


Cestodele (tenii)

• Sunt cosmopoliţi,  longevivi (la om > 10 ani)

• Gazdă definitivă – omul  (adăpostește viermele
adult)

• Gazdă intermediară – omul sau animalele  infectate 
cu forma larvară

• Transmiterea – prin consumarea gazdei 
intermediare



Viermii adulţii parazitează în intestin
Au  evoluție benignă  (deseori asimptomatică)

Taenia solium, 
Taenia saginata,  
Hymenolepis nana, 
Diphyllobotrium latum 

Forma larvară – parazitează  în ţesuturi
Duc la afecțiuni grave cu evoluție severă

Echinococoza hidatică sau alveolară, 
Cisticercoza, 
Sparganoza 



• Au corpul fragmentat, alcătuit din segmente caracteristice: 

• scolex (cap cu rol de fixare) 

• gât (porţiunea fertilă) 

• strobilă (corp format din proglote)

• Hermafrodiţi

• Fecundaţia are loc între proglote învecinate

• Proglote bătrîne  au doar uter plin cu ouă, care ocupă toată 
masa proglotei



Taenia saginata (tenia de vită)

 Cosmopolit, longeviv (25 ani)

 Adult în intestinul subţire la om (gazdă definitivă)

 Larva – în musculatura striată la bovine/cămilă

 Adultul – 4-12 m lungime, are 2000 proglote la nivelul 
corpului.

 Musculatura e foarte bine dezvoltată (extrem de important 
în clinică)

 Proglot – terminal are lungimea > lăţimea  de 3 ori

 Uterul e ramificat (mai mult de 16 ramificaţii)





Ciclul de viaţă

 Are 60-65 zile. 

 Omul se infectează consumând carnea de vită în care se 
găseşte larva → ajunge în tubul digestiv. 

 Larva se fixează la nivelul jejunului cu ajutorul 
ventuzelor – devine adult timp de 2-2,5 luni – elimină 
proglote, din uter se elimină ouăle.

 Fiecare proglot  conține 100.000 de ouă, zilnic se elimină 
6-8 proglote, fiind active în mediul extern, pe tegumente  
sau chiar pe lenjeria bolnavului  – ouăle diseminează  în 
sol

 Oăle sunt  distruse de căldură, uscăciune și îngheț

 Condițiile favorabile: umeditatea, temperatura (4-6ºC) 
ouăle rămîn infectate mai multe luni-ani





Tabloul clinic
 Perioada de incubație 2,5-3 luni

 Adesea evoluție asimptomatică

 Singura manifestare este eliminarea în mod activ de proglote 
contractile (au musculatură dezvoltată), proglotele terminale 
se rup din corpul teniei, forţează sfincterul anal, indiferent de 
defecaţie (eliminare activă – prezenţa lor în lenjerie).

 Bulimie/anorexie (rar!)

 Persoana slăbeşte, nu există un surplus ponderal.

 Colon iritabil, perioade de diaree/constipaţie, meteorism, 
prurit anal

 Fenomene neurologice: cefalee, vertij, iritabilitate, halucinaţie 
tactilă, vizuală. Elemnetul sechelar al pacientului –
exasperează, examinează lenjeria, materiile fecale,  survine pe 
un teren psihic fragil.

 Hipoglicemie - urmată de foame compensată cu glucide



 Complicații:

 apendicită acută, 

 pancreatită necrozantă, 

 icter mecanic obstructiv, 

 ocluzie intestinală, 

 perforație intestinală cu peritonită



Taenia solium (porcului)

 Longeviv 5-10-25 ani

Morfologie

 Adult –2-4 m, are mai puţin de 1000 proglote; 

 scolex cu 4 vetuze, 20-50 cârlige (mijloace de fixare 
pe intestinul subţire) – musculatură slabă

 Proglot - lcm, uter ramificat (8-12 ramificaţii); 

 30 – 50.000 ouă/proglot.

 Oul – identic cu cel de T. Saginata; 





Ciclul de viaţă

 Are 60-65zile
 Oul → larvă → în carnea de porc (gazdă intermediară)
 Omul se infectează consumând carne de porc → e eliberat 

embrionul , după 2 luni devine adult – în intestin, elimină ouă, 
proglote în materii fecale.

 Oul + proglot → consumate de porc, oul – infecţios şi pentru
om.

 Omul – contaminînd materile fecale (mâni murdare, consumă 
alimente - autoinfecţie exogenă; 

 autoinfecţia endogenă– prin antiperistaltică intestinală: 
proglotul trece din intestin în stomac, sunt eliminate ouăle, 
infectează omul.

 Indiferent de unde provine oul (hetero/autoinfecţie) determină 
complicaţii severe; se produce eliberarea embrionului hexacant, 
străbate peretele intestinal, în ţesuturi – larva determină 
cisticercoză





Tabloul clinic

 Incubația – 2,5-3 lini
 Frecvent asimptomatică
 Eliminare pasivă de proglote (o dată cu materiile fecale).
 Formele simptomatice  sunt de 2-3 ori mai frecvente decît în T.Saginata
 Colon iritabil , dureri abdoninale, epigastrice sai în hipocondrul drept, 

balonări, grețuri, vome, scaune diareice/constipate.
 Bulimie, în formele cronice anorexie 
 Glosită: limba mărită în dimensiuni, cu fisuri pe mucoasa bucală
 Tulburări neurologice: cefalee, vertije, tulburări de caracter și ale 

somnului, crize convulsive, epileptiforme
 Tulburări de vedere: diplopie, scăderea acuității vizuale
 Manifestări alergice
Complicații

Colecistită,  icter  mecanic, perforație în duoden,
pancreatită purulentă sau necrotică, peritonită, 
ocluzie intestinală, cisticercoza



Diagnostic

Morfologic – evidenţierea 
macroscopică a proglotelor  după 
ramificația uterului:
T.Solium uterul are 8-10 ramificații
T.Saginata – 16-20 ramificații 
Microscopic – examen  
coproparazitolgic – depistarea 
ouălor! Morfologic nu se deosebesc 
de ouăle T.saginata, dar se deosebesc 
prin colorația Ziehl-Nielsen (nu 
prind colorantul)
Imunologic – Ag/Ac
Genetic – T.solium genotip I(Asia), 
II(America, Europa, Africa);
Genotipul I – mai agresiv, la adulţi 
– cisticercoza
Genotipul II mai  puţin agresiv
Hemograma – leucopenie, 
eozinofilie, anemie moderată



Forme clinice speciale

Neurocisticercoza localizată în sistemul ventricular– 95% , cea mai 
gravă! 99% mortalitate!

Neurocisticercoza spinală– rară! Zona coccis

- Convulsiile generalizate, focale sau jacksoniene 

- Semnele presiunii intracraniene crescute : cefaleea, greata, voma, 
modificari ale vederii, vertije, ataxia si confuzia.

- La pacientii cu hidrocefalie - edemul papilar si alterarea statusului 
mental. 

Cisticercoza musculară cardiacă – miozită, aritmii, pericardite 
eozinofilice, capacitate scăzută la efort fizic, dureri musculare.

http://www.mediculmeu.com/boli/afectiuni-ale-ochilor/edemul-papilar.php


Cisticercoza oculară –
Cecitate monooculară!  
Vitrită (inflamarea corpului vitros);  
la pol anterior – subconjunctivite,  
orbita.



 Cisticercoza musculară și cutanată – mușchii 
intercostali, a extremităților, masticatori, mușchii 
limbii, efect estetic

 Invazia musculară: asimptomatică sau miozită, febră, 
eozinofilie, pseudohipertrofie musculară, urmată de 
atrofie și fibroza





Diagnostic de laborator a cisticercozei
 1.Morfologic – biopsii musculare, cutanate.

 2.Imunologic – evidenţiererea Ac specifici Anti-cisticerc în: LCR, ser,

negativa – la HIV - pozitivi

 3.Imagistic – RMN, CT, Raze X – oreintativ, 

nu precizează diagnosticul, ci starea de activitate a cisticercului.

Tratament
Praziquantel 5-10 mg/kgc doză unică

Niclosamidul 2 g –adult doza unică

Albendazol 400mg/zi  3 zile

Profilaxie
Prelucrarea termică a cărnii – la t >55°C și congelarea la -l0°C timp de 
9 zile distruge cisticercii din carne



Hymenolepidoza
 Hymenolepis nana –

Cosmopolit monoxen
 Helmintiază de contact
 Omul - gazda definitivă și 

intermediară
 Parazitează mai frecvent la 

copii
 Longevitate – pînă la 7 ani
 Adult –2,5-4cm, hermafrodit; 

scolex; gât; strobilă;
 Oul – infecţios pentru om – în 

intestin - autoinfectare 
endogenă și exogenă

 Ciclul de viaţă are 21-30zile. 

 Ou – larvă – adult - ou



Tabloul clinic   Hymenolepidoză 

 Perioada de incubație – 2-3 săptămîni

 La 1/3 bolnavi - asimptomatică 

 Tulburări digestive - dureri abdominale, grețuri, 
vome, anorexie, diaree

 Abdomen cronic dureros – la copil

 Tulburări neuropsihice - iritabil, astenic, 
cefalee,vertij, atenţie și memorie slabă, performanţe
şcolare scăzute.

 Tulburări  alergice – erupții cutanate, prurit, edem 
Quincke, rinită vasomotorie, keratoconjunctivita  
flictenulară



Diagnostic

Morfologic – examen coproparazitologic (evidenţierea 
oului - infecţios în materii fecale)

Tratament 

Niclosamid 60-80 mg/kgc/zi. 

Izi – 2 g, următoarele 6 zile – 1 g/zi. 

Repetarea curei peste 10 zile

Praziquantel 20-25mg/kgc/zi  doză unică

După  administrarea  tratamentului – examene 
coproparazitologice  săptămînal  timp de 4 luni



Echinococoza
 Echinococcus granulosus –
 Adult – la câine, carnivore sălbatice (lup, șacal,vulpe, jder, dihor) (în 

intestin) – gazda definitivă.
 Larva – în viscere, ţesuturi la gazda intermediară (animalele  ierbivore 

– oile, caprele, vitele, porcii și omnivore), la om ajunge accidental!
 Omul se infectează: direct (blana câinelui); indirect consumînd carne 

infectată
 Chistul hidatic Diametru = 1-25 cm; G=5-10 kg
 Ritm mediu de creştere1-2,5 cm/an.



Ciclul de viaţă
Adult (la câine) – ou (în fecale) – tract digestiv – om
Contaminare directă (ajunge de pe mâna murdară) – se transformă în 
oncosferă– străbate peretele intestinal – ajunge în sânge (în8h)- apoi în orice 
viscer/ţesut fără preferinţă – niciodată în intestin! – devine larvă (chist 
hidatic).
Parazitul nu-şi poate definitiva ciclul de viaţă la om



Tabloul clinic

 Asimptomatic timp îndelungat (ani), avînd
dimensiuni mici, nu exercită efect compresiv;

 Manifestări clinice generale: astenie, scăderea 
capacității de muncă, inapetență, cefalee, scădere 
ponderală, febră intermitentă

 Manifestări alergice (urticarie, eczeme, eozinofilie) –
6-8% cazuri

 Manifestări de organ (postcompresive): orice viscer 
poate fi afectat.

 Chistul hidatic : dureri în hipocondrul drept, febră 
septică, icter, creșterea VSH, leucocitoză, neutrofilie



Complicaţii:
Chisturile se pot rupe la baza  plămînului drept, în tubul digestiv 
(stomac,duoden, intestin, rect), în vena cavă inferioară, pericard, 
bazinetul renal și la nivelul pielii

Hidatidoza secundară– formarea unui alt chist hidatic în organul 
iniţial parazitat sau în alte organe – satelite la distanţă (5 luni – 15 ani)

Niciodată nu va trebui puncţionat – rămân sechele = complicaţii ale 
intervenţiei chirurgicale

Se dezvoltă  alte chisturi hidatice după intervenţii repetate

Mai rar chisturile pot interesa :

- implicarea oaselor (invazia cavitatii medulare, cu eroziune osoasa 
lenta producand fracturi patologice), 

- sistemului nervos central (leziuni ocupatoare de spatiu) 

- inimii (defecte de conducere, pericardita).



Diagnostic

 1.Imunologic – Ag sau Ac prin: ELISA, RHAP, RFC, 

 2. Intradermoreacția Cassoni –pozitivă 75%

 3. Imagistic – radiografie, ecografie, CT, RMN.

 4. PCR ( populaţia de paraziţi e neuniformă – 9 
genotipuri).

 5. Morfologic – strict intraoperator; niciodată direct!
Risc anafilactic și diseminativ





Tratament

 Intervenție chirurgicală: extragerea masei hidatice fără a 
fi deschisă, evitîndu-se diseminarea

 Mebendazol 50-150 mg/kg/zi – 3luni

 Albendazol 800 mg/zi în 2 prize 28 zile, 3-4 cure 
repetate cu pauză de 15 zile



 Chist hidatic  primar operat în 2005

 2007 – apare o formațiune nouă în abdomen

 2010 – Ciroză hepatică virală Delta , intervenția chirurgicală 
repetată  este refuzată



Diphyllobothrioza
 Diphyllobothrium latum - cel mai mare helmint al omului!
 12-20 m, Botriocefal, tenia de peşte, tenia cu „spină”
 Localizare - în intestinul subțire al omului
 Tulburări digestive, nervoase, anemie pernicioasă cu evoluție 

severă
 Longeviv –20-30 ani.
 În zona temperată: Europa, Delta Dunării, lacuri alpine, M. Nordului, 

M.Baltică.

 D.Latum – adult: 10-12m (20-30m),   3000-4000 proglote



Proglotele – lungimea < lățimea, 
uter median rozetat
Se elimină – 3600 – 1 mln ouă/zi, 
neinfecţios pentru om.



Ciclul de dezvoltare
Dezvoltarea ouălor - obligatoriu în apă
Viermele adult (intestin subţire al omului) → ou (fecale) → apă 
(t°C< 20°C) bine oxigenată, salinitate mică (de munte) → se 
dezvoltă în Cyclops (crustaceu de apă dulce) – I gazdă 
intermediară → apoi  (larva infecţioasă) ajunge în peşte 
ihtiofag(răpitor) - II gazdă intermediară → peşte insuficient 
prelucrat termic – icre – pe cale digestivă → om – gazda definitivă 
→ infecţie



Tabloul clinic

 Asimptomatic pînă la 10 ani

 Enterita nespecifică– dureri abdominale, 
diaree/constipaţie, balonări, greață, vomă

 Anemie megaloblasitcă - pierdere de vitamina B12 și
ac. folic.

 Ocluzie intestinală

 Cancer de stomac 

 Simptome neurologice





Diagnostic

 Morfologic – examen 
coproparazitologic,

examen macroscopic rar

Tratament ca  în teniaze

Profilaxie

 Prelucrare termică (50°C, 
10-15 min) a cărnii de peşte

 Prelucrare cu soluţii 
hidrosaline/hidroacide, 
caviarul – în zeamă de sare 
și lămîie 3-4 ore

 Congelare la (- 18ºC) 
minim 24 ore a peștelui de 
apă dulce



Trematodele  parazite  la om : distome și schistosome

Distomele sunt trematode hermafrodite  cu localizare:

• Căile biliare:  Fasciola hepatica, Opistorchis, Clonorchis

• Pulmoni: Paragonimus

• Tubul digestiv: Fasciolopsis, Metagonimus

Schistosomele

• sunt trematode cu sexe separate,

• parazitează vasele sangvine

• viermii adulți trăesc în cupluri inseparabile





Opistorchiaza

 Distomiază hepato-biliară, biohelmintiază cauzată de 
3 Specii: 

 O. Felineus (Europa de Est, Asia de Nord - siberiană)
 O. Viverrini (Tailanda, Laos, China)
 O. Guayaquilensis (exclusiv Ecuador!)

 Parazitează la cîine, pisică, vulpe, porc, mamifere acvatice, care se 
alimentează cu pește

 Omul se infectează consumînd pește infectat, crud sau insuficient 
prelucrat termic, fructe de mare

 Longevitate –5-10 ani la om;

 Se estimează la 10 milioane oameni infectaţi pe glob!
 2/3  din ei se înregistrează în Rusia, regiunea Siberiei, Tiumeni



Parazitul:

• Hermafrodit – cu 
dimensiuni mici 

• (0,7- 1,8 cm lungime 

și 0,2 cm lățime)

• cuticula netedă, 

• lipsită de spini



Ciclul biologic 
 Durata ciclului biologic evolutiv  - minim 4 luni 

 la om – în bilă, cu materiile fecale → în mediul ambiant→

 în apă→ melc (Bithynia) (I gazda intermediară)– stadii: 

sporochist/redii ( neinfecţioase pentru om) → redii tip II →
cercar → în apă → devine metacercar → în peşti de apă dulce

 peştii fitofagi (II gazdă intermediară ) - purtători de larve 
infectante

 Omul se infectează consumînd pește infectat crud sau 
insuficient prelucrat termic

 Peste o lună de la infectare →vierme adult →depune ouă 
embrionate

 Viermii adulți pot trăi în organismul uman mai mulți ani





Tabloul clinic
 Boala se manifestă clinic în funcţie de numărul de ouă.

 Număr mic de paraziți – forma asimptomatică sau o 
formă ușoară cu tulburări gastro-intestinale minime

 Infectare masivă - forma simptomatică 

 Perioada de migrare – febră, frison, mialgii, artralgii, 
urticarie, diaree mucoidă, hepatosplenomegalie, 
hipereozinofilie (durează 2-3 săptămîni, peste 4 săpt. de la 
debut – apar oăle de Opistorchis în scaun)

 Perioada de stare – subicter (icter intens în 10% cazuri), 
colici biliare frecvente, greață, vomă, cefalee, astenie, 
insomnii, diaree.



Colangiocarcinom 

Complicaţii:
• Ciroză biliară/hepatică
• Colangită supurativă difuză
• Abcese hepatice
• Colangiocarcinom 



Diagnostic
Examen  coproparazitologic

Intradermoreacția  cu Ag preparat din 

corpul paraziților pozitivă în 90% cazuri

RIF, RHAI, ELISA

Laparascopie

Puncție hepatică

Tratament 
Praziquantel 25 mg/kg corp 3 ori/zi 1-2 zile

Mebendazol 30mg/kgcorp/zi 3-4 săptămîni

Albendazol 10 mg/kgc/zi – 7 zile



Schistosomiaza
(bilharzioza)

 Cea mai răspîndită helmintiază din zonele tropicale și 
subtropicale

 Trematode ale sistemului circulator venos mezenteric
 Hematofage
 Sexe separate (mascul/femelă)
 Longevitate: 5-15-30ani (la om)
 Evoluție cronică, invaliditate, deces
 Grupe de risc:   Copii 5-15 ani ,  Adulţi 35-45 ani
 Afectează preponderent zona rurală 
 200-300 mln.  oameni infectaţi anual!
 200.000 decese/an!



5 specii patogene pentru om:

 S. Japonicum – China, Filipine / dominantă (intestinală, cu 
complicații arterio-venoase) 

 S. Mekongi – rîul Mekong / la nivelul venei mezent. sup.

 S. Mansoni – America de Sud (Brazilia, Venezuela),  Africa

/ (intestinală, uneori hepato-splenică)

 S. Haematobium Africa, Orientul Mijlociu/(uro-genitală)

 S. Intercalatum – Africa de Vest / localizate în plexuri venoase
hipogastrice (perivezical, perirectal)



 Masculul  are cuticulă 
groasă, acoperită cu spini, 
tuberculi

 2 ventuze – rol de atașare de 
endoteliul vaselor sangvine

 Masculul ţine în canalul 
ginecofor femela 

 Cuplu inseparabil > 30 ani



Ciclul de viață

 Oul eliminat cu urina și materiile fecale – în apă caldă (25-
30°C), PH neutru, lumină suficientă – din el se dezvoltă 
primul stadiu – miracidium – întâlneşte melcul (gazda 
intermediară) – devine sporochist – redie –redie II– larva

 Pleacă din melc – devine furcocercar– infecţios pentru om! 

 Furcocercarul din apă – pătrunde prin piele sănătoasă – în
10 minute străbate bariera cutanată – prin sistemul limfatic 
ajunge în cordul drept – în plămân, prin zona diafragmatică 
ajunge în sistemul portal intrahepatic (20 zile) – migrare și
localizare – în 12-15 luni în teritoriul mezenteric specific



Cercarii în apă supravețuesc  <  48 ore
Apa stocată 48 ore  previne expunerea și infectarea



Tabloul clinic

Faza invazivă

Dermatita urticariană 

(erupții cutanate papuloase, 
pruriginoase , edem local, 
rareori febra, uneori erupții 
peteșiale, hemoragii la locul  
penetrării  cercariilor.

Manifestările dispar în 24-48 
ore



Faza toxemică – peste 4-8 saptamîni de la infectare  

 La persoanele imune – evoluează  asimptomatic.

 La persoanele neimune : febră cu frison, transpirații, 

diaree, tuse, dispnee, urticarie, edeme tranzitorii, 

eozinofilie >50%, poliartralgii.

Perioada de stare – simptomatologia este diferită, în 

funcție de specia de chistosomă, fiind responsabilă de 

apariția modificărilor în anumite țesuturi și organe.



Șistosomiaza urogenitală

 Dizurie și hematurie

 Proteinurie

 Calcificări în vase

 Obstrucția ureterelor

 Colica renală

 Hidronefroză

 Insuficiență renală

 Infecții bacteriene 
secundare



Complicații
Hemodinamice - sectorul venei porte (HP, 
ciroză hepatică, splenomegalie cronică)
 Fibroza cicatriceală în țesuturi - peste  10-15ani 

după infectare
 hipertensiune pulmonară 
 cord pulmonar cronic

Embolice – ou – în sânge, diseminează în SN, 
plămân, placentă, piele, ţesut celular subcutanat

Imunologice – glomerulonefrite,  artrite

Malignizare – polipi, cancerizare în colon, rect, 
vezică urinară

Septice – bacteriemii recurente (Salmonella, 
Klebsiella, E.coli)



Diagnostic de laborator

Morfologic – identificarea oului în fecale, urină.

V. adulţi – numai în necropsii/ operaţii -
biopsii de: ficat, colon, intestin subţire

Imunologic – Ag (ser, urină, fecale),

Ac – ELISA

Imagistic – Ecografia, Cistoscopii

Endoscopie – Celioscopie



Tratamentul schistosomiazei

 Praziquantel 40 mg/kgc, divizată în 2 prize cu interval 
de 4  ore, timp  de o zi

 Oxamnichina 15 mg / kgc divizată în 2 prize o zi

 Metrifonat 7,5-10 mg/kgc o dată, cu 2cure  repetate  
peste 14 zile (doza totală 30mg/kg)


