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REZUMAT. Cercetările efectuate, privind modificările histopatologice în 
metalinguatuloza taurinelor, evidenŃiază localizarea preferenŃială a stadiilor preimaginale de 
dezvoltare a parazitului Linguatula serrata în limfonodulii mezenterici. În cele 14 mase 
limfonodulare mezenterice, provenite de la taurine adulte sacrificate, depistate cu leziuni 
hemoragice şi hemoragico-necrotice şi prezenŃa în focar a larvelor şi nimfelor de L. serrata, 
sunt diagnosticate trei tipuri de leziuni şi anume: 

• limfadenite hemoragico-necrotice sub forma unor traiecte, ca rezultat al fazei migratorii 
a paraziŃilor; 

• limfadenite necrotico-proliferative, consecutiv localizării larvelor şi nimfelor de L. serrata 
în limfonodulii mezenterici şi 

• limfadenite granulomatoase (granulom parazitar de corp străin viu) caracterizate printr-o 
zonă de necroză de coagulare, la periferia căreia se consolidează stratul celulelor 
epiteloide şi gigante, iar marginal o zonă de proliferare conjunctivo-vasculară, cu 
infiltraŃie limfo-histiocitară şi eozinofilică. 

 

 

Introducere 

Linguatuloza este o parazitoză cu evoluŃie 
cronică, manifestată ca o rinosinuzită la 
carnivore, gazde definitive, produsă de 
dezvoltarea adulŃilor de Linguatula serrata la 
nivelul foselor nazale şi sinusurile frontale la 
carnivore (câini, lup, vulpe), uneori la om (2, 5). 
Pe altă parte, dezvoltarea formelor larvare şi 
nimfele are loc în diverse organe (limfonoduli 
mezenterici, ficat, pulmon etc.), la ierbivore şi 
unele omnivore, gazde intermediare (1, 3, 6). La 
această boală evoluează asimptomatic (4, 7). 

În lucrarea de faŃă s-a urmărit evidenŃierea 
principalelor modificări histopatologice, în 
migrarea limfonodulară mezenterică a stadiilor 
preimaginale de dezvoltare a parazitului L. 
serrata, la taurine sacrificate. 

Material şi metode  

În urma examenului morfo-patologic, de la 14 
taurine adulte în vârstă de 5-10 ani, rasă BălŃată 
Românească, crescute şi întreŃinute în condiŃii 

tradiŃionale, care prezentau leziuni acute şi 
cronice de limfadenită mezenterică, hemoragică 
şi hemoragico-necrotice şi prezenŃa în focar a 
larvelor şi nimfelor de L. serrata, s-au prelevat 
probe sub formă de felii, cu o grosime de 3-4 
mm. Acestea au fost fixate în formol 10% timp 
de 3 zile şi apoi postfixate în amestec Susa-
Heidenharin 4 ore. Piesele au fost incluse în 
parafină şi secŃionate la o grosime de 6 µm. 
Pentru contrastarea secŃiunilor s-a utilizat 
coloraŃia cu hematoxilină-eozină (H.E). 

Rezultate şi discuŃii 

Examenul histologic a evidenŃiat procese 
patologice diverse, corelate de pătrunderea, 
migrarea şi localizarea stadiilor preimaginale de 
L. serrata. În acest context, în faza de pătrundere 
şi migraŃie la nivelul limfonodulilor mezenterici 
s-au observat leziuni de limfadenită hemoragico-
necrotică sub formă de traiecte. Aceste traiecte 
hemoragice sunt reprezentate prin infiltrate 
hemoragice masive cu hematii în stare de liză şi 
resturi de Ńesut limfonodular în diferite stadii de 
necroză. Înspre faza finală, traictele hemoragico-
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necrotice, prezintă zone cu aspect de tunel, în 
lumenul cărora se observă larve de Linguatula 
serrata, cu structură caracteristică, care ocupă 
acest spaŃiu. Larvele sunt înconjurate de detritus 
celular (Fig. 1). 

Zonele de limfadenită hemoragico-necrotică, sub 
formă de tunele, se dispun cu precădere în 
corticală, iar în jurul lor se consolidează treptat o 
reacŃie de tip proliferativ cu celule epiteloide şi 
gigante, care încep să delimiteze detritusul 
celular perilarvar (Fig. 2). 

În exteriorul traiectelor necrotico-poliferative se 
constată leziuni de limfadenită limfohistiocitară 
şi eozinofilică difuză, a cărei intensitate se 
amplifică pe măsură ce se apropie de zona cu 
localizare a larvelor. În timp leziunile 
hemoragico-necrotice se transformă în procese 
necrotico-proliferative şi în final granulomatoase 
(Fig. 3). 

În această fază granulomatoasă, se distinge o 
structură specifică, caracterizată printr-o zonă de 
necroză de coagulare, în jurul căreia se 
consolidează stratul celulelor epiteloide şi 
gigante, iar la periferie apare o zonă de 
proliferare conjunctivo-vasculară cu infiltraŃie 
limfo-histiocitară şi eozinofilică (Fig. 4). 

În funcŃie de stadiul de evoluŃie al leziunilor, 
zona centrală a granuloamelor este constituită din 
larve, resturi ale acestora sau numai din masă 
necrotică de coagulare cu depozite de săruri 
calcaroase. Din punct de vedere structural, în 
granuloamele întâlnite, zona celulelor epiteloide 
şi gigante prezintă o puternică dezvoltare, cu 
particularităŃi specifice celulelor gigante de corpi 
străini vii (Fig. 5). 

Celulele epiteloide şi în mod deosebit celulele 
gigante se orientează, în structura granulomului, 
în sensul dispunerii nucleiilor în citoplasmă, în 
partea opusă zonei de necroză pe care o 
delimitează. 

Referitor la structura de rezistenŃă a 
granuloamelor, aceasta este dată de proliferarea 
fibro-conjuctivă care se consolidează treptat într-
o adevărată capsulă. La nivelul ei se constată 
structuri caracteristice Ńesutului conjunctiv de 
neoformaŃie, cu numeroase capilare şi infiltrat 
limfo-histiocitar şi eozinofilic, dispuse sub formă 
de barieră celulară (Fig. 6). 

Concluzii 

Cercetările histopatologice efectuate pe 14 mase 
limfonodulare, mezenterice cu leziuni acute şi 
cronice de limfadenite hemoragice şi 
hemoragico-necrotice, produse de stadiile 
preimaginale de dezvoltare a parazitului L. 
serrata, provenite de la taurine sacrificate, au 
relevat următoarele: 

1. Localizarea predominantă a stadiilor 
preimaginale de L. serrata, în 
metalinguatuloza la taurine şi în general 
la rumegătoare, este în limfonodulii 
mezenterici. 

2. Tabloul histopatologic al limfonodulilor 
mezenterici, în metalinguatuloză, 
prezintă trei tipuri de leziuni: 

• limfadenite hemoragico-necrotice cu 
aspect de traiecte, consecutiv fazei 
migratorii a paraziŃilor; 

• limfadenite necrotico-proliferative, 
consecutiv localizării larvelor şi 
nimfelor de L. serrata în masele 
limfonodulare mezenterice şi  

• limfadenite granulomatoase, 
specifice larvelor şi nimfelor pe cale 
de liză şi necroză de coagulare 
(granulom parazitar de corp străin 
viu). 
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Figura 1 
Limfadenită hemoragico-necrotică cu prezenŃa de larve 

L. serrata (col. HE Ob. 4x) 
 

 
Figura 2 

Proliferare epiteloidă în zona periferică a detritusului 
celular perilarvar (col. HE Ob. 40x) 

  
 

Figura 3 
Granulom parazitar dezvoltat în capsula limfonodulului 

mezenteric (col. HE Ob. 10x) 

 
Figura 4 

Limfadenită granulomatoasă produsă de larvele 
de L. serrata (col. HE Ob. 10x) 
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Figura 5 
Proliferare de celule gigante de corpi străini vii 

(col. HE Ob. 40x) 

 
Figura 6 

ReacŃie conjunctivo-vasculară şi proliferare 
limfohistiocitară şi eozinofilică (col. HE Ob. 10x) 

 
 
 
 

SUMMARY 

Histopathology changes in the 
metalinguatulosis of cattle 

The researches performed to study the 
histopathology changes in the 
metalinguatulosis of cattle points out the 
preferential localization of the preimaginal 
developing stages of the parasite Linguatula 
serrata in the mezenteric lymphonodes. We 
analyzed 14 limphonodular mezenteric 
masses, came from slaughtered adult cattle, 
found out with hemorrhagic and 
hemorrhagic-necrotic lesions and with the 
presence in the focus of the L. serrata larvae 

and nymphs. Three lesion types were 
diagnosticated: hemorrhagic-necrotic 
lymphadenitis under the form of lines, as a 
result of the parasites’ migratory phases; 
necrotic-proliferative lymphadenitis, 
consecutive to the localization of the L. 
serrata larvae and nymphs in the mezenteric 
lymphonodes and granulomatous 
lymphadenitis (parasite granulom of living 
foreign body) characterized by a coagulation 
necrosis zone. At its periphery, the layer of 
the epiteloid and giant cells and marginally a 
zone of conjunctive-vascular proliferation, 
with lymph-histiocytar and eosinofilic 
infiltration consolidate. 
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