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Introducere 

Nematodele din genul Eustrongylides 
Jägerskiöld, 1909 parazitează în peretele 
proventriculului la gazde definitive reprezentate 
de păsări acvatice. Ciclul biologic este complex 
şi include cel puŃin două gazde intermediare, 
prima fiind o specie de oligochet şi a doua un 
peşte ce consumă oligochete (Anderson, 2000). 
Uneori, alte specii de peşti, amfibieni sau reptile 
se infestează după consumul de gazde 
intermediare, în corpul acestora paraziŃii 
dezvoltându-se până la stadiul larvar 4. Astfel, 
reptilele pot fi considerate gazde paratenice dar 
şi gazde terminale, având în vedere că gazdele 
definitive naturale ale parazitului nu se hrănesc 
în mod normal cu reptile. 

Există în literatură câteva raportări la gazde 
reptile, dar majoritatea nu încadrează parazitul 
decât până la nivel de gen. SituaŃia nu este deloc 
surprinzătoare, având în vedere faptul că 
identificarea speciei presupune prezenŃa adulŃilor 
(Measures, 1984). Este posibil ca, pe viitor, 
studiile de ultrastructură a formelor larvare, 
alături de cele de biologie moleculară, să fie 
capabile să ofere date care să permită 
identificarea până la nivel de specie chiar şi pe 
prezenŃa formelor preimaginale. 

Studiul de faŃă prezintă descrierea morfologică a 
suprafeŃei extremităŃii posterioare şi anterioare la 
larve de stadiul 4 femele de Eustrongylides sp. 

Materiale şi metode 

Probele au constat în două larve recoltate în luna 
august 2005 din noduli subcutanaŃi de la şerpi de 
apă (Natrix tessellata) din cetatea Histria (judeŃul 
ConstanŃa). Larvele au fost fixate în formol cald 
10% şi prelucrate prin postfixare în tetraoxid de 
osmiu 1% la 4°C timp de 2 ore şi apoi 
deshidratate în gradient de alcool. Probele au fost 
apoi uscate şi învelite cu aur palladium. Probele 
au fost examinate folosind un microscop 
electronic prin baleiaj. 

Rezultate şi discuŃii 

Studiile morfologice au arătat că ambele 
specimene prelucrate au fost femele. Întreaga 
cuticulă este prevăzută cu striaŃiuni fine, 
concentrice. 

La partea anterioară a corpului se observă 12 
papile dispuse în două cercuri (figura 1a). 
Papilele cercului interior, în număr de şase, au 
aspect alungit, terminându-se ascuŃit (figura 1b). 
Patru din aceste papile au poziŃie submediană 
(două subdorsale şi două subventrale) şi două 
poziŃie laterală (figura 1a). Papilele submediane 
au aspect de con, iar cele mediane formă de 
trunchi de con (figura 1b). Ambele tipuri se 
termină ascuŃit. Lungimea medie a papilelor 
cercului interior este de 7,0 µm, iar grosimea la 
bază de 3,3 µm. Papilele cercului interior au la 
bază un silon circular fin, fiind dispuse pe nişte 
formaŃiuni uşor reliefate. În jurul acestor papile 
se găsesc fine striaŃiuni concentrice. 
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Cercul exterior cuprinde tot şase papile, mai 
groase (11,2 µm) dar mai puŃin înalte (2,1 µm). 
Acestea au aspect rotunjit, fiind delimitate la 
bază de două şanŃuri şi fine striaŃiuni concentrice 
(figura 1b). Ca şi papilele cercului interior, şi 
cele exterioare pot fi divizate în două categorii: 
patru papile submediane (două subdorsale şi 

două subventrale) şi două papile laterale (figura 
1a). Papilele cercului interior şi exterior 
corespund radial, respectiv, una alteia (figura 
1a). 

La extremitatea anterioară se deschide orificiul 
bucal, cu aspect de fantă, de formă rotundă sau 
ovală. 

 

 
 

Figura 1 
Extremitatea anterioară la femelă L4 de Eustrongylides sp. 

a. din perspectivă dorsală se observă dispunerea celor două cercuri de papile cefalice. 
b. din perspectivă laterală se observă forma papilelor cefalice. 

 
 
 
La partea posterioară a larvei femele de stadiul 4 
se observă deschiderea anală terminală, bine 
dezvoltată, de formă semilunară, delimitată de o 
creastă reliefată (figura 2). Ventral de orificiul 
anal se observă slab dezvoltată deschiderea 
punctiformă a orificiului vulvar. Lateral de 
deschiderea anală se găsesc două papile, 
rotunjite. Şi la nivelul părŃii posterioare a 
corpului sunt prezente striaŃiuni fine concentrice. 

O descriere detaliată a morfologiei speciilor 
genului Eustrongylides este oferită de 
Karmanova (1968). Conform cheii de 
identificare prezentată de Rautela şi Malhotra 
(1984), încadrarea corectă până la nivel de specie 
necesită prezenŃa masculilor adulŃi. Pe plan 
internaŃional părerile referitoare la numărul 
actual de specii valide sunt împărŃite. Astfel, 
Skrjabin (1992) recunoaşte existenŃa a 17 specii, 

dintre care doar 5 în Europa. Rautela şi 
Malhotra (1984) aprobă doar 11 iar Measures 
(1988) doar trei, fără a justifica însă sinonimarea 
speciilor cu 18 papile cefalice (E. perpapillatus 
şi E. phalacrocoracis) cu specii ce prezintă doar 
12 papile cefalice. Până la ora actuală, nu se 
cunosc studii de microscopie electronică prin 
baleiaj asupra formelor larvare ale nematodelor 
din genul Eustrongylides. 

Pe viitor este necesară utilizarea unor tehnici de 
biologie moleculară pentru identificarea exactă a 
speciei din care fac parte larvele din studiul 
nostru şi obŃinerea adulŃilor prin transmitere 
experimentală la păsări acvatice. Pe moment, 
considerăm larvele noastre ca fiind 
neidentificabile specific pe baza caracterelor 
morfologice. 
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Figura 2 
Extremitatea posterioară la femelă L4 de Eustrongylides sp. 

Se observă deschiderea anală şi vulvară, precum şi cele două papile anale. 
 
 
SUMMARY 

SEM aspects of the fourth stage 
Eustrongylides sp. larvae, parasitic in 
dice snakes (Natrix tessellata) 

The ultra-structural study was carried out on 
fourth stage Eustrongylides sp. larvae 
collected form paratenic hosts represented 
by dice snakes (Natrix tessellata) from 
Histria (ConstanŃa county) in 2005. The SEM 

technique revealed the presence of 12 
cephalic papillae, arranged in two circles. 
The inner circle with 6 papillae (two sub-
dorsal, two sub-ventral and two, lateral) with 
a pointed aspect and the exterior circle with 
6 papillae (two sub-dorsal, two sub-ventral 
and two, lateral) with a blunt extremity. At 
the posterior end of female larvae, a semi-
lunar shaped anus can be observed and 
ventrally to this, the vagina. Cuticle is 
striated. 
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