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Scopul lucrării  

S-a efectuat un studiu privind incidenţa 

principalelor parazitoze hepatice pulmonare şi 

limfonodulare mezenterice la taurine. S-a urmărit 

gradul de extensivitate şi de intensivitate al 

fasciolozei, dicroceliozei, dictiocaulozei, 

linguatulozei viscerale, precum şi al hidatidozei 

hepatice şi pulmonare. 

Materiale şi metode 

Investigaţiile s-au efectuat în abatorul S.C. 

Prodexim S.R.L. din Tg. Mureş. S-au recoltat, 

după sacrificarea taurinelor, organe (ficat, 

pulmon, limfonoduli mezenterici) de la 76 

taurine (31 tineret taurin în vârstă de până la 4 

ani şi 45 taurine adulte), de diferite rase, 

provenind din sectorul gospodăresc şi crescute în 

diverse condiţii. 

Probele recoltate au fost examinate necropsic, 

utilizând metode de secţionare multiple ale 

organelor, precum şi metode de frământare şi 

sedimentare pasivă. 

Rezultate şi discuţii 

Incidenţa fasciolozei, prin examenul necropsic al 

celor 76 mase hepatice, prezintă valori diferite 

(Tabel 1). 

 

 
Tabel 1 

Incidenţa fasciolozei la taurine sacrificate 

 

Categoria Total probe Din care pozitive % 

Tineret taurin 31 4 12,9 

Taurine adulte 45 8 18,0 

TOTAL 76 12 15,7 

 

 

Din datele prezentate în Tabelul 1 rezultă că 

incidenţa fasciolozei, la taurinele sacrificate, 

prezintă valori diferenţiate pe structuri de vârstă, 

de 12,9% la tineretul taurin, 18,0% la taurinele 

adulte şi o medie de 15,7%. Caracterul leziunilor 

hepatice, la cazurile pozitive, evidenţiază leziuni 

cronice de angiocolită şi periangiocolită fibroasă 

şi fibrocalcaroasă, precum şi leziuni de ciroză 

hepatică hipertrofică. 

Incidenţa dicroceliozei, urmărită în paralel cu a 

fasciolozei, prezintă următoarele valori (Tabel 

2). 

Valoarea extensivităţii dicroceliozei la taurine, 

sacrificate în abator, este de 16,1% la tineret şi 

13,3% la adulte şi o valoare medie de 14,4%. 

Dintre strongilatozele pulmonare, incidenţa 

dictiocaulozei este prezentată în Tabelul 3. 
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Tabel 2 

Extensivitatea dicroceliozei la taurine sacrificate 

 

Categoria Total probe Din care pozitive % 

Tineret taurin 31 5 16,1 

Taurine adulte 45 6 13,3 

TOTAL 76 11 14,4 

 

 
Tabel 3 

Incidenţa dictiocaulozei la taurine 

 

Categoria Total probe Din care pozitive % 

Tineret taurin 31 2 6,4 

Taurine adulte 45 1 2,2 

TOTAL 76 3 3,9 

 

 

 

Din datele prezentate în Tabelul 3 se observă că 

dictiocauloza are o incidenţă destul de redusă, cu 

valori de 6,4% la tineret şi 2,2% la adulte, iar 

intensivitatea parazitismului cu adulţi este mică, 

existând un număr redus de paraziţi adulţi 

localizaţi în segmentul traheobronşic. 

Extensivitatea linguatulozei viscerale la taurinele 

sacrificate este redată în Tabelul 4. 

Analizând datele obţinute, se observă că 

incidenţa linguatulozei limfonodulare 

mezenterice prezintă valori diferenţiate pe 

categorii de vârstă. Astfel, la tineretul taurin 

avem 45,1%, iar la taurinele adulte 56,6% şi o 

medie de 51,3%. Referitor la intensitatea 

parazitismului, se observă că atât la tineret cât şi 

la adulte predomină infestaţiile masive şi medii 

(10-20 larve/ganglion) în procent de peste 90. 

Incidenţa echinococozei hepatice şi pulmonare 

este prezentată în Tabelul 5. 

 

 

 
Tabel 4 

Extensivitatea linguatulozei limfonodulare la taurine 

 

Categoria Total probe Din care pozitive % 

Tineret taurin 31 14 45,1 

Taurine adulte 45 25 56,6 

TOTAL 76 39 51,3 

 
Tabel 5 

Incidenţa echinococozei hepatice şi pulmonare la taurine 

 

Categoria Total probe Echinococoză hepatică Echinococoză pulmonară 

Pozitive % Pozitive % 

Tineret taurin 31 7 22,5 8 25,8 

Taurine adulte 45 17 37,7 14 31,1 

TOTAL 76 24 31,5 22 28,9 

 

 

  

Extensivitatea echinococozei hepatice, la taurine 

sacrificate în abator, prezintă valori de 22,5% la 

tineret şi 37,7% la taurinele adulte, iar forma 

pulmonară are valori de 25,8% la tineret şi 

31,1% la taurinele adulte. Media extensivităţii 

este de 31,5% la forma hepatică şi 28,9% la cea 

pulmonară. 
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Concluzii 

În urma investigaţiilor efectuate, prin examen 

necropsic, pe organe (ficat, pulmon, limfonoduli 

mezenterici) provenite de la 76 taurine (31 

tineret şi 45 taurine adulte) sacrificate în anul 

2003, la abatorul S.C. Everest din Cluj-Napoca, 

se desprind următoarele: 

 Incidenţa fasciolozei prezintă valori 

diferite, variind de la 12,9% (tineret) la 

18,0% (adulte) şi este corelată cu zonele 

de păşunat ale acestora, joase şi bogate în 

gazde intermediare pentru Fasciola 

hepatica. 

 Dicrocelioza a fost relevată la 16,1% la 

tineretul taurin şi 13,3% la taurine adulte, 

cu o medie de 14,4%. 

 Dictiocauloza are o incidenţă scăzută; 

prezenţa ei este de 6,4% la tineret şi 2,2% 

la adulte. 

 Linguatuloza viscerală prezintă o 

prevalenţă de 45,1% la tineretul taurin şi 

56,6% la taurinele adulte, cu o valoare 

medie de 51,3%. 

 Echinococoza hepatică prezintă o 

extensivitate de 22,5% la tineret şi 37,7% 

la taurine adulte, cu o medie de 31,5%, iar 

forma pulmonară are o incidenţă de 25,8% 

(tineret) şi 31,1% (taurine adulte), cu o 

medie de 28,9%. 

SUMMARY 

Study of the incidence of the main 
hepatic, lung and mezenteric 
limphonodular endoparasitosis in cattle 

Investigation performed on 76 cattle 
individuals (31 young cattle and 45 adult 
cattle) slaughtered in a private slaughter 
house from Tg. Mures in order to identify the 
incidence of some hepatic, lung and 
mezenteric limphonodular endoparasitosis 
revealed the following: fasciolosis is extend 
in proportion of 12.9% in youngs and 18% in 
adult cattle. Dicroceliosis was found in 
16.1% of youngs and 13.3% in adults with 
an average of 14.4%. Lung dichtiocaulosis 
had a low incidence: 6.4% in young cattle 
and only 2.2% in adults. Our study 
emphasizes a special extent of larvar 
linguatulosis located in mezenteric 
limphonodules up to 45.1% in youngs and 
56.6% in adults. Echinococcus with hepatic 
and lung location is also present, its 
incidence being between 22.5% in youngs 
and 37.7% in adults (hepatic location) in 
proportion of 25.8% in youngs and 31.1% in 
adult cattle, pulmonar location, respectively. 

We can conclude that the slaughter effective 
had a special polyparasitism, with major 
implications in economy. 
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