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Giardioza reprezintă o problemă importantă 
medicală, pe de o parte datorită incidenŃei 
crescute în populaŃie, a modalităŃii facile de 
contaminare, iar pe de altă parte datorită 
problemelor de diagnostic, terapie şi profilaxie 
pe care le ridică. 

Giardioza se prezintă clinic cu un spectru larg de 
simptome, care pot varia de la o diaree uşoară, 
spontan rezolutivă, până la un sindrom diareic 
cronic, acompaniat de malabsorbŃie şi pierdere 
ponderală. Polimorfismul clinic sub care se 
prezintă giardioza, mecanismele complexe prin 
care Giardia intestinalis acŃionează asupra 
intestinului sau cu răsunet şi asupra organelor 
învecinate, fac ca boala să îmbrace forme clinice 
dintre cele mai variate.  

Giardia intestinalis (Giardia duodenalis, 
Lamblia duodenalis, Lamblia intestinalis) a fost 
considerat multă vreme un parazit comensal, 
aproximativ 50% din persoanele infectate fiind 
purtători sănătoşi. Patogenitatea sa a fost stabilită 
definitiv datorită asocierii prezenŃei sale cu 
malabsobŃia şi cu epidemiile hidrice [1]. 

Parazitul a fost pus în evidenŃă pentru prima dată 
de către Leuwenhoeck în 1681, în urma 
examinării propriilor materii fecale. Lambl (1859 
– Cercomonas intestinalis) şi Alexeieff (1914) au 
adus contribuŃii importante la cunoaşterea 
parazitului [2]. Parazitul a fost denumit în 1915 
de către Stiles Giardia lamblia, în onoarea celor 
doi profesori care l-au studiat: Prof. A. Giard din 
Paris şi Dr. F. Lambl din Praga [3]. 

Apare la toate grupele de vârstă, incidenŃa fiind 
mai mare la copii. Boala, numită giardioză, este 
mai frecventă în zonele tropicale, în Ńările în curs 

de dezvoltare, dar se întâlneşte şi în zonele 
temperate. În Ńara noastră ocupă locul al doilea 
ca frecvenŃă după oxiurază. 

Boala afectează omul, dar şi păsările, câinii, 
pisicile şi alte animale. 

Habitat  

Giardia intestinalis se localizează la nivelul 
duodenului şi al porŃiunii superioare a jejunului. 

Morfologie 

Giardia intestinalis se prezintă sub două forme: 
de trofozoit şi de chist. 

Trofozoitul (forma vegetativă): este piriform, 
de aproximativ 10-20 µm lungime şi 6-15 µm 
lăŃime. Privit din faŃă, parazitul are forma unei 
jumătăŃi de pară, iar din profil are formă de 
lingură (faŃa dorsală este bombată, iar cea 
ventrală jumătate plană, jumătate concavă). Pe 
faŃa ventrală prezintă un disc adeziv, ovoid prin 
care parazitul se fixează de mucoasa duodenală. 
FaŃa dorsală prezintă o zonă care serveşte la 
difuziunea nutrienŃilor. Corpul parazitului 
prezintă o dublă simetrie, toate organele 
trofozoitului fiind simetrice, prezentînd: 2 nuclei, 
4 perechi blefaroplaşti şi 4 perechi de flageli: 
recurenŃi, anteriori, laterali şi ventrali. Flagelii 
asigură parazitului o mare mobilitate care 
încetează în condiŃii nefavorabile de mediu [1]. 

Trofozoitul este responsabil de colonizarea 
organismelor umane, multiplicându-se în intestin 
prin fisiune binară. Când întâlneşte condiŃii de 
mediu nefavorabile, trofozoiŃii se transformă în 
chisturi, mai rezistente. Este sensibil la pH-ul 
acid al sucului gastric. 
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Chistul este ovalar, având 9-14 µm lungime şi 6-
10 µm lăŃime. Prezintă o membrană externă fină, 
4 nuclei cu dispoziŃie variabilă şi resturi flagelare 
dispuse în axul chistului în forma literei S. 
Nucleii pot fi dispuşi toŃi la un pol al celulei sau 
în perechi la cei doi poli [4]. 

Preferă condiŃii de mediu umed. Chisturile sunt 
responsabile de contaminarea umană, în acest 
sens fiind suficiente mai puŃin de 10 chisturi [1]. 

 

 
 
 
Contaminarea umană 

Rezervorul de infecŃie este omul bolnav sau 
purtător sănătos care elimină chisturi prin 
materiile fecale. Modalitatea cea mai frecventă 
de transmitere a chisturilor este prin apă. 
Chisturile rămân viabile în apă până la trei luni 
de zile [5]. 

Contaminarea hidrică este probabil principala 
modalitate de transmitere a bolii. Epidemiile de 
giardioză au apărut datorită tratării inadecvate a 
apei din sistemele urbane sau când apa a fost 
contaminată cu deversările din canalizări. 
Bazinele de înot, fântânile arteziene şi lacurile 
din parcuri pot reprezenta surse de infecŃie. 
Boala apare şi în comunităŃile care folosesc apa 
din râuri şi lacuri ca sursă de apă potabilă. 

Turiştii care connsumă apă din râuri fără a o 
fierbe sau filtra prezintă de asemenea riscul 
contactării bolii. 

Transmiterea de la o persoană la alta este mai 
rară şi se face prin mâini murdare şi apare în 
colectivităŃi cu nivel igienic scăzut (centre de 
plasament, colectivităŃi de copii). S-au semnalat 
de asemenea cazuri la homosexuali [6]. 

Transmiterea prin alimente contaminate cu 
chisturi (legume din grădini îngrăşate cu dejecŃii 
umane) este ocazională. 

Ciclu biologic 

Chisturile ajung în organismul uman pe cale 
hidrică, mâini murdare sau prin consumul de 
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legume contaminate. Sub acŃiunea sucului gastric 
începe dechistarea care se finalizează în duoden. 
Fiecare chist formează doi trofozoiŃi. TrofozoiŃii 
se localizează la suprafaŃa mucoasei duodeno-
jejunale şi au două posibilităŃi evolutive: fie se 
divid prin fisiune binară la fiecare 5 ore, fie se 
transformă în chisturi. Chisturile parcurg pasiv 
intestinul şi se elimină prin materiile fecale.  

Chisturile se elimină în cantitate mare (20.000/g 
de materii fecale) şi sunt infecŃioase în momentul 
emisiei, ceea ce explică contagiozitatea mare a 
bolii. Eliminarea chisturilor este intermitentă 
datorită faptului că închistarea se produce 
discontinuu. 

Patogenia depinde de virulenŃa tulpinii, de 
numărul paraziŃilor ingeraŃi şi de răspunsul imun 
al gazdei. ParaziŃii se ataşează de mucoasa 
duodeno-jejunală, produc lezarea “marginii în 
perie” a enterocitului, modificând capacitatea 
absorbantă a celulelor şi consumând substanŃele 
nutritive absorbite [1]. 

Rezultatul este apariŃia unui proces inflamator 
intens de duodenojejunită. Pot să apară 
manifestări de colecistită, eterită, enterocolită, 
manifestări hepatobiliare.  

În cazul unor infestaŃii masive, se formează o 
“perdea de paraziŃi” care acoperă mucoasa 
intestinală, ducând la malabsorbŃie. La copii apar 
tulburări nervoase şi manifestări alergice. 

EvoluŃie clinică 

InfecŃia cu Giardia intestinalis poate evolua 
asimptomatic (purtători sănătoşi), ca un sindrom 
diareic acut autolimitant sau ca un sindrom 

diareic cronic, asociat cu malabsorbŃie şi scădere 
în greutate [7].  

Giardioza evoluează diferit la copii faŃă de adulŃi. 

La adulŃi debutul este insidios, scaunele sunt 
păstoase rar diareice, însoŃite de dureri 
abdominale difuze postprandiale şi de greŃuri. 
Pot prezenta manifestări de duodenită [1].  

La copii debutul este brusc, cu tulburări 
intestinale accentuate, scaune semilichide, 
însoŃite de iritabilitate şi anorexie. În evoluŃie pot 
apărea malabsorbŃia intestinală şi deficite de 
creştere. 

Profilaxia presupune: 

� Măsuri de combatere a rezervorului de 
infecŃie prin depistarea bolnavilor şi a 
purtătorilor sănătoşi prin examene 
coproparazitologice repetate (datorită existenŃei 
perioadelor negative în eliminarea chisturilor) şi  
tratarea corectă şi completă urmată de control 
postterapeutic.  

� Măsuri îndreptate împotriva modului de 
răspândire a bolii 

- DezinfecŃia apei (purificarea prin fierbere sau 
filtrare) 

- Consumul de către turişti a apei îmbuteliate 

- Prevenirea contaminării solului şi a alimentelor 
cu dejecŃii umane infectate  

- Consumul de alimente gătite 

- Igiena individuală şi generală în colectivităŃi. 
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