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Abstract: In cattle infested with S. papillosus the type I electrophoregram was established, 
characterized by a decrease in albumin level and the growth of α1, α2  and γ. Globulins, while in 
those infested  with D. lanceolatum, the proteinogram is of type VIII, manifested by the reduc-
tion of albumin and the increase α2, β and γ globulines. The parasitic association between S. 
papillosus and D. lanceolatum causes the decreasing of protein level in the host organism, the 
decrease of albumin level and the elevation of the α 1, α2, β and γ globulines.
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INtRoDuCERE
Parazitozele constituie una dintre cele mai importante probleme ale patologiei umane 

şi animale, fapt demonstrat cert prin studiile teoretice şi investigaţiile practice [1, 2, 6].
În ultimele decenii s-au realizat multe progrese în diagnosticul şi tratamentul stron-

giloidozei, dicroceliozei, eimeriozei, echinococcozei, dar persistă în continuare o serie de 
aspecte problematice, în deosebi la acţiunea patogenă complexă a asociaţiilor parazitare 
[4, 8, 9, 15].

Pe toată perioada de dezvoltare, paraziţii exercită o puternică acţiune patogenă, 
care determină nu numai profunde modificări morfofiziologice ale organelor şi ţesu-
turilor, ci afectează negativ întregul organism. Este puternic afectată integritatea or-
ganismului-gazdă atât la nivel macroscopic, cât şi la nivel microstructural ale fiecărei 
părţi componente a acestuia. Se modifică însuşi părţile componente ale celulelor, in-
clusiv membrana şi nucleul, chimismul structurii organismului. Se produc modificări 
profunde la nivel enzimatic, la nivelul acidului ribonucleic, al acidului dezoxiribonu-
cleic etc. [3, 17].

Inter relaţiile sistemului parazit-gazdă se bazează pe mecanisme biochimice. Eluci-
darea dereglărilor biochimice în fiziologia diferitor sisteme, organe şi ţesuturi infestate 
permite de a înţelege mai profund modificările metabolice, ca rezultat al acţiunii poli-
parazitismului la diferite etape de dezvoltare ale organismului gazdă [13,16].

Infestarea ovinelor cu sarcociste decurge cu conţinut scăzut de proteină serică şi 
albumine, şi sporirea β şi γ- globulinelor [18].

Creşterea conţinutului globulinelor serice se manifestă într-o serie de boli microbiene 
acute şi cronice, în patologiile virotice şi parazitare, în bolile ficatului şi rinichilor [12,14].
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Fracţiile proteice prezintă un interes major în testele clinice, datorită importanțelor 
informaţiilor pe care le oferă acestea în diverse afecţiuni, precum şi a modalităţilor de 
testare a acestora.

Proteina totală în serul sanguin este constituită dintr-un complex de proteine cu 
structuri şi funcţii diferite. Fracţionarea proteinelor se bazează pe electroforeză, cu di-
vizarea în cinci fracţii standard. Raportul cantitativ al fracţiilor denotă starea fiziolo-
gică şi patologică a organismului [10].

Albuminele se sintetizează în ficat, constituind 60,0% din conţinutul proteinei tota-
le. hipoalbuminemia este condiţionată de diverse patologii: enteropatii, aport alimen-
tar redus, leziuni severe hepatocelulare. hipoalbuminemia apare în distrucţia masiva 
(în multe boli hepatice) sau înlocuirea (prin fibroză) a parenhimului hepatic. hepatitele, 
nefritele şi enteritele de ordin infecţios şi parazitar sunt însoţite de scăderea semnificati-
vă a nivelului albuminei. hipoalbuminemia se întâlneşte mai ales în necrozele hepatice 
subacute masive, în hepatitele cronice active, ciroze hepatice, fiind un ghid util în pro-
gnosticul şi terapia acestor afecţiuni [7, 10, 14].

Majoritatea proteinelor au migrarea în zona α1 şi mai ales α2. Fracţia α1 -şi α2- glo-
buline includ proteinele fazei acute, participante la dezvoltarea reacţiilor inflamatorii, 
infecţioase şi parazitare. Reacţia inflamatorie reprezintă un mecanism nespecific de 
apărare a organismului faţă de un agent nociv: virusuri, bacterii, paraziți, autoanti-
corpi, tumori, factori fizici, chimici sau traumatici. Reacţia poate fi numai locală sau 
să antreneze o reacţie sistemică (febră, leucocitoză şi creşterea pronunţată a unor pro-
teine denumite proteine de reacţii inflamatorii) [12,17].

Parazitozele influenţează direct reacţiile imune şi biochimice ale gazdei, ceia ce 
prezintă interes practic şi teoretic, deoarece determină consecinţele interacţiunii pa-
razitului cu gazda. Parazitozele determină dereglarea metabolismului, prin creşterea 
activităţii fermenţilor din serul sanguin, scăderea conţinutului proteinelor totale, al-
buminelor, globulinelor, hemoglobinei. La etapa acută a bolii, provocată de acţiunea 
patogenă a larvelor aflate în faza de migrare, predomină factorul celular de protec-
ţie prin mărirea numărului de leucocite, eozinofile, creşte activitatea fagocitară a ne-
utrofilelor. În această perioadă începe să predomine factorul de protecţie hormonal, 
ce cauzează creşterea concentraţiei globulinelor din fracţiile proteice, în deosebi a 
γ-globulinelor [12, 13].

Creşterea morbidităţii prin strongiloidoză, dicrocelioză, echinococcoză, eimerio-
ză etc. la animale conferă actualitate cercetării implicaţiilor patogenetice ce specifică 
aceste maladii. Ele constituie o problemă globală cu implicaţii multiple, inclusiv eco-
nomice şi medico-sociale datorită pagubelor materiale aduse sectorului zootehnic şi 
sănătăţii publice [ 4,5,16].

Conform reviului bibliografic expus conchidem că prin acţiunea lor mecanică, to-
xică, inoculatoare, iritativo-inflamatoare şi imunodepresivă, paraziţii perturbează 
grav metabolismul proteic al gazdei infestate [3,18].

Scopul cercetărilor a fost de a determina corelaţia dintre perturbarea indicilor frac-
ţiunilor proteice şi gravitatea afecţiunii parazitare la bovinele mono- şi poliparazitate.
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MAtERIALE ŞI MEtoDE
Pentru realizarea obiectivelor propuse au fost selectate bovine, de rasă Bălţată cu 

Negru şi repartizate în cinci loturi: lotul I – neinfestat, a servit drept martor; lotul II- 
infestat cu Strongyloides papillosus; lotul III – infestat cu Dicrocoelium lanceolatum; lo-
tul IV – infestat cu S. papillosus şi D. lanceolatum; lotul V – infestat cu e. granulosus 
larvae, D. lanceolatum, S. papillosus, eimeria bovis, e. zuernii, e. smithi, e. ellipsoidalis.

Cercetările au fost realizate în laboratorul de Parazitologie şi helmintologie al In-
stitutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei. În vederea obţinerii mate-
rialului experimental s-a procedat la recoltarea probelor din gospodăria agricolă a s. 
Coloniţa, mun. Chişinău, de la bovine întreţinute în stabulaţie şi s-a determinat co-
prologic intensitatea invaziei [12].

Investigaţiile coprologice s-au realizat prin metodele: Popova, Baermann, Fulle-
born, Darling şi a spălării succesive. Nivelul de infestare cu echinococcus granulosus 
larvae s-a determinat serologic prin reacţia de hemaglutinare indirectă. S-a conside-
rat reacţie pozitivă în cazul când titrul de anticorpi specifici împotriva hidatidozei era 
mai înalt de 1:320. 

Nivelul proteinei totale s-a determinat prin metoda biuretică (ELITECh, Franţa). 
Conţinutul fracţiilor proteice din serul sangvin a fost stabilit prin separarea electro-
foretică şi evaluarea concentraţiei componenţilor prin metoda fotometrică [10,12, 14].

Datele obținute au fost prelucrate statistic cu calcularea parametrilor variaționali ai 
mediei aritmetice (M) şi erorii medii (m). Revelanța statistică (ph) dintre valorile medii 
ale parametrilor studiați în diferite loturi s-a calculat folosind criteriul Stiudent [11].

REzuLtAtE ŞI DISCuŢII
Monitorizarea valorilor proteinei totale şi a fracţiilor proteice permit de a aprecia 

evoluţia factorului parazitar şi a gravităţii bolii, înregistrându-se corelaţii între rapor-
tul acestor indici şi spectrul parazitar la bovine. Infestarea animalelor atât sub formă 
de mono-, cât şi poliinvazii a provocat reacţii postinvazionale şi dezechilibrul integri-
tăţii mecanismelor morfofuncţionale şi biochimice.

Comparativ cu bovinele neinfestate, în lotul infestat cu S. papillosus, nivelul proteine-
lor totale scade cu 3,8% (p>0,05), iar al albuminelor cu 9,0% (p<0,01). Această diminuare 
s-ar putea datora reducerii proteinelor totale din patul vascular în rezultatul pierderilor 
excesive de proteine ca şi consecinţă a enteropatiilor provocate de strongiloizi. 

La animalele infestate cu D. lanceolatum comparativ cu lotul de referinţă, conţi-
nutul proteinelor totale s-a redus cu 5,6% (P>0,05) şi a albuminelor cu 8,0% (p<0,01), 
probabil, datorită afectării capacităţii de sinteză hepatică a proteinelor.

Studiul proteinogramei la animalele din lotul IV, poliparazitat cu S. papillosus și 
D. Lanceolatum, denotă o scădere a nivelului proteinelor totale – cu 7,6% (P<0,05), 
al albuminelor - cu 9,8 % (P<0,001), comparativ cu valoarea obţinută la lotul martor. 
Această diminuare s-ar putea datora reducerii capacităţii proteosintetice a ficatului, 
cât şi  pierderilor excesive de proteine ca rezultat al maldigestiei şi malabsorbţiei la 
afecţiunile gastrointestinale şi enteropulmonare, indusă de către paraziţi. 
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Pierderile de proteine din enteropatii, la bovinele infestate cu e. granulosus larvae, 
D. lanceolatum, S. papillosus şi eimeria bovis, e. zuernii, e. smithi, e. ellipsoidalis au 
afectat semnificativ conţinutul proteinei şi al albuminei serice, cifrată cu o diminu-
are a proteinelor de 11,4% (P<0,01), a albuminelor – cu 13,4% (p<0,001), comparativ 
cu valoarea obţinută la lotul-martor. Aceste modificări s-ar putea datora reducerii ca-
pacităţii proteosintetice a ficatului şi pierderilor excesive de proteine în afecţiunile de 
ordin parazitar. Albumina este un factor prognostic independent şi totodată indicator 
al leziunilor hepatocitare induse de dicrocelii şi echinococi, cât şi al maldigestiei, ma-
labsorbţiei provocate de eimerii şi strongiloizi. Raportul albumine/globuline la lotul 
martor este 1,6, pe când la lotul invadat de asociaţia parazitară compusă este de 0,95. 
Micşorarea acestui raport sub nivelul de 1,0 indică o alterare difuză severă a ficatului, 
provocată de complexul parazitar.

tabelul 1.Nivelul modificărilor indicilor metabolismului proteic la bovinele 
mono- și poliparazitate

Lotul
proteine

totale Albumine Globuline
α1 α2 β γ

g/l % % % % %
I 85,2±0,24 44,9±1,39 5,7±0,17 9,6±0,30 11,5±0,39 28,3±1,39

II 82,0±0,88 35,9±0,88 7,8±0,47 11,6±0,94 13,4±0,34 31,2±1,93

III 80,5±0,90 36,9±0,67 5,9±0,43 11,6±0,54 13,3±0,69 32,2±1,29

IV 78,8±1,03 35,1±0,75 7,3±0,34 12,7±0,52 14,2±0,52 30,6±0,94

V 75,5±0,71 31,5±0,56 7,1±0,34 12,9±0,45 15,3±0,41 33,1±0,90

Sporirea nivelului globulinelor α1 cu 2,1% (p<0,05), α2 – cu 2,0% (p>0,05), β – cu 
1,9% (p>0,05) şi γ – cu 2,9% (p>0,05), în infestarea cu S. papillosus, caracterizează re-
acţiile inflamatorii acute (proteinogramă de tip I), ca rezultat al acţiunii mecanice şi 
spoliatoare de ordin parazitar şi infecţios. globulinele-β participă la reacţiile imuni-
tăţii, conţin proteinele fazei acute (fibrinogen, proteina C reactivă). Creşterea nivelului 
γ-globulinelor în lotul infestat cu strongiloizi, faţă de lotul de referinţă (lotul I), poate 
fi un răspuns imun împotriva toxinelor parazitare. 

În dicrocelioză, sporesc globulinele α2 – cu 2,0% (p>0,05), β – cu 1,8% (p>0,05) şi 
γ – cu 3,9% (P>0,05). Aceste modificări caracterizează proteinograma de tip VIII, spe-
cifică complexului simptomatologic hepatic, constatată în icterul mecanic, colicistită, 
colangită etc. 

La animalele din lotul IV infestate cu S. papillosus şi D. lanceolatum se constată 
sporirea nivelului α1 – cu 1,6 % (P>0,05), α2 – cu 3,1% (P<0,05) şi β – cu 2,7 % (P<0,05) 
al globulinelor serice, comparativ cu lotul martor, probabil, că ar fi cauza reacţiile in-
flamatorii, de ordin parazitar. Mărirea nivelului γ-globulinelor cu 2,3 % (P<0,05), faţă 
de lotul de referinţa este dependentă, probabil, de mobilizarea mecanismelor de apăra-
re antiparazitară de către organismul-gazdă însoţit de eliberarea anticorpilor specifici 
şi sensibilizaţi. Asocierea afecţiunilor patogenetice induse de complexul parazitar ca-
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racterizează mai multe tipuri de proteinogramă, cum ar fi tipul procesului inflamator 
acut şi complexul simptomatologic hepatic. 

Poliparazitismul constituit din e. granulosus larvae, D. lanceolatum, S. papillosus, 
eimeria bovis, e. zuernii, e. smithi, e. ellipsoidalis se manifestă în organismul gazdă 
printr-un proces cumulativ de afecţiuni patogenetice specifice fiecărei specii în parte. 
Pătrunderea sporozoiţilor de eimeria şi dezvoltarea următoarelor forme evolutive dis-
trug enterocitele, ţesuturile mucoasei şi submucoasei, capilarelor sangvine producînd 
enterite hemoragice masive urmate de malnutriţie şi malabsorbţie. Acestea din urmă 
se soldează cu hipoproteinemii, hipovitaminozele A, D; E, K şi deficit de microele-
mente (Ca, Se, yn, Cu). S. papillosus la rândul său induce dereglări gastroenteropul-
monare. Dicrocelioza provoacă leziuni hepatobiliare profunde. Reducerea suprafeţelor 
funcţionale din ficat şi pulmoni induse de larvele e. granulosus se traduce prin lezi-
uni hepatobiliare profunde şi atelectazii pulmonare ca rezultat al acţiunii mecanice şi 
compresive a hidatidelor provocând atrofia ţesuturilor limitrofe, necrozare şi fibrozări. 
Cumularea afecţiunilor patogenetice îmbină în sine perturbarea metabolismul proteic  
tradus prin scăderea semnificativă a conţinutului proteinei totale şi albuminelor, cu 
sporirea concomitentă a globulinelor α1, α2, ß şi γ. Raportul albumine/globuline (0.95), 
fiind un indice subunitar indică leziuni hepatocelulare profunde cu afectarea capacită-
ţii proteosintetice a ficatului.

Creşterea nivelului α1 – cu 1,40% (p>0,05), α2 – cu 3,3% (p<0,05) şi β – cu 3,8% 
(p<0,01) globulinelor serice la bovinele infestate cu e. granulosus larvae, D. lanceola-
tum, S. papillosus, eimeria bovis, e. zuernii, e. smithi, e. ellipsoidalis, comparativ cu 
lotul neinfestat, ar indica atât prezenţa proceselor inflamatorii, cât şi intervenţia unui 
mecanism imunologic în hepatopatiile inflamatorii agravate de asociaţia parazitară. 
globulinele-β participă la reacţiile imunităţii şi conţin proteinele fazei acute (fibrino-
gen, proteina C reactivă). Creşterea acestora denotă alterarea hepatocitară, icter me-
canic sindrom nefritic, şi nefroze, pe când majorarea conţinutului γ-globulinelor cu 
4,8% (p<0,05) faţă de lotul martor este indusă de mobilizarea mecanismelor de apăra-
re antiparazitară de către organismul-gazdă, însoţit de eliberarea anticorpilor specifici 
şi sensibilizaţi. Fracţia γ-globulinelor este constituită din immunoglobuline, determi-
nând funcţional anticorpi, care asigură bariera umorală şi imună a organismului con-
tra infecţiilor şi substanţelor străine.

CoNCLuzII
1. Metabolismul proteic la animalele din lotul agresat cu S. papillosus, comparativ 

cu lotul de referinţă reprezintă electroforegrama tip I,  caracterizată prin diminuarea 
nivelului albuminelor şi creşterea globulinelor α1, α2  şi γ. Acest tip de proteinogrammă 
caracterizează procesele inflamatorii acute (pneumonii, abcese), afecţiuni enteropul-
monare, provocate de paraziţi. 

2. La lotul de bovine infestate cu D. lanceolatum proteinograma este de tip VIII, 
specifică complexului simptomatologic hepatobiliar: scad albuminele, se majorea-
ză globulinele α2, β şi γ. Modificările electroforegramei în dicrocelioză sunt specifice 
complexului simptomatologic hepatic. 
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3. Asociaţia parazitară dintre S. papillosus şi D. lanceolatum provoacă în organis-
mul-gazdă scăderea nivelului proteinelor totale, probabil, din cauza cumulării afecţiu-
nilor patogenetice gastroenteropulmonare şi leziunilor hepatice, ce dereglează sinteza 
hepatică a proteinelor, provoacă diminuarea nivelului albuminelor şi supradenivelarea 
globulinelor α 1, α2, β şi γ. Aşa proteinogramă caracterizează procesul inflamator acut 
şi complexului simptomatologic hepatobiliar.

4. Infestarea parazitară e. granulosus larvae, D. lanceolatum, S. papillosus, eime-
ria bovis, e. zuernii, e. smithi, e. ellipsoidalis relevă următorul algoritm al proteino-
gramei: reducerea semnificativă a conţinutului albuminelor şi ascensiunea valorică 
a globulinelor α1, α2, β şi γ. Electroforegrama este specifică cumulării afecţiunilor pa-
togenetice induse de către componentele asociaţiei parazitare. Majorarea evidentă a 
gama-globulinelor este provocată, probabil, de mobilizarea mecanismelor de apărare 
antiparazitară de către organismul-gazdă prin eliberarea de anticorpi specifici şi sensi-
bilizaţi. 

Investigațiile au fost efectuate în conformitate cu Programul de activitate al Insti-
tutului de Zoologie al AȘM în cadrul proiectului 15.817.02.12F, finanțat de Consiliul 
Suprem pentru Știință şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei.
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