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Rezumat. Atât la om cât şi la animale există puŃine semne clinice care să ateste 
prezenŃa chisturilor de echinococ în organe sau Ńesuturi. Metodele indirecte, cum ar fi tehnicile 
imagistice şi cele de immunodiagnostic, rămân metodele de bază pentru stabilirea 
diagnosticului la animalele în viaŃă. Pe lângă metodele imagistice uzuale de diagnostic în 
echinococcoza chistică, se prefigurează o metodă nouă - laparoscopia. 

Cercetările au fost efectuate pe un număr de 10 miei, repartizaŃi în două loturi: lotul M – 
martor neinfestat, şi lotul E – infestat, cu 5600 oncosfere/miel, administrate oral. Pentru 
confirmarea infestaŃiei cu chisturi hidatice s-au efectuat 3 examinări radiografice (cu un aparat 
de tip SK 7-3 MEDICOR) şi ecografice (cu un aparat LOGIQ α100 portabil) pe parcursul 
experimentului, prima examinare la 62 zile post infestant (p.i.), a doua la 104 zile p.i, iar a treia 
la 300 zile p.i. La 316 zile p.i. s-a efectuat un examen laparoscopic (linie laparoscopică 
OLYMPUS) pentru stabilirea unui diagnostic cert de echinococcoză chistică şi recoltarea de 
biopsii.   

Rezultatele obŃinute arată că examenul radiografic nu are valoare diagnostică certă în 
echinococoza chistică hepatică la miei. Prin metoda ecografică s-au evidenŃiat formaŃiuni 
chistice în zona de proiecŃie a ficatului cu dimensiuni cuprinse între 7-14 mm la 104 zile şi 12-
21 mm la 300 zile p.i. 
 Prin chirurgia laparoscopică s-au observat chisturi şi granuloame parazitare pe ficat. Au 
fost recoltate biopsii care s-au examinat histopatologic (col. H-E şi Tricrom Masson) relevându-
se structura granulomului parazitar. 
 Cuvinte cheie: echinococcoză chistică, miei, diagnostic, radiografic, ecografic, 
laparoscopic. 
 
 

Introducere 

Hidatidoza este o zoonoză care se întâlneşte la 
numeroase specii de mamifere, mai frecvent la 
rumegătoare, produsă de formele larvare ale 
genului Echinococcus, cu localizare în diverse 
organe, evoluând asimptomatic sau cu tulburări 
polimorfe pulmonare, hepatice (Şuteu, 2004). 
Problema diagnosticului în hidatidoză la gazdele 
intermediare, rămâne încă nerezolvată deoarece 
atât la om, cât şi la animale există puŃine semne 
clinice şi chiar paraclinice, care sa ateste 
prezenŃa parazitului în organe sau Ńesuturi 
(Morariu, 2004). În multe cazuri diagnosticul 

poate fi pus doar în urma vizualizării structurii 
caracteristice şi a dimensiunii chisturilor de E 
.granulosus, prin diferite metode imagistice. Cele 
mai folosite metode sunt: radiografia, ecografia, 
tomografia computerizată, rezonanŃa magnetică. 
Metoda ecografică se pretează foarte bine la 
studiul populational pentru detectarea cazurilor 
de echinococcoză chistică, şi determinarea 
prevalenŃei acesteia (Eckert, 2001). Pe lîngă 
metodele imagistice clasice, se pot aplica şi 
metode moderne pentru diagnosticul, sau poate 
chiar terapia, chistului hidatic. Dintre acestea se 
prefigurează laparascopia, o metodă certă, destul 
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de usor de aplicat şi fără riscuri prea mari pentru 
pacient,  doar ca necesită aparatură adecvată. 

Materiale şi metode 

Cercetările au fost efectuate in perioada 
octombrie 2004 - mai 2006, în cadrul FacultăŃii 
de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. 

Pentru a evalua, comparativ, eficienŃa diferitelor 
metode de diagnostic în hidatidoză a fost realizată 
reproducerea experimentala a bolii la miei. 
Experimentul s-a efectuat pe 10 miei - rasa comuna 
- in vârstă de 4-6 luni, care au fost repartizaŃi in 2 loturi: 

- lot E – lot infestat cu Echinococcus granulosus 
larvae (n = 5); 

- lot M – lot martor neinfestat (n = 5). 

CondiŃiile de hrănire şi întreŃinere au fost identice 
pentru ambele loturi pe întreaga  perioada  a  
experimentului, animalele fiind zilnic examinate 
clinic. 

Cu doua săptămâni înainte de infestare, mieii au fost 
examinaŃi parazitologic (examen 
coproparazitologic de control), efectuându-se 
dehelmintizarea cu Unialben (7,5mg 
albendazol/Kgc). 

Infestarea mieilor din lotul E s-a realizat utilizând 
câte 5 600 oncosfere/miel – administrate per-os; 
la lotul M s-a administrat ser fiziologic in 
aceeaşi cantitate (pentru menŃinerea condiŃiilor 
identice de stres). 

Pentru confirmarea infestaŃiei cu chisturi 
hidatice, la mieii din lotul E, s-au efectuat 3 
examinări radiografice  şi ecografice  pe 
parcursul experimentului, prima examinare la 62 
zile post infestant (p.i.), a doua la 104 zile p.i, iar 
a treia la 300 zile p.i. La 316 zile p.i. s-a efectuat 
un examen laparoscopic  cu următoarele scopuri: 

- diagnosticul formaŃiunilor chistice din cavitatea 
abdominală 

- recoltarea de biopsii pentru efectuarea de secŃiuni 
histopatologice 

- confirmarea diagnosticului pus pe baza examenelor 
ecografic si radiologic 

Examenul radiografic s-a efectuat cu un aparat 

de tip SK 7-3 MEDICOR la următorii parametri: 
Kv = 48 şi mA = 20.  

Pentru aceasta mieii au fost supuşi la o dietă de 
12 ore. S-au făcut expuneri atât  latero - laterale 
cât şi ventro – dorsale, la zona toracică şi torco-
abdominală urmărindu-se vizualizarea 
pulmonului şi a zonei ficatului, deoarece 
localizările cele mai frecvente ale hidatidozei 
sunt în pulmon şi ficat.  

Ecografia s-a realizat cu un aparat LOGIQ α100 
portabil. Înainte de efectuarea ecografiei, mieii 
au fost supuşi unei diete alimentare de 24h.  

După toaletarea zonei de proiecŃie a ficatului prin 
tundere şi radere, mieii au fost contenŃionaŃi în 
poziŃie dorso-laterală stângă. La nivelul zonei de 
proiecŃie a ficatului s-a aplicat gel iar apoi cu 
ajutorul sondei sectoriale de 5 MHz s-a abordat 
ficatul şi rinichiul drept. În timpul examenului au 
fost măsurate în diametru toate formaŃiunile 
chistice diagnosticate. S-au comparat imaginile 
de la cele două loturi, lotul M şi lotul E, iar final   
s-au comparat imaginile obŃinute la cele trei 
examinări.  

La examenul laparoscopic s-a folosit o lie 
laparosopica OLYMPUS şi a fost efectuat pe trei 
miei din lotul infestat (lot E) şi doi miei din lotul 
martor (lot M). 

Preoperator mieii au fost supuşi unei diete de 18 
ore. S-a folosit anestezia generală de tip 
neuroleptanalgezia (NLA). PremedicaŃia s-a 
efectuat cu Aceprom în doză de 0,03-0,1 mg/kg 
g.c, urmată de administrarea de Ketamină, la 
interval de zece minute, în doză de 10 – 20 
mg/kg corp. Pe parcursul intervenŃiei s-a 
menŃinut starea de anestezie generală prin 
administrarea de subdoze de Ketamină. 

Pregătirea locului de electie (zona epigastrică) a 
constat în efectuarea toaletei locale prin tundere 
şi radere, urmată de dezinfecŃia cu alcool sanitar 
şi betadină şi aplicarea câmpului operator. 

S-a ales locul pentru introducerea acului Veress, 
unde s-a efectuat o incizie de 0,5 cm, după care 
s-a introdus cu grija acul. Prin insuflare de gaz s-
a produs un pneumoperitoneu moderat iar apoi s-
a introdus trocarul. Prin acesta a pătruns 
endoscopul şi s-a efectuat o examinare generală a 
organelor insistându-se asupra ficatului. Sub 
control endoscopic s-au introdus celelalte sonde. 
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După examinarea ficatului şi evidenŃierea 
formaŃiunilor patologice s-a recurs la biopsia 
unei astfel de zone. Tehnica de biopsie utilizată a 
constat în prinderea cu forcepsul a porŃiunii 
respective iar cu electrocauterul introdus prin 
cealaltă sondă de lucru s-a detaşat porŃiunea 
hepatică dorită, realizându-se concomitent şi 
hemostaza. 

În final, după extragerea instrumentarului, s-a 
efectuat sutura inciziilor cu mătase chirurgicală. 
Postoperator s-au administrat preventiv 
antibiotice pe cale parenterală. 

Rezultate şi discuŃii 

În urma examenului radiografic efectuat la 62 
de zile de la infestare, la mieii nr. 3 şi 4 din lotul 
infestat cu E. granulosus, nu s-a relevat nici o 
formaŃiune pe nivelul ariei pulmonare şi 
hepatice.  

La examenul radiografic efectuat la 104 zile de la 
infestare, rezultatele au fost aceleaşi, 
neobservându-se formaŃiuni chistice pe zonele 
investigate. 

Aceste rezultate se datorează perioadei scurte 
trecute de la momentul infestării, comparativ cu 
ontogeneza formei larvare de E. granulosus, care 
este lentă, astfel că la 5  luni de la infestare  
formaŃiunile ajung la dimensiuni de aproximativ 
1 cm . 

RelevanŃa examenelor radiologice, din cadrul 
cărora chiar examenul radiologic simplu, poate 
sugera un diagnostic de chist hidatic, mai ales în 
cazul unor chisturi calcificate. În chisturile 
hepatice superioare o ridicare a cupolei 
diafragmului nu trebuie sa fie ignorată. Rezultate 
bune în chisturile cu localizare hepatică sau 
abdominală se pot obŃine şi în urma aortografiei 
sau splenoportografie. Un rol şi mai important 
revine examenului radiografic în hidatidoza 
pulmonară, cerebrală, intraorbitrară, osoasă 
(Gherman, 1994). 

Examenul ecografic efectuat la prima 
investigare (la 62 zile de la infestare), nu a 
relevat prezenŃa unor formaŃiuni chistice în 
parenchimul hepatic. La a doua examinare (la 
104 zile post-infestant) s-au pus în evidenŃă între 
4 şi 6 chisturi cu diametru cuprins între 0,6 cm şi 
1,4 cm.  

La examenul efectuat după 300 de zile post 
infestant au fost evidenŃiate formaŃiuni chistice în 
parenchimul hepatic la toŃi mieii din lotul infestat 
cu Echinococcus granulosus (lot E). Chisturile 
evidenŃiate au avut dimensiuni cuprinse între 5 şi 
21 mm, iar ca număr între 3 şi 6 pe aria hepatică 
accesibilă examenului ecografic.  

La mielul E1 s-au observat 3 formaŃiuni 
anecogene în parenchimul hepatic, cu 
intensificare acustică posterioară evidentă, cel 
mai mare având dimensiunea de 12/15 mm în 
diametru. 

Mielul E2, în urma examinării, a prezentat 4 
formaŃiuni transonice dispuse grupat, cel mai 
mare având un diametru de 15/21 mm, cu 
proliferare fibroasă în jurul acestuia. 

La cel de-al treilea miel din lotul E au fost 
observate 3 vezicule transonice, două din cele 3 
chisturi având dimensiuni de 16/19 mm. 

La mielul E4 au fost evidenŃiate 5 formaŃiuni 
anecogene, cea mai mică având dimensiunea de 
2/3 mm iar cea mai mare de 13/15 mm. 

Mielul E5 a prezentat 4 zone transonice bine 
circumscrise, intraparenchimatoase, cel mai mare 
având diametrul de 15/21 mm.  

Între chiştii cu dimensiunea cea mai mare se 
observa o zonă de parenchim anormal cu aspect 
de proliferare fibroasă. Este evidentă o foarte 
bună intensificare acustică posterioară 
chisturilor. 

Examenul ecografic este superior celui 
scintigrafic si radiologic, pentru ca permite un 
diagnostic timpuriu. În localizările hepatice, dar 
şi în cele din diferite alte organe, ultrasonografia 
are calitatea de a distinge procesele neoformate 
şi de a diferenŃia consistenŃa lor solidă sau 
lichidă. Imaginile relativ rotunde şi cu conŃinut 
lichidian pe care le semnalează această metodă 
sunt frecvent determinate de chistul hidatic. 

Prin examenul laparoscopic efectuat la 316 zile 
prin tehnica laparoscopică s-au evidenŃiat 
formaŃiuni chistice în parenchimul hepatic, la 
mieii din lotul infestat, cu dimensiuni de până la 
2,5 cm. Au fost examinaŃi 3 miei din lotul E şi 2 
din lotul M. 

La mieii din lotul M nu au fost vizualizate 
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formaŃiuni chistice de tipul şi dimensiunea celor 
observate la mieii din lotul E. Au fost observate 
leziuni hemoragice în focar ceea ce sugerează o 
posibilă reinfestare parazitară recentă.   

În preparatele histopatologice (col. H-E şi 
Tricrom Masson) efectuate din materialul 
recoltat prin biopsie au fost prezente granuloame 
chistice parazitare delimitate la periferie de 
celule epiteloide şi gigante (Baba, 2003). 

Concluzii 

În urma investigării unor metode de diagnostic 
imagistic în hidatidoza experimentală la miei, se 
pot desprinde următoarele:  

� Prin metoda radiografică, efectuată până la 
104 zile postinfestant, nu au fost relevate 
formatiuni chistice.  

� La examenul ecografic efectuat la 62 zile 
de la infestare, nu au fost evidenŃiate 
formaŃiuni chistice în parenchimul hepatic. 

� Ecografia făcută la 104 zile post-infestant a 
pus în evidenŃă între 4 şi 6 chisturi cu 
diametru cuprins între 0,6 cm şi 1,4 cm. 

� La examenul efectuat după 300 de zile au 
fost evidenŃiate formaŃiuni chistice în 
parenchimul hepatic la toŃi mieii din lotul 
infestat, cu dimensiuni între 5 şi 21 mm.  

� Prin tehnica laparoscopică, la 316 zile, s-au 
evidenŃiat formaŃiuni chistice în 
parenchimul hepatic, la toŃi mieii 
examinaŃi din lotul E, cu dimensiuni de 
până la 2,5 cm.  

� FormaŃiunea prelevată prin biopsie 
laparoscopică a avut structură de granulom 
parazitar. 
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