oncosfere la 
7,8%, dar confirmarea apartenenŃei acestora la 
genul Echinococcus nu poate fi demonstrată prin 
această metodă. Identitatea oncosferelor a fost 
elucidată abia odată cu efectuarea testului 
ELISA, când s-a constatat că oncosferele 
depistate la examenul ovoscopic nu aparŃin 
genului Echinococcus. 

SUMMARY 

Comparison between 
coproparasitological exam and 
coproELISA technique in taeniasis of 
dogs 

Echinococcus granulosus is an important 
zoonotic infection of dogs. The purpose of 
the present study was to determine the 
prevalence of Echinococcus granulosus  
infection in dogs from rural and urban 
regions of Alba, emphasizing the easy 
application of the ELISA test - Chekit 
Echinotest (Bommeli, Liebefeld-Bern, 
Switzerland). The studies were performed 

between October 2006 and May 2007 at the 
Parasitology and Parasitic Diseases 
Department of the University of Agricultural 
Sciences and Veterinary Medicine, Faculty 
of Veterinary Medicine, Cluj-Napoca. 77 dog 
faeces were collected from urban and rural 
dogs belonging to Alba county, and 
examined using the classic 
coproparasitological exams (flotation and 
sedimentation) and the sandwich ELISA 
enzyme-linked immunosorbent assay for 
coproantigens of Echinococcus spp. 
Between the diagnostic methods for 
intestinal echinococcosis the 
coproELISA test was more reliable 
compared to the coproparasitological 
one, from the 77 dogs examined 22 
(28.6%) being positive for coproELISA. 
Only 6 dogs (7.8%) had oncospheres at 
sedimentation, none of these belonging 
to Echinococcus spp. (the dogs were 
negative for coproELISA).  

Key words: coproELISA, 
coproparasitological exam, Echinococcus 
granulosus, dog. 
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