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Introducere 

Pe plan internaŃional, studiul strongilidozelor la 
ecvine este un subiect de actualitate datorită 
faptului că aceste afecŃiuni pot avea repercusiuni 
grave cauzate atât de simptomatologia, dar mai 
ales de scăderea capacităŃii fizice a animalelor. 
Astfel, prezenŃa strongililor poate altera 
comportamentul, fertilitatea, condiŃia fizică, 
dezvoltarea organismului până la maturitate, 
scade rezistenŃa la alŃi agenŃi patogeni şi poate 
deveni chiar cauza mortalităŃii.  

Deşi una dintre primele descrieri mai exacte a 
strongilidozei la cabaline datează de la sfârşitul 
secolului XIX, iar datele referitoare la această 
boală s-au acumulat în mod considerabil până în 
prezent, totuşi controlul acestei boli ridică încă 
mari probleme specialiştilor. Numărul mare de 
specii, ontogeneza variabilă şi problemele legate 
de diagnostic fac ca această parazitoză să 
reprezinte o permanentă provocare atât pentru 
parazitologi cât şi pentru proprietarii de cabaline.  

Materiale şi metode 

Stabilirea diagnosticului morfopatologic şi 
histopatologic a fost realizată în perioada 
octombrie 2002 - decembrie 2005 pe un număr 
de 6 cadavre de cabaline, examinate în cadrul 
Disciplinei de Anatomie patologică, Diagnostic 
Necropsic şi Medicină Legală, din cadrul 
FacultăŃii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 
În noiembrie 2005 a fost examinat din punct de 
vedere necropsic un număr de 73 cabaline 
sacrificate în abatorul din localitatea Alexandria, 
judeŃul Teleorman. Fotografiile au fost realizate 
cu microscopul cu cameră OLIMPUS PM 20® 
(32x, 60x, 100x, 200x şi 400x) şi cameră foto 
CANON A40. 

Rezultate şi discuŃii 

În urma analizei datelor obŃinute prin examinarea 
celor 79 de cadavre de cabaline, s-a constatat 
incidenŃa ridicată a leziunilor determinate de 
prezenŃa larvelor de stadiul 4 şi 5 precum şi a 
adulŃilor aparŃinând ord. Strongylida (Tabel 1). 

 
Tabel 1 

Exprimarea procentuală a leziunilor determinate de larve şi adulŃi aparŃinând ordinului Strongylida 
 

Leziune Nr. cazuri (%) 

PrezenŃa strongililor fixaŃi pe mucoasa cecumului 97,46 

PrezenŃa strongililor fixaŃi pe mucoasa colonului 69,62 

Leziuni de tiflocolită hemoragică infiltrativă  98,73 

Leziuni de tiflocolită nodulară cu prezenŃa larvelor 98,73 

Ulcere produse de fixarea strongililor pe mucoasa cecumului sau colonului 97,46 

Arterită verminoasă (pseudoanevrism) 2,53 
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Examenele morfopatologice efectuate la 
animalele sacrificate sau moarte au reliefat 
prezenŃa la un număr mare de animale (77 
cazuri) a formelor parazitare, în special pe 
mucoasa cecumului (Figura 1). Aceşti  paraziŃi 
determină, datorită modului de fixare şi hrănire, 
ulcere acute hemoragice, bine circumscrise sau 
ulcere cronice ombilicate (Figura 2).   

ParaziŃii adulŃi produc tiflocolită catarală, 
infiltrativă, hemoragică sau ulceroasă; ulcerele 
produse  de fixarea paraziŃilor adulŃi pot fi 
numeroase, hemoragice sau pe cale de 
cicatrizare. În formele cronicizate se produce 
enterita hiperplastică, îngroşarea şi plierea 
mucoasei intestinului gros, cu aspect cerebriform 
(Figura 3).  

În cazul infestaŃiei cu paraziŃi din genul 
Cyatostomum este specifică tiflocolita nodulară, 
determinată de închistarea larvelor. Nodulii sunt 
numeroşi, rotunzi sau ovali, cu diametrul cuprins 
între 1-6 mm, de culoare roşiatică, delimitaŃi de 
un cerc gri-negricios. Unii noduli sunt perforaŃi 
şi au culoare gri-brună. Unii noduli pot fi 
ulceraŃi, pot prezenta microabcese, având sau nu 
larva prezentă în interior; în forma cronică se 
observă tiflocolită hipertrofică, mucoasa prezintă 
pliuri îngroşate, însoŃită de prezenŃa paraziŃilor 

(Figura 4) [Bevilaqua şi Rodrigues, 1990; Şuteu, 
1994; Cătoi, 2003]. 

Larvele de Strongylus edentatus produc noduli 
bine dezvoltaŃi pe mucoasa intestinului gros, 
noduli în care se găsesc paraziŃii. Formele 
preimaginale produc enterotiflocolită nodulară, 
cu noduli miliari hemoragici negricioşi sau 
hepatită şi pancreatită granulomatoasă parazitară 
(Strongylus equinus), anevrisme (Strongylus 
vulgaris) şi peritonită nodulară (Strongylus 
edentatus). Nodulii inveteraŃi sau suprainfectaŃi 
au conŃinut cazeos, purulent sau sunt calcificaŃi 
[Euzéby, 1982; Bussieras şi Chermette, 1995]. 

La animalele sacrificate sau moarte în primele 
zile de la infestaŃia cu Strongylus vulgaris, se 
constată hemoragii punctiforme pe mucoasa 
ileonului, cecumului şi a colonului precum şi 
edeme în submucoasa acestora. În unele cazuri se 
observă tiflocolită hemoragică infiltrativă sau 
nodulară, cu prezenŃa formelor larvare. Zonele 
hemoragice se pot extinde până la nivelul 
seroaselor [Şuteu, 1994; Şuteu şi Cozma, 1998]. 
În infestaŃii masive se produc infarcte 
hemoragice în cecum şi colon. 
   
  

 
 
 

  
 

Figura 1 
Strongili fixaŃi pe mucoasa cecumului 

 

 
Figura 2 

Strongil adult fixat pe mucoasa cecală. PrezenŃa 
ulcerelor acute hemoragice (1) şi a celor cronice 

ombilicate (2) 
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Figura 3 
Larve şi adulŃi de strongili adulŃi fixaŃi pe mucoasa 

cecală (1); prezenŃa de focare necrotico-purulente cu 
congestie şi hemoragii în jurul leziunii (2) 

 

 
Figura 4 

Granuloame în subseroasa cecumului cu prezenŃa 
larvelor de strongili 

 

 
 
 
La nivelul arterei mezenterice craniale se produc 
modificări structurale care se manifestă prin 
formarea de cavităŃi ale vaselor de sânge, care 
determină diverticuli, calcificări ale peretelui 
arterial şi pierderea elasticităŃii normale a arterei.  
Modificarea curentului sanguin în zona arterei 
mezenterice duce la favorizarea formării de 
cheaguri de sânge şi predispune animalul unor 
infecŃii secundare (Figura 5).  

Traiectele sinuoase intimale sunt alcătuite din 
fibrină, detritusuri necrotice şi un amestec de 
celule inflamatorii. Traiectele se acoperă cu 
endoteliu, fibrina este resorbită astfel încât 
traiectele se transformă în îngroşări fibro-
musculo-elastice. InfestaŃiile grave produc 
tromboarterită. 

Trombusurile pot fi clasificate în trei tipuri: 
trombus de forma unei plăci fine; trombus mic, 
rotund, dens, de culoare cenuşie, compus din plăci 
fibrinoase, leucocite şi acoperit de endoteliu; 
trombus mare, obliterant, moale, detaşabil şi 
friabil [Baba, 1999]. Trombusurile murale se 
formează la locul de ataşare a larvelor de intimă. 
La acest nivel, în medie, există infiltrat leucocitar, 
edem şi degenerarea fibrelor elastice şi musculare. 
InflamaŃia acută persistă atât timp cât sunt 
prezenŃi paraziŃii, dar este repede acompaniată de 
proliferare fibroasă iniŃiată de celulele musculare 
netede din intimă şi medie ce vor organiza şi 

trombusul. Peretele afectat devine fibros şi gros, 
astfel încât artera afectată poate avea peste 20 cm 
diametru. SuprafaŃa lumenală a leziunilor active 
este întotdeauna rugoasă şi acoperită cu 
trombusuri stratificate în care sunt prezente larve 
(Figura 5; 6).  

După dispariŃia paraziŃilor, leziunile intimale se 
transformă în îngroşări fibroase, iar lumenul se 
măreşte. Leziunile sunt mai frecvente în artera 
mezenterică cranială, dar pot fi întâlnite şi în alte 
zone incluzând aorta, arterele renale, artera 
iliacă, arterele spermatice.  

Consecutiv trombozelor se pot produce infarctul 
intestinal, ulcerarea mucoasei şi diaree, uneori 
moartea. Tromboza coronariană afectează, de 
obicei, coronara dreaptă, ducând la infarct 
miocardic şi moarte; consecinŃe similare urmează 
endocarditei valvulare verminoase, dar 
localizarea este mai rară. Embolia trunchiului 
brahiocefalic este importantă în special când 
embolusurile conŃin larve care vor migra apoi în 
creier, producând encefalomalacie [Cătoi şi 
colab., 1996].  

MigraŃia intestinală a larvelor este asociată cu 
ectazie capilară, microhemoragii şi edem în 
mucoasa şi lamina proprie: infiltraŃii cu 
mononucleare, neutrofile şi eozinofile; în 
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infestaŃii masive se produc infarcte la nivelul 
colonului (Figura 7; 8) [Georgi, 1982].  

Microleziunile vaselor afectate de larvele de 
Strongylus vulgaris constau în fibrozări ale 
intimei, cu aglomerări de macrofage în tunica 
medie, iar în adventice macrofage şi numeroase 
limfocite. Trombusurile organizate în vaso 
vasorum conŃin macrofage şi eozinofile,  
determinând obliterarea acestora [Baba, 1999].   

Imaginile microscopice ale vaselor cu 
trombarterită verminoasă sunt diferite, în funcŃie 
de stadiul de evoluŃie. În leziunile acute se 
constată prezenŃa larvelor pătrunse în intimă sau 
doar în trombusul de la suprafaŃă. Pe zone întinse 
endoteliul, chiar toată intima, lipseşte, trombusul 
format având în general aspect de trombus mixt, 
cu zone de hialinizare. Sub masa de trombus, pe 
alocuri în curs de organizare, în peretele arterial 
există un infiltrat difuz limfohistiocitar şi 
granulocitar, cu prezenŃa de eozinofile şi 
mastocite. Tot pe zone întinse, limitele intimei 
nu mai sunt evidente, constatându-se prezenŃa 

unui Ńesut conjunctivo-vascular, Ńesut de 
granulaŃie care tinde să organizeze trombusul. 
Acest Ńesut de granulaŃie prezintă zone întinse de 
necroză, hemoragii recente sau semnele unor 
hemoragii mai vechi, respectiv depozite intra- şi 
extracelulare de pigmenŃi hemoglobinici 
[Tolliver şi colab., 1985]. 

În leziunile arteriale vechi, produse de paraziŃi,  
predomină fibroza cu reendotelizarea vasului. 
Peretele arterial devine gros, fibrele de elastină 
sunt reduse ca număr, chiar absente. Fibrele de 
colagen sunt cele care predomină. În Ńesutul 
conjunctiv se păstrează focare de necroză, 
depuneri de pigmenŃi hemoglobinici şi depozite, 
mai mult sau mai puŃin extinse, de săruri de 
calciu [Cătoi şi colab., 1996]. 

Histologic, larvele în migraŃie produc, în mucoasa 
şi submucoasa intestinului gros, hemoragii şi 
infiltraŃie neutrofilică cu mononucleare şi 
eozinofile, ectazii, trombozări vasculare şi arterite. 
În preajma arteriolelor afectate se produc infiltraŃii 
limfocitare (Figura 9; 10). 

 
 
 

 
 

Figura 5 
Arterită verminoasă (pseudoanevrism) la nivelul arterei mezenterice craniale; suprafaŃa intimei este rugoasă cu 

peretele îngroşat, lumenul arterei mult lărgit şi prezenŃa larvelor de Strongylus vulgaris 
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Figura 6 
Arterită verminoasă (pseudoanevrism) la nivelul arterei mezenterice  

craniale; aspectul rugos al pereŃilor arterei 
 

 
 

 
 

Figura 7 
Tiflit ă cu infiltrat limfo-eozinofilic dominat de eozinofile. (1) eozinofile bătrâne în lumenul unui vas limfatic; (2) 

submucoasa cecală; (3) musculoasa mucoasei; (4) porŃiunea profundă a mucoasei. 200x 
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Figura 8 
Tiflit ă limfo-eozinofilică difuză. (1) suprafaŃa mucoasei; (2) glandă intestinală. 400x 

 
 
 

 
 

Figura 9 
Granulom parazitar în mucoasa cecală: (1) epiteliu superficial; (2) submucoasa cu infiltrat limfo-eozinofilic 

difuz; (3) musculoasa mucoasei; (4) granulom parazitar însoŃit de reacŃie granulomatoasă fibroasă, cu prezenŃa 
larvei de strongil sectionată transversal; (5) glandă intestinală atrofiată. 200x 
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Figura 10 
Granulom parazitar în mucoasa cecală: (1) epiteliu superficial; (2) submucoasa cu infiltrat limfo-eozinofilic 

difuz; (3) musculoasa mucoasei; (4) granulom parazitar însoŃit de reacŃie granulomatoasă fibroasă, cu prezenŃa 
larvei de strongil sectionată transversal. 400x 

 
 
 

Concluzii 

Cercetările realizate în perioada octombrie 2002 
- decembrie 2005, pe un număr de 6 cadavre şi 
73 cabaline abatorizate, au relevat aspecte 
diferite ale tabloului morfopatologic şi histologic 
al strongilidozei: 

1. PrezenŃa formelor larvare şi adulte de 
strongili a fost observată la nivelul 
cecumului şi colonului la 97,46% şi 
respectiv 66,62% din cazurile analizate;  

2. Leziunile macroscopice predominante au 
fost reprezentate de tiflocolită 
hemoragică infiltrativă sau nodulară 
(98,73%) şi tiflocolită ulcerativă 
(97,46%). La 2,53% din cazurile 
analizate a fost evidenŃiată arterita 
verminoasă localizată la nivelul arterei 
mezenterice craniale; 

3. Tabloul histologic s-a caracterizat prin: 
tiflit ă limfo-eozinofilică localizată sau 
difuză; tiflit ă granulomatoasă cu 
prezenŃa larvelor de strongili. 

SUMMARY 

Morpho-pathological and histological 
aspects in the strongylidosis on equines 

The researches realized on 79 horses 
(corpse and slaughter) during October 2002 
- November 2005, had the purpose to 
establish some pathological and histological 
aspects on strongylidosis. The morphologic 
exam show the presence of fixed strongyls 
on caecum and colon mucosa in 97,46%, 
respective 69,62% from analyzed  cases. 
The observed lesion was: infiltrative or 
nodular (with the present of the larva) 
typhlitis and colitis in 98.73% of cases; 
ulcers localized on the caecum and colon 
(97,46%); parasitic endoarterites 
(pseudoanevrysm) in the cranial mesenteric 
artery (2,53%). The most predominant 
histological lesion was typhlitis with lympho-
eozinophylic diffuse infiltrate and the present 
of parasitic granuloma, characterized by 
fibrous and granulomatous reaction with the 
strongyl larvae inside. 
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