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REZUMAT. Strongiloidoza (nematodoză intestinală), larg răspândită în zonele tropicale 
umede, este prezentă şi în regiunile temperate. La gazdele imunocompetente şi în prezenŃa 
unui număr redus de paraziŃi în tractul intestinal, infecŃia cu Strongyloides stercoralis evoluează 
subclinic, asimptomatic. Datorită fenomenului de autoinfectare endo- şi exogenă, strongiloidoza 
are evoluŃie cronică, de mai mulŃi ani (30 sau chiar mai mult), cu perioade de exacerbare a 
manifestărilor clinice (leziuni cutanate pruriginoase, tulburări gastrointestinale şi neuro-psihice), 
care alternează cu perioade de remisie. La gazdele imunocompromise, fenomenul de 
autoinfectare se accentuează, ducând la creşterea încărcăturii parazitare, care, pe plan clinic, 
determină fie sindromul de hiperinfecŃie (cu prezenŃa paraziŃilor în tractul intestinal şi plămâni), 
fie o infecŃie generalizată sau sistemică cu evoluŃie severă şi prognostic rezervat. 

Diagnosticul de certitudine (evidenŃierea larvelor în scaun) este deseori dificil, dar 
prezenŃa hipereozinofiliei periferice ridică şi suspiciunea de strongiloidoză. În aceste cazuri, 
instituirea terapiei cu imunosupresive (care poate declanşa o infecŃie systemică parazitară) 
trebuie însoŃită şi de terapia specifică cu antihelmintice. Tratamentul antiparazitar constă în 
două cure a câte 3-5 zile (cu ivermectină, thiabendazol sau albendazol), la interval de 10-15 
zile, tratament care duce la eradicarea infecŃiei. 

Cuvinte cheie: strongiloidoză cronică, imunosupresie, autoinfecŃie, hiperinfecŃie. 
 
 

Introducere 

InfecŃiile cu nematode intestinale constituie 
grupul cel mai mare de helmintiaze la om, fiind 
un contribuabil important la morbiditatea globală 
şi, în particular, la cea prin boli infecŃioase în 
general. InfecŃiile cu viermi cilindrici intestinali 
au impact deosebit asupra stării de sănătate a 
majorităŃii populaŃiei din Ńările în curs de 
dezvoltare, unde incidenŃa şi prevalenŃa acestor 
infecŃii reprezintă un indicator general al 
nivelului de dezvoltare socio-economică, al 
condiŃiilor de igienă şi al nivelului de asistenŃă 
sanitară. 

Majoritatea nematodelor intestinale au 
modalităŃile lor caracteristice de transmitere, de 
producere a infecŃiei, precum şi habitatul lor final 
în tractul intestinal al gazdei. Ciclul biologic  de 
viaŃă al paraziŃilor constituie factorul determinant 
în modul de transmitere al acestora şi are 
importanŃă deosebită în declanşarea 

manifestărilor clinice care survin în cursul 
evoluŃiei infecŃiilor cu aceşti helminŃi. 

Strongiloidoza este o helmintiază transmisă prin 
sol, deci o geohelmintiază. EvoluŃia bolii este, în 
general, cronică, datorită persistenŃei infecŃiei 
parazitare în organismul uman ani sau zeci de 
ani, ca urmare a fenomenului de autoinfectare 
endo- şi exogenă caracteristic infecŃiilor cu 
Strogyloides. Diagnosticul pozitiv, deseori dificil 
de stabilit, tratamentul specific antihelmintic care 
trebuie adesea repetat, având în vedere  
tenacitatea infecŃiei la terapia etiotropă, 
posibilitatea evoluŃiei infecŃiei ca o boală 
sistemică severă, la organisme imunodeprimate, 
sunt aspecte importante pe care le implică 
această nematodoză intestinală. 

Obiective 

Lucrarea de faŃă îşi propune prezentarea 
observaŃiilor clinice asupra a 3 cazuri de 
strongiloidoză internate în Spitalul Clinic de Boli 
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InfecŃioase Cluj-Napoca, cu particularităŃile lor 
în ceea ce priveşte aspectul şi evoluŃia clinică, 
precum şi de atitudine terapeutică. 

ObservaŃii  clinice 

Pacientul 1 

Bolnav în vârstă de 52 ani, de profesie agricultor, 
provenind din mediul rural, se internează pentru 
fenomene generale infecŃioase (febră, frisoane, 
astenie, alterarea stării generale) şi simptome 
clinice de suferinŃă a tractului respirator inferior 
(dureri toracice sub formă de junghi toracic la 
baza hemitoracelui stâng, tuse productivă cu 
expectoraŃie muco-purulentă). La examenul 
obiectiv se constată: herpes labial, erupŃie 
cutanată de tip liniar serpiginos diseminată pe 
partea dorsală a toracelui (în număr de câteva 
zeci), pruriginoasă, sindrom de condensare 
pulmonară la baza hemitoracelui stâng. PrezenŃa 
sindromului inflamator (VSH = 45-78; L = 
9300/mm3; PMN = 72%) şi a aspectului 
radiologic pulmonar caracteristic confirmă 
diagnosticul de pneumonie acută stângă de 
etiologie bacteriană, iar erupŃia cutanată de tip 
liniar, alături de o eozinofilie periferică de 13%, 
pledează pentru un sindrom de larvă migrans 
cutanată (în cadrul unei helmintiaze răspândită în 
zonele temperate: toxocaroză, anchilostomiază 
sau strongioidoză). Examenul coproparazitologic 
evidenŃiază larve vii de Strongyloides stercoralis. 
Pe lângă terapia antimicrobiană, s-a instituit şi 
tratament antihelmintic cu thiabendazol  (3 g/zi – 
3 zile), cură repetată peste 10 zile. Tratamentul 
antiparazitar a fost bine tolerat, evoluŃia clinică a 
fost favorabilă, iar examenul coproparazitologic, 
repetat lunar timp de 6 luni, a fost negativ. 

Pacientul 2 

Bolnav în vârstă de 38 de ani, de profesie 
tehnician, din mediul urban, se internează cu 
tabloul clinic al unei meningite acute la care 
examenul citologic, biochimic şi bacteriologic 
(negativ) al LCR pledează pentru o meningită 
acută cu lichid clar probabil de etiologie virală 
(fără a se putea preciza exact virusul implicat). 
Examenul obiectiv, în cursul evoluŃiei clinice (în 
a 5-a zi de tratament cu corticosteroizi), 
evidenŃiază apariŃia unei erupŃii cutanate de tip 
liniar serpiginos pe trunchi, pruriginoasă, 
manifestări alergice cu caracter pasager pe care 
bolnavul nu le sesizase în antecedente. 

Examinările de laborator evidenŃiază o 
eozinofilie periferică de 748/mm3 şi larve de S. 
stercoralis în materiile fecale, motiv pentru care, 
pe lângă tratamentul meningitei, s-a instituit şi 
terapie antihelmintică cu albendazol (800 mg/zi 
timp de 5 zile), cură care s-a repetat peste 15 zile. 
EvoluŃia clinică a fost  favorabilă, deşi în a zecea 
zi de la încheierea primei cure de tratament s-a 
remarcat apariŃia câtorva elemente eruptive cu 
aceleaşi caracteristici pe spate. Examenul 
coproparazitologic de control (o dată pe lună, 
timp de 3 luni) a fost negativ. Ulterior, pacientul 
nu a mai putut fi urmărit datorită lipsei de 
cooperare a acestuia. 

Pacientul 3 

Bolnavă în vârstă de 54 de ani, de profesie cadru 
didactic, din mediul urban, s-a internat cu 
suspiciunea de lambliază (parazitoză 
diagnosticată şi tratată corespunzător de 3 ori pe 
parcursul a 2 ani) prezentând: tulburări de tranzit 
intestinal cu episoade de diaree (3-5 scaune/zi 
mai păstoase, uneori apoase, cu durată variabilă 
de 2-4-5 zile) însoŃite de balonări şi disconfort 
abdominal, astenie, insomnii, prurit cutanat 
însoŃit sau nu de o erupŃie maculo-papuloasă 
discretă şi, afirmativ, uneori de tip liniar, 
apreciată de pacientă ca fiind consecinŃă a 
gratajului. Examinările de laborator evidenŃiază o 
eozinofilie periferică de 4% şi larve de S. 
stercoralis  la examenul coproparazitologic. S-a 
instituit  tratament antihelmintic cu albendazol 
(800 mg/zi), 2 cure a câte 5 zile de tratament, cu 
o pauză de 10 zile între ele.  Simptomatologia 
clinică a remis, prezentând doar discretă astenie 
şi, rareori, prurit cutanat neînsoŃit de erupŃie 
urticariană. Examenul coproparazitologic 
efectuat odată pe lună, în  primele 2 luni de la 
încheierea tratamentului, a fost negativ. Pacienta 
este dispensarizată în continuare. 

DiscuŃii 

Strongiloidoza (anghiluloza, diareea de 
Cochinchina) este o helmintiază determinată de 
infecŃia cu un mic nematod, Strongyloides 
stercoralis,  caracterizată din punct de vedere  
clinic prin manifestări digestive şi extradigestive 
(cutanate, pulmonare şi, mai ales, nervoase) care 
poate evolua, în cazul unor pacienŃi 
imunocompromişi, ca o boală sistemică, severă. 

Geohelmintiază foarte răspândită în zonele 
tropicale şi subtropicale calde şi umede, 
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strongiloidoza este prezentă şi în regiunile 
temperate, respectiv şi în Ńara noastră. Principala 
modalitate de transmitere a infecŃiei la om este 
cea transcutanată, prin pătrunderea larvelor 
filariforme infectante prin tegumentul indemn fie 
de la nivelul solului, de obicei mocirlos, fie din 
apele poluate şi contaminate cu aceste larve; 
rareori infecŃia se realizează pe cale orală ca 
urmare a pătrunderii prin mucoasa oro-faringiană 
a larvelor infectante care contaminează 
alimentele sau apa ingerate. Momentul infectant 
este însoŃit, uneori, de discrete semne cutanate 
şi/sau pulmonare care trec, de cele mai multe ori, 
neobservate de pacient. 

În general, helminŃii intestinali coexistă cu 
gazdele lor şi dau infecŃii subclinice, 
asimptomatice; când numărul lor este mare sau 
statusul imun al gazdei este deficitar, infecŃia 
devine clinic manifestă iar boala poate evolua ca 
o boală sistemică severă. În cazul pacienŃilor 
luaŃi în studiu, momentul infectant nu s-a putut 
stabili cu certitudine. Manifestările clinice din 
faza de invazie tegumentară şi din faza de 
migrare larvară tisulară (provocate de stadiile 
larvare ale paraziŃiulor care sunt considerate ca 
fiind cele mai importante pentru patogenia bolii 
prin inducerea fenomenelor de hipersensibilizare 
ale organismului gazdă la produşii de 
metabolism ai larvelor) afirmativ au lipsit sau nu 
au fost clar sesizate de aceşti pacienŃi. 

Simptomatologia digestivă determinată de 
prezenŃa larvelor strongiloide mature şi apoi a 
paraziŃilor adulŃi în intestin (duoden, jejun), în 
perioada de stare sau faza intestinală a bolii, 
constă în simptome şi semne clinice ale unei 
duodenite acute şi durează, de obicei, 2-3 luni. În 
studiul nostru doar pacientul 3 a prezentat 
tulburări gastro-intestinale nesistematizate, care 
apăreau în pusee cu durată nedetermiantă şi 
alternau  cu perioade de acalmie clinică, fără 
posibilitatea de a preciza cu exactitate momentul 
debutului acestor manifestări digestive (care ar fi 
putut coincide cu apariŃia duodenitei catarale din 
infecŃia primară cu S.stercoralis). PacienŃii 1 şi 2 
nu au semnalat în antecedentele personale 
patologice suferinŃe digestive chiar  dacă, în 
cazul pacientului 1, se constată o steatoză 
hepatică pe fond de consum de toxice (etilism 
cronic). 

Analiza complexă a cazurilor, corelarea 
simptomatologiei clinice şi a contextului în care 
au apărut manifestări clinice cu rezultatele 

examinărilor de laborator au permis stabilirea 
diagnosticului de strongiloidoză cronică în toate 
cazurile, dar cu particularităŃi distincte pentru 
fiecare caz în parte. 

În general, strongiloidoza este o boală cu 
evoluŃie cronică, care poate dura ani sau zeci de 
ani (30 de ani sau chiar mai mult), datorită 
fenomenelor de autoinfectare endo şi exogenă 
caracteristice infecŃiei cu S. stercoralis. Atunci 
când autoinfecŃia nu este masivă şi în absenŃa 
unei ale infecŃii exogene, imunitatea mediată 
celular poate menŃine sub control numărul 
paraziŃilor şi acŃiunea lor asupra gazdei astfel 
încât infecŃia evoluează  subclinic pe o perioadă 
nedeterminată. Diminuarea capacităŃii de apărare 
a organismului la pacienŃi imunocompromişi 
duce la creşterea încărcăturii parazitare în cadrul 
autoinfectării endogene realizând fie sindromul 
de hiperinfecŃie, când infecŃia se limitează la 
plămân şi tractul digestiv, fie infecŃia parazitară 
diseminată sau sistemică, cu localizarea larvelor 
infectante şi în alte Ńesuturi şi organe, unde pot 
surveni şi infecŃii bacteriene secundare cu 
germeni patogeni purtaŃi de larvele filariforme 
din tractul intestinal. 

Având în vedere aceste  aspecte importante de 
patogenie, se remarcă unele particularităŃi clinice 
şi de evoluŃie ale bolii la pacienŃii luaŃi în studiu, 
chiar dacă diagnosticul este acelaşi: 
strongiloidoză cronică. 

♦ Pacientul 1 prezintă un teren imunodeprimat 
printr-o hepatopatie cronică şi etilism cronic, 
la care s-a adăugat un proces infecŃios acut 
bacterian la nivelul parenchimului pulmonar, 
care poate accentua imunosupresia. În aceste 
condiŃii, apariŃia manifestărilor cutanate 
caracteristice de tip dermatită liniară sau 
“larva currens”: (“creeping eruption”) se 
consideră a fi expresia clinică a fenomenului 
de autoinfectare endogenă cu creşterea 
încărcăturii parazitare şi reluarea fazei de 
migrare larvară tisulară, în cadrul unei 
infecŃii cronice subclinice cu S. stercoralis 
care, până la acest episod de infecŃie acută 
pulmonară, a fost bine controlată de sistemul 
imun (în special prin imunitatea mediată 
celular) al gazdei. 

Dar în cazul aceluiaşi pacient, există şi o a 
doua posibilă evoluŃie a infecŃiei subclinice 
cu S. stercoralis. Pe fondul de 
imunosupresie, prin hepatopatia cronică şi 
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etilism cronic, este posibilă apariŃia 
sindromului de hiperinfecŃie, secundar 
autoinfectării endogene, cu localizarea în 
plămân a larvelor filariforme infectante şi, 
posibil, purtătoare de germeni microbieni 
patogeni din tractul intestinal. Ca urmare a 
invaziei larvare masive în plămân se 
realizează un tablou clinic de pneumonie fie 
de etiologie parazitară, fie de etiologie mixtă, 
parazitară şi bacteriană, eventualitate mai 
plauzibilă în cazul pacientului 1 datorită 
prezenŃei sindromului inflamator. 

♦ Pacientul 2, internat pentru o meningită acută 
cu lichid clar (probabil de etiologie virală) şi 
tratat cu corticosteroizi, prezintă în a 5-a zi 
de internare şi tratament o erupŃie cutanată 
pruriginoasă de tip dermatită liniară. Se 
apreciază că această manifestare cutanată 
este expresia clinică a fenomenului de 
autoinfectare endogenă, în cadrul unei 
infecŃii cronice subclinice cu S. stercoralis, 
fenomen exacerbat de imunosupresia indusă 
de infecŃia virală, pe de o parte, şi de terapia 
cu corticosteroizi, pe de altă parte. 

De remarcat  că, în cazul ambilor pacienŃi, 
examenul coproparazitologic a evidenŃiat 
prezenŃa larvelor de S. stercoralis (deşi, 
deseori, este dificilă evidenŃierea larvelor în 
materiile fecale fiind necesară fie examinarea 
la microscop după concentrare prin diferite 
tehnici, fie folosirea metodelor larvascopice). 

♦ Pacientul 3 prezintă un tablou clinic  aproape 
tipic de strongiloidoză cronică; se constată 
doar absenŃa sau nesesizarea certă a 
manifestărilor cutanate de tip dermatită 
liniară, precum şi eozinofilia periferică 
discretă (320 eozinofile/mm3). PersistenŃa 
simptomatologiei clinice timp de 2 ani fără a 
se preciza diagnosticul dovedeşte, încă o 
dată, dificultatea evidenŃierii larvelor în 
materiile fecale, care reprezintă un argument 
de certitudine pentru diagnosticul pozitiv de 
strongiloidoză. 

Concluzii 

1. Strongiloidoza, geohelmintiaza foarte 
răspândită în zonele tropicale umede, este 
prezentă şi în regiunile temperate. 

2. InfecŃia cu S. stercoralis, la organisme 
imunocompetente şi în prezenŃa unui număr 

redus de paraziŃi în tractul intestinal, 
evoluează ca o infecŃie subclinică, 
asimptomatică. 

3. Datorită fenomenelor de autoinfectare endo 
şi exogenă evoluŃia  strongiloidozei este 
cronică, timp de mai mulŃi ani, perioadele de 
exacerbare a simptomatologiei clinice 
(manifestări cutanate, gastrointestinale, 
neuro-psihice) alternează cu perioade de 
remisie. 

4. La gazdele imunocompromise fenomenul de 
autoinfectare endogenă duce la creşterea 
încărcăturii parazitare cu apariŃia fie a 
sindromului de hiperinfecŃie fie a infecŃiei 
parazitare diseminate sau sistemice , cu 
evoluŃie severă şi prognostic rezervat. 

5. PrezenŃa hipereozinofiliei periferice, uneori 
discretă sau moderată, chiar în absenŃa 
simptomatologiei clinice, implică 
suspiciunea de strongiloidoză precum şi 
diagnostic diferenŃial cu alte parazitoze care 
evoluează cu eozinofilie crescută: 
toxocaroză, anchilostomiază, trichineloză. 

6. Instituirea unei terapii cu imunosupresoare 
(corticosteroizi, antimitotice etc.) la un 
pacient suspect sau confirmat cu 
strongiloidoză va avea în vedere posibilitatea 
reactivării unei strongiloidoze latente sau 
diseminării sistemice a infecŃiei parazitare şi, 
ca urmare, tratamentul antihelmintic se 
impune cu necesitate. 

7. Avându-se în vedere modalitatea de 
transmitere a infecŃiei pe cale transcutanată, 
prin pătrunderea larvelor infectante prin 
tegument indemn, măsurile de profilaxie 
individuală şi colectivă constau, în principal, 
în evitarea contactului cu solul mocirlos şi 
apele poluate cu dejecte umane, posibil 
contaminate cu larve de S. stercoralis. 

SUMMARY 

Strongyloidiasis: Clinical and Evolutional 
Particularities 

Widely spread in the humid tropical areas, 
strongyloidiasis (intestinal nematodosis), is 
also present in the areas with a temperate 
climate. Within the immunocompetent host 
and in the presence of a reduced number of 
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parasites in the intestinal tract, the infection 
with Strongyloides stercoralis evolves 
asymptomatic. Due to the endogenous and 
exogenous autoinfection, strongyloidiasis 
has a chronic evolution, during several years 
(30 or even more), with periods of 
exacerbation of the clinical manifestations 
(pruritic skin lesions, gastrointestinal and 
neuro-psychic symptoms), which alternate 
with remission periods. Within the 
immunocompromised host, the accelerated 
autoinfection leads to increased parasites’ 
number; on the clinical level, this induces 
either hyperinfection (with the presence of 
the parasites in the intestinal tract and in the 
lungs), or a disseminated infection, with a 
severe evolution and a reserved prognosis.  

A certain diagnosis (i.e. the evidence of the 
larvae in the stool) is often difficult to 
establish, but the peripheral blood 
eosinophilia enhances the suspicion of 
strongyloidiasis. In these cases, the 
immunosuppressive therapy (which can 
produce a disseminated infection) must be 
associated with a specific therapy, with 
anthelmintics. It consists of 2 cures of 3 to 5 
days (with ivermectin, thiabendazole or 
albendazole), cures separated by 10 to 15 
days, and this is leading to the eradication of 
the infection. 

Keywords: chronic strongyloidiasis, 
immunosupression, autoinfection, 
hyperinfection. 
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