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REZUMAT. În referat sunt prezentate principalele probleme privind evoluŃia 
trichomonozelor digestive la mamiferele domestice. Sunt incluse trichomonozele mai puŃin 
cunoscute şi cu incidenŃă crescută la animalele tinere: stomatitele şi gingivitele la căŃei, pisici şi 
la mânji; enteritele la mânji. Etiologic, se prezintă specii de Trichomonas oportuniste (T. 
buttreyi), dar care pot genera confuzii în diagnosticul trichomonozei genitale la bovine; sau 
specii de importanŃă zoonozică (T. tenax). 

DificultăŃile în stabilirea unui diagnostic corect, exact, se referă la caracterul oportunist 
al unor specii de Trichomonas şi la coevoluŃia acestora cu alŃi germeni – bacterii, fungi. 
 
 
În ultimul timp a crescut interesul medical asupra 
germenilor oportunişti, în cadrul cărora intră şi 
unele protozoare parazite la om şi animale. 
Patogenitatea acestora, condiŃionată în 
circumstanŃe variabile, de multiplii factori de 
risc, oscilează între stări apatogene, de parazitism 
latent, şi agresiuni morbide asupra organismelor 
gazdă (2, 3). Germenii oportunişti nu agresează 
obişnuit organismele sănătoase cu mijloace de 
apărare integre. Chiar populează diverse aparate 
şi ducte ca cele digestive, genitale şi respiratorii, 
constituind componente populaŃionale ale 
microcenozelor (4, 8). Însă în stări disfuncŃionale 
locale sau generale ale gazdelor, patogenitatea 
“oportuniştilor” sporeşte, multiplicându-se 
intens, unele (sub)populaŃii provocând 
îmbolnăviri. 

În categoria oportuniştilor sunt considerate şi 
unele specii de Trichomonadidae, care populează 
ductele gazdelor. Aşa sunt cunoscute infecŃiile cu 
trichomonaşi şi trichomonozele digestive şi 
genitale la om şi animale. Ne vom referi în 
referatul prezent la trichomonozele digestive la 
mamifere. 

Reactualizarea unora şi includerea altora mai nou 
se datoresc următorilor factori: 

• apariŃia tot mai frecvent, mai ales la 
animalele tinere, a stărilor de disconfort 
fiziologic de stres; 

• stări imunosupresive grave favorizante 
evoluŃiei unor viroze: HIV-SIDA, leucemia 
felină, leucoza bovină; 

• transplantări de organe la om, cu modificarea 
statusului imunitar (4, 8). 

Cercetări mai vechi, dar şi recente (17, 18, 10) 
relevă că în special segmentele mucoaselor 
digestive ale mamiferelor, sunt populate de 
numeroase specii de flagelate din familia 
Trichomonadidae. 

Este bine cunoscută trichomonoza intestinală la 
purcei (11, 18), însă speciile de Trichomonas 
trăiesc în tubul intestinal la multe specii de 
animale. ÎmbunătăŃirea în ultimul timp a 
metodelor de diagnostic a parazitozelor, prin 
tehnici de ultramicroscopie, prin teste fine ca 
ELISA, PCR, immunoblotting, au condus la o 
mai exactă cunoaştere a speciilor de 
Trichomonas şi a trichomonozelor (5, 2, 3, 19). 

Vom prezenta, în cele ce urmează, aspecte de 
interes actual asupra infecŃiilor cu trichomonaşi 
şi a trichomonozelor digestive la animalele 
mamifere şi riscul contaminării umane. 

1. Trichomonozele cavităŃii bucale 

Interesul clinicienilor a fost şi este reŃinut de 
dezvoltarea stomatologiei veterinare, de cerinŃele 
întreŃinerii condiŃiilor igienice, mai ales la 
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animalele de companie – câine şi pisică, dar şi la 
tineretul animalelor de fermă. 

1.1. Trichomonoza bucală a carnivorelor. Deşi 
infecŃiile bucale cu trichomonaşi sunt de mult 
cunoscute (9, 10), în ultimul timp s-au semnalat 
stomatite şi gingivite în Germania (1, 5, 7). La 
câine, boala e produsă de Trichomonas (T.) 
canistomae, de aspect piriform, oval, cu 
dimensiunile de 6,5/4,8 µm, prevăzut cu patru 
flageli liberi şi o membrană ondulantă; axostilul 
depăşeşte marginea corpului. 

La pisică parazitează T. felisstomae, cu acelaşi 
aspect morfologic, având 7,9/6,2 µm mărime. 
Membrana ondulantă nu se termină cu flagel 
liber. Unii autori (Euzéby) consideră că cele 
două specii sunt identice. 

Contaminarea animalelor este posibilă cu apa, 
alimentele umede sau saliva congenerelor 
infectate. Trichomonaşii trăiesc pe suprafaŃa 
mucoaselor bucală şi, mai ales, gingivală. Deşi 
speciile sunt considerate oportuniste, sub 
aspectul patogenicităŃii T. canistomae este mai 
agresiv decât T. felisstomae. Într-un studiu la 
câini, incidenŃa infestaŃiei a fost de 15-25%, iar 
din cazurile afectate 99% au prezentat simptome 
de: stomatită, gingivită, tartru dentar şi jenă în 
masticaŃie (Beelitz şi colab., 1992). Au fost 
situaŃii în care leziunile bucale s-au datorat 
coinfecŃiei lui T. canistomae cu Entamoeba 
gingivalis (Rousset şi colab., 1970). 

La pisici, infecŃia cu T. felisstomae s-a semnalat 
numai la subiecŃi cu imunodepresie – cu 
leucemie, bacterioze sau viroze. IncidenŃa a atins 
19% (Gothe şi colab., 1992). 

De reŃinut însă că infecŃii cu trichomonaşi au fost 
identificate încă din 1927, ale cavităŃii bucale la 
pisici şi om, vaginale la maimuŃă şi intestinale la 
câine de preerie şi opossum (9). 

1.2. Trichomonoza bucală a mânjilor. Produsă 
de T. equibucalis, a fost diagnosticată în 
Germania, în 1992 (17). Parazitul măsoară, în 
medie, 7,6/6,3 µm, are patru flageli liberi şi 
membrană ondulantă, lipsită de flagel liber şi un 
axostil de 7,8 µm. La mânjii infectaŃi s-a 
constatat gingivită, prezenŃa de tartru dentar, 
neregularităŃi dentare; unele cazuri cu sindrom de 
colică (17). 

 

2. Trichomonozele intestinale 

Sunt cunoscute şi diagnosticate mai ales la 
mamiferele tinere cu sindrom diareic şi nu 
rareori cu etiologie polifactorială. Alteori sunt 
identificate infecŃii cu Trichomonas spp. la 
organisme gazdă, fără manifestări clinice. 

2.1. Trichomonoza purceilor. Este determinată 
de mai multe specii de Trichomonas: 

♦ T. suis, cu dimensiunile de 11-15/3-7 µm, 
prezintă trei flageli anterior şi unul, recurent, 
delimitând membrana ondulantă. Este sub 
formă de trofozoiŃi şi chistică. Ultima este 
ovală, rotundă şi conŃine vacuole şi granule 
intracitoplasmatice, delimitată de o 
membrană bistratificată. Chistul este uşor 
mai mic în dimensiune decât trofozoitul 
(Rainaud şi colab., cit. de Jestin, 1988). Se 
dezvoltă pe suprafaŃă şi în profunzimea 
criptelor intestinului subŃire, în cecum şi 
colon (14). Unii consideră că se localizează 
şi pe mucoasele nazală şi faringiană (8, 4). 

♦ T. (=Tetratrichomonas) buttreyi parazitează 
mucoasa cecumului şi colonului. Prezintă 
patru flageli liberi, inegali şi membrană 
ondulantă. Măsoară 6/3,5 µm. Nu are forme 
chistice. 

♦ T. (=Trichomitas) rotunda se dezvoltă în 
mucoasa cecală. Anterior are trei flageli 
egali, liberi şi unul recurent, unit cu 
membrana ondulantă în prima jumătate. Nu 
se cunoaşte formă chistică. În mediul 
exterior pe substrat umed şi la 25-31°C, 
supravieŃuieşte până la 8 zile (Euzéby, 
1986). 

InfecŃiile la purcei sunt predominate de T. suis 
(66%). Alteori s-au semnalat cu Enteromonas 
(30%) şi sporadic cu Chilomastix (Lazik, 1978). 
La mulŃi purcei tabloul simptomatic apare 
consecutiv unor infecŃii multiple: trichomonaşi, 
Balantidium, Treponema ş.a. 

Însă Kitano şi colab. (12) au stabilit la purcei cu 
diaree cu evoluŃie mortală, infecŃie numai cu T. 
suis. Iar lezional mucoasa intestinală – intestin 
subŃire până la colon – hipertrofiată, cu necroze 
epiteliale şi leziuni nodulare. 

2.2. Trichomonoza intestinală a mânjilor. Este 
produsă de: 
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♦ Tritrichomonas equi, care are dimensiunile 
de 10-12/5-7 µm; trei flageli liberi şi o 
membrană ondulantă delimitată de un flagel. 
Nu se închistează. Parazitează mucoasa 
cecală şi a colonului (13, 15). 

♦ Tritrichomonas (= Trichomonas) fecalis, 
probabil sinonim cu prima specie (4). Este 
foarte patogen şi se dezvoltă pe mucoasele 
cecală şi colonală. Deşi infecŃiile sunt 
identificate la cabalinele de toate vârstele, 
tulburări digestive – inapetenŃă, diaree – s-au 
observat la mânji în condiŃii de subnutriŃie 
sau stresante. 

2.3. InfecŃiile intestinale cu Trichomonas la 
taurine. În materii fecale – provenite de la 
taurine fără simptomatologie digestivă – dar şi în 
secreŃii prepuŃiale, murdărite cu fecale la tăuraşi, 
s-a identificat Tetratrichomonas buttreyi. Este 
piriform sau oval, prevăzut cu: patru flageli, o 
membrană ondulantă delimitată de un flagel şi 
axostil. Specia este diferenŃiabilă de 
Tritrichomonas foetus (Cobo şi colab., 2003). 

♦ Tritrichomonas ruminantium, cu localizare 
pe mucoasa în abomasum; 

♦ Tritrichomonas enteris, în cecum şi colon. 
Ultimele două specii nu sunt considerate cu 
patogenitate (8). 

3. InfecŃii cu Trichomonas spp. la alte 
mamifere 

Screening-uri şi observaŃii parazitologice, la 
diverse specii de mamifere, relevă că foarte 
multe prezintă infecŃii cu trichomonaşi ale 
segmentelor digestive. Aceste flagelate sunt 
destul de frecvent întâlnite printre elementele 
componente ale biocenozelor digestive. Astfel: la 
rozătoare, T. muris populează toate segmentele 
intestinale; T. caviae – la cobai, în segmentele 
intestinale (8). Trichomonas spp. s-au identificat 
în intestin la primate şi la opossum (9, 4, 15, 19). 

La om, în cavitatea bucală, parazitează T. tenax 
şi în intestinul gros, T. hominis (8). Există unele 
realităŃi care generează dificultăŃi în diagnosticul 
şi studiile epidemiologice şi de patogenitate ale 
acestor flagelaŃi. Dintre acestea, relevăm că: 
unele specii de Trichomonas sunt foarte 
asemănătoare fenotipic; puŃine specii sunt 
chistogene (11, 15, 19); altele se întâlnesc la om 
(T. tenax), dar şi la animale; există specii de 

Trichomonas comune mai multor specii-gazdă. 
T. buttrey parazitează la purcei şi la taurine, iar 
T. foetus a fost identificat la pisică cu sindrom 
diareic şi este cultivabil pe medii selective cu 
adaos de excremente de pisică (6). Uneori 
transmisibilitatea trichomonaşilor este posibilă la 
gazde non-receptive, la subiecŃi cu deficienŃe de 
ordin imunitar. 

Toate aceste considerente ne impun măsuri de 
siguranŃă în stabilirea diagnosticului. 

Diagnosticul pozitiv necesită coroborarea 
rezultatelor examenelor clinic, histopatologic, 
parazitologic ş.a. (microscopic, cultural, 
serologic). Se va avea în vedere că: există infecŃii 
ale gazdelor cu Trichomonas spp., sub formă de 
parazitism latent, fără suport lezional; sunt 
organisme-gazdă cu modificări lezionale de 
organe (stomatite, enterite) produse fie de alŃi 
agenŃi patogeni, fie de Trichomonas sau de 
coevoluŃii ale acestora (20, 3, 16). La unele 
cadavre, deşi cu leziuni digestive, examenele 
microscopice – stomatoscopic sau coproscopic – 
sunt negative. De obicei în cazul acestora se 
intervine tardiv, după moartea trofozoiŃilor de 
trichomonaşi. Alteori la examene native, între 
lamă şi lamelă, se adaugă substanŃe 
clarificatoare, cu efecte trichomonacide. 

În ultimul timp se folosesc metode serologice, 
care pot optimiza controlul trichomonozelor. Prin 
teste serologice de IFI, în forme enzootice de 
trichomonoză intestinală, pozitivitatea la purcei a 
variat între 38,6-75% (12). La câini şi pisici s-au 
identificat, prin teste PCR, infecŃii bucale cu T. 
tenax (5). 

Controlul trichomonozelor digestive este 
favorabil influenŃat în colectivităŃi supravegheate 
sistematic şi unde sunt investigate parazitologic 
toate segmentele digestive. Rezultatele 
investigaŃiilor stomatologice pot fi eronate dacă 
nu se fac şi examene parazitologice la câine, 
pisică, mânji. De asemenea, ale cavităŃii bucale 
la om. 

Problema controlului trichomonozelor 
digestive se bazează pe: aplicarea măsurilor 
igienice de alimentaŃie şi întreŃinere a animalelor; 
evitarea factorilor de stres şi a condiŃiilor de 
disconfort generatoare de stări imunodeficitare; 
asigurarea condiŃiilor adecvate creşterii pe specii 
a tineretului animal. Din considerente 
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stomatologice se impune supravegherea 
trichomonozelor bucale. 

Terapeutic, se utilizează, cu rezultate eficiente, 
derivaŃii nitroimidazolici (Metronidazol, 
Rometronidazol, Tricomicon) şi tinidazoli 
(Fasigyn) per os, în dozaj cunoscut, câte 4-5 zile 
consecutiv. În trichomonoza bucală, se aplică şi 
badijonări locale cu soluŃie din aceiaşi derivaŃi. 
În stomatopatiile şi enteropatiile polifactoriale 
(trichomonotice asociate cu bacterii, miceŃi) se 
vor asocia medicaŃiile trichomonacidă şi 
antiinfecŃioasă. 

ChimioprevenŃia se recomandă numai în 
trichomonoza intestinală a purceilor sau/şi în 
dizenteria cu etiologie polifactorială. Se folosesc: 
Mecadox (Carbadox), 1 g/kg furaj, sau 
Dimetridazol, 0,4-0,5 kg/tona de furaj, în 
perioadele cu risc de infecŃie. 

SUMMARY 

Present-day problems on digestive 
trichomonoses in domestic mammals 

The main problems concerning the evolution 
of the digestive trichomonoses in domestic 
mammals are presented in this paper. Less 
known trichomonoses and those with great 
incidence on young animals are included: 
stomatites and gingivites in puppies, kitties 
and foals. Species of opportunist 
Trichomonas (T. buttreyi) are presented 
etiologically, but they can create confusions 
in the diagnosis of the genital trichomonosis 
in bovine, as well as species of zoonotic 
impact (T. tenax). 

The difficulties in establishing a correct, 
accurate diagnosis are reflected in the 
opportunist character of some Trichomonas 
species and in their coevolution with other 
germs – bacteria, fungi. 
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