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 REZUMAT. Epizootologia linguatulozei produsă de Linguatula serrata, frecvent întâlnită 
la carnivore ca rino-sinuzită şi asimptomatică la numeroase specii de ierbivore domestice şi 
sălbatice, este puŃin studiată. În consecinŃă lipsesc informaŃii privind sursele de infestaŃie, 
mecanismele de transmitere şi particularităŃi ale stării de receptivitate sau rezistenŃă a gazelor 
definitive şi intermediare. În stabilirea incidenŃei linguatulozei rinosinusale şi intensivităŃii 
infestaŃiei s-au efectuat studii pentru stabilirea rezistenŃei ouălor de Linguatula serrata în 
condiŃii termice variabile. 
 Ouăle obŃinute prin triturarea unei femele de Linguatula serrata, omogenizate cu soluŃie 
fiziologică sterilă şi filtrarea omogenizatului prin sită cu ochiuri fine (0,2 mm), s-au introdus în 2 
plăci Petri şi s-au păstrat, timp de 6 luni, în condiŃii termice diferite (unele la frigider la +4oC, iar 
celelalte la temperatura camerei, cu variaŃii termice de la +60C →300C). Lunar s-au efectuat 
examene microscopice pentru a stabili  rezistenŃa şi viabilitatea ouălor de Linguatula serrata. 
La fiecare control au fost examinate 100 ouă. 
 Rezultatele experimentului de laborator, privind rezistenŃa ouălor de Linguatula serrata 
în mediul lichid, în condiŃii termice diferite, evidenŃiază capacitatea diferită de rezistenŃă, în 
funcŃie de regimul termic al mediului ambiant. Astfel, la o temperatură cu valoare medie 
uniformă (+40C) capacitatea de rezistenŃă a ouălor se diminuează treptat, într-un procent mult 
mai redus decât la eşantionul menŃinut la temperaturi moderat variabile (+60C → 300C). 
 Cuvinte cheie: Linguatula serrata, in vitro, ouă paraziŃi, viabilitate. 
 
 
Introducere 

Linguatuloza este o parazitoză manifestată ca 
rinosinuzită, cu evoluŃie cronică. Este produsă de 
dezvoltarea adulŃilor de Linguatula serrata la 
nivelul foselor nazale şi sinusurilor frontale la 
carnivore (câine, lup, vulpe, etc ), uneori la om. 
Pe de altă parte, dezvoltarea formelor larvare şi 
nimfale are loc în diverse organe (limfonoduli 
mezenterici, ficat, pulmon, rinichi la ierbivore şi 
unele omnivore. La acestea boala evoluează 
asimptomatic. 

Material şi metode 

Pentru aprecierea rezistenŃei ouălor de 
Linguatula serrata, în condiŃii de regim termic 
variabil, s-au utilizat următoarele tehnici: 

- parazitul adult (femelă de L. serrata) s-a 
recoltat de la un câine cu infestaŃie naturală, 

diagnosticat prin examen copro-parazitologic, 
eutanasiat şi necropsiat. 

- femela de Linguatula serrata a fost introdusă în 
mojar şi s-a fărâmiŃat cu atenŃie pentru a nu 
distruge ouăle. 

- s-au adăugat 10 ml soluŃie fiziologică sterilă, 
omogenizând bine amestecul. 

- omogenizatul s-a filtrat printr-o sită cu ochiuri 
mici (0,2 mm). 

- s-a efectuat un examen microscopic, cu 
obiectivul de 10x. 

Densitatea ouălor de Linguatula serrata per ml 
omogenizat s-a stabilit astfel: 

- 1 picătură soluŃie conŃine 96 ouă Linguatula 
serrata. 
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- 1 ml omogenizat conŃine aproximativ 20 
picături  

- 1 ml omogenizat conŃine aproximativ 1920 ouă 
(20x96).  

Cantitatea totală de omogenizat s-a introdus, în 
părŃi egale (câte 5ml), în 2 plăci Petri curate, cu 
capac (în jur de 9600 ouă/placă Petri). Una din 
plăcile Petri s-a introdus şi păstrat la frigider 
(+40C ), iar cealaltă s-a menŃinut la temperatura 
camerei, cu variaŃii termice de la +60C → +300 

C, pe parcursul a 6 luni (iulie-decembrie). Lunar 
s-au efectuat examene microscopice pentru a 
stabili rezistenŃa şi viabilitatea ouălor. La fiecare 
control au fost examinate aproximativ 100 de 
ouă. 

Rezultate şi discuŃii  

Rezultatele experimentului de laborator privind 
rezistenŃa ouălor de Linguatula serrata, în 
mediul lichid, în condiŃii termice diferite, sunt 
prezentate în Tabelul 1. 

 
 

Tabel 1 
Dinamica rezistenŃei ouălor de Linguatula serrata 

în mediul lichid la temperaturi diferite 
 

Experimentul I 
(00C-40C) 

Experiment II 
(+60C- 300C) 

Luna 
control 

ovoscopic 

Interval 
zile 

control 

Nr. ouă 
examinate 

n=100 Ouă 
viabile 

% Ouă 
distruse 

% 

Nr. 
ouă 

examinate Ouă 
viabile 

% Ouă 
distruse 

% 

Iulie 30 100 95 95,0 5 5,0 100 95 95 5 5 

August 60 100 80 80,0 20 20,0 100 75 75 25 15 
Septembrie 90 100 80 80,0 20 20,0 100 60 60 40 40 
Octombrie 120 100 65 65,0 35 35,0 100 45 45 55 55 
Noiembrie 150 100 50 50,0 50 50,0 100 30 30 70 70 
Decembrie 180 100 30 30,0 70 70,0 100 15 15 85 85 
  
 
 
Experimentele de laborator, efectuate pe 
eşantioane de ouă de Linguatula serrata, 
provenite prin triturarea uterului de femelă adultă 
de Linguatula serrata, conservate în mediul 
lichid în condiŃii diferite de temperatură, relevă 
capacitatea diferită de rezistenŃă corelată de 
regimul termic ambiant. Astfel, la o temperatură 
cu valoare medie uniformă (+40C) capacitatea de 
rezistenŃă a ouălor se diminuă treptat într-un 
procent mult mai redus decât la eşantionul de ouă 
menŃinute la temperaturi moderat variabile (+60C 
→ 300C) . 

La sfârşitul experimentului, la 6 luni, 30% din 
ouă menŃinute la 40C erau cu embrioni încă 
mobili, iar din cele menŃinute la temperaturi 
variabile (+60C → 300C) doar 15% prezentau 
aspecte morfologice normale, restul de 75% fiind 
distruse, cu dezorganizarea conŃinutului şi a 
embrionului. Curba de rezistenŃă a ouălor de 
Linguatula serrata, în corelaŃie cu temperatura 
mediului ambiant este prezentată în Fig. 1. 

Problema rezistenŃei ouălor de Linguatula 
serrata, în condiŃii ecologice diferite, prezintă un 
interes deosebit epizootologic, cu atât mai mult 
cu cât nu există în literatura de specialitate date 
legate de rezistenŃa ouălor de Linguatula serrata, 
în condiŃii diferite de temperatură. InvestigaŃiile 
noastre evidenŃiază că, în condiŃiile cu regim 
temperat din Ńara noastră, ouăle parazitului pot 
supravieŃui peste 6 luni, păstrându-şi capacitatea 
infestantă. Aşa s-ar explica nivelul ridicat al 
metalinguatulozei (linguatuloză viscerală) la 
ovine şi caprine care, în iernile cu regim termic şi 
precipitaŃii moderate, păşunează întreaga 
perioadă de iarnă. Mediul umed corelat cu 
regimul termic ridicat favorizează distrugerea şi 
pierderea capacităŃii infestante a ouălor de 
Linguatula serrata într-o perioadă de 
aproximativ 4-6 luni. În prezentarea diagramei 1 
se constată că mediul lichid este un protector al 
ouălor, la fel regimul termic scăzut, chiar 
refrigerarea constantă, protejează în procentaj 
ridicat (80%), viabilitatea embrionilor pe 
parcursul a  90 zile. 
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Figura 1 
Curba rezistenŃei ouălor de Linguatula serata  

in vitro la temperaturi diferite 
 
 
Peste acest interval procesul distructiv al ouălor 
se accentuează treptat încât la o conservare de 
180 zile, numai 30% din totalul ouălor îşi mai 
păstrează caracterele moro-structurale. În 
contrast ouăle conservate in vitro, în acelaşi 
mediu lichid, dar la regim moderat şi variabil 
(+60

→300) după 90 zile, 40% din numărul ouălor 
controlate erau deja distruse, iar la finalul 
experimentului (180 zile) prezenŃa ouălor cu 
aspect morfo-structural normal nu depăşea 15%. 
Regimul termic pozitiv moderat constituie un 
factor distructiv de două ori mai puternic decât 
refrigerarea constantă (15% comparativ cu 30%). 

Concluzii 

RezistenŃa ouălor de Linguatula serrata, în 
condiŃii ecologice diferite (temperatură, 
umiditate) prezintă variaŃii notabile. Astfel, la o 
temperatură joasă (00C → 40C) în mediu lichid, 
procentajul de supravieŃuire a ouălor diminuă 
treptat, de la 95% (iulie) la 30% (decembrie), 
mai redus decât la temperaturi moderat ridicate 
(+60C → 300C ), la care după 6 luni de păstrare 
(decembrie) doar 15% din ouă rămân viabile. 

SUMMARY 

The study of in vitro resistance of 
Linguatula serrata eggs 

The eggs of the parasite Linguatula serrata 
were obtained by smashing a adult female in 
10 ml sterile saline solution, obtained from 
nasal phosa of a dog with natural infestation. 
The homogenizate was filtered and divided 
in equal parts in two Petri dishes, which 
were kept for 6 months, in different thermic 
conditions (refrigerator with constant 
temperature of +40C and laboratory 
temperature, with thermic variations of +60C 
and +300 C). 

The microscopical examination was monthly 
performed, 100 L.s. eggs were used for 
establishing eggs resistance and variability. 
The results obtained in the end of the 
experiment emphasize the progressive 
decrease, of the resistance capacity of the 
eggs in samples maintained at the average 
uniform temperature +40C, compared to 
those maintained at moderate variable 
temperature +60C → +300C. After 6 months 
duration 30% of the total number of the eggs 
maintained at constant temperature of +40C 
had viable embryos compared to 15% 
recorded in egg maintained at variable 
temperature +60C → +300C. 
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