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SCHEMA STUDIERII BOLILOR PARAZITARE 

1.Definiția bolii; 

2.Caracteristica parazitului; 

3.Evoluția parazitului; 

4.Epizootologia bolii; 

5.Patogeneza bolii; 

6.Semnele clinice; 

7.Tabloul morfopatologic; 

8.Diagnosticul bolii; 

9.Tratamentul bolii; 

10.Profilaxia bolii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCERE 

1. Definiția și conținutul parazitologiei. 

2. Legătura parazitologiei cu alte obiecte. 

3. Scurt istoric despre parazitologie. 

 

1.Definiția și conținutul parazitologiei 

1. În dependență de modul de alimentație toate organismele vii se impart în două  

grupe mari: 

• Autotrofi  –  organismele care sintetizează hrana din substanțe neorganice. 

• Heterotrofi  –  organismele care se hrănesc cu substanțe sintetizate de 

autotrofi. 

Heterotrofii la rîndul lor se impart în: 

• Saprofiți  – care se hrănesc cu produsele descompuse a țesuturilor moarte. 

• Răpitori  –  care mai întîi își omoară prada, apoi o folosesc ca hrană. 

• Paraziți  (”para” –  aproape și ”zitos” –  mîncare) – care trăiesc pe seama 

altuia, se hrănesc din contul lor aducîndu-i daune. 

Organismul gazdei , în cele mai dese cazuri , este parazitat de mai mulți paraziți, în 

aceste cazuri vorbim despre – parazitocionză (comunitatea paraziților de organism 

sau într-un organ aparte) 

 Forma de viață parazitară o pot duce animalele – zooparaziți și plantele 

fitoparaziți. 

 Parazitologia – provine de la cuvintele grecești ”parazitos ” – parazit și ”logos” 

– știință. 

 Este știința care studiază paraziții, bolile provoacate de ei și metodele de 

combatere a lor. 

Deosebim:  

• Parazitologia veterinară; 

• Parazitologia medicinală; 

• Parazitologia agronomă; 



• Parazitologia generală; 

În general, parazitologia veterinară se ocupă cu difuzarea bolilor parazitare, 

pierderile economice, epizootologia bolilor parazitare, patogeneza, semnele chimice, 

schimbările anatomo – topografice, diagnosticul, terapia și profilaxia bolilor 

parazitare ale animalelor. 

 

SISTEMATIZAREA ȘI NOMENCULATURA PARAZIȚILOR 

În prezent denumirea bolilor parazitare sunt unificate și poartă aceleaș 

denumiri în toate țările cu unele înclinări lingvistice. În 1928 Constantin Ivan 

Screabin, împreună cu Șuliț au propus ca la rădăcina denumirii de gen să se adauge 

sufixele oz- sau ez- (genufascicola – boala fascioloză). 

Agenții bolilor parazitare sunt reprezentanți a cinci tipuri și zece clase: 

• Tipul platheminthes include: 

• Clasa Trematoda; 

• Clasa Monogemia; 

• Clasa Cestoda; 

• Tipul acanthocephalies include: 

• Clasa Acanthocephala; 

• Tipul nemathelmnithes include: 

• Clasa Nemathoda; 

• Tipul artropoda include: 

• Clasa Artropoda; 

• Clasa Insecta; 

• Tipul protozoa include:  

• Clasa Sporozova; 

• Clasa Masticofora; 

• Clasa Ciliata; 



 

2. Parazitologia are legătură cu: anatomia, farmacologia, morfopatologia, 

însămînțarea artificială, chirurgia etc. 

 

3. Paraziții sunt cunoscuți încă din antichitate, care aduceau daune oamenilor și 

animalelor. Paraziții au fost descriși de către Hipocrat (anii 460–375 î.e.n.), Aristotel 

(384–322 î.e.n.), Varrona (anii 116–27 î.e.n.). odată cu descoperirea microscopului de 

către Levenguc (1632–1723) biologia a început să se dezvolte mai intens. 

Parazitologia ca știință s-a format în secolul XIX , din momentul acesta a 

început să se studieze ciclul de dezvoltare a paraziților. 

Prima catedră de parazitologie a fost deschisă către Screabin Constantin 

Ivanovici (1878–1972) în Novocercasc – 1917 în 1919 în București. 

• Pavlovschi a studiat parazitologia general; 

• Iachimov a pus baza dezvoltării parazitologiei; 

• Dogheli a pus baza dezvoltării parazitologiei ecologice; 

Principalul scop al parazitologiei veterinare este: diagnosticul, tratarea și 

profilaxia bolilor parazitare înregistrate în Moldova. 

 

II. DATE GENERALE DESPRE PARAZITOLOGIE 

1. Relațiile reciproce ale organismelor în natură; 

2. Localizarea paraziților în organismul animal; 

3. Clasificarea și gazdele paraziților; 

4. Modalitatea de excitare a agresiunii parazitare (Patogeneza); 

 

1.Toate animalele și plantele care se află pe pămînt se găsesc în relații de 

depindere de mediul înconjurător la care s-au adoptat în procesul evoluției. În 

rezultatul acesta organismele au format diferite relații reciproc biologice:  

 Relații prietenești; 

 Relații dușmănoase; 

 Relații indiferente. 



Relațiile prietenești pot fi: 

1) Relații reciproce – cînd ambele organisme aduc folos unul altuia  (infuzorii 

din rumen). 

2) Relații unilaterale – se caracterizează prin aceea că un organism își trage 

folos lui, dar nu aduce daune altui organism. Relațiile unilaterale au 

următoarele forme:  

1. staniște – cînd un organism folosește alt organism ca adăpost vremelnic; 

2. comensalism – cînd un organism folosește rămășițele de hrană a altui 

organism, dar daune nu-i aduce; 

Relațiile dușmănoase – cînd ambele organisme își aduc pagube reciproc. În aceste 

relații omoară dobînda. În majoritatea cazurilor parazitul este mai slab ca gazda de 

aceea animalul nu piere dar se imbolnăvește. Parazitul folosește gazda pentru a se 

hrăni (uneori toată viața) pentru a se înmulți și pentru a trăi. 

În natură se înregistrează superparazitizm – cînd un parazit parazitează pe organismul 

altui parazit (păduchii pe muscă) și pseudoparazitism – cînd un organism ocazițional 

nimerește în organismul animalului (în alt organism) – (rîmele în intestin).  

1. Paraziții, în procesul evoluției, s-au adaptat să viețuiască în toate organele și 

țesuturile animalelor, însă de obicei paraziții au locurile lor preferate de parazitare. 

Uneori se înregistrează și parazitare anormală. În aceste cazuri paraziții repede pier, 

deoarece nu sunt condiții optimale de trai. Unii paraziți în procesul de dezvoltare 

parazitează în diferite organe a unuia și aceluiași organism. De aceea se poate de 

vorbit de localizare staționară, vremelnică, tranzită. La un animal concomitent pot 

parazita 1-10 paraziți diferiți. 

 

2. Paraziiții se clasifică: 

După tipul de parazitare 

• Paraziții vremelnici – trăiesc și se înmulțesc în mediul înconjurător, dar pe 

animal nimeresc numai pentru a se hrăni; 

• Paraziți staționari – se află în interiorul sau exteriorul animalului un timp 

îndelungat, uneori toată viața (helminți, fascicolele). Ei se impart în: 

1) Paraziți permanenți – care tot timpul se află în gazdă de la naștere pînă la moarte 

(căpușele de rîie); 

2) Paraziți periodici – care la unele faze de dezvoltare duc un mod de viață parazitar 

dar la altele nu (volifartioza) 



După stadia de dezvoltare 

• Paraziți imago – sînt paraziții care provoacă boala în stadiul matur; 

• Paraziți larvali – care produc boala în stadiul larval (echinococoza); 

După localizare 

• Endoparaziți – care se află în interiorul organismului; 

• Ectoparaziți – care se află pe suprafața corporală;  

După gazdele paraziților 

Se numește gazdă organismului în care sau pe care se află permanent sau 

vremelnic parazitul unde se hrănește pe baza gazdei. 

În evoluția lor paraziții pot folosi o gazdă (paraziți monogăzdași) sau două 

gazde (paraziți poligăzdași). 

• Gazda definitivă – este organismul în care trăiește, se dezvoltă și se înmulțește 

parazitul; 

• Gazda intermediară – este organismul în care trăiește și se dezvoltă fazele 

larvale ale parazitului; 

• Gazda suplimentară – este organismul în care se dezvoltă ultima stadia larvală. 

• Gazda strict obligatorie – este organismul care acordă parazitului condiții 

optimale pînă la faza matură; 

• Gazda facultativă – este organismul în care parazitul nu se dezvoltă pe deplin și 

nu ajunge la faza matură; 

• Gazda de rezervă. 

 

3. 1. Acțiunea mecanică – paraziții aflînduse în diferite organe și țesuturi, 

mechanic acționează cu ajutorul dinților, cîrligelelor, cililor și ventuzelor; 

2. Acțiunea alergică – paraziții au capacitatea de a sensibiliza organizmul 

și de a schimba capacitatea de reactivitate a organizmului. Importanța în acest process 

o au produsele descompunerii apărute în urma necrozei tisulare, peirii larvelor și 

produselor metabolice a paraziților. În așa caz apare hipersensibilitatea 

organismului numită alergie. 



3. Acțiunea inoculatoare – mulți paraziți au capacitatea de a inocua microbe, viruși 

în țesuturi și organe ca urmare pot apărea boli infecțioase; 

4. Acțiune spoleotoare sau trofică – paraziții pentru dezvoltarea lor folosesc 

substanțe hrănitoare din organismul gazdei (limfă, singe, vitamine, substanțe 

minerale, celule etc.); 

5. Acțiune toxică – paraziții aflîndu-se în organism elimină o cantitate mare de 

produse metabolice, care pătrund în limfă și singe și atacă sistemul nervos central. 

 

 

III. DATE GENERALE DESPRE BOLI PARAZITARE 

1. Noțiuni de boli parazitare; 

2. Epizootologia bolilor parazitare; 

3. Sursele și căile de molipsire a animalelor de boli parazitare; 

4. Indicii invaziei; 

5. Studiul lui Pavlovschi despre focalitatea naturală a bolilor transmisive; 

 

1. Bolile, agenții cărora sunt de origine animală (helminți, insect, acarieni și 

protozoare) se numesc boli parazitare. 

Pentru apariția bolilor parazitare este nevoie de ”un lanț” alcătuit din:  

• Animale sensibile; 

• Virulența agentului etiologic; 

• Condițiile mediului înconjurător; 

    Pentru apariția bolilor parazitare este nevoie de patogenitate (capacitatea 

parazitului de a provoca boala în gazda unde el parazitează) și virulență (gradul de 

patogenitate).  

În independență de interacțiunea gazdei cu parazitul, blile parazitare pot alungi: 

• Clinic; 

• Subclinic; 

• Latent; 



 Uneori gazda poate fi ca purtător de parazit sau se poate elibera complet de parazit. 

2. Sub epizootologia bolilor parazitare se subînțelege: 

1) Cauzele apariției bolii parazitare; 

2) Căile de răspîndire a bolii; 

3) Dezvoltarea și dispariția acestei boli; 

Răspîndirea bolilor parazitare depinde de condițiile mediului ambient 

(climatul, caracterul solului și a apei, pășunelui etc.) vîrstă, sexul, specia de animale 

domestic, prezența animalelor sălbatice și contactul lor cu cele domestice, de 

condițiile de întreținere, hrănire și de sistemul de creștere. 

Unele boli parazitare se înregistrează aproape în toate locurile (cocidioza – la pui), 

altele în multe raioane și județe (fascioloza – la bovine), iar alte boli sînt sporadice 

(trichineloza – la suine). La răspîndirea și manifestarea clinică a bolilor parazitare 

influențează anotimpurile omului. 

3. Sursele de agenți parazitari în natură sunt animalele și oamenii bolnavi 

care elimină în mediu înconjurătour ouă, larve sau paraziți adulți. 

În organismul gazdei parazițiipătrund: 

• Pasiv; 

• Activ. 

CĂILE DE PĂTRUNDERE A PARAZIȚILOR ÎN ORGANISMUL ANIMAL 

• Calea alimentară (cea mai răspîndită cale de molipsire); 

• Prin contact (rîia); 

• Calea percutană (larvele de hipodermoză active pătrund prin pielea 

animalului); 

• Prin căile nazale (estroza) și ocular (teleazioza); 

• Calea trans-placentară (prenatală) – cînd paraziții pătrund din organismul 

matern în corpul fătului (neoascaridoza vițeilor și toxascaridoza); 

• Calea transmisibilă (insectele hematofage pot transmite larve de paraziți, dar 

acarienii transmit organisme unicelulare); 

4. Gradul de molipsire de boli parazitare se exprimă prin doi indici: 



• Extensivitatea invaziei – este raportul dintre numărul de animale bolnave la 

numărul total de animale de aceeași specie; 

• Intensivitatea invaziei – este numărul de paraziți depistați într-un organism 

sau un organ aparte; 

Acești doi indici nu dau posibilitatea de a controla eficacitatea măsurărilor 

curative profilactica împotriva bolilor parazitare. 

5. Focalitatea naturală este caracteristică pentru: 

• Bolile bacteriene; 

• Bolile virotice; 

• Bolile parazitare; 

Focalitatea naturală – după Pavlovschi a bolilor transmisive este un 

fenomen unde agentul etiologic, vectorii (transmițătorii) și animalele în 

perioada schimbării de generații nelimitată există în condiții natural în 

componența diferitor biocenoze și nu depinde de voința omului. 

Esența focalității natural constă în aceea că în natură din vremuri 

străvechi există boli la animalele sălbatice agenții cărora se păstrează în 

condiții naturale. Localitatea unde evoluționează aceste boli e numită focar 

natural. 

Deosebim următoarele boli cu focalitate naturală: 

• Strict transmisibile – sînt bolile transmise prin vectori 

specifici de le un animal la altul (piroplazmidozele – sînt 

transmise numai de acarieni). 

• Facultativ-transmisibile – sînt bolile transmise prin vectori 

specifici precum și prin apă, furaje, sol (antraxul – boală 

infecțioaseă).  

Focar sinantropic (provine de la cuvîntul grecesc ”sin” – aproape, împreună; și 

”anthropos” – om) – este un teritoriu unde transmițătorii de agenți patogeni sunt 

animalele domestice și unele animale sălbatice , existența cărora este legată de om. 

După Pavlovschi circularea agenților etiologici în natură urmează după 

următoarea schemă: 

• Animalele sălbatice bolnave sau care au fost bolnave; 



• Vectorii (transmițătorii); 

• Animalele sănătoase receptive. 

 

 

PRINCIPIILE GENERALE DE PLANIFICARE A MĂSURILOR PENTRU 

COMBATEREA BOLILOR PARAZITARE 

1. Măsurile organizatorice; 

2. Măsurile profilactice generale; 

3. Măsurile profilactice speciale; 

4. Studiul lui Skreabin despre eradicarea (nimicirea) paraziților; 

 

1. Măsurile organizatorice împotriva bolilor parazitare au o importanță mare și 

include următoarele zvenouri: 

1.Planificarea măsurilor antiparazitare – care se fac în fiecare an și pentru aceasta e 

necesar de cunoscut răspîndirea bolilor parazitare în gospodărie, raion, republică; 

2.Evidența îndeplinirii măsurilor plănuite – îndeplinirea actelor de dehelmentizare; 

3.Carantinizarea animalelor cu scop profilactic – animalele nou venite în gospodării 

se carantinează în decurs de 30 zile. În acest timp animalele și păsările sunt supuse 

cercetărilor și de laborator; 

 Dacă au fost depistate ouă, larve sau paraziți adulți, toate aceste animale și 

păsări se dehelmentizează. 

4.Întreținerea animalelor de la complexele industrial într-un regim închis – zona de 

producer și zoma gospodărească. 

5.Ziua sanitară. 

6.Propagarea cunoștințelor din domeniul parazitologiu în rîndurile îngrijitorilor de 

animale. 

2. Către măsurile profilactice generale care joacă un rol important în combaterea 

bolilor parazitare fac parte: 

1. Respectarea condițiilor igienice de întreținere, hrănire și adăpare a 

animalelor; 



2. Întreținerea izolată a tineretului; 

3. Dezinfectarea dejecțiilor (biotermie cu t=70*); 

4. Utilizarea și nimicirea cadavrelor și organelor afectate (se ard, se 

îngroapă, se aruncă în gropi biotermice, sau se face făină de carne și 

oase); 

5. Schimbul e pășune; 

6. Întreținerea animalelor în lagărele de vară; 

7. Întreținerea păsărilor, iepurilor în cuști de fier. 

3. Către măsurile antiparazitare speciale fac parte: 

1. Clasificarea situației parazitare – sub noțiune de situație parazitară se 

subînțelege indicia calitativi și cantitativi a invaziei și căile ei de circulare. 

Situația parazitară des se schimbă în urma efectuării măsurilor 

antiparazitare și condițiilor natural. Ea se clarifică de 2 ori pe an cu 

ajutorul controlului diagnostic (în viațî sau după moartea animalului, 

cercetărilor de laborator, evidenței datelor statistice despre 

îmbolnăvirea și moartea animalelor); 

 

2. Controlul parazitologic a apei solului și pășunelui – se face cu scopul 

determinării situației parazitare în prezent și viitor (dacă se depistează ouă, 

larve de paraziți atunci se interzice folosirea acestor pășune și apei de băut); 

3. Chimio profilaxia bolilor parazitare – folosirea preparatelor chimice. 

4. Dezinvazia obiectelor din mediul înconjurător și a încăperilor – dezinvazia 

– este nimicirea ouălor, larvelor, ouăciștilor și a paraziților din mediu 

înconjurător folosind metode fizice, chimice, biologice. 

 Deosebim: 

• Dezinvazie curentă – care se îndeplinește după eliberarea 

încăperii și după prelucrarea antiparazitară. 

• Dezinvazie profilactică – care se petrece primăvara și 

toamna. 

• Dezinvazia finală – care se efectuează după însănătoșirea 

animalelor de vre-o boală parazitară concută. 



 

4.Skreabin analizînd situația în parazitologie a observant că măsurile pentru 

combaterea paraziților sunt orientate în două direcții: 

1)Nimicirea paraziților. 

2)Crearea condițiilor care ar preveni contaminarea animalelor. 

Reieșind această concepție el a propus ca toate măsurile orientate spre nimicirea 

totală a helmințelor să fie numită eradicare (nimicire, devastare). 

  Deosebim: 

• Eradicare totală; 

• Eradicare parțială; 

 Eradicarea totală – urmărește lichidarea agenților parazitare pe un continent 

sau chear glob. 

 Eradicarea parțială – este lichidarea agenților parazitari într-un raion, 

gospodării sau pe toată Moldova. 

 Eradicarea de paraziți este o curățire radicală de helminți, protozoare 

patogene, insect și acarieni într-o gospodărie, regiune, Republică, acționînd asupra 

tuturor fazelor de dezvoltare a paraziților cum în mediul extern așa și în organismul 

afecat folosind în acest scop substanțe chimice, acțiuni mecanice, fizice și biologice. 

 

 

DATE GENERALE DESPRE HELMINȚI ȘI BOLILE PRODUSE DE EI 

1. Conținutul și volumul helmintologiei veterinare. 

2. Clasificarea epizootologică a helminților. 

3. Patogeneza și imunitatea în caz de helmintoze. 

 

1. Helmintologia este știința care studiază helminții și bolile provocate de 

ei. 

Termenul de ”helmintoz” a fost introdus de Hipocrat în sec. IV î.e.n. 

Helmintologia ca științăse împarte în: 



• Helmintologie veterinară; 

• Helmintologie agronomă; 

• Helmintologie generală; 

• Helmintologie medicinală; 

 Helmintologia veterinară studiază helminții care parazitează la animalele 

domestic, bolile provocate de ei se elaborează măsuri împotriva lor. 

Bolile provocate de helminți se numesc helmintoze. 

Helmintozele aduc pagube economice în sectorul zootehnic și acolo unde se 

înregistrează helmintoze, gospodăriile pierd de la 15-35% din producție (carne, lînă, 

ouă, lapte). 

2. Skreabin și Șuliț sistematizînd helmintozele după principiul 

epizootologic și biologic a agenților parazitare au împărțit helmintozele 

în două grupe: 

• Heohelmintoze 

• Biohelmintoze 

Agenții heohelmintozelor în evoluția lor nu folosesc gazdă intermediară. Animalele 

de heohelmintoze se molipsesc pe cale alimentară și prin pătrunderea activă a larvelor 

prin pielea nelizată. Lanțul epizootologic în caz de heohelmintoze conține: 

• Stăpînul (gazda); 

• Elementele naturii moarte (solul, dijecțiile, apa, instrumentele de 

ingrijire); 

• Agentul (ouăle, larvele, sau helmintul). 

Agenții biohelmintozelor în evoluția lor folosesc cîteva gazde (gazda intermediară, 

uneori adăugătoare și difinitivă). Animalele se molipsesc de biohelmintoze pe cale 

alimentară îngerînd gazdele intermediare sau suplimentare (adăugătoare) care conțin 

larve. Lanțul epizootologic în caz de biohelmintoze conține: 

• Gazda definitivă și intermediară (uneori adăugătoare). 

• Agentul patogen. 

3. Gazdele și helminți care parazitează în organizmul animal permanent se 

găsesc în relații antagoniste. În rezultatul interacțiunii lor se schimbă 



proprietățile biologice și vitale a fiecăruia dintre ei. Pătrunzînd în 

organismul animaluui helminții acționează: 

1) Mecanic; 

2) Alergic; 

3) Inoculator; 

4) Toxic; 

5) Trofic; 

 Imunitetul este un proces biologic schimbător care se dezvoltă în urma 

interacțiunii organismului gazdă cu helminții. 

 La formarea imunitetului în caz de helmintoze participă: 

1) Mecanismele specific de apărare (anticorpii). 

2) Mecanismele nespecifice de aprare (barierul peretelui intestional, 

barierul placentar, ficatul, ganglionii limfatici). 

3) Reacțiile alergice a țesuturilor care sunt urmate de o proliferare 

abundentă și formarea capsului în jurul parazitului. 

 Capacitatea de a elabora imunitetul în caz de helmintoze este strîns legată de 

starea general a organizmului (condițiile bune de întreținere și alimentarea calitativă a 

animalelor). În comparație cu imunitetul apărut în caz de boli infecțioase și 

protozooze imunitetul în caz de helmintoze are următoarele deosebiri: 

• Este de scurtă durată 

• Imunitatea este nesterilă 

Însă la molipsire repetată de helmintoze la animale poate apărea un imunitet stabil.  

 Deosebim în caz de helmintoze: 

• Imunitet natural; 

• Imunitet dobîndit; 

• Imunitet de vîrstă. 

 

DIAGNOZA HELMINTOZELOR 

1. Diagnosticul helmintozelor în viață. 



2. Diagnosticul helmintozelor postmortem (după moartea animalului).  

 

1. Înainte de a petrece vreo măsură curativ-profilactică împotriva anumitor 

helmintoze la animale e necesar de stabilit la timp și corect diagnosticul 

bolii. Înafară de aceasta trebuie de  dediferențiat bolile parazitare de cele 

infecțioase. 

 Diagnoza helmintozelor în viață se stabilește pe: 

• Baza datelor de laborator. 

• Datele dehelmentizării diagnostic. 

• Rezultatele cercetării gazdelor intermediare. 

• Semnele clinice. 

• Datele epizootologice. 

• Reacțile imunologice (rar folosite în practica veterintară). 

Metodele de diagnostic de bază sunt: 

Cercetările de laborator care ne dă posibilitate de a depista agenții helmintozelor 

sau ouăle și larvele în excerții (fecalii, urină), secrete (vilă, lapte), țesitiro (singe, 

mușchi), organe și în punctate. 

• Metode helminto-ovoscopice – care ne dă posibilitatea de a depista în 

excrete, secrete și raclaturi: ouă a multor agenți parazitari. În practica 

veterinară se folosesc așa metode ca a lui M. finlibon, metoda spălării 

repetate și altele. 

• Metode helminto-larvoscopice – sunt folosite pentru depistarea 

larvelor de helminți. 

   În practica veterinară se folosește metoda lui Berman-Orlov, 

metoda lui Voida și altele. 

• Metode helmintoscopice sau macrohelmintoscopice – folosite pentru 

depistarea helmințelor sau fragmentelor de helminți eliminate. 

2. Diagnosticul post mortal al helmintozelor este o metodă mai precisă de 

diagnostic, ea se efectuează în cazul autopsiei cadavrelor și inspecției 

carcaselor animalelor agricole, depistînd helminți și schimbări în organe și 



țesuturi. Cu scopul depistării helminților la diferite faze cu dezvoltare a lor 

Skreabin a introdus în practica veterinară autopsia helmintologică a 

animalelor. În dependență de scopul autopsiei deosebim: 

1) Autopsia helmintologică totală a animalelor. 

2) Autopsia helmintologică a organelor. 

3) Autopsia incompletă. 

Autopsia helmintologică totală ne dă posibilitatea de a duce o evidență cantitativă și 

calitativă a helminților aflați în diferite organe și țesuturi la animale. În practica 

veterinară rar se folosește deoarece e greu de îndeplinit. 

Înainte de autopsie se inspectează învelișul cutanat, se atrage atenția la prezența 

hemoragiilor și proeminențelor. Apoi se scoate pielea și se studiază țesutul subcutanat 

se deschid cavitățile abdominale și toracale după ce se scot organelle pe sisteme și se 

introduce în vase aparte.Aparte se strînge sîngele, se scoate encefalul și măduva 

spinării, se scot ochii și se studiază cavitățile nazale și bucale. Se inspectează 

cavitățile sinoviale ale articularităților și grupelor de mușchi. După ce se deschid 

organelle pe sisteme prin metoda spălării repetate (organele sistemului digestiv, 

ficatul, pulmonii). Studiem sedimentul pe un fon alb sau negru și studierea organelor 

prin presare (organul se presează la comprese special pînă la transparență, apoi se 

inspectează sub lentil sau microscop). 

Autopsia helmintologică a organelor – urmărește determinarea indicilor intensității 

invaziei într-un organ respective (autopsia ficatului dacă presupune fascioloza sau 

alte organe). 

Autopsia incompletă – ne dă posibilitatea de a depista numai paraziți de mărimi 

mari și mijlocii. 

 

 

CARACTERISTICA GENERALĂ A TREMATODELOR 

1. Caracteristica generală a trematodelor. 

2. Fascioloza animalelor. 

 

1. Pentru trematode este caracteristic faptul că ele au o formă de frunză. 



 Dimensiunea lor ajunge de la 1 mm – 5 cm; 7 cm. Corpul lor este turtit, în partea 

dorsoventrală acoperit cu o cuticulă sub care se află un strat muscular care împreună 

cu cuticula formează un ”sac” în care sunt situate organelle interne. 

 Organele de fixare la trematode sunt reprezentate de: 

• Ventuza bucală 

• Ventuza abdominală 

• Cilii situați pe cuticulă 

 Sistemul digestiv este reprezentat de: 

• Orificiul bucal – situat la pendul ventuzei bucale; 

• Faringe; 

• Esofag; 

• Două anse intestinale – care se termină orb. 

Din cauza lipsei orificiului anal resturile nedigerabile se elimină prin cavitatea 

bucală. 

Sistemul nervos include niște noduli aflați lîngă faringe de la care pornesc ramificări 

pe tot corpul. 

Sistemul excretor este format dintr-un sistem de canale care se deschid în partea 

posterioară a trematodei. 

Sistemul genital: majoritatea trematodelor sunt hermafrodiți. 

  Aparatul genital masculin e reprezentat prin două testicule de la care 

pornesc canale diferente unite între ele numite ”bursa sexuală” care se termină prin 

organul copulator numit ”țîrus”. 

  Organele sexuale femenine includ: 

• Ovarul; 

• Oviductul; 

• Ootipul; 

• Corpii galbeni; 

• Corpusculii lui Melis; 



• Canalele Laurev; 

• Uterul. 

Uterul se termină printr-o deschizătură sexuală. În ootipare are loc fecundarea și 

formarea ouălor. 

Organismele sexuale masculine și femenine sînt situate aproape și se deschid pe 

partea centrală a corpului lîngă ventuza abdominală. 

  Toate trematodele sînt biohelminți și endoparaziți. 

 

2. Fasciloza 

1.Definiție: 

Fascioloza este o trematodoză provocată de trematoda ”Fascicola hepatică” și 

”fascicola gigantică” care parazitează în căile biliare a ficatului mai rar în plămîni, 

cord, ganglioni limfatici și pancreas. 

2.Caracteristica parazitului (agentului patogen): 

 fascicola hepatică (fascicola obișnuită) este o trematodă, de o culoare 

cărămizie cu o nuanță verzuie, cu lungimea de la 2-3 cm, iar lățimea pînă la un 

cm. Pe cuticulă se află ghimpișori. Ventuza bucală și abdominală este slab 

dezvoltată. 

 fascicola gigantică are o formă mai alungită și dimensiunea de la 5-7 cm. În 

Moldova nu se înregistrează. Ouăle de fascicole au o formă ovală,simetrică de 

o culoare galbenă-aurie cu un căpăcel la unul din poli. 

3. Evoluția parazitului :  

Fascicolele sînt biohelminți. În evoluția lor, fascicolele folosesc 2 gazde: 

• Gazda difinitivă (diferite specii de animale, inclusiv și 

omul) 

• Gazda intermediară (melcii acvatici). 

 Fascicolele mature depun ouă în locul de parazitare a lor, care sînt eliminate în 

mediul înconjurător împreună cu fecaliile. Pentru dezvoltarea ulterioară ouăle trebuie 

să nimerească în apă. Nimerind în condiții otimale de dezvoltare în ou se formează 

rima fază larvală numită miracidiu (2-3 săptămîni), care părăsește oul și activ 

pătrunde în corpul melcilor acvatici (dacă nu ăsește gazdă intermediară în decurs de 



2-3 zile – piere). În organizmul gazdei intermediare meracidiul se transformă în 

sporcist, redii și cercarii (2-3 luni). Cercariile părăsesc gazda intermediară, plutesc în 

apă, sau se fixează de iarbă, își pierd ”codița”, se încistează și se transformă în 

adolescarii – faza de infectare pentru gazda definitivă. 

Animalele se molipsesc pe cale alimentară folosind odată cu apa și hrana 

adolescariile. În intestin cista se digeră și adolescariile cu sîngele nimeresc în căile 

biliare a ficatului, unde peste 3-4 luni se transformă în fascicole mature, trăiesc în 

organismul animalului de la 3-5 luni. 

4.Epizootologia bolii : 

În Moldova se înregistrează numai ”fascicola hepatică” (obișnuită). Principala sursă 

de invazie reprezintă animalele bolnavi și cele purtătoare de fascicole. Factorii de 

transmitere a bolii sînt: apa și nutrețul invadat de adolescarii: verile ploioase 

contribuie la mărirea numărului de melci acvatici care pot supravețui pe pășuni 

mlăștinoase, lacuri puțin adînci, pîrîiașe, urmele animalelor. O parte din melcii 

acvatici iernează și primăvara creează focare noi de invazie. Primele cazuri de bolă se 

înregistrează spre sfîrșitul verii, toamna, iar boala în masă se manifestă 

iarna.Meracidiul este cel mai sensibil din toate fazele de dezvoltare, iar adolescarii 

este cel mai rezistent. 

5.Patogeneza: 

 Fascicolii acționează: 

• Mecanic; 

• Inoculator; 

• Alergic; 

• Toxic; 

• Trofic. 

 În perioada migrării formelor tinere de fascicole are loc traumarea parenchimei 

ficatului și altor organe urmate de hemoragii interne.Fascicolele mature pot optura 

căile biliare provocînd un icter mecanic. Se dereglează funcția ficatului. Căile biliare 

a ficatului se dilată, iar pereții se îngroașă și deseori se petrifică. Apare ciroza 

ficatului. 

6.Semnele clinice : 

Perioada de incubare decurge de la 5-6 săptămîni după molipsire apoi apar primele 

simptome clinice.  



La ovine și caprine boala poate să decurgă acut sau cronic. La bovine decurge cronic. 

Forma acută a bolii apare în perioada migrării a fascicolelor tinere în organismul 

animal și se manifestă prin: 

• Febră 

• Dereglarea apetitului 

• Diareee urmată de coprostaze 

• Anemie progresivă 

• Slăbirea animalului 

Forma cronică se caracterizează prin: 

• Dereglarea apetitului  

• Dureri în regiunea ficatului 

• Anemia sau icterul mucoaselor vizibile 

• Edemul pleoapelor 

• Apariția edemelor în spațiul submandibular, în regiunea 

cutiei toracice și părții ventral a abdomenului. 

• Se pot înregistra avorturi 

• Atonia prestomacelor 

• Scăderea productivității de lapte 

jlhgjlhjlhjgfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhgffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

7.Tabloul morfopatologic: 

În cazurile acute ale bolii ficatul este mărit în volum, hemoragic, pe suprafața lui se 

observă hemoragii și pelicule de fibrină. În cavitatea abdomenală deseori depistăm un 

transudathemoragic în care plutesc fascicole tinere, mucoasele palide. 

În cazurile cronice ficatul are o consistență tare, căile biliare dilatate, pereții 

petrificați. La secțiune se aude un sunet specific, ceroza ficatului. 

8.Diagnosticul: 



În viața animalului se stabilește pe baza cercetării de laborator al fecaliilor după 

metoda lui Finliborn și spălării repetate și depistarea de fascicole, pe baza semnelor 

clinice, datelor apizootologice și pe baza autopsiei cadavrelor și depistarea 

fascicolelor în căile biliare. 

9.Tratamentul: 

  1. Helnizol – în formă de suspensie oer os. 

  2. Molbendazol– suspensie per os. 

  3. Valbazen – suspensie per os. 

  4. Rombendazol – în formă de capsule – oral 

  5. Ovizol 300 – capsule per os 

  6. Rolenol – soluție subcutan 

  7. Albendazol – suspensie per os 

  8. Romavermectin B1 plus – subcutan 

  9. Evomec plus – subcutan 

  10. Fazinex – suspensie per os 

  11. Dertil ”O” (pentru ovine) – tablete 

  12. Tectin super – subcutan 

  13. Dertil B – pentru ovine 

  14. Politrem  

  15. Sulifen 

  16. Acimidofen 

  17. Brontel 0,25-0,5 ml/kg masă vie 

10.Profilaxia: 

Animalele se dehelmintizează de 2 ori: prima dată în martie, aprilie (nu mai tîrziu de 

10-14 zile pînă la pășunat), și a doua oară în noiembrie-decembrie (după pășunat). 

 

 



PARAMPHISTOMATIDOZELE RUMEGĂTOARELOR. 

DICROCELIOZA.  OPISTORHOZA. ICHINOSTOMATIDOZA 

1. Paramphistomatidozele rumegătoarelor. 

2. Dicrocelioza rumegătoarelor. 

3. Opistorhoza carnivoorelor. 

4. Ichinostomatidoza palmipedelor (rațe și gîște). 

 

1.  1.Definiție: 

Paramphistomatidoza rumegătoareloreste o trematodoză provocată de trematodele 

”paramphistomum ickikawai” și ”liorchois scotae” care parazitează în faza tînără 

în duoden și cheag, iar în formă adultă în rumen. 

2. Caracteristica parazitului: 

Trematoda adultă are lungimea de 5-15mm și în viață are o culoare roșietică și o 

formă conică. Ea se fixează în vilozităție rumenului. Ouăle au o formă ovală și 

culoare surie cu un căpăcel la unul din poli.  

3. Evoluția paraitului: 

Animalele bolnave elimină în mediul exterior odată cu excrementele și ouă de 

paraziți în care se formează meracidiul. Nimerind în condiții optimale de dezvoltare 

meracidiul ecloziționează, care se află în căutarea gazdei intermediare. Activ 

pătrunde în moluștele acvatice unde se transformă în sporocist, redii și cercarii (15-

3 luni). Cercariile părăsesc gazda intermediară și se transformă în adolescarii – faza 

de infectare  pentru gazda definitivă.  

Animalele se molipsesc îngerînd odată cu furajele și apa adolescariilor. Nimerind în 

duoden la animale din adolescarii se transformă în fazele tinere a paramphistomelor, 

pătrund în grosimea mucoasei (alexandra) intestinale sau ale cheagului unde se 

dezvoltă fazele tinere. Apoi ies în lumenul intestinal și al cheagului și încep să se 

miște retrograd (împotriva circulației) din cheag în rumen. Aici (în rumen) se fixează 

de mucoasă și se transformă în paramphistome mature. 

4. Epizootologia bolii: 

Contaminarea animallelor se efectuează din primele zile de pășunat, deoarece 

moluștele acvatice invadate iernează și primăvarea crează focare de invazie. Gazda 

intermediară se poate dezvolta și în apele adînci. Boala apare mai des în zonele cu 

ploi abundente. 



5. Patogeneza: 

  Acțiune: 

• Mecanică 

• Inoculatoare 

• Alergică 

• Trofică 

• Toxică 

6. Semnele clinice:  

Boala decurge acut și cronic.  

 Forma acută: 

Inapetență; 

Slăbire progresivă; 

Animalele preferă decubetul; 

Apare o diaree; 

Edem intramandibular și în regiunea toracală; 

Fecaliile conțin strii de sînge . 

  Forma cronică: 

 Atonia prestomacelor 

 Inapetență 

 Edeme 

7. Tabloul morfopatologic: 

 Forma acută – cadavrele cașectizate (slabe), mucoasa duodenului și cheagului 

sunt inflamate, acoperite cu hemoragii. 

 Forma cronică – atrofia vilozităților rumenului. În rumen prezența 

trematodelor adulte. 

8. Diagnosticul: ca la fascioloză. 

 

9. Tratamentul: ca la fascicoloză. 

10. Profilaxia: ca la fascicoloză. 

 



 2. Dicrocelioza rumegătoarelor 

1. Definiție: Este o trematodoză prvocată de trematoda ”Dicrocelium 

lanceatum”, care parazitează în căile biliare și vizica biliară la mai multe specii 

de animale, însă mai de la rumegătoare. 

 

2. Caracteristica agentului patogen: 

 Trematoda adultă are o lungime de pînă la un cm și lățime de 1,5-2,5mm. Ouăle 

au o formă ovală asimetrică de o culoare cărămizie. 

3. Evoluția parazitului:  

În evoluția sa dicroceliile folosesc 3 gazde, și anume: 

 Gazda definitivă – diferite specii de animale, mai des 

rumegătoare 

 Gazda intermediară – melcii de uscat 

 Gazda suplimentară – furnicile. 

 Animalele bolnave elimină în mediul exterior și ouă de dicrocelii în care este 

deja format meracidiul (care nu ese din ou ca la fascicoloză). Melcii de uscat 

(gastropodele terestre) folosesc aceste ouă și în tubul digestiv a lor din ou ese 

meracidiul care se transformă în sporciste materne sau secundare. Din ele se 

formează cercariile. Din tubul digestiv al melcilor cercariile migrează în organele de 

respirație unde se unesc în gheme de 150-300 exemplare și sunt eliminate în mediul 

exterior. Aceste cercarii sunt ingerate de furnici și în cavit. Abdominală a cărora se 

transformă în metacercarii (1-2 luni) – faza de infectare pentru gazda definitivă. 

Animalele se contaminează folosind odată cu hrana și furnicile invadate de 

metacercarii. Nimerind în intestin la animale metacercariile pătrund pe calea sangvină 

sau limfatică în căile biliare sau vizica biliară unde peste 2,5-3 luni se transformă 

dicrocelii mature. 

4. Epizootologia bolii: Dicrocelioza are o răspîndire mondială. 

Extensivitatea invaziei este mai mare în a doua jumătate a verii și prima 

perioadă a toamnei. Intensivitatea invaziei se mărește odată cu vîrsta 

animalelor. Ouăle de dicrocelii sînt rezistente în mediul exterior. Gastropodele 

(melcii) iernează și primăvara încep să elimine cercarii. Furnicile invadate nu 

sunt în stare să se depărteze de la furnicar mai mult de 2 m. Ele sunt slab 

mobile, avînd cavitatea abdomenală balonată. 

 

5. Patogeneza: 



Acțiunea parazitului Asupra gazdei depinde de intensivitatea invaziei. Parazitul 

acționează:  

Mecanic 

Inoculator 

Toxic 

Trofic 

6. Semnele clinice:  

Apar la animalele în vîrstă după 3 ani. La animalele bolnave se înregistrează 

icterul mucoaselor, dereglarea digestiei, slăbire progresivă și scăderea 

productivității. Apare edem intermandibular (în popor numită ”gușă”). 

 

7. Tabloul morfopatologic: 

Cadavrul cașectizat, ficatul mărit în volum, căile biliare dilatate și inflamate. 

Ele sunt pline cu o masă semilichidă care conține dicrocelii. Vizica biliară 

mărită în volum în care se conțin dicrocelii. 

8. Diagnosticul: ca la fascioloză. 

9. Tratamentul: ca la fascicoloză. 

10. Profilaxia: ca la fascicoloză. 

 

3. Ophistorhoza carnivorelor 

1. Definiție:  

Este o trematodoză provocată din trematoda ”Opisthorchis felineus” care 

parazitează în căile biliare la carnivore, animale de blană și la om inclusiv. 

 

2. Caracteristica parazitului: 

Trematoda adultă are corpul alungit cu lungimea de la 8-13 mm și lățimea pînă la 2 

mm. Ventuzele sunt slab dezvoltate. Ouăle sunt mici, formă ovală, de o culoare 

galben deschisă cu căpăcel la unul dintre poli. 

 

 



3. Evoluția parazitului:În evoluția sa, parazitul folosește 3 gazde: gazda 

definitivă – carnivorele și omul. 

Elimină odată cu excrementele în rezervuarele de apă și ouă în care este deja format 

meracidiul. Meracidiile sunt îngerate de către gazda intermediară. În corpul melcilor 

meracidiul migrează în organele digestive și se transformă în sporcist, redii și 

cercarii. Cercariile părăsesc gazda intermediară și activ pătrund în gazda suplimentară 

unde se transformă în metacercarii – faza de infectare pentru gazda definitivă. 

 Carnivorele și omul se molipsesc folosind peștii invadați de metacercarii. 

Nimerind în intestin peștii se digeră, se eliberează metacercariile care cu sîngele și 

limfa pătrund în căile biliare și ficat, unde peste 3-4 săptămîni se transformă în 

trematode adulte. Parazitează la animale și om de la 4-5 luni. 

4. Epizootologia bolii:  

Factorii de transmitere a bolii servesc peștii slab sărați, necongelați, slab prelucrați 

termic, invadați de metacerarii. Un rol important în răspîndirea bolii îl joacă 

pătrunderea fecaliilor de la oamenii bolnavi în iazuri, rîuri etc. Mai des se 

îmbolnăvesc bucătarii care gustă carnea neprelucrată. 

 

5. Patogeneza:  

Trematodele adulte acționează *mecanic asupra mucoaselor căilor biliare care duce la 

inflamarea lor, dilatarea și dereglarea afluxului bilei. Uneori se poate dezv. Ciroza 

ficatului. 

Acțiuni: 

• Inoculatoare 

• Toxică 

6. Semnele clinice:  

La animale și oamenii bolnavi se înregistrează icterul mucoaselor vizibile (sunt 

galbene). Dureri la palpare a ficatului, slăbire progresivă, diaree și uneori sfîrșit letal. 

 

Tabloul morfopatologic:  

Ficatul mărit și are o consistență tare. Căile biliare îngroșate deasupra ficatului. 

Vizica biliară mărită în volum. În căile biliare și vizica biliară se pot depista pînă la 

5000 de apistorhii. 



7. Diagnosticul:  

Pe baza cercetării fecaliilor și depistarea ouălor de opistorhii și pe baza autopsiei 

cadavrelor și depistarea trematodelor adulte în căile biliare și vizica biliară. 

8. Tratamentul: Pentru dehelmentizarea animalelor folosim: 

”Hexicol C” – care se administrează peros individual, în odză de 0,15gr la 1kg/masă 

vie împreună cu carnea tocată sau pește. 

”Droncit” – tablete 0,1 gr la kg masă vie împreună cu carnea tocată. 

9. Profilaxia:  

Dehelmentizarea animalelor de blană cu o lună de montă și a doua oară peste 10 zile 

de la înțărcarea cățeilor. Expertiza sanitar-veterinară a peștilor la piață. 

 

4. Echinostomatidoza palmipedelor 

1. Definiția:  

Este o trematodoză provocată de trematoda ”echinostoma revoltum” care parazitează 

mai des în intestinul subțire și gros la palmipede și mai rar la găini, curci, hulubi și 

chiar om. 

 

2. Caracteristica parazitului:  

Trematoda adultă în viață are o culoare roșietică, cu lung de la 3-13mm și pe partea 

anterioară a lui este înzestrat cu un guleraș pe care se află pînă la 37 ghimpișori. 

Ouăle au o formă ovală cu un căpăcel la unul din poli de o culoare galbenă aurie. 

3. Evoluția parazitului:  

În evoluția sa paraziții folosesc 3 gazde:  

Definitivă – rațe, gîște; 

Intermediară – moluște acvatice; 

Suplimentară – moluștele, broaștele și mormolocii. 

Păsările bolnave elimină în mediul înconjurător odată cu excrementele ouă de paraziți 

în care este deja format meracidiul. Aceste ouă sunt îngerate de gazda intermediară 

unde din ou ese meracidiul, sporocist, redii și cercarii. Cercariile părăsesc gazda 



intermediară și activ pătrund în una din gazdele suplimentare, unde se transfprmă în 

metacercarii.  

Gazda definitivă se molipsește folosind moluștele, broaștele, mormolocii invadați de 

metacercarii. În intestin ca la păsări peste 1-2 săptămîni metacercariile se transformă 

în trematoda adultă. 

4. Epizootologia bolii:  

Molipsirea păsărilor începe primăvara. Invazia în masă se observă vara, toamna-

primavara. Invazia în masă se observă vara, toamna. Metacercariile iernează și 

primăvara creează focare de invazie. 

 

5. Patogeneza:  

Acțiuni: 

Mecanică – cu ghimpișorii situați pe guleraș 

Inoculatoare 

Toxică 

Trofică 

6. Semnele clinice: 

La păsările bolnave apare diaree, slăbire progresivă, tineretul rămîne în creștere, scare 

productivitatea de ouă la păsările adulte. 

7. Tabloul morfopatologic:  

Inflamarea mucoasei intestinale, prezența în lumenul intestinal al trematodelor adulte 

și a unui mucus vîscos. 

8. Diagnosticul:  

Pe baza autopsiei cadavrelor și depistarea schimbprilor în intestin și prezența 

trematoadelor în lumenul intestinal. 

9. Tratamentul:  

Dehelmentizarea păsărilor în grup cu ”Fenasal” 0,6 gr la kg masă vie. 

”Bitional” 1gr la kg masă vie. 

”Tetraclorura de carbon” individual 2ml la kg de masă vie. 



10. Profilaxia 

Întreținerea izolată a tineretului de păsările adulte. 

Dehelmentizarea păsărilor toamna. 

Creșterea tineretului pînă la vîrsta de 2-3 luni fără folosirea rîurilor, lacurilor etc. 

 

 

CARACTERISTICA GENERALĂ A CESTODELOR 

1. Caracteristica, sistematica cestodelor și structura lor. 

2. Caracteristica larvelor de cestode . 

 

1. Spre deosebire de trematode, cestodele au forma corpului de panglică 

care are dimensiunea de la cîțiva mm pînă la zeci de metri. 

Corpul lor este numit strobilă format din: 

• Cap 

• Gît 

• Proglote 

Numărul proglotelor variază de la cîteva exemplare pînă la o mie și mai mult. 

Organele de fixare: se află pe scolex și sunt reprezentate de: 

• Patru ventuze 

• Cîrligele 

Scolexul: înzestrat cu cîrligele se numește înarmat, iar scolexul la care cîrligele 

lipsesc se numește neînarmat. 

Gîtul reprezintă partea de creștere a cestodei. 

Proglotele au formă diferită însă în cele mai dese cazuri are formă dreptunghiulară. 

Corpul cestodei este acoperit cu o cuticulă apoi cu un strat muscular și înăuntru 

parenchima și organelle de înmulțire. Procesul de descprindere a proglotelor mature 

de la strobilă se numește destrobilare.  



 

Sistemul nervos este reprezentat de un ganglion central situat în scolex de la care 

pornesc ramuri nervoase. 

Sistemul digestiv, sangvin și respiratoric lipsește. Produsele digestive din intestinul 

gazdei sunt absorbite pe toată suprafața corporală a cestodei. 

Sistemul excretor include niște celule care sunt unite în patru canale. 

Sistemul de înmulțire: Cestodele sunt hermafrodite și este bine dezvoltat. În 

proglote sist. De înmulțire este dezv. Diferit în dependență de localizarea lor în 

strobilă. Proglotele tinere aflate imediat lîngă gît se dezv. Organele sexuale masculine 

formate din: 

• Ovar 

• Oviduct 

• Ootip 

• Corpusculii lui melis 

• Uterul 

• Vagina 

Deschizătura vaginală se deschide pe partea laterală sau ventrală a proglotelor. La 

sfîrșitul strobilei sunt situate proglote mature care după maturizarea lor se 

destorbilează. 

La majoritatea castodelor ouăle au o formă ovală, cele mature înăuntru conțin 

oncosfera. 

 

2. 1. Larva de cisticercare o forma de vezică cu mărimea de la un bob de 

mazăre pînă la un ou de găină. Înăuntru conține lichid și un scolex. 

Parazitează în mușchi și pe suprafața seroaselorla diferite specii de 

animale inclusiv și omul. 

2.Larva de cenur reprezintă o vezică cu pereții subțiri cu mărimea de la o 

nucă pînă la un ou de găină umplută cu lichid. Pe membrana interna se află 

pînă la 300 de scolcși. Larva poate fi depistată în creer la ovine, mai rar la 

bovine și caprine și în măduva spinării.  



3.Larva de echinococ reprezintă o vezică mare cu lichid care înăuntru are 

vizici poligere. Aceste vizici părăsesc vizica mamă și dau naștere la alte 

vizici de echincoc. Pe membrana internă sunt depistați pînă la 700 scolecși, 

aceste larve se pot depista în organele paranhimatoase, mai rar în alte 

organe, iar uneori chear și pe suprafața oaselor.  

4.Larva de alveococ reprezintă unconglomeratde vezici unite între ele cu 

un țesut conjunctiv care parazitează în organe paramhimatoase la animale și 

mai rar la om. Pe membrana germinativ se află o mulțime de scolecși. 

5.Larva de plerocercoidare lungimea de pînă la un metru. Parazitează în 

gazda suplimentară și pe partea anterioară a corpului se află două 

deschizături. Parazitează în cavitatea abdominală a peștilor. Majoritatea sau 

toate cestodele sunt biohelminți. Gazda definitivă se molipsește folosind 

odată cu hrana ouăle de paraziți. 

6.Cisticercoid. 

 

 

CESTODOZELE LA CARE ROLUL GAZDEI DEFINITIVE 

ÎNDEPLINEȘTE OMUL 

1. Cisticercoza musculară a suinelor. 

2.Cisticercoza musculară a bovinelor. 

 

1. Cisticercoza musculară a suinelor. 

1. Definiția:  

Este o cestodoză provocată de forma larvală numită ”Cysticercus cellulosae” a 

cestodei mature ”Taenia solium”. Boala se înregistrează la suine, mistreți, cîini, pisici 

și om. 

Forma larvală - parazitează la animale în cord și mușchii scheletali, 

mușchii maseterici. La om în ochi și creier. 

Forma matură - parazitează în intestinul subțire la om. 

2. Caracteristica parazitului: 



Cestoda matură ”Taenia solium” are lungimea de la 1-3 mm, scolex înarmat (22-32 

cîrligele) și pînă la 900 de proglote. Fiecare proglotă matură conține pînă la 50000 

ouă, care au o formă ovală, culoare surie în care se află omosfera și acoperiți cu o 

peliculă fină. 

3. Evoluția parazitului:  

În evoluția sa cestoda matură folosește două gazde: 

 I. Gazda definitivă 

 II. Gazda intermediară 

Oamenii bolnavi purtători de cestoda matură elimină în mediul înconjurător odată cu 

excrementele proglote sau ouă de paraziți. Gazda intermediară folosesc fecaliile 

omului sau alimentele invadate de aceste ouă de paraziți și se molipsesc de 

cisticercoză. 

În intestin la uine se eliberează omosfera care cu sîngele și limfa este transportată în 

mușchii cordului, mușchii maseterici, mușchii schiletali, unde peste 2,5-4 luni se 

transformă în forma larvală. Omul se molipsește de tenioză folosind în alimentarea 

lor carnea slab prelucrată termic în care se află larvele de cisticerc. 

În intestin la om pelicula larvei se digeră se eliberează scolexul care se fixează de 

mucoasa intestinală și peste 2-3 luni se transformă în cestoda matură - Taenia Solium.  

În unele cazuri omul poate servi și ca gazdă intermediară. Aceasta are lor în caz de 

autoinvazie. Cînd în timpul vomei proglotele mature destrobilate nimeresc în stomac 

și la înghițirea ouălor de cestode mature. Omosferele perforează mucoasa intestinală 

și se opresc în ochi și în creer la om.  

4. Epizootologia bolii:  

Principala sursă de invazie reprezintă omul bolnav de tenioză. Contribuie la 

răspîndirea bolii accesul liber al suinelor la excrementelor oamenilor, rezistența mare 

a ouălor de cestode. 

5. Patogeneza:  

Acțiunea  

 mecanică în timpul perforării intestinului de către oncosferă și 

în timpul migrării larvelor.  

 Inoculatoare 

 Toxică 



 Alergică 

5. Semnele clinice:  

Deseori la suine boala decurge asimptomatic la intensitatea invaziei mărite se observă 

dereglări în respirație, anemie, apariția edemelor și convulsii musculare. 

6. Tabloul morfopatologic:  

În locul parazitării se observă distrofia și atrofia fibrelor musculare, uneori se 

înregistrează petrificarea larvelor. 

7. Diagnosticul:  

Pe baza cercetării mușchilor maseterici, mușchii inimii și limbii. 

       9. Tratamentul:     10. Profilaxia: 

       Măsurile sanitar – veterinare. 

A 

1. Controlul sanitar-veterinar a carcaselor de la abatoare și de la 

punctele de sacrificare a animalelor. 

2. Interzicerea sacrificării și comercializării cărnii fără controlul sanitar-

veterinar. 

3. La prezența la mai mult de 3 cisticerci în locurile preferate de 

parazitare a lor (40cm2) carnea se utilizează tehnic. 

4. Controlul sanitar-veterinar al fermelor. 

5. Numerotarea animalelor supuse sacrificării. 

6. Propagarea cunoștințelor veterinare în rîndurile îngrijitorilor de 

animale. 

B 

1. Controlul periodic al îngrijitorilor de animale de la ferme. 

2. Dehelmentizarea oamenilor bolnavi. 

3. Construcția viceelor de tip închis. 

4. Respectarea igienei personale. 

 

2. Cisticercoza musculară a bovinelor 

 

1. Definiția:  



Este o cestodoză provocată de forma larvială numită ”Cystivercus bovis” a cestodei 

mature ”Talniarhyncus saginatus” 

2. Caracteristica parazitului: 

 Cestoda matură are lungimea de pînă la 10m. Scolexul este neînarmat. Larca matură 

reprezintă o vizică plină cu lichid în care plutește un scolex neînarmat. 

3. Evoluția parazitului: 

Ca la Cisticercoza porcinelor. 

La om boala se numește Teniarinhoză 

Gazda definitivă – omul 

Gazda intermediară – bovinele 

4. Epizootologia bolii:  

ca la cisticercoza porcinelor. 

5. Patogeneza:  

ca la cisticercoza porcinelor. 

6. Semnele clinice:  

La începutul bolii la bovine apare:  

 Febră +40*; +41*C 

 Dereglarea apetitului 

 Uneori diaree 

 Mai tîrziu atonia prestomacilor  

 Dureri în regiunea mușchilor spinali, anodminali, și masterici. 

 Mărirea frecvenței respirației și șocului cardiac 

        Peste una – două săptămîni semnele clinice dispar și animalele par 

sănătoase. 

7. Tabloul morfopatologic:  

Ca la cisticercoza musculară a suinelor. 

8. Diagnosticul:  

Ca la cisticercoza musculară a suinelor. 



9. Tratamentul: 

 Ca la cisticercoza musculară a suinelor. 

10. Profilaxia:  

Ca la cisticercoza musculară a suinelor. 

 

 

CESTODOZELE LA CARE ROLUL GAZDEI DEFINITIVE ÎL ÎNDEPLINEȘTE 

CARNIVORELE 

1. Cisticercoza seroaselor. 

2. Cenuroza ovinelor. 

3. Echinocecoza și alviococoza. 

 

1. Cisticercoza seroaselor 

1. Definiție:  

Este o cestodoză provocată de forma larvală numită ”Cysticercus tenuicollis” a 

cestodei mature ”Taenia hydatigena” 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Cestoda matură parazitează în intestinul subțire la carnivore, care are lungimea de la 

1-5m. Scolex înarmat. Ouăle au formă rotundă, culoare surie înăuntru omosfera. 

Larva – are mărimea de pînă la un ou de găină în care se află un scolex care atîrnă pe 

un gît lung fixat de seroasă.  

3. Evoluția parazitului: 

În evoluția sa, parazitul folosește 2 gazde: 

 Gazda definitivă – carnivorele; 

 Gazda intermediară – celelalte sau diferite specii de animele. 

Carnivorele bolnave elinimă odată cu excrementele în mediul înconjurător proglote și 

ouă de paraziți. Gazda interm. Se molipsește de cesticercoză folosind odată cu hrana 

și apa aceste ouă. În intestin se eliberează oncosfera care cu sîngele și limfa este 

transportată în ficat sau alte viscere, unde peste 1,5-2,5 luni se transformă în larvă de 

cisticerc. 



Carnivorele se molipsesc folosind în alimentare organele invadate de larvele de 

”Cysticercus Tenuicollis”. Nimerind în intestin la carnivore pelicula larvei se digeră 

se eliberează scolexul se fixează pe mucoasa intestinală 1,5-2,5 luni se transformă în 

cestoda matură Taenia Hydatigena. 

4. Epizootologia bolii:  

Principala sursă de invazie o reprezintă cîinii invadați de cestoda matură. Mai 

receptiv la boală este tineretul animalelor. 

5. Patogeneza:  

Acțiunea mecanică este provocată de migrarea omosferelor prin viscere. 

6. Semnele clinice: 

 Animalele slăbesc 

 Durere în regiunea ficatului 

 Refuz de hrană 

 Febră 

 Uneori sfîrșit letal 

7. Tabloul morfopatologic:  

Pe suprafața viscerilor depistăm larva de cisticerc la diferite faze de dezvoltare a lor. 

8. Diagnosticul:  

Pe baza tabloului morfopatologic 

9. Tratamentul: 

Pentru gazda intermediară – tratament nu-i. 

Pentru gazda definitivă se folosesc următoarele preparate: 

1. Prazitel – comprimate-per or. 

2. Drontal plus – comprim-per or. 

3. Droncit – comprim – per or. 

4. Vernizol A50 – comprim – per or. 

5. Ariconia bronhidrică – pulbere – per or. 

6. Fenasol – pulbere 

7. Felixan – pulbere 

8. Camala - per or. 

9. Febtal - tablete 

10. Prazimec d – tablete 

11. Azinox plus – tablete 



12. Brovalzen – per or.  

10. Profilaxia:  

I. După dehelmentizarea cîinilor ei se țin la legătură 12-14 ore, fecaliile 

eliminate se strîng, apoi se ard sau se îngroapă. 

II. Dehelmentizarea cîinilor cei de pe lîngă fermă de 8 ori pe an. Cei de la 

legătoare primăvara și toamna. 

III. Utilizarea la timp a cadavrelor și nimicirea lor. 

 

2. Cenuroza ovinelor. 

 

1. Definiție:  

Este o cestodoză provocată de forma larvală ”Coenurus cerebralis” a cestodei mature 

”Multiceps Multiceps” 

2. Caracteristica agentului patogen : 

Cestoda matură are lungimea de 40-100cm. Scolex înarmat. Ouăle au formă rotundă 

în care se conține oncosfera. 

Parazitează în intestinul subțire la carnivore. Larva de cenur reprezintă o vizică 

subțire plină cu lichid, care are mărimea pînă la un ou de găină. Pe membrana 

germinativă se observă pînă la 300 scolecși înarmați. 

3. Evoluția parazitului: În evoluția parazitul folosește 2 gazdze: 

I. Gazda definitivă – carnivorele 

II. Gazda intermediară – ovinele, caprinele 

Cîinii bolnavi purtători de cestode mature zilnic elimină în mediul înconjurător odată 

cu excrementele pînă la 10-20 proglote care conțin pînă la 50000 ouă. 

Tineretul ovin (gazda intermediară) se molipsește de cenuroza folosind odată cu 

hrana ouăle de paraziți. Niemrind în intestin se eliberează omosfera care cu sîngele și 

limfa sunt transportate în creer, unde peste 2-3 luni se formează larva de cenur. Cîinii 

se molipsesc folosind cappurile de ovine invadade de larvele de cenur. În intestin la 

cîini felicula larvei se digeră se eliberează scolecși care se fixează de mucoasa 

intestinală și peste 1,5-2 luni se transformă în cestoda matură. 

4. Epizootologia bolii:  

Principala sursă de invazie o reprezintă cîinii ciobănești. Cenuroza la ovine se 

înregistrează mai des pînă la 2 ani de zile. 

5. Patogeneza:  



Acțiunea mecanică: la început oncosferele migrînd traumează celulele creerului sau 

encefalului, iar mai tîrziu larva de cenur crește apăsînd asupra țesutului creerului și 

oaselor craniene, care aduc la dereglări a sistemului nervos. 

6. Semnele clinice: 

În decurgerea cenurozei se deosebesc 4 faze a bolii: 

a. Prima fază durează pînă la 2-3 săptămîni și schimbări esențiale în 

comportamentul animalului lipsesc. Durează 2-3 săptămîni. 

b. A doua fază a bolii durează de la o zi pînă la 2 săptămîni, caracterizată prin 

excitarea animalului, animalul pare speriat, mișcări bruște. 

c. A treia fază durează de la 2,5-8 lini. În acestă perioadă larva de cenur lent 

crește și schimbări esențiale lipsesc. 

d. A patra stadie durează 1-2 luni. Starea generală brusc se înrăutățește, se 

observă mișcări în manej, semne epileptiforme. 

7. Tabloul morfopatologic:  

La ovinele care au pierit în faza a patra a bolii în creer se depistează una sau două 

larve de cenur, atrofia encefalului, subțierea oaselor craniului, cadavrul cașectizat. 

8. Diagnosticul:  

Pe baza semnelor clinice. Pe baza datelor epizootologice, pe baza autopsiei 

cadavrelor și depistarea larvelor în creer. 

9. Tratamentul:  

Ca la cisticercoza seroaselor 

10. Profilaxia: 

 Ca la cisticercoza seroaselor.  

În caz de cenuroza ovinelor uneori se practică intervenția chirurgicală. 

 

3. Echinococoza animalelor: 

1. Definiția:  

Este o cestodoză provocată de forma larvală ”Echinococus granulosus” a cestodei 

mature ”Echinococus granulosus”. 

2. Caracteristica parazitului: 



Cestoda matură parazitează în intestinul subțire la carnivore și are lung. De la 2-6mm 

și are 3-4 proglote; scolex înarmat. 

Larva matură paraziează în organele parenchimatoasela diferite specii de animale 

inclusiv și la om. Are mărimea de pînă la un cap de copil. 

3. Evoluția parazitului: În evoluția sa paraz. Folosește 2 gazde: 

I. Gazda definitivă – carnivorele; 

II. Gazda intermediară – diferite specii de animale, inclusiv omul. 

Carnivorele elimină odată cu excrementele în mediul înconjurător proglote și ouă de 

paraziți. Gazda intermediară se molipsește pe cale alimentară folosind odată cu hrana 

și apa ouăle de paraziți. Gazda intermediară se molipsește pe cale alimentară folosind 

odată cu hrana și apa ouăle de paraziți (omul se molipsește de aceasta atunci cînd 

îngrijește de cîine nerespectînd igiena personală). 

Nimerind în intestina oncosfera se eliberează și cu sîngele și limfa sunt transportate în 

locurile preferate de parazitare, unde începe creșterea larve de echinococ în decurs de 

cîțiva ani. Larva devine imazioasă peste 6-15 luni. Carnivorele se molipsesc folosind 

în alimentare organele invadate de larve. Nimerind în intestin larva se digeră se 

eliberează scolecșii și peste 2-3 luni se transformă în cestoda matură. 

4. Epizootologia bolii:  

Principala sursă de invazie o reprezintă carnivorele invadate de cestoda matură. 

Factorii de transmitere a bolii pentru animale servesc nutrețul și apa invadate de ouă 

de paraziți. Echinococoza este o zooantropoonoză – boală comună pentru animale și 

om. 

5. Patogeneza:  

Acțiune: 

 Mecanică 

 Alergică 

 Inoculatoare 

 Toxică 

 Trofică 

6. Semnele clinice:  

Depind de localizarea larvei de echinococ în organizmul gazdei interm. Dacă se 

localizează în ficat predomină icterul mucoaselor și direglări a digestiei. Dacă se 

localiz. În pulmoni apare tuse și dispneea. La carnivorele bolnave purtători de 



cestode matude apar dereglări în digestie, slăbirea organismului și prurit în 

regiunea anusului. 

7. Tabloul morfopatologic:  

La intensitatea nvaziei mărite apare creșterea organului în volum. Greutatea 

ficatului la suine se mărește pînă la 32 kg și pînă la 64 kg la bovine. În organele se 

depistează vizici de diferite mărimi pe suprafața organului neregulată. 

În intestinul subțire la carnivore depistăm cestode mature și semne de enterită 

catarală. 

8. Diagnosticul:  

La carnivore pe baza cercetării de laboratoare a fecaliilor și depistarea ouălor sau 

cestodelor mature. La gazda intermediară pe baza autopsiei cadavrelor depestarea 

larvelor de echinococ în organele parenchimatoase. 

9. Tratamentul:  

Ca la cisticercoza seroaselor 

10. Profilaxia:  

Ca la cisticercoza seroaselor. 

 

 

ALVEOCOCOZA 

1. Definiția:  

Este o cestodoză provocată de forma larvală numită ”Alveococus Multilocularis” a 

cestodei mature ”Alveococus Multiocularis”. 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Cestoda matură are lungimea de la 1,5-3mm, scolex înarmat și are 3-4 proglote. 

Parazitează în intestinul subțire la carnivore. La larva de alvicoc reprez. Un con 

glomerat de vezici unite între ele cu țesut conjunctiv (amintește un strugure de 

poamă). Parazitează în organele paranchimetoase și mai rar la om. 

3. Evoluția parazitului: 

În evoluția sa folosește 2 gazde: 



I. Gazda definitivă – carnivorele 

II. Gazda intermediară – rozătoarele și omul mai rar 

Carnivorele bolnave elimină odată cu excrementele în mediul 

înconjurător proglote și ouă de paraziți. 

Gazda intermediară se poate molipsi cînd folosește odată cu hrana și apa ouă de 

paraziți (omul se poate molipsi cînd folosește fragi și mure invadate de ouă de 

paraziți) în intestin la rozătoare din ou se eliberează omosfera care cu sîngele și limfa 

sunt transportate în organele parenchimatoase, mai des în ficat, unde peste 1,5-4 luni 

se transformă în forma larvală. Carnivorele se molipsesc cînd folosesc rozătoarele 

invadate cu acese larve, în intestin la carnivore cestoda devine matură peste 1,5-2 

luni. 

4. Epizootologia bolii:  

Principala sursă de invazie reprezintă carnivorele și rozătoarele invadate, ouăle de 

alveococ sunt rezistente la temperaturi joase. 

5. Patogeneza:  

Acțiunea mecanică provocată de larvele de alveococ, acțiunea alergică se dereglează 

funcțiile sistemelor la animalele bolnave și la om. 

6. Semnele clinice: 

 La gazda intermediară nu sunt studiate, iar la gazda definitivă se observă slăbire 

progresivă și dereglarea digestiei 

7. Tabloul morfopatologic:  

II-II-II-II-II 

8. Diagnosticul: 

La rozătoare se pune pe baza autopsiei cadavrelor și depistarea larvelor de paraziți în 

ficat, la carnivorele pe baza autopsiei cadavrelor și depistarea cestodei mature în 

intestinul subțire. 

9. Tratamentul:  

Ca la echinococoză. 

10. Profilaxia: 

I. Deratizareaz (nimicirea rozătoarelor). 

II. Dehelmentizarea carnivorelor. 



III. Respectarea igienei personale. 

 

 

 

MONIEZIOZA RUMEGĂTOARELOR 

1. Definiția:  

Este o cestodoză provocată de ”Moniezia expanza” și ”Moniezia Benedeni” care 

parazitează în intestinul subțire la tineretul ovin (mai rar la caprine și bovine). 

2. Caracteristica agentului patogen:  

”Monezia expanza” – are lungimea de la 1-5mm, scolex neînarmat, ouăle au o 

vuloare sur întunecată cu formă de triunghi neregulat. 

”Monezia Benedeni” – are lungimea de la 4-8m proglotele, lățimea pînă la 2-2,5cm, 

ouăle au forma de patrulater u marginile rotungite. 

3. Evoluția parazitului:  

În evoluția sa parazitul folosește 2 gazde: 

I. Gazda definitivă – rumegătoarele 

II. Gazda intermediară – căpușele de sol 

Animalele bolnave elimină odată cu excrementele în mediul înconjurător ouă sau 

proglote. Gazda intermediară se hrănește cu resturile organice inclusiv și cu fecaliile 

animelelor în care se află și ouă de moniezie, în intestin la acarienii de sol din ou ese 

omosfera care migrează în cavitatea abdom. Unde peste 2,5-5 luni se formează forma 

larvală numită cisticercoid. Tineretul rumegătoarelor se molipsește folosind odată cu 

iarba și solul acarienii invadați de cisticercoizi în intestin la rumegătoare peste 1-15, 

luni din larvele de cisticercoizi cresc monieze care trăiesc în intestin la animale 2-5 

luni. 

4. Epizootologia bolii:  

Unica sursă de invazie sunt acarienii de sol, intensitatea invaziei a căror ajunge pînă 

la 2300 deexemplare pe 1m2. Tineretul rumegătoarelor des se molipsesc de Moniezia 

expansa la începutul sezonului de pășunat, iar de moniezia benedeni mai des se 

invatează animalele mature, acarienii invadați cu cisticercoizi iernează și primăvarea 

creează focare de invazie. 

5. Patogeneza:  

Acțiune mecanică moneizele optucurează lumenudfgbsdbgkdbgkdsjg 



Acțiune: 

 Toxică 

 Trofică 

6. Semnele clinice:  

La tineretul rumegătoarelor se înregistreză diaree urmatăă de coprostaze, meteorism 

abdominal, dereglarea defecației, semne nervoase, anemia mucoaselor vizibile, 

animalele rămîn de la turmă, preferă mai mult gsdjgnd și dereglări în apetit. 

7. Tabloul morfopatologic:  

Dilatarea lumenului intestinal, meteorizm, strangularea intestinelor, inflamarea 

mucoasei intestinale în lumenul intestinal monieze în cavitatea abdomenală și 

toracală se acumulează transudat, cadavrul cașectizat. 

8. Diagnosticul: 

 Pe baza semnelor clinice, datele epizootologice, pe baza cercetării fecaliilor, pe baza 

dehelmentizării cu scop diagnostic. Și după moartea nimalului – autopsia și 

depistarea schimbărilor în intestinul subțire și prezemța moniezelor mature. 

9. Tratamentul:  

”Helnizol” – per os; ”MoldBendazol” – per os; ”Valbazen” – per os; 

”Romobendazol” – per os; ”Ovizol 300” – capsule; ”Evomec plus”– sub cutan; 

”Albendazol” – per os; ”Atazol” – per os. 

”Sulfatul de cupru CuSO4” – în formă de soluție de 1%, uneori de 2%; care se 

administrează per or. Pentru: 

 Mei – 15-60ml 

 Oi – 80-100ml 

 Capre – nu mai mult de 60ml 

 Tineretul bovin – 120-150ml 

După administrarea preparatului peste 1-2 ore se poate de administrat purgative saline 

(sarea lui Glauber de 50% 30-100ml la un cap). 

”Fenasal” și tablete ”Asenatul de Stamin”. 

 

 

LIGULIDOZA PEȘTILOR ȘI PĂSĂRILOR 

1. Definiția:  



Este o cestodoză provocată de ”Ligula intestinalis”, care parazitează în faza matură în 

intestinul subțire la păsări, iar în forma larvală în cavitatea abdomenală la pești. 

2. Caracteristica agentului patologic:  

Parazitul adult are o culoarea alb gălbiue cu lungimea de la 10-100cm și lățimea 0,5-

1,2cm. Partea anterioară și posterioară a corpului sunt ascuțite, ouăle au  o formă 

ovală de o culoare galbenă cu un căpăcel la unii din poli. 

3. Evoluția parazitului:  

În evoluția parazitul sa folosește 3 gazde: 

I. Gazda definitivă – păsările 

II. Gazda intermediară – mormolocii 

III. Gazda suplimentară – peștii 

Păsările care se hrănesc cu pește elimină odată cu excrementele și ouă de paraziți care 

nimeresc în apă. Ele devin invazioase peste o săptămînă. În apă din ou ese larva 

numită coracidiu care poate să supravețuiască în apă de la 1-2 zile. Aceste larve sunt 

îngerate de crustacee și în organismul lor peste 1-2 săptămîni se formează a doua fază 

larvală numită procercoid. Peștii folosind în alimentare crustaceele invadate se 

molipsesc de această boală. Din intestin la pești procercoidul nimerește în cavitatea 

abdomenală a peștilor, unde peste 12-14 luni se transformă în larva de plerocercoid 

care seamănă cu parazitul matur. 

Păsările se molipsesc folosind peștii invadați de aceste larve. În intestin la păsări 

larva se transformă în cestoda matură peste 2-5 zile. Parazitează în intestin la păsări 

pînă la cîteva săptămîni și apoi este eliminat odată cu excrementele în mediul 

înconjurător. 

4. Epizootologia bolii:  

Boala apare ca un focar natural. Principala sursă de invazie o reprezintă pescărușii. 

5. Patogeneza:  

Larvele de plerocercoid acționează mecanic asupra organelor interne a peștilor. 

Acțiune: 

 Toxică 

 Trofică 

 Alergică 

Uneori se atrofiază peretele abdominal care plesnește. 



6. Semnele clinice:  

Balonarea abdomenului. Peștele bolnav îndată cu abdomenul în sus sau pe o parte. 

Uneori peretele abdominal plesnește și larvele ese în apă și peștele piere. La păsări se 

înregistreză cazuri letale din cauza operării lumenului inetstinal de paraziți maturi.  

7. Diagnosticul: 

 Pe baza deschiderii cavității abdominale și depistării larvei de plerocercoid. 

8. Profilaxia și măsurile de combatere: 

I. Peștele bolnav trebuie ărins și utilizat 

II. De lichidat buruenele de pe malul rîului ca păsările să nu facă cuiburi. 

 

 

 

 

CLASA NEMATODELOR 

1. Caracteristica generală a nematodelor. 

2. Tricocefaloza suinelor. 

 

1. Nematodele fac parte din grupa helmnitozelor, provocate de mai multe specii 

de helminți care fac parte din clasa viermilor rotunzi sau cilindrici – nematoda. 

Bolile provocate de ele se numesc Nematodoze. O mare parte din viermii rotunzi 

supravețuiesc în sol, apă, așternutul animalelor, iar alțile parazitează în organizmul 

animalelor, păsărilor, omului. Nematodele ca de obicei au corpul alungit, care la 

secțiune au o formă cilindrică sau rotundă, dimensiunea lor variază de la cîțiva mm 

pînă la un metru. Spre deosebire de trematode și cestode la nematode deosebim 

masculi și femele care de obicei sunt mai mari ca masculii. La exterior corpul 

nematodelor este acoperit cu o cuticulă sub care se află un strat epitelial și mușchi, 

acestea împreună cu cuticula formează un sac unde sunt situate organele interne. 

 Organele de fixare sunt reprezentate de: 

 Buze 

 Cavitatea bucală 

 Ghimpișori 

 Dinți 

Sistemul digestiv – începe cu deschizătura bucală care trece în esofag apoi în 

intestin, care se termină la majoritatea nematodelor printr-o deschizătură anală. 



Sistemul genital-la masculi – este reprezentat de un testicol, care trece în duct 

spermatic care se deschide în intestin formînd cloaca, aici mai fac parte niște organe 

care ajută la fixarea femelei în timpul coagulării. 

Sistemul genital-la femele – este reprezentat din 2 ovare, 2 oviducte, 2 sau mai 

multe utere care se termină cu deschizătura vaginală în partea ventrală a corpului.  

Sistemul nervos – este format dintr-un inel nervos situat în treimea anterioară a 

esofagului de la care pornesc ramuri nervoase pe tot corpul. 

Sistemul excretor – include 2 canale excretoare și celule excretoare, iar orificiul 

excretor este situat pe partea ventrală a nematodei 

Sistemul sanguin și respirator – Lipsește. Majoritatea nematodelor sunt: 

biohelmintoze; însă se înregistrează și heohelmintoze. 

Nematodele care depun ouă se numesc ovipare. 

Femelele care nasc larve vii se numesc vivipare. 

TRICOCEFALOZA SUINELOR 

1. Definiția:  

Este o nematodoză provocată de nematoda ”Trichocephalus suis”, care parazitează în 

intestinul gros la suine. 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Nematoda adultă are lungimea 33-53mm, partea anterioară a corpului este subțire, iar 

cea posterioară îngroșată. Ouăle au formă de butoiașe cu căpăceli la poli, acoperiți cu 

o peliculă groasă de culoare galbenă. 

3. Evoluția parazitului:  

În evoluția sa parazitul nu folosește gazda intermediară. Animalele bolnave elimină 

în mediul înconjurător  odată cu fecalele și ouăle de paraziți, nimerind în condiții 

optimale de dezvoltare, ouăle defin invazioase peste 1-1,5 luni. Suinele se molipsesc 

pe cale alimentară folosind odată cu hrana și apa ouăle invazioase. Nimerind în 

intestin la suine din ou ese larva. Peste 5-6 săptămîni se transformă în nematodă 

adultă. Trăiesc în organismul suinelor 3-4 luni apoi și pier. 

4. Epizootologia bolii:  

Mai des sunt invadați tineretul suin de la 2-8 luni. Învazia în masă are loc mai des în 

perioada caldă a anului și unde nu se respectă condițiile sanitaro – igienice de 



întreinere și alimentare a suinelor. Ouăle de paraziți sunt rezistente la acțiunea 

factorilor fizici și chimici. Ouăle repede pier la uscăciune, temperatură înaltă și la 

acțiunea razelor solare directe. 

5. Patogeneza:  

Acțiune: 

 Mecanică 

 Inoculatoare 

În urma cărora în intestinul gros se dezvoltă procese inflamatoare deseori cu un 

caracter hemoragic care duce la slăbirea organizmului.  

6. Semnele clinice:  

Dereglări din partea aparatului digestiv (constipații , mai rar diaree, dereglarea sau 

lipsa apetitului) , dereglări nervoase (inhibiție totală). 

7. Tabloul morfopatologic:  

Nematoda adultă se fixează de mucoasa intestinului gros cu partea anterioară a 

corpului. Mucoasa intestinală în locul fixării parazitului este inflamată, pe alocuri 

acoperit cu hemoragii, ulcere. Iar pe unele locuri mucoasa este necrozată. 

8. Diagnosticul:  

În viață se face pe baza cercetărilor după metoda lui Fiuliborn și depistarea ouălor de 

paraziți. După moartea animalului diagnosticul se stabilește pe baza depistării 

paraziților și schimbărilor în intestinul gros. 

9. Tratamentul: 

I. ”Nilverm” – 0,015gr la 1kg masă vie în forma de soluții de 15% – 

subcutan; 

II. ”Pandex” – 0,2mg la 1kg la masă vie – subcutan; 

III. ”Dectomax” – 1ml la 33kg masă vie – strict; /m; 

IV. ”Brovadazol” – pulbere care se administrează per or. 1,5gr la 10kg 

masă vie împreună cu nutrețul. 

V. ”Brovalzen” – pulbere 1,3gr la 10kg masă vie. 

VI. ”Levomisol” – 10% 0,75ml la 10kg masă vie subcutan sau i/m. 

VII. ”Urzolevamisol” – 0,75ml la 10kg masă vie. 

VIII. ”Romavernuctin” B1 – 1ml la 31kg masă vie subcutan.  

 

10. Profilaxia: 



 Înlăturarea la timp a dejecțiilor din incăpere, dehelmentizarea suinelor primăvara și 

toamna. 

 

TRICHINELOZA ANIMALELOR (SUINELOR) 

1. Definiția:  

Este o antropozoonoză provocată de nematoda ”Trichinella spiralis”. Boala se 

înregistrează la suine, cîini, pisici, carnivore sălbatice, urși și altele răpitoare, 

rozătoare și om. Trichinelele mature parazitează în itnestinul subțire, iar larvele în 

mușchi la același animal, de aceea deosibim:  

I. Forma intestinală  

II. Forma musculară 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Masculul are lungimea de la 1,4-1,5mm. Femelele 3-4mm. Femelele nasc larve vii 

(sunt vivipare). 

3. Evoluția parazitului:  

Femelele de trichinele pătrund în partea anterioară a corpului în vilozitățile intestinale 

și nasc larve vii, care împreună cu sîngele și limfa sunt transportate în mușchi. 

Locurile preferate de parazitare a larvelor sunt:  

 Mușchii piciorușelor diafragmei 

 Mușchii limbii 

 Mușchii esofagului 

 Mușchii intercostali 

Peste 17 zile larvele devin invazioase și au o formă de spirală. În jurul larvei peste 3-

4 săptămîni se formează o capsulă care are formă de lămîie, care peste 6 luni începe 

să se petrifice. După formarea capsulei larvale de nematode se numesc Trichinele 

musculare. Ele își păstrează viabilitatea la animale de ani de zile, iar la om pînă la 25 

ani. Animalele și omul se molipsesc de Trichineloză folosind în alimentare carrnea 

care conține larve de trichinele invazioase. În organizmul animale sau la om carnea se 

digeră se eliberează trichinea musculară și peste 2-7 zile se transformă în trichinele 

intestinale. Masculii coopulează femelele și pier. Femela peste 6-7 zile naște de la 

1500-10000 de larve și piere. 

4. Epizootologia bolii:  

Trichiniloza este o boală cu focalitate naturală. Principala sursă de invazie pentru 

suinele servesc șobolanii, pisicile, cîinii, resturile de la abatoare. Rozătoarele se pot 



molipsi în caz de canibalizm, resturile de la abatoare larve de trichinele păstrează 

variabilitatea în cadavre pînă la 300 zile.  

5. Patogeneza: 

Acțiuni: 

 Mecanică 

 Toxică 

 Trofică 

 Alergică 

La om apare edemul feței, alergie, diaree și dureri în mușchii afectați. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

8.Diagnosticul: 

Principala metodă este: Trichineloscopia cărnii de porc. Cu ajutorul foarfecelor 

curbe, se taie de-a lungul fibrelor musculare 24 probe de mușchi cu mărimes de până 

la un bob de orez. Probele se așează pe un compresor și se comprimă până ce ele 

devin transparente. Le studiem la microscop sau trichineloscop. Dacă depistăm măcar 

o singură larvă, carnea nu se folosește in alimentație (se face doar făină de carne și 

oase). Din carcasă se folosește numai untura de dinăuntru. 

9. Tratamentul: 

Pentru animale există un preparat – Tiabendazol sau Trichimeus Stop. 

10. Profilaxia:Expert sanitar-veterinară a cărnii de suine. 

 

ASCARIDATOZELE ANIMELELOR 

1. Ascaridoza suinelor. 

2. Parascaridoza cabalinelor 

3. Neoascaridoza vițeilor 

4. Toxocaroza carnivorelor 

5. Toxascaridoza carnivorelor 

6. Ascaridioza păsărilor 

 

1. ASCARIDOZA SUINELOR 

1.Definiția: 



 Este o nematodoză provocată de nematoda ”Ascaris suum”, care parazitează în 

forma matură duoden, iar forma larvală în pulmoni, ficat. 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Masculul are lungimea de la 10-25cm. Femela 20-25cm. Culoarea alb-gălbuie. Ouăle 

au o culoare cărămizie, acoperite cu o peliculă neregulată care conține lipide.  

3. Evoluția parazitului:  

Femelele de ascarizi zilnic elimină pînă la 1000000-200000 ouă care împreună cu 

excrementele nimeresc în mediul înconjurător. Nimerind în condiții optimale ouăle 

devin invazioase peste 3-4 ăsptămîni. Suinele se molipsesc pe cale alimentară 

folosind odată cu hrana și apa ouăle invazioase. În intestin la animale din ou 

eclozionează larva care perforează mucoasa intestinală, nimerește în circulația 

sangvină și este transportată în pulmoni unde de 2 ori năpîrlește. Din vasele sangvine 

larvele nimerește în alvide, bronhide, bronși, trahee, laringe, faringe și din mai sunt 

înghițite. Nimerind în intestin larvele de 1,5-3 luni se transformă în nematode adulte, 

trăiesc la animale 4-10 luni. 

4. Epizootologia bolii:  

Mai receptivi la boală este tineretul suin de la 2-6 luni. Principala sursă de invazie o 

reprezintă suinele bolnave, care elimină odată cu excrementele ouă de paraziți. Ouăle 

de paraziți sunt rezistenți la factorii mediului extern și sunt receptive în soluții 

fierbinți de baze. O sursă de invazie o reprezintă rîmele, care pot servi ca o gazdă de 

rezervă. 

5. Patogeneza: 

 Acțiune: 

 Mecanică 

 Toxică 

 Inoculatoare 

 Trofică 

 Alergică 

6. Semnele clinice:  

Se deosebesc 2 forme de decurgere a bolii: 

a. Forma pulmonară 

b. Forma intestinală 



Forma pulmonară se manifestă prin simptome de bronhopneumonie și semne 

nervoase. În acesată perioadă în fecaliile animalelor bolnave lipsesc ouăle de paraziți. 

Forma intestinală se caracterizează prin decurgere cronică, manifestă prin dereglarea 

funcției secretoare a organelor digestive, dereglări nervoase. Suinele bolnave de 

ascaridoză rămîn în creștere, slăbesc, uneori pier. 

7. Tabloul morfopatologic: 

 Semne de hepatită și pneumonie. Uneori depistăm obturarea lumenului intestinal și 

chiar ruperea intestinului, prezența ascarizilor în ductele hepatice. 

8. Diagnosticul:  

Cercetarea de laborator a fecaliilor după metoda lui Finliborn și depistarea ouălor de 

paraziți. Pe baza semnelor clinice, datelor epizootologice, dehelmnetizării cu scop 

diagnostic și pe baza autopsiei cadavrelor depistarea larvelor în pulmoni, și 

ascarizilor în intestin. 

9. Tratamentul 

I. Săruri de piperazină – 0,3gr la kg masă vie, însă nu mai mult de 15gr la 

un cap – per or; 

II. Suivem – 0,5gr la kg la masă vie în grup sau individual repetăm peste 2-4 

săptămîni – per or; 

III. Nilverm – subcutan în formă de soioluție de 10%-1ml la 10kg masă vie o 

singură dată, sau per or 10 miligrame la 1kg masă vie. 

IV. Dectomax – strict i/m–1ml la 33kg masă vie 

V. Urzolevamizol – subcutan sau i/m în doză de 3ml- la 50kg masă vie. 

VI. Levamizol – i/m sau subcutan 0,75ml la 10kg masă vie. 

VII. Piavetrin – 3gr pentru 10kg masă vie – per or. 

VIII. Ivomec – 1ml. 33kg masă vie – subcutan. 

IX. Brovalzen – 1,3gr la 10 kg masă vie – per or. 

X. Brovadazol – 1,5gr – la 10kg masă vie – per or. 

XI. Pandex – subcutan 1,5ml-10kg masă vie 

10. Profilaxie: Dehelmentizarea suinelor prima dată la vîrsta de 35-40 zile, a 

doua oară la 60 zile și a treia oară la 90 zile. Derinvazia încăperilor, podele 

tari. 

 

2. PARASCARIDOZA CABALINELOR 

1.Definiția:  

Este o nematodoză provocată de nematoda ”Parascares equorum” care parazitează în 

itnestinul subțire și stomac uneor chear în căile biliare. 



3. Caracteristica agentului patogen:  

Masculii au lungimea 15-28cm. Femela 18-37cm. Ouăle au culoare cărămizie, forma 

rotundă, acoperiți cu o peliculă netedă și groasă. 

4. Evoluția parazitului:  

Cabalinele bolnave elimină odată cu excrementele și ouă de paraziți. Nimerind în 

condiții optimale, ouăle devin invazioase peste 1-2 săptămîni. Caii se molipsesc pe 

cale alimentară folosind odată cu hrana ouăle invazioase. În intestin din ou ese larva 

care perforează mucoasa intestinală și cu sîngele este transportată în pulmoni, ficat. 

Odată cu CUVÎNT larvele nimeresc în cavitatea bucală și iară sunt îngerate. 

Nimeresc în intestin unde peste 1,5-2,5 luni se transformă în nematode adulte. 

5. Epizootologia bolii: 

 Mai receptivi sunt tineretul cabalin, mai ales la cei hrăniți de pe podea. Ouăle de 

paraziți sunt rezistenți la temperaturile joase și sunt receptivi la temperaturi înalte și 

la uscăciune. 

6. Patogeneza: 

Acțiune: 

 Mecanică 

 Toxică 

 Trofică 

 Inoculatoare 

 Alergică 

7. Semnele clinice: 

 La începutul bolii se înregistrează diaree, bronhopneumonie urmată de febră, tusă, 

jetaj nazal. La prezența paraziților adulți în intestin caii progresiv slăbesc, repede 

obosesc, pot apărea colici etc. 

8. Tabloul morfopatologic:  

Semne de enterită și prezența parascarizilor. În ficat, pulmoni, ganglioni limfateri se 

depisteaz larve de paraziți ca niște noduli. 

9. Diagnosticul:  

Pe baza cercetării de laborator a excrementelor după metoda lui Finlibon și depistarea 

ouălor de paraziți. Pe baza autopsiei cadavrelor și depistarea paraziților în intestin, și 

schimbărilor în ficat și pulmoni. 

10. Tratamentul: 



I. Săririle de piperazină – pînă la 10 luni 8gr la cap; de la 10-12 luni 11-

12gr la cap; 2ani 21-25gr la cap 

II. Piavetrina – 5gr-50kg masă vie – per or; 

III. Brovalzen – 0,7gr la 10kg masă vie – per or; 

IV. Brovandazol – 1,5gr la 10kg masă vie – per or; 

V. Piritel – 10gr la 100kg masă vie – per or; 

VI. Vernizol A10 – tablete; 

VII. Suspensie de Helnizol – per or; 

VIII. Suspensie de moldbendazol 2,5% – per or 

11. Profilaxia:  

Dehelmentizarea tineretului cabalien, mai ales primăvara și toamna. 

 

3.NEOASCARIDOZA VIȚEILOR 

1. Definiția:  

Este o nematodoză provocată de ”Neoascaris Vitulorum” care parazitează în 

intestinul subțire la viței. 

2. Caracteristica agentului patogen: 

 Masculul are lungimea de 10-15cm, femela 15-30cm. Nematoda are o culoare alb-

gălbuie. Spre deosebire de alți ascarizi peretele cutanat și muscular este slab dezvoltat 

de aceea se observă organele interne. Ouăle au o formă rotundă de o culoare gălbuie. 

3. Evoluția parazitului:  

Principala cale de molipsire a vițeilor de noscaridoză este calea transplacentară. În 

organismul vacilor gestante larvele migrează prin sînge și totodată se maturizează. 

Apoi cu sîngele trec barierul placentar și nimeresc în apele fetale unde ele treptat se 

acumulează și se păstrează pînă la sfîrșitul gestației. Cu 1-2 săptămîni înainte de 

parturiție fătul se molipsește de neoscaridoză înghițind odată cu apele fetale și larvele 

invazioase. Acestea fără să migreze prin sînge și pulmoni peste 2-4 săptămîni se 

transformăîn nematode adulte. Este posibilă și molipsirea vițeilor pe cale alimentară 

și în primele 2 săptămîni de viață folosind colostrul invadat de larve de paraziți. 

4. Epizootologia bolii:  

Purtătorii de nematode adulte sunt vițeii pînă la vîrsta de 4-6 luni după ce organizmul 

se eliberează de ei. Mai des boala se înregistrează primăvara și toamna. 

5. Patogeneza:  



Neoascariezii la diferite stadii de dezvoltare a lor acționează asupra organizmului:  

 Mecanic 

 Alergic 

 Toxic 

 Trofic 

 Inoculator 

6. Semnele clinice:  

 Diaree mai rar constipații 

 Sindromul de pică 

 Meteorizmul abdominal 

 Colicii 

 Un miros neplăcut a aerului expirat 

 Semne nervoase 

7. Tabloul morfopatologic:  

Ca la ascaridoza suinelor 

8. Diagnosticul:  

Ca la ascaridoza suinelor 

9. Tratamentul: 

I. Sărurile de piperazină 0,5gr la 1kg masă vie – per or; După 

administrarea autihelmnitecelor se folosesc purgativele: saline sau 

uleioase. 

II. Nivern – 0,02 gr la kg masă vie în formă de soluție de 2% – per 

or; 

III. Levamisol 

IV. Urzolevanisol 

V. Ivomec 

VI. Albendazol 

VII. Bainuc 

VIII. Moldbendazol 2,5% 

IX. Rombendazol 

X. Verizol 

XI. Helnizol 

10. Profilaxia: 

I. Înlăturarea la timp a dejecțiilor din încăperi; 

II. Întreținerea izidată a tineretului; 

III. Dehelmentizarea vițeilor începînd cu vîrsta de 20zile. 

 



4. TOXOCARIOZA CARNIVORELOR 

1. Definiția:  

Este o nematodoză de ”Toxocara canis”, care parazitează în intestinul subțire și în 

stomac la carnivore. 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Masculul are lungimea de la 5-150cm, femela 10-18cm. Ouăle au forma ovală și 

culoarea gălbuie. 

3. Evoluția parazitului:  

Animalele bolnave elimină ouă de paraziți care devin invazioase peste 1-2 săptămîni. 

Carnivorele se molipsesc pe cale alimentară folosiind ouăle invazioase. În intestin din 

ou ese larva care perforează mucoasa intestinală și cu sîngele este transportată în 

pulmoni. Acționează în cavitatea bucală și iarăși sunt înghițite. Nimeresc în intestin 

unde se transformă în nematode adulte. Carnivorele se pot molipsi de toxocaroză și 

transplacentar. 

4. Epizootologia bolii:  

Boala se înregistrează la tineretul carnivorelor de la 2 săptămîni-3luni. Ouăle sunt 

rezistente în mediul înconjurător. Repede pier la temperaturi înalte. 

5. Patogeneza:  

Acțiune: 

 Mecanică 

 Inoculatoare 

 Toxică 

 Trofică 

În gazdele nespecifice larvele migrătoare pot provoca boala sub denumirea de 

Larva Migraus. 

6. Semnele clinice: 

 La tineret apare diaree sau constipație, vomă, anemia mucoaselor, sindromul de pică, 

uneori convulsii epileptice. 

7. Tabloul morfopatologic:  

Ca la ascaridoză. 

8. Diagnosticul:  



Pe baza datelor epizootologice, pe baza semnelor clinice, cercetarea excrementelor 

după metoda lui Finli-Born și depistarea ouălor pe baza autopsiei cadavrelor. 

9. Tratamentul:  

I. Sărurile de piperazină 0,2gr la kg masă vie de 3 ori – 3 zile la rînd – per 

or; 

II. Brovalzen – 1,3gr la 10kg masă vie – per or; 

III. Brovadazol – 0,2-0,4gr la 10kg masă vie – per or; 

IV. Tablete de febtal 

V. Tablete de Prazimec D. 

VI. Tablete de Pirautel 

VII. Tablete de Azinox plus 

10. Profilaxia:  

Dehelmentizarea cățeilor începînd cu vîrsta de 20 zile. Dezinfectarea cuștilor de fier. 

 

TOXASCARIDOZA CARNIVORELOR 

1. Definiția:  

Este o nematodoză provocată de nematoda ”Toxascarileonina” care parazitează în 

intestinul subțire și în stomac la carnivore. 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Masculul are lungimea de la 4-8cm. Femela 6-10cm. Ouăle au formă rotundă, culoare 

galbenă, pelicula netedă. 

3. Evoluția parazitului: 

 Animalele bolnave elimină ouă de paraziți care peste 1-2 săptămîni devin invazioase. 

În intestin din ou ese larva care pătrunde în grosimea mucoasei intestinale unde de 

cîteva ori năpîrlește și peste cîteva zile se întoarce în lumenul intestinal, unde peste 5-

6 săptămîni se transformă în nematoda adultă. 

4. Epizootologia bolii:  

Ca la toxocaroza carnivorelor 

5. Patogeneza:  

Ca la toxocaroza carnivorelor 

6. Semnele clinice:  

Ca la toxocaroza carnivorelor 



7. Tabloul morfopatologic:  

Ca la toxocaroza carnivorelor 

8. Diagnosticul:  

Ca la toxocaroza carnivorelor 

9. Tratamentul: 

Ca la toxocaroza carnivorelor 

10. Profilaxia: 

 Ca la toxocaroza carnivorelor 

6.ASCARIDIOZA GĂINILOR  

1. Definiția:  

Este o nematodoză provocată de ”Ascaridia galli” care parazitează în intestinul 

subțire la găini. 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Nematoda adultă este de o consistență tare masculul are 3-7cm. Femela 7-12cm. 

Ouăle au o formă ovală, culoare galben-verzuie, pelicula netedă groasă. 

3. Evoluția parazitului:  

Găinele bolnave elimină ouă de paraziți care devin invazioase peste 1-3 săptămîni. 

Găinele se molipsesc pe cale alimentară folosind aceste ouă învazioase sau rîmele 

invadate de aceste ouă de paraziți – gardă de rezervă. În intestin din ou ese larva, care 

pătrunde în vilozitățile intestinale, de 2 ori năpîrlește, apoi ese n lumenul intesitnal, 

unde peste 1-2 luni se transformă în nematodă adultă. Parazitează la găini pînă la 1 

an. 

4. Epizootologia bolii: 

 Mai des este afectat tineretul de la 2-6 luni, intensitatea și extensivitatea invaziei 

depinde de sistemul de creștere a păsărilor. 

5. Patogeneza:  

Acțiuni: 

 Mecanică 

 Inoculatoare 

 Toxică 



 Trofică 

6. Semnele clinice:  

 Scăderea apetitului 

 Diaree 

 Păsările rămîn în creștere 

 Slăbesc 

7. Tabloul morfopatologic:  

Cadavrele cașectizate, mucoasa intestinului subțire inflomate, pe alocuri hemoragii. 

În intestin ascarizi. 

8. Diagnostica:  

Pe baza autopsiei cadavrelor și depistarea schimbărilor în intestin și a ascarizilor. 

9. Tratament:  

I. Soluție de piperozină – pentru pui de 2-3 luni, 0,1gr la kg masă vie, 2zile 

la rînd, pui cei mai 0,25gr la kg masă vie. 

II. Nilverm – 0,04 gr la 1kg masă vie 

III. Bravolzen – per or 

IV. Bravadazol – per or 

V. Fenotiazin – per or 

10. Profilaxia:  

I. Dehelmentizarea profilactică peste fiecare 2-3 luni. 

II. Înlăturarea dejecțiilor la timp. 

 

TELEZIOZA 

1. Definiția:  

Este o boală parazitară provocată de ”Teleazia gulosa”, care parazitează în sacul 

conjunctival sub pleopa a treia și canalele nazo-lacrimale. 

2. Caracteristica agentului patogenic: 

 Nematoda adultă are lungimea pînă la 11mm mai rar 15mm are o culoare alb gălbuie 

și sînt ”vînjoși”. 

3. Evoluția parazitului: 

 Femelele de paraziți depun larve în locul de parazitare a lor și sunt îngerate odată cu 

lacrimile de către gazda intermediară – muștele. În organizmul muștelor larvelor 

devin invazioase și în momentul cînd iarăși se apropie de animal pentru a se hrăni. 



Larvele perforează trompa și nimeresc în cavitatea ochinului unde timp de 3-4 

săptămîni devine matură. Paraziează în cavitatea ochiului 10-11luni. 

4. Epizootologia bolii:  

Boala mai des se înregistrează la bovine și mai rar la celelalte specii de animale. Este 

o helmintoză sezonieră și se înregistrează mai des și cu manifestarea semnelor clinice 

în lunele de vară. Sursa de invazie o crează bovinele bolnave. Boala se înregistrează 

la bovinele care se folosesc de pășune. 

5. Patogeneza:  

Acțiuni:  

 Mecanică 

 Inoculatoare 

 Trofică 

 Toxică 

6. Semnele clinice:  

Apar mai des în lunile iulie-septembrie. La început apare o conjunctivică, scurgeri 

lacrimale și CUVÎNT. Mai tîrziu apare a conjunctivită CUVÎNT, CUVÎNT și pe 

cornee apare o pată albă. Animalele își pierd vederea, slăbesc, scade productivitatea. 

7. Diagnosticul:  

Pe baza semnelor clinice, iar pentru precizarea diagnosticului e necesar de făcut 

spălături oculare și depistarea teliaziilor. 

8. Tratamentul:  

I. Soluția de iod – 1gr calin iod – 2gr, apă distilată – soluția se 

întroduce sub pleoapă a treia 50-75ml la fiecare ochi, la t* +38/+39. 

II. Clorofos 1% care se introduce în cavitatea ochiului cu pipeta. 

III. Acid boric de 2%-3% sub pleoapă a III-a 50-75ml 

IV. CUVÎNT de Ihtiol de 3% 2-3ml în fiecare ochi 

V. CUVÎNT de Lizol de 3% 2-3ml în fiecare ochi 

VI. Citrat de ditrazină – 0,01-0,015gr kg masă vie în formă de soluție de 

25% sub cutan în regiunea gîtul sau în regiunea globului CUVÎNT 

Animalele bolnave se dehelmentizează de 3 ori cu interval de 2-3 zile. În 

caz de complicație cu microflora secundară folosim BLABLABLF 

9. Profilaxia:  

Prelucrarea animalelor în punctele nejavorohile în lunele noiembrie și aprilie. 

 



 

STRONGILATOZELE APARATULUI RESPIRATORIC 

1. Dictiocanloze rumegătoarelor  

2. Protostrongilidozele ovinelor și coprinelor 

3. Metastrongiloza suinelor 

 

1. DICTIOCAULOZA RUMEGĂTOARELOR 

1. Definiția:  

Este o nematodoză provocată de nematoda ” Dietyocanlus filaria” care parazitează la 

ovine și ”Dietyocanlus viviparus” la bovine în brouh și trahee. 

2. Caracteristica agentului patogen: 

 Corpul nematodei este subțire cu lungimile de la 3-15cm. Dietyocanlus filaria este de 

2 ori mai mare ca Dietyocanlus viviparus. 

3. Evoluția parazitului: 

 Femelele de dicticaule depun ouă embrionate în locul de parazitare a lor care 

împreună cu sputa în timpul tuse nimeresc în cavitatea bucală și sunt îngerate. 

Nimerind în intestin din ou ese larva de ordinul I care împreună cu excremente sînt 

eliminate în mediul extern. Nimerind în condiții optime larvele de 2 ori năpîrlesc și 

devin invazioase. Bovinele și ovinele se molipsesc pe cale alimentară folosind odată 

cu hrana și apa larvele invazioase. Nimerind în intestin larvele perforează mucoasa 

intestinală și cu sîngele și limfă sunt transportate în pulmoni. De aici ele nimeresc 

alviole, bronhiole și bronși. Unde peste 3-8 săptămîni se transformă în nematodă 

adultă și parazitează de la 2-6 luni, la cele slăbite pînă la 1 an de zile. 

4. Epizootologia bolii:  

Sursa principală de invazie o reprezintă rumegătoarele bolnave și cele purtătoare de 

helminți. Factorii de transportare servesc pășunele mlăștinoase, ivadoze de larve de 

dieticaule. Invadarea în masă are lor în lunele august, septembrie. 

5. Patogeneza:  

CUVÎNT mature acționează: 

 Mecanic 

 Toxic 

 Inoculator 

 Trofic 

Iar larvele migratoare acționează alergic. 



6. Semnele clinice: 

 Primele simptome apar din momentul pătrunderii larvelor de dicticarile în mucoasa 

intestinală. Peste 3-4 săptămîni de la molipsire apare o tusă dureroasă uscată, 

CUVÎNT, jetaj nazal, febră, etc. 

7. Tabloul morfopatologic: 

 Semne de bronșită, locurile afectate a pulmonilor au o consistență de aluat sent palzi 

și au un aspect marmorat. BLABLABLA 

8. Diagnosticul:  

Cercetarea de laborator a fecaliilor după Berman Orlov și depistarea larvelor de 

dicticoule. Pe baza semnelor clinice, tabloul patologo–anatomic. 

9. Tratamentul:  

I. Citrat de ditrazină – sol. De 25% 

 Ovine și caprine – 4ml la 10kg masă vie subcutan de 2 ori cu 

interval de 24 ore. 

 Bovine – 2 ml la 10kg masă vie subcutan de 3 ori prima, a doua 

și a 4-a zi. 

II. Soluția lui Lugol. Colii CUVÎNT 1,5gr și 1500ml apă distilată – 

intratrohial. 

 Mei și iezi – pînă la un an de zile 5-8ml; cei de un an de zile – 

10 ml; ovinele adulte – 15-20ml la cap; 

 Bovine (1:1,5 = 1000) în doză de 0,6ml la 1kg masă vie 

temperatua preparatului trebuie să fie de +30* +37* C 

III. Baimec – subcutan 

IV. Helmizol – suspensie per or; 

V. Moldbendazol – suspensie per or; 

VI. CUVÎNT – suspensie per or; tablete; 

VII. Ovizol 300 – tablete per or; 

VIII. CUVÎNT – B1 – subcutan;  

IX. Ivomec – subcutan; 

X. Nilverm – per or; 

XI. Fenbendozol; 

XII. Lexuran – subcutan; 

XIII. Urzolevomizol; 

XIV. Levomizol; 

10. Profilaxia: 



 Dehelmentizarea rumegătoarelor de 2 ori pe an cu 10-14 zile înainte de scoatere la 

pășunat înainte de intrarea în stabulații cu 2-3 săptămîni. La tineretul ovin și caprin 

dehelmentizarea se face în lunile mai august și noiembrie. 

 

2.PROTOSTRONGILIDOZELE OVINELOR ȘI CAPRINELOR 

1. Definiția: 

 Sunt niște nematodoze care fac parte din familia ”Protostrongylidac”, care 

parazitează la ovine și caprine cele mai patogene fiind ”Mullerius ccapillaris” și ” 

Protostrongylus kochi”, care parazitează în bronhii și bronhiole, în ciștii situați pe 

pleură provocînd dereglări. 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Nematodele adulte sunt de o culoare alb surie cu mărimea de la 1-6cm. 

3. Evoluția parazitului: 

 În evoluția sa nematodele adulte folosesc 2 gazde: 

I. Gazda definitivă – ovinele, caprinele 

II. Gazda intermediară – melcii de uscat 

Femelele adulte depun ouă în locul de parazitare a lor din care ese larvele 

paraziților și odată cu fecaliile sunt eliminate în mediul înconjurător. Aceste 

larve de ordinul I activ pătrund în corpul melcilor de uscat (gazda 

intermediară) unde peste 6 săptămîni devine invazioasă. Apoi părăsesc gazda 

intermediară și se află pe iarbă. Rumegătoarele mici se molipsesc folosind 

odată cu hrană și apă larvele invazioase sau melcii de uscat invadați. Nimerind 

în intestin larva perforează mucoasa intestinală și cu sîngele și limfa sunt 

transportate în pulmoni, unde peste 2-2,5 luni se transformă în nematode 

adulte. 

4. Epizootologia bolii:  

intensitatea și extensivitatea invaziei este mai mare la ovinele adulte. La tineretul de 

pînă la 3 luni boala nu se înregistrează. Invadarea în masă se înregistrează vara și 

toamna. 

5. Patogeneza și semnele clinice:  

Acțiune:  

 Mecanică 



 Inoculatoare 

La animale apar: 

 Pleurite 

 Pneumonii 

 Bronșite 

 Tusa 

 Jetaj nazal 

 Slăbirea animalului 

6. Tabloul morfopatologic:  

În părțile distale a pulmonilor se observă nișe noduri de o consistență tare de o 

culoare galben-suriu, inflamarea bronșilor și prezența nematodelor adulte. 

7. Diagnosticul:  

Ca la dicticanloză; 

8. Tratamentul: 

Ca la dicticanloză; 

9. Profilaxia:  

Ca la dicticanloză; 

 

3.METASTRONGILOZA SUINELOR 

1. Definiția:  

Este o nematodoză provocată de nematodele ”Metaspongylus elongatus”,”CUVÎNT”, 

care parazitează în bronhii și trahee la suine. 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Masculii au lungimea de la 1,5-2,5cm. Femela de la 2-5cm. Ouăle au formă ovală 

acoperite cu o peliculă groasă neregulată, care conțin larvele invazioase. 

3. Evoluția parazitului:  

În evoluția sa parazitul folosește 2 gazde:  

I. Gazda definitivă – suinele 

II. Gazda intermediară – rîmele 



Femelele depun ouă în lumenul bronșilor la suine, care împreună cu spuza 

nimeresc în cavitatea bucală și sunt îngerați; apoi împreună cu fecaliile sunt 

eliminate în mediul înconjurător. Aceste ouă sunt folosite de către rîme 

împreună cu solul, în corpul rîmelor din ou ese larva, de 2 ori năpîrlește și 

peste 3 săptămîni devine invazioasă. Suinele se molipsesc folosind rîmele 

invadate de larve. În intestin la suine rîmele se digeră, iar larvele perforează 

mucoasa intestinală și cu sîngele și limfa sunt transportați în pulmoni, unde 

peste 3,5-5 săptămîni se transformă în nematode adulte. 

4. Epizootologia bolii:  

Mai des se îmbolnăvește tineretul suin. În vazia maximolă ajunge vara. Larvele de 

paraziți trăiesc în organizmul rîmelor pînă la 3 ani de zile. 

5. Patogeneza: 

Acțiuni: 

 Mecanică 

 Inoculatoare 

 Alergică 

6. Semnele clinice:  

Peste 1-2 săptămîni de la molipsire apare diaree, apoi tusa, dispnee, jetaj nazal, uneori 

moartea prin asfexie. 

7. Tabloul morfopatologic: 

 Pneumonia difuză 

 Inflamarea bronșilor în lumenul lor se depistează un mucos și 

paraziți adulți. 

În pulmoni se depistează niște noduli,unde are lor liza larvelor 

sau paraziți adulți. 

8. Diagnosticul:  

Ca la dicticanloză; 

9. Tratamentul:  

Ca la dicticanloză; 

10. Profilaxia: 

 Ca la dictiocauloză. 

 

 



OXIUROZA CABALINELOR  

1. Definiția:  

Este o nematodoză provocată de nematoda ”Oxyuris equi” care aprazitează în 

intestinul gros la cai și măgari. 

2. Caracteristica agentului patogen: 

 Masculul are lungimea de la 0,6-1,5cm. Femela de la 2,4-15,6cm. Partea anterioară a 

corpului este scurtă și groasă, iar cea posterioară subțire și alungită. Ouăle sunt 

acoperite cu o peliculă, iar la unii din poli pelicula este subțire formînd un copăcel 

fals. 

3. Evoluția parazitului:  

Nematoda adultă de obicei nu depune ouă în locul de parazitare, dar pasiv nimerește 

în regiunea anusului unde depune ouă împreună cu masă cleioasă. Aici ouăle în 

decurs de 2-3 zile devin invazioase. Masa cleioasă se usucă și provoacă o iritare a 

țesuturilor și animalele se scarpină cu dinții sau obiectele din jur și o parte din ouă 

nimeresc în hrană, așternut sau în cavitatea bucală de animal. Caii se molipsesc pe 

cale alimentară folosind odată cu hrana și apa ouăle invazioase. Nimerind în intestin 

din ou ese larva care peste 1-1,5 luni se transformă în nematode adulte. 

4. Epizootologia bolii:  

Mai des sunt invadați tineretul de pînă la 1 an și caii bătrîni. Sursa principală de 

invazie o reprezintă caii bolnavi între ținuți împreună cu cei sănătoși. Clinic boala se 

manifestă iarna și primăvara. 

5. Patogeneza:  

Nematodele acționează: 

 Mecanic 

 Toxic 

 Inoculator 

Deseori se dezvoltă în flomarea rectului. Prezența ouălor în ridurile din 

regiunea anală și regiunea perineului provoacă CUVÎNT și inflamarea pielii. 

6. Semnele clinice: 

 Cel mai caracteristic semn este: 

I. Căderea părului din regiunea rădăcinii cozii; 



II. Prezența dermatitelor și exemelor în regiunea perineului. În caz de 

invazie masivă: 

 Caii slăbesc 

 Anemia muscoaselor 

 Fecaliile nu sunt formate, acoperite cu mucozitate. 

7. Diagnosticul:  

Pe baza semnelor cliniceși cercetării de laborator a roclateror colectate din regiunea 

anală sau perneului și pe baza depistării nematodelor adulte în lumenul intestinului 

gros. 

8. Tratamentul: 

I. Sărurile de pipirozină – 0,1gr la 1kg masă vie împreună cu nutrețuil de 2 

ori peste 24 ore 

II. Egvipast N – în formă de pastă per or 

III. Pulbere de triclorfon – per or 

IV. Capsule de rombendazol – per or 

V. Pulbere de piaventrină – per or 

9. Profilaxia:  

Nu se admite alimentarea cailor direct de pe podea. La animalele cu semne clinice de 

oxyuroză regiunea perineului se prelucrează cu soluții dezinfectante. Cu scop 

profilactic caii se dehelmentizează în decembrie, martie. Obiectele de îngrijire 

jgheoburile și pereții încăperii lor periodic se dezinfectează cu apă colorată fierbinte.  

 

 

STRONGILIDOZA CABALINELOR 

1. Definiția:  

Este o nematodoză provocată de nematoda ”Delofondia vulgaris”. În stadia matură 

parazitul se află în lumenul intestinului gros, iar în forma larvală în vasele sangvine. 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Paraziții sunt Rematofagi – se hrănesc cu sînge. Au o mărime de 1,5-4,5cm. Ouăle au 

culoare surie, formă ovală. 

3. Evoluția parazitului: 

 Animalele bolnave elimină odată cu excrementele și ouă de paraziți, nimerind în 

condiții optimale ouăle devin invazioase diin care eclozionează larva de ordinul I care 



de 2 ori năpîrlește și peste 1-2 săptămîni devine invazioasă. Aceste larve au 

proprietatea de a migra vertical pe iarbă. Caii se molipsesc pe cale alimentară 

folosind odată cu iarba și larvele invazioase. Nimerind în arterele CUVÎNT. Aici 

deseori formează trombi. În acești trombi larvele parazitează pînă la 5-6 luni și ating 

lungimea de pînă la 2cm. Eșind din tromb larva pasiv nimerește în peretele intestinal, 

unde se află pînă la o lună de zile, apoi nimerește în lumenul intestinal atingînd faza 

matură. 

4. Epizootologia bolii:  

Molipsirea în masă are loc din luna mai pînă în octombrie. Principala sursă de invazie 

o reprezintă caii bolnavi care elimină ouă odată cu excrementele. 

5. Patogeneza:  

Larvele paraziților formează trombi în arterii și ca urmare apar colici care deseori se 

sfîrșesc letal. Nematodele adulte traumează mucoasa intestinului gros elimină toxine 

și deschid poarta de infecție pentru neiroflora secundară. 

6. Semnele clinice: 

 Colicii 

 Febră generală 

7. Tabloul morfopatologic:  

Prezența nematodelor adulte în intestinul gros, inflamarea mucoasei intestinale. 

Mezinterul este acoperit cu niște pete de o culoare roșie întunecată de 2-3cm. 

8. Diagnosticul:  

Pe baza depistării ouălor de paraziți după metoda lu Finliborn, pe baza semnelor 

clinice, tabloului morfopatologic. 

9. Tratamentul:  

Ca la oxyuroză. CUVÎNT – 5-10gr la un cap tineret; 30-40gr la cap caii maturi. 

10. Profilaxia:  

Dehelmentizarea cailor primăvara după 2 săptămîni de la începutul pășunării și a 

doua hedelmentizare peste 2 luni de la prima dehelmentizare. 

 

 

 



 

 

ARAHNOENTOMOLOGIA VETERINARĂ 

Date generale despre artropode și măsuri de combatere a lor. 

Arahnoentomologia veterinară este știința care studiază arhanoizii, care far parte 

din clasa insecta și arachoidă, și măsurile de combatere a lor. 

Acarienii sunt niște organisme cu corpul segmentat și au 4 perechi de picioare. 

Corpul lor este acoperit cu o cuticulă, care servește drept schelet pentru organele 

corpului și membrelor. Corpul insectelor este format din: 

 Cap 

 Torace 

 Abdomen 

 3 perechi de picioare 

 2 perechi de aripi (la unele lipsesc) 

Bolile provocate de insecte se numesc entomoze. 

Bolile provocate de acarieni se numesc arahnoze. 

Insectele și acarienii aduc multe daune animalelor și oamenilor deoarece mulți dintre 

ei sunt agenți ai bolilor, unii îndeplinesc rolul gazdei intermediare, iar alții pot 

vehicula agenți ai bolilor injecțioase și parazitare. În practica veterinară pentru 

nimicirea insectelor și acarienilor se folosesc preparate chimice. Dacă ele sunt 

CUVÎNT CUVÎNT acarienilor se numesc acaricide, împotriva insectelor insecticide. 

Dacă acțiunea acestor preparate CUVÎNT concomitent împotriva insectelor și 

acarienelor ele sunt numite insectoacaricide (se mai numesc pesticide). 

 

HIPODERMOZA BOVINELOR 

1. Definiția:  

Hipodermoza bovinelor este o miază care se dezvoltă în urma parazitării larvei 

insectei mature în organizmul animal. Această boală este provocată de larvele: 

Hipoderma bovis; Hipoderma liniatum 

2. Caracteristica agentului patogen:  



Insecta matură exterior samănă cu bondarul și are mărimea pînă la 1,5cm aripile de o 

culoare surie. 

3. Evoluția parazitului: 

Femela de hipodema bovis depune ouă pe firele de păr din regiunea membrelor și 

părții ventrale a abdomenului. Femela de hipoderma aliniatum depune cîte 10-15 ouă 

pe fiecare fir de păr în aceiași regiune. În timpul veții CUVÎNT pot depune 500-800 

ouă. Apropiinduse de animal etipoderma bovis provoacă o stare de stres la animale. 

Hipoderma aliniatum nu provoacă starea de stres. Din ouăle depuse peste o săptămînă 

eclozionează larva de ordinul I, care perforează pielea și pătrunde în spațiul subcutan, 

de aici se mișcă spre canalul medular și pătrunde în el, aici larva se află pînă la 3 luni 

de zile, apoi larvele părăsesc canalul medular pătrund în regiunea spinării. În jurul 

larvelor se dezvoltă un proces inflamator urmat de acumularea puroiului. Iar mai 

tîrziu apar sistule și prin ele larvele cad pe suprafața solului și se îngroapă în el. În sol 

în dependență de temperatură și umiditate în decurs de 20-60 zile are loc formarea 

fazei de pupă din care rezultă CUVÎNT masculi sau femele. Larvele de hipoderma 

liniatum pătrund în pereții esofagului și parazitează 4-5luni. Restul ca la hipoderma 

bocis. Insectele mature eclozionate din pupă nu se hrănesc deoarece organele cavității 

bucale nu sunt dezvoltate ele trăiesc din rezervele acumulate în faza de larvă. În aer 

are loc coapularea după ce masculii pier iar femelele pier după depunerea ouălor. 

4. Epizootologia bolii:  

Insecta matură poate zbura în căutarea gazdei pînă la 10km. Principala sursă de 

invazie o reprezintă animalele invadate de larve: insecte nu atacă taurinele aflate 

permanent în stabulație. 

5. Patogeneza:  

Larvele migrînd în organizmul bovinelor permanent traumează țesuturile și excită 

terminațiile nervoase. Larvele provoacă la animale o reacție de răspuns printr-o stare 

de alergie. Produsele eliminate de larve acționează toxic, trofic, inoculator, mecanic 

și alergic. 

6. Semnele clinice:  

În prima perioadă a bolii cînd tăunii atacă animalele apare starea de stres. În timpul 

cînd larvele perforează pielea la animale apare puritul și sumne de dermatită. Pot 

apărea pauze și dereglări în deglutițe. În ultima fază a bolii apar niște semne 

caracteristice apariția proeminențelor și fistulelor. 

7. Diagnosticul:  

Pe baza semnelor clinice. 



8. Tratamentul:  

Prelucrarea animalelor cu hipodemin clorofos în doză de: 

I. 16ml de pînă la 200kg 

II. 24ml mai mari de 200kg 

Soluția se toarnă de la greabăn pînă la osul sacru cu siringa fără ac. 

 Soluție de clorofos de 4%, 200-250ml de la un cap 

 Soluție de triclorfon 

 În caz de intoxicație – atropină 1%; 1ml-100kg subcutan 

 Baioflai 

 Evomec subcutan; 1ml la 50kg 

 Romavermectin – subcutan 

 Baimec – subcutan 

 Emulsie de Azintol % extern 

 Emulsie de Fention 0,25% extern 

9. Profilaxia:  

Prelucrarea animalelor în lunile noembrie–decembrie. 

 

GASTROFILOZA CABALINELOR 

1. Definiția:  

O miază provocată de larvele insectei mature Gastrophilus intestinalis 

2. Caracteristica parazitului:  

Insecta este matură este asemănătoare cu bondarul cu unele deosebiri în culoare și 

diemnsiuni. Larva de ordinul III are mărimea de pînă la 2cm, de o culoare roz-

gălbuie, și cu 2 cîrligele întunecate în partea interioară a capului. Pe partea ventrală a 

larvei se află niște ghimpișori situați în 2 rînduri. 

3. Evoluția parazitului: 

 Femelele depun ouă pe suprafața corporală a animalului peste 1-2 săptămîni din ou 

ese larva de ordinul I care mișcînduse provoacă pruritul la animale caii scărpininduse 

cu dinții folosesc și aceste larve de ordinul I care nimeresc în cavitatea bucală apoi 

stomac și intestin aici larvele se fixează mucoasa stomacală și intestinală ei se află 

pînă la 9-10luni. Apoi odată cu excrementele sunt eliminate în mediul înconjurător 



nimerind pe suprafața solului larvele se îngroapă în el și se transformă în faza de 

pupă. Peste 1-1,5 luni eclozionează masculi și femele care trăiesc 1-2 săptămîni. 

4. Epizootologia bolii: 

 insectele mature atacă animalele în zilele însorite, pe timp posomorînt și temperatura 

mai jos de +15* ele nu sunt active. În căutarea gazdei insecta matură poate zbura pînă 

la 20km. 

5. Patogeneza:  

La pătrunderea și migrarea larvelor ele traumează țesuturile și deschid poarta de 

infecție pentru microflora secundară. Larvele se hrănesc cu celule și limfa gazdei, 

dereglînd digestia, obstrucția mecanică, uneori poate avea loc ruperea stomacului. 

6. Semnele clinice:  

În prima fază a bolii apar semne de stomatită saringită. Se dereglează și deglutiția 

nutrețului. Caii țin gîtul intestin și se pot observa colice. 

7. Diagnosticul:  

Pe baza semnelor clinice și depistarea larvelor de paraziți în excrementele animalelor. 

8. Tratamentul:  

Irigarea cavității bucale cu soluție de clorofos de 2% per or; pastă de Ecvipast N, 

pulbere de Triclorfon, capsule de Rombendazol per or. 

9. Profilaxia: 

 Prelucrarea animalelor primăvara și toamna. 

 

ESTROZA OVINELOR 

1. Definiția: 

Este o miază provocată de larva insectei mature Oestrus onis, care parazitează în 

cavitățile craniului. 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Insecta matură are lungimea de la 9-12mm, capul și toracele are o culoare cărămizie 

iar abdomenul galben-sur, aripile transparente. Larva de ordinul IIII are lungimea de 



pînă la 30mm. Este înzestrat cu cîrligele cu ajutorul cărora se fixează și niște 

ghimpișori situați pe partea ventrală și laterală a larvei. 

3. Evoluția parazitului:  

Femela după imperechere în decurs de 1,5-3săptămîni se află într-o stare de liniște. În 

acest imp insectele sunt slab mobile și se află în crăpăturile din încăperi după 

maturizarea larvelor femelele activ zboară și din zbor împroașcă cîte 12-30 larve în 

cavitatea nazală la oi. În cîteva zile insecta depune 400-600 larve. Aici larvele se 

găsesc pînă la 6-10 luni se transformă în larva de ordinul III, care cade pe suprafața 

solului se îngroapă în sol și se transformă în faza de pupă, din care peste 3-4 

săptămîni rezultă masculi sau femele. 

4. Epizootologia bolii: 

 Insectele sunt active mai sus de +16*C, zborul lor este urmat de un sunet specific, 

care provoacă neliștea animalului. Apărînduse de atacul insectelor ovinele se strîng în 

grup și apleacă capul în jos. În căutarea ovinei insecta poate zbura pînă la 4km. 

Extensivitatea invaziei scade în verile uscate.  

5. Patogeneza: 

 În cavitatea nazală larvele irită mucoasa provocînd o reacție de răspuns prin strănut, 

CUVÎNT, de aceea pe mucoasa nazală se rețin 10-15% din larve. Ele acționează 

mecanic – traumează mucoasa nazală care duce la rinită, deseori decurgerea rinitei 

este complictă cu primioroglora purulintă. 

6. Semnele clinice: 

 La începutul bolii animalele sunt agitate se grupează, forăe, strănută, apoi din 

cavitatea nazală apare un exudat seros, mai tîrziu scurgerile nazale se usucă îngustînd 

orificiile nazale și apare o respirație CUVÎNT. Regiunea nazală se tumefiază, poate 

apărea febra, mărirea ganglionilor limfatici submandibulari, dereglări în coordonare, 

sfîrșit letal. 

7. Diagnosticul:  

Pe baza semnelor clinice și depistarea larvelor în cavitatea craniului. 

8. Tratamentul și profilaxia:  

Administrarea în calea nazală cu ajutorul seringii fără ac, sau para de gumă a 

soluțiilor 

Clorofos 4% 20-25ml în fiecare nară 

Soluție de Triclorfon intranazal 

Capsule de Rombendazol – per or 



Suspensie de albendazol – per or 

Evomic, Baimec – subcutan 

 

Cu scop profilactic animalele se prelucrează prima dată în februarie-martie 

pentru combaterea larvei de ordinul III. Și a 2a oară octombrie-noiembrie 

pentru combaterea larvei de ordinul I-II. 

 

 

 

WOLIFARTIOZA 

1. Definiția:  

Este o miază provocată de larvele insectei mature Wohlfahrtia magnifica; 

2. Caracteristica agentului patogen: 

 Insecta matură are lungimea de la 9-13mm de o culoare sur deschisă ca scrumul de 

țigară, abdomenul este pătat, aripile sun transparente. 

3. Evoluția parazitului: 

 Insecta matură duce un mod de viață saprofit, se hrănește cu nectarul florilor, 

dejecții, transpirații de animale. Dar larvele se hrănesc cu țesuturile animalelor. 

Femela mătură are mirosul bine dezvoltat și depistează animalele la distanțe mari. 

Musca se apropie de animal și pe mucoasele inflamate sau răni împroașcă cîte 10-15 

larve. Acestea repede pătrund în țesuturi și se alimentează cu conținutul lor. De 2 ori 

năpîrlesc și peste 4-5 zile părăsesc rana se îngroapă în sol se transformă în faza de 

pupă. Peste 1-3 săptămîni eclozionează imaguo. 

4. Epizootologia bolii:  

Apariția și dispariția bolii depinde de prezența animalelor cu procese inflamatoare sau 

plăgi. 

5. Patogeneza: 

 Larvele pătrunzind în rană măresc dimensiunea ai mirosul de țesut în faza de 

putrefacția atrage și alte insecte. Acțiunea mecanică, inoculatoare, toxică, trofică. 

6. Semnele clinice: 

 De la animalele cu plăgi invadate este un miros de putrefacție. Animalele sunt 

agitate, în dependență de localizare. 



7. Diagnosticul: 

 Pe baza inspecției animalelor și cercetării rănilor. 

8. Tratamentul:  

Prelucrarea chirurgicală secundară a rănilor și folosirea insecticidelor. 

 

MELAFAGOZA OVINELOR 

1. Definiția:  

Este o boală parazitară provocată de insecta matuă Melophagus ovinus 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Insecta matură are 4-7mm, cu corpul turtit și abdomenul lat de o culoare cărămizie. 

3. Evoluția parazitului:  

Femela naște larve vii pe corpul ovinelor, care peste cîteva ore se transformă în faza 

de pupă și se fixează de lîna animalului. Peste 3-4 săptămîni eclozionează imaguo. În 

decursul vieții femela poate să nască 15-20 larve. 

4. Epizootologia bolii:  

Înfara animalului insecta nu se dezvoltă și rămîne viabilă pînă la 7 zile. Insecta se 

dezvoltă mai intens iarna. Dar după tunderea ovinelor ele pot fi depistate în spațiul 

submandibular. 

5. Patogeneza: 

 Insecta matură mușcă pielea animalului și concomitent inoculează în rană soluția 

toxică care provoacă CUVÎNT la animale. Pielea se inflamează, apare dermatita și 

căderea lînii. 

6. Semnele clinice: 

 Principalul semn clinic este pruritul, slăbirea animalului și căderea lînii. 

7. Diagnosticul:  

Pe baza semnelor clinice și depistarea insectei mature pe suprafața corporală a 

animalului. 

8. Tratamentul: 



 Animalele bolnave se sclaldă la a 7-10 după tundere, iar în caz de necesitate repetă 

băierile după 7-14 zile. În perioada rece preparate injectabile (Evomec, Pandex, 

Baimuc) Pentru îmbăire folosim: soluția Diazenol, Butox, Scabatox, Romparasept 

5%, soluție de Tactic, Neostomozan. 

 

PĂDUCHII 

1. Definiția: 

 Sunt niște insecte lipside de aripi, mai des parazitează diferite specii de animale. 

Boala la om se numește sifunculoză. 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Păduchii au dimensiunea de la 1-5mm, în dependență de specia naimalului pe care ei 

parazitează. Corăpul este alungit și turtit în partea toracoabdominală și capul mai 

îngust ca toracele. 

3. Evoluția parazitului: 

Păduchii sunt insecte hematofage și după alimentarea lor cu sînge ei depun ouă pe 

care le fixează la rădăcina părului. Peste 1,5-2 săptămîni din ou eclozionează larva 

care după alimentare se transformă în insecta matură. În mediul înconjurător păduchii 

nu se înmulțesc și în afara gazdei supravețuiesc 3-7zile. Pe animalle păduchii se 

înmulțesc mai intens în perioada rece a anului. Vara condițiile de hrănier sunt 

nefavorabile deoarece părul devine mai rar iar pielea mai rezistentă. Vara putem 

depista păduchi în jurul coarnelor, în urechi și în ridurile pielii. Păduchii traumează 

pielea și introduc saliva toxică care are proprietăți iritatoare. Apara pueritul ezeme, 

dermatite. La invazia în masă animalele sunt agitate cade părul, animalele slăbesc.  

4. Măsurile de combatere: 

 Animalele se izolează și se prelucrea cu soluția de clorofos 0,5%, butox, 

nustomozan, tactic, scabatox. Prelucrearea se repetă peste 7-10 zile. Iarna putem 

folosi Evomec, Baimec. Dezinfecția încăperilor 

 

INSECTELE CARE SE HRĂNESC CU PĂR, CELULE DESCVAMATE 

1. Definiția:  

Sunt insecte fără aripi și paraziți permanenți se înregistrează la bovine, cabaline, 

ovine, cîini. 



2. Caracteristica insectei:  

Sunt niște insecte mici asemănătoare cu păduchii și se diferențiază de aceștia prin 

capul mai lat ca toracele și organele bucale de tip rozător 

3. Evoluția parazitului: 

 Femela depune ouă la rădăcina părului pe care le încleie cu un conținut cleios, din ou 

ese larva asemănătare cu insecta matură care de 2 ori năpîrlește și se transformă în 

imaguo. Prezența acestor paraziți mai des este iarna. La animale cade părul, lîna, se 

observă exeme , dermatite. 

4. Măsurile de combatere ca la păduchi. 

 

INSECTE CARE SE HRĂNESC CU PUF ȘI PENE 

1. Definiția:  

Sunt niște insecte lipsite de aripi care parazitează la păsări și curci. 

2. Caracteristica agentului patogen: 

 Insecta matură are lungimea 1-5mm, capul mai lat ca toracele și depun ouă. 

3. Evoluția: 

 Din ouăle depuse la rădăcina penelor peste 1-2 săptămîni ese larva asemănătoare cu 

insecta matură de 2 ori năpîrlește și se transformă în imaguo. Ei se hrănesc cu puf, 

pene și celule epiteliale, sînge. Mai des boala se înregistrează în perioada rece a 

anului și în încăperile unde umiditatea este mărită și aglomerarea păsărilor. 

4. Măsuri de combatere:  

Dezinsecția, dezinfecția încăperilor – clorofos 0,5% sau cu var. Insecticide – 

prelucrarea păsărilor. 

 

 

PURICII 

1. Definiția:  



Insecte lipsite de aripi și sunt paraziți vremelnici, mai des se înregistrează la cîini, 

pisici și om. Insecta matură are lungimea de 2-4mm, de o culoare cărămizie și corpul 

turtit din ambele părți. Aparatul bucal de tip înțepător. 

2. Evoluția puricilor: 

 Femela după alimentarea cu sînge depune ouă în mediul înconjurător. O femelă 

poate depune pînă la 500 ouă. Peste căteva zile din ou eclozionează larva. De 2 ori 

năpîrlește se transformă în faza de pupă apoi imagno. În lipsa gazdei specifice puricii 

se hrănesc pe gazdele nespecifice. 

3. Măsurile de combatere: 

 Înlăturarea dejecțiilor, dezinsecția încăperilor. 

Pentru cîini și pisici se folosesc șamponuri, pudre, picături, aerozoli, și curălușe 

speciale. 

 

 

ARAHNOZELE ȘI ACARIENII TRANSMIȚĂTORI DE BOLI PARAZITARE 

1. Sistematica și structura acarienilor 

2. Sarcoptoidozele animalelor 

3. Psoroptozele animalelor 

 

1. ACARIENII 

Sunt agenți ai bolilor și transmițători de boli parazitare și infecțioase care fac parte 

din clasa arahnoida.. Bolile provocate de acarieni se numesc arahnoze. Clasa 

Aracnoide include 2 ordine. Parasitiformes; Acariformes.  

Cei din ordinul Parasitiformes au mprimea de pînă la 20mm, corpul acoperi cu o 

cuticulă de o consistență tare. Cei din ordinul Acariformes au dimensiuni mai mici, 

iar unii chear mărimi microscopise. Pentur acarieni este caracteristic faptul că corpul 

lor este format dintr-o bucată sau reprezintă tot un întreg organele cavității bucale 

sunt reprezentate de o trompă cu ajutorul căreia acarienii se fixează și se hrănesc, ei 

au 4 perechi de picioare.Cei din ordinul Parasitiformes au respirația trahială cei din 

ordinul Acariformes respiră pe toată suprafața corporală. Ei se hrănsesc cu sînge, 

limfă, celule. Majoritatea acarienilor duc un mod de viață parazitar. Ei pot fi împărțiți 

în acarieni permanenți și vremelnici. Acarienii permanenți tot timpul se află pe 

animal, iar cei vremelnici se hrănesc pe animal, iar ouă depun înafara lui. În 



dependență de locul de parazitare acarienii pot fi endoparaziți și ectoparaziți. Mulți 

acarieni pot transmote agenți ai bolilor infecțioase, parazitare la animale, păsări și 

om. 

 

 

2. SARCOPTOIDOZELE ANIMALELOR 

Acarienii care fac parte din ordinul Acariformes au răspîndire mare în natură și ei 

includ în sine un subordin Sarcoptiformes care provoacă Scabia. La rîndul lui 

subordinul sarcoptiformes include familia Psoroptidă și Sarcoptidă. 

1. Definiția: 

Sarcoptozele animalelor sunt boli care fac parte din ordinul sarcoptes, acești acarieni 

pot provoca sarcoptoze la suine –– sarcoptes suis, sarcoptes equi, sarcoptes canis. 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Sarcoptii au o formă rotundă, 0-2,5, 4 perechi de picioare, primele 2 perechi ese 

înafara corpului pe care se află niște ventuze, trompa în formă de potcoavă. Sarcopții 

parazitează în pielea animalului săpînd galerii în epiderm. 

3. Evoluția sarcoptilor: 

 Femelele depun ouă în galeriile săpate sub epiderm. Datorită creșterii pielii stratul 

subepidermal trece în stratul epidermal de aceea larvele apoi nimfele treptat trec pe 

piele aceasta le permite telionimfelor să treacă pe altă regiune a corpului sau pe alt 

animal formînd un focar nou de invazie. 

 

SARCOPTOZA SUINELOR 

1. Definiția:  

Este o arahnoză cu decurgere acută sau cronică provocată de Sarcoptes suis. 

2. Epizootologia bolii:  

Boala se înregistrează indiferent de anotimp, principala sursă de invazie o reprezintă 

de obicei animalele bolnave. Un rezervor de sarcopți pot fi obiectele de îngrijire, 

boala se transmite direct prin contactul cu animalele bolnave. 

3. Patogeneza:  



Acțiunea mecanică – galerii săpate în epiderm-piele, afectarea pielii, căderea părului, 

și inflamarea pielii dereglează funcțiile fiziologice a lui, rosăturile și crăpăturile 

agravează decurgerea bolii. Produsele de descompunere a celulelor, pătrunderea 

micoflorei purulente și moartea acarienilor duc la intoxicarea organizmului.  

4. Semnele clinice:  

Perioada de incubație durează 10-15 zile. Primele focare de boală apar în regiunea 

capului și mai ales în jurul ochilor, rîtului și în urechi. Apare puruitul, procesul 

repede se răspîndește pe gît și pe spinare la CUVÎNT scrotului apoi tot corpul. În 

focarele de sarcoptoză se observă vizici pierlate mai tîrziu apar nodule acoperiți cu 

cueste în cazul progresive pielea devine uscată de o consistență tare, apar riduri, 

crăpături pe piele, cade părul. În cazurile cronice părul zburlit. 

5. Diagnosticul:  

Pe baza semnelor clinice – prurit, inflamarea pielii . Pentru precizarea diagnosticului 

se cercetează raclatele colectate de la granița dintre țesutul sănătos și cel patologic. 

Pentru înmuierea crustelor se folosește NaOH de 2-3%. 

6. Tratamentul:  

La început se înmoaie și se înlătură cruștele apoi animalul se mai spală odată și se 

înlătură crustele apoi folosim acaricide, clorofos de 2%, diazinol, butox, scabatox, 

romparasect de 5%, treiclorfore. În timpul rece a anului folosim evomec, baimec, 

pandex, dectomax. 

 

3. PSOROPTOZELE ANIMALELOR 

Agenții psoraptozelor fac parte din ordinul Psoroptes, care include cîteva specii:  

1. Psoroptes ovis – ovine 

2. Psoroptes bovis – bovine 

3. Psoroptes equi – cai 

4. Psoroptes cuniculi – iepuri 

Acești acarieni au mărimea de pînă la 0,8mm, forma ovală, trompa ascuțită cu 

ajutorul căreia perforează pielea. Ei se hrănesc cu conținutul țesuturilor și au 4 

perechi de picioare bine dezvoltate. 

PSOROPTOZA OVINELOR 

1. Definiția: 



 Este o boală cu decurgere acută sau cronică provocată de acarianul psoroptes ovis. 

2. Caracteristica agentului patogen: 

Acarianul matur are lungimea 0,6-0,8mm, corpul oval și 4 perechi de picioare. 

3. Evoluția parazitului:  

Psoropții sunt paraziți permanenți, femelele depun ouă pe piele, din ou eclozionează 

larva care după alimentare se transformă în nimfa 1, nimfa 2 și apoi în imaguo. 

Pentru dezvoltarea unei generații este necesar de 2-3 săptămîni. Condițiile optimale 

de dezvoltare a psoroptilor este perioada de iarnă cînd datorită diferenței de 

temperatură dintre mediul extern și suprafața corporală se mărește umiditatea. 

Contribuie la apariția bolii scăderea rezistenței organizmului și hrana necalitativă. În 

timpul de vară după ce ovinele se tund pe piele se crează condiții nefavorabile pentru 

dezvoltarea psoropților. 

4. Datele epizootologice:  

La boală sunt receptive toate ovinele indiferent de rasă și vîrsta aniamlului. Meii se 

molipsesc de la mamele bolnave sau de la alte animale din turmă. Principala sursă de 

invazie o reprezintă animalele bolnave iar mediul extern servește ca un rezervor de 

psoropți. În mediul extern psoropții rămîn veabili pînă la 2 luni. La temperatura de -5 

grade Celsius psoropții pier în decurs de 5-9 zile.  

5. Patogeneza: 

Acțiune mecanică, inoculatoare, trofică, toxică. 

6. Semnele clinice: 

Perioada de incubație durează de la 2 săptămîni pînă la 2 luni. Primul simptom al 

bolii este pruritul, animalele se scarpină cu dinții , obiectele din jur, se bat cu 

membrele. Odată cu dezvoltarea bolii cade lîna iar în acele locuri apar niște cruste și 

pielea se îngroașă. Apare un simptom de lînă fulguită. La tineret pruritul nu este clar 

exprimat, lîna nu cade, pielea puțin se inflamează.  

7. Diagnosticul:  

Pe baza semnelor clinice și cercetării de laborator a crustelor la prezența acarienilor. 

8. Tratamentul:  

Iarna folosim Evomec, Baimec, Pandex, vara ovinele se scaldă în soluții de Diazinol, 

Butox, Scabatox, Romparasep de 5%, soluție de Tactic, Neostomozan, Neocidal. 



Îmbăirea se repetă în a 6-7 zi, termenul de aflarea ovinelor în soluție este de 30-50 

sec. 

 

PSOROPTOZA IEPURILOR 

Este o boală parazitară provocată de psoroptes psoroptes cuniculi. 

Acarianul se localizează în urechi și pe lăbuțe. Animalele sunt agitate se scarpină în 

urechi se observă cruste. Diagnosticul se stabilește pe baza semnelor clinice și 

depistarea psoropților în crustele din urechi.  

Tratamentul: Prelucrarea animalelor cu acaricide la care se adaugă uleiusi sau 

unguente. Concomitent se efectuează dezaxarizarea cuștilor. (soluție de NaOH de 2-

3%). 

 

 

CNEMIDOCOPTOZA GĂINILOR 

1. Definiția:  

Este o arahnoză provocată de acarianul Knemidocoptes mutans. Boala mai des se 

înregistrează la găini, mai rar la curci, hulubi,. 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Acarianul are o formă ovală rostumul formă de potcoavă membrele scurte. Femela 

naște larve vii. Înafara gazdei acarienii supravețuiesc 5-7 zile. Boala se înregistrează 

la păsări mari de un an de zile cu afectarea membrelor posterioare. Boala se 

înregistrează indiferent de anotimp. În regiunea membrelor lipsite de pene în 

rezultatul acțiunii acarianului are loc inflamarea pielii urmată de eliminarea limfei 

care se murdărește și membrele au o culoare sur murdară.  

3. Tratamentul: 

Dacă este afectat 10% din efectiv păsările se sacrifică. Păsările se prelucrează de 2 ori 

cu intervalul de 10 zile cu unguente în amestec cu acaricide. Concomitent 

dezacarizarea încăperii.  

 

 



 

DEMODECOZA CÎINILOR 

1. Definiție: 

Este o arahnoză provocată de acarianul Demodex canis. Boala mai des se 

înregistrează la cîini de rasă. 

2. Caracteristica agentului patogen:  

Agentul paraziteaqză în glandele sebacee și în săcușorii piliari, corpul este alungit, 

vermiform de dimensiuni microscopice. 

3. Semnele clinice: 

 La cîini boala de obicei se manifestă sub formă solzoasă. Și pustuloasă malignp. De 

obiecei este afectată pielea capului. Odată cu evoluția bolii pielea se îngroașă devine 

hepiremiată, părul cade. În cazurile maligne se observă apariția nodurilor umplute cu 

o masă puruletă care se observă pe suprafața pielii și se usucă, pielea devine de o 

consistență tare, apar riduri pe piele, animalele slăbesc. 

4. Diagnosticul:  

Pe baza semnelor clinice și depistarea acarianului.  

5. Tratamentul:  

Cîinii se scaldă în soluție de clorofos de 1%. Concomitent se include rație bogată în 

vitamine și proteine și proteine.  

Doze mici de Levomizol. În caz de demodecoză solzoasă se folosesc preparate pe 

bază de ulei de cedru. Ronnel – acaricid organofosforic – se aplică pe suprafața 

corporală în decurs de 3 zile sau per-os de55mg la kg masă vie. Amitrazil – în formă 

de soluție de 0,5 pe toată suprafața corporală. În demodecoza pustuloasă se asociază 

tratamentul cu antimicrobiene. 

6. Profilaxia: 

 Nu se admite contactul animalelor bolnave cu cele sănătoase.  

 

 

VAROOZA ALBINELOR 



1. Definiția:  

Este o arahnoză a albinelor adulte precum și a larvelor provocată de acarianul varroa 

jacobsoni. 

2. Caracteristica parazitului:  

Acarianul are o culoare brună cărămizie și se vede cu ochiul liber, în special el 

parazitează pe puetul albinilor lucrătoare și pe trîntori, femela are o formă ovală cu 

dimensiunea de 1,1-1,7mm și se hrănește cu hemolimfa albinelor. 

3. Evoluția parazitului: 

Ciclul de dezvoltare este 8-9 zile, iar a masculului de 6-7 zile. Femela depune ouă pe 

puietul albinelor, din ou eclozionează larva, care se transformă în pupă apoi în 

nimfă(1), nimfă(2) și imaguo. Dezvoltarea acarianului este strins legată de biologia 

familiei de albine. Atingînd o anumită stare biologică acarienii se adună pe puiet și 

depun ouă pe puietul albinilor cu 1-3 zile înainte de căpăcire.  

4. Epizootologia bolii:  

Prima dată în fosta URSS a fost depistată în 1964, în Moldova 1977, în Romînia în 

1975. În prezent are o răspîndire cu 100km pe an. Populația de acarieni crește 

neîntrerupt în familia de albine iar gradul cel mai ridicat de invadare a puetului se 

observă primăvara și toamna. Boala se răspîndește numai prin intermediul semnelor 

de acarieni. Înafara familiei acarianul trăiește pînă la 5 zile.  

5. Patogeneza:  

Acțiunea mecanică, inoculatoare, trofică, toxică. 

6. Semnele clinice:  

Familia de albini este permanent agitată, gmemul este afînat permanent și se află în 

pericol de răcire. Familia folosește mai multă hrană. La albini se umple prematur 

intestinul și apare diareea. Albinele rezultate sunt cu aripile și membrele deformate și 

cad la fundul stupului.  

7. Profilaxia și măsurile de combatere: 

 Cu scop terapeutic se folosesc diferite preparate chimice. Eficiența lor este mai 

ridicată în absența puietului și se recomandă ca tratamentul de făcut seara cînd 

albinele se află în stup și cînd temperatura aerului este cel puțin +12 grade Celsius. 

0) Primăvara se tratează după zborul de curățire; 

1) Vara după extragerea mierii de salcîm și floarea soarelui; 



2) Toamna înainte de formarea ghemului; 

Benzdefolbex: banda se aprinde și în stare mocnindă se atîrnă între rame apoi se 

închide în timp de o oră.  

Varachet: sub formă de soluție în sticluțe de 5ml cu 60benzi de hîrtie. 

Voraabraulin: Are un miros de condiment. 

Timol: În formă de pulbere care se așează într-o pungă deasupra ramelor. 

Acidul formic: Cu ajutorul unui pulverizator. 

Acidul oxalic: 10-15ml la o ramă prin pulverizare. 

Pulbere de fenoteazin: Prin fumegație. 

Soluție de Bipinlux, aerozol cu Amitraz, Apitol, Apistan. 

 

 

ACARIENII DIN FAMILIA IXODYDĂ 

Ixodyda sînt ectoparaziți limfohematofagi. Căpușele au o acțiune patogenă 

directă (spoloatoare, toxică) și mai ales indirectă, legată de transmiterea unor germeni 

patogeni pentru care ei deschid o poartă de intrare, prin care se inoculează după ce le-

a asigurat o evoluție biologică. 

Există aproximativ 800 de specii de ixodydă pe tot globul dar prezintă populații mai 

numeroase în zonele calde(tropicale) 

 Corpul ixodydelor este nesegmentat, oval sau eliptic, aplatizat sau turtit 

dorsoventral, în stare de hrănire (inaniție, foame) și globulos după hrănirea cu 

sînge(la femele). Masculii chear și după hrănire rămîn aplatizați.  

 Corpul acarienilor este acoperit cu o cuticulă – coreacee (tare ca pielea 

tăbăcită) și rezistentă, extensibilă la femele. Cuticula este chitinoasă formată din mai 

multe straturi, aranjată în mod diferit în funcție de specie, gen și regiunea corporală.  

Rostrum (trompa) este situată la extremitatea anterioară a capului, forma căreia 

variază după gen. Pe rostrum se află pielicelele care împreună cu rostrumul formează 

un tub aspirant.  

Picioarele în număr de 4 perechi sînt formate din 8 articole. Larvele au 3 

perechi de picioare. Extremitatea destală a picioarelor a 2 gheare și o ventuză.  



Aparatul respirator este reprezentat de niște orificii numite stigma prezente 

doar la nimfe și adulți. Ele reprezintă niște deschideri ale ramificațiilor trahiale și sunt 

situate pe fața ventrală, laterală în urma a 4 perechi de picioare. Stigmatele au o 

formă rotundă, ovală sau de virgulă și au ramificări în corpul căpușelor. Căpușele au 

o pereche de ochi (numai la unele specii), ele sunt situate pe cuticulă în dreptul celei 

de-a doua pereche de picioare. 

Produsele metabolice se elimină prin anus deschis n partea ventrală înapoia 

ultemii perechi de picioare. 

Orificiul genital poate fi găsit doar la adulte. Este situat pe partea ventrală în 

dreptul celei de-a doua perechi de picioare.  

Masculii sînt mai mici decît femelele și au de la 5 pînă la 8mm. Femelele au 8-

15 mm cînd sît flămînde și pînă la 2 cm după alimentare.  

Acarienii pot trăi și se înmulțesc numai pe o singură gazdă – monogăzdași. 

Alții în faza de larvă și nimfă se hrănesc pe o gazdă, cad pe suprafața solului, se 

transformă în imaguo, apoi se hrănesc pe alt animal – bigăzdași. A treia specie de 

acarieni în faza de larvă se hrănesc pe un animal, în faza de nimfă – pe al doilea 

animal, și în faza de imaguo – pe a treilea animal – trigăzdași. 

Femelele depun ouă pe sol în locurile adăpostite sub diferite obiecte în 

crăpături ferite de acținea directă a razelor solare. Ele depun de la 200 pînă la 15000 

de ouă în dependență de specie în ghemuri. Ouăle mai bine se dezvoltă la temperatură 

și umiditate mărită. Din ou, peste 8-21 zile eclozionează larvele care sunt imobile. 

Din larvă rezultă nimfa care este mobilă și poate să nimerească pe gazde. Din nimfă 

se transformă în imaguo. 

 

 

 

 

PROTOZOOLOGIA VETERINARĂ 

1. Conținutul și volumul protozoologiei veterinare. 

2. Caracteristica protozoarelor parazitare, patogeneza imunitetului, 

diagnosticul și combaterea protozoozelor. 

 

1. Definiția:  



Protozoologia este știința care studiază organismele unicelulare care fac parte din 

tipul ”Protozoa”. 

 În prezent se cunosc în jur de 3000 de specii de protozoare și multe din ele 

parazitează la diferite specii de animale inclusiv și la om. Bolile provocate de 

protozoarele parazitare se numesc protozooze.  

3. Protozoarele parazitare pot parazita în diferite organe și țesuturi la animale 

(plasma sangvină, celulele sangvine, celulele epiteriale intestinale, căile 

biliare, ficat, rinichi, organele genitale).  

Caracteristica parazitului: 

 Protozoarele sînt niște organizme mici care pot fi studiate numai la 

microscop.Corpul lor este reprezentate de o celulă formată din citoplasmă și nuclee. 

Necătînd la acfeasta ele sînt niște organizme cu toate funcțiile vitale (mișlcare, 

metabolism, înmulire). Nucleul în viața protozoarelor îndepliinește 2 funcții: 1. 

Funcția ereditară, 2 – funcția metabolică  

Citoplasma are o consistență lichidă sau semilichidă care se împarte în: ectoplasma 

(strat superficial), endoplasma (strat intern). La microscopul electronic în citoplasma 

pot fi observate niște organite (ribozomi, mitocondrii, aparatul Golgi). 

Protozoarele se mișcă cu ajutorul flagelelor sau pseudopodiilor. Ele se pot alimenta 

pe toată suprafața corporașă isau prin fagocitoză. Produsele metabolice la protozoare 

se petrec în condiții aerobe sau anaerobe. 

Protozoarele se pot înmulți asexuat și sexuat. La unele aeste procese pot urma unul 

după altul. Înmulțirea asexuată se caracterizează prin împărțirea celulei mature în 2 

sau mai multe celule fiice(diviziune). La unele protozoare parazitare, procesul de 

înmulțire poate avea loc prin conjugare, cînd 2 celule se unesc și se schimbă cu părți 

de nuclee și citoplasmă.  

Unele protozoare pot parazita și se pot înmulți numai într-o gazdă. După ce părăsesc 

gazda nimeresc în mediul extern, se acoperă cu un cist care le apără de excitații 

mediului extern. 

Unele protozoare în evoluția lor folosesc vertebratele și nevertebratele (acarienii și 

insectele). În cazul de față protozoarele parazitare pot trece de la un animal la altul  

prin intermediul insectelor sau acarienilor hematofagi și astfel de boli se numesc 

transmisibile.  

Patogeneza: Acțiunea protozoarelor asupra organismului animal deopinde de 

patogenitatea și virulența lor, majoritatea protozoarelor înmulțindu-se în diferite 

organe și țesuturi, distrug celulele acționînd mecanic asupra lor 



Au o acțiune toxică, alergică, inoculatoare, trofică. 

În caz de protozooze imunitetul poate fi:  

-înnăscut; 

-căpătat. 

Imunitetul înnăscut (congenital) poate fi: absolut; relativ. Imunitetul absolut se 

înregistrează la animalele, care indiferent de vîrstă și condițiile de întreținere rămîn 

receptive la protozooze. Imunitetul relativ se înregistrează cînd nimalele mature sînt 

rezistente la protozooze pe cînd tineretul este receptiv.  

Imunitetul căpătat apare la animalele trecute prin boală. El poate fi: steril; nesteril. 

Imunitetul steril apare cînd animalele pe parcursul îmbolnăvirii elaborează în 

organism anticorpi și complet nimicește agentul în toate organele și țesuturile. În caz 

de protozooze mai des se înregistrează imunitetul nesteril, care dureaqză de la 6 luni 

pînă la 2 ani. După aceea animalul iarăși devine receptiv la această boală 

Diagnosticul: În caz de protozooze se stabilește pe baza datelor epizootologive, 

semnelor clinice, cercetării de laborator, reacțiilor serologice, alergice, proba 

biologică și pe baza tabloului morfopatologic.  

 

PIROPLASMOZELE ANIMALELOR 

1. Definiția:  

Piroplazmidozele sînt niște protozooze transmisive, agenții cărora fac parte din clasa 

sporozoa și ordinul piroplasmida. Agenții piroplasmidelor parazitează în eritrocite și 

se transmit de la animalele bolnave la cele sănătoase prin intermediul acarienilor din 

familia Ixodyd. 

Sistematica piroplasmidelor: 

Ordinul piroplasmida 

Familia Babesiidae: 

Genul Babesia(oza) 

Genul piroplasma(oza) 

Genul framcailla (oza) 

Genul nutallea (oza ) 



Familia theileridae 

Genul theilerea  

Caracteristica agentului patogen:  

Babeziidozele animalelor sînt niște protozooze provocate de organisme unicelulare 

care fac parte din familia babezeidă.  

Genul Babesidae – acești agenți parazitează în sînge la animalele bolnave (eritrocite) 

și au formă ovală, rotundă, formă de inel, formă de bară și dimensiunea lor este mai 

mică decît diametrul eritrocitului, situînduse în eritrocit sub un unghi la unul din poli. 

Genul piroplasma – parazitează în eritrocite la animalele bolnave și sunt mai mari 

decît diametrul eritrocitelor, situîndu-se sub un unghi ascuțit. 

Genul francaella – parazitează  în eristrocite  sub formă de pară și diametrul lor este 

egal cu diametrul eritrocitelor. 

Genul nutallia – parazitează în sînge la cabalinele bolnave și caracteristic pentru 

acest gen este faptul că celula maternă se împarte în 4 celule fiice formînd ”crucea lui 

malita”  

Evoluția babesiilor – în evoluția lor babesiile folosesc 2 gazde: 

vertebratele(animalele); nevertebratele (acarieniil.) În organismul animalelor 

babesiile se înmulțesc în eritrocite asexuat prin împărțirea celulei materne în 2 sau 4 

celule fiice. Acarienii hrănindu-se cu sînge ingeră și babesiile., În organismul 

acarienilor babesiile se înmulțesc prin șizogonie  în diferite organe și țesuturi, apoi cu 

hemolimfa ele pătrund în glandele salivare sau aparatul genital la acarieni.  

 

 

BABEZIOZA VITELOR MARI CORNUTE 

1.Definiție:  

Este o protozooză cu decurgere acută provocată de babesia bovis.șl  

2.Caracteristica agentului patogen:  

În sîngele animalelor bolnave pot fi depistate sub formă ovală, de inel și de pară. La 

colorarea frotiurilor citoplasma se colorează în albastru iar nucleul în roșu. Diametrul 

este mai mic ca diamentrul eritrocitului și se localizează la unii din poli(îi încalecă).  



2. Evoluția parazitului: 

 Ca la babiziozele CUVÎNT 

3. Epizootologia bolii:  

Bola se înregistrează peste 10-15 zile de la începutul pășunării pe pășunele invadate 

de acarieni. Intensitatea și extensivitatea invaziei este mai mare în lunile de vară. La 

animalele trecutre prin boală apare un imunitet de la 6 luni pînă la un an. 

4. Semnele clinice: 

 Perioada de incubație durează de la 8-14 zile. La început apare febra (+40-+42grade 

) și o abatere generală. Pulsul este slab, frecvența șoului cardiac și respiratoriu este 

mărită. 

Odată cu aparaiția febrei scade productivitatea de lapte și deseori laptele are o culoare 

galabenă cu strii de sînge și gust amar. După 2-3 zile de boală urina devine roz apoi 

roșie și roșie ăntunecată (hemoglobinuria)Mucoasele vizibile la început sunt anemice 

cu o nuanșă icterică iar mai tîrziu acoperite cu hemoragii. Dispare apetitul, lipsește 

rumegarea, apare diareea, apare atonia rumenului și supraîncărcarea (împîstarea) 

foiosului. Animalele preferă decubetul ,slăbesc, apare o uinsuficiență cardiacă, treptat 

scade temperatura(+35+36grade) și animalul piere în decurs de 4-8 zile.  

7. Tabloul morfopatologic:  

Cadavrele sînt cașectizate, mucoasele vizibile sînt anemice și icterice, țesutul 

subcutan edemat cu hemoragii, mușchii  tari, palezi, ganglionii limfatici edemați, la 

secține au o culoare roșie cu hemoragii, splina mărită, sub capsulă - hemoragii, ficatul 

mărit, de o culoare galbenă, freabil. Vezica urinară plină cu urină de o culoare 

roșietică, mucoasa hemoragică, cordul mărit, pe epicard, endocard și miocard – 

hemoragii punctiforme. 

Pulmonii edemați, uneori cu hemoragii sub capsulă, pe seroase și mucoase – 

hemoragii. 

8. Diagnosticul:  

Complex. Cercetările de laborator ale frotiurilor . 

9. Tratamentul:  

Liniștirea animalelor, nutreț ușor digerabil, purgative saline, cardiotonice. Tratament 

simptomatic. Din tratamentul specific folosim:  

- Hemosporidin – soluție de 2% subcutan în doză de 0,5mg la kg/masă vie; 

- Azidin – soluție de 7%, intramuscular,3,6mg la kg/masă vie. 



- Piroplazmin(acaprin )_ soluție de 5%, 2ml , subcutanla kg/masă vie; 

- Diamidin – soluție de 7%, intramuscular, 2ml kg/masă vie 

- Diaminasal – soluție intramusculară. 

 

10. Profilaxia:  

Dezascarizarea animalelor. 

 

 

PIROPLASMOZA VITELOR MARI CORNUTE 

Definiția: 

Este o protozooză provocată de Froncaella Colcica. Se situează în eritrocite sub 

formă de ochelari .  

NUTALLIOSA CABALINELOR - este o protozooză cu decurgere acută și 

subacută înregist la cai., catîri , măgari, provocată de Nutallia  Equi. Parazitează în 

sînge la animalele bonave   și se depistează  în eritrocite  sub formă de ”Crucea lui 

Malita” .  

Semele clinice:  

Perioada de incubație este de 8-10 zile . Apare febra(+40-+41grade), dispnee, 

mucoasele vizibile la început sunt hiperemeate  apoi  palide și icterice.  Apare 

hemoglobinuria , animalele slăbesc și pe fonul scăderii numărului de iritrocite  se 

mărește numărul de leococite.  

Tabloul morfopatologic:  

Cadavrele cașectizate  , mucoasele anemice și icterice, splina mărită, sub capsulă apar 

hemoragii. Ficatul este mărit , de culoare galbenă, freabil, rinichii sînt măriți, capsula 

se scoate ușor ,  sub capsulă sînt hemoragii.  Pulmonii sînt edemați, sub capsulă sînt 

hemoragii. 

Diagnosticul :  

Ca la babeisioză.  

Diagnosticul diferențial:  

Anemia  infecțioasă leptospiroza.  



Tratamentul:  

Se folosește Hemosporodin, Azidin,Triperflavin. 

 

 

COCIDIOZELE ANIMALELOR (EIMERIOZELE) 

1. Sistematica și evoluția eimerelor. 

2. Eimerioza găinelor  

3. Eimerioza iepurilor. 

 

1.Eimeriozele sînt niște protozooze, agenții cărora fac parte din ordinul coccidia.  

1. La animale și păsări cocidiile paraziează în celulele epiteliale intestinale, iar 

unele specii de cocidii (la iepuri) parazitează în  ficat 

2. Agenții coccidiozelor fac parte din tipul protozoa clasa Spirozoa Si ordinul 

cocidia. 

3. Evoluția coccidiilor:  

Dezvoltarea lor se petrece în 3  faze:  

1) Șizogonie; 

2) Gametogonie; 

3) Sporogonie. 

Sporogonia (ciclul exogen) are loc în gunoiul de grajd și durează între 24 -48 ore în 

funcție de specia de cimeri. La urinare are loc sporularea (prezența oxigenului, 

+25+30grade) – formează oociști.  

Șizogonia și gametogonia are loc în celulele epiteliale intestinale, ficat - ciclul 

endogen. 

După ingerarea oociștilor sporulați care invadează ceulele mucoasei intestinale, ei se 

multiplică  în interiorul celulelor din care rezultă niște formațiuni  

numiteșizonți(prima înmulțire asexuată)care se înmulțesc și dau naștere la 

merozoizi(a doua înmulțire asexuată). Mezozoizii rezultați din al doilea ciclu de 

înmulțire duc la un ciclu de  multiplicare sexuat  care duc la  proliferarea celulelor 

sexuale feminine – monogameți și masculine - CUVÎNT 

Din combinarea celor doua celule rezultă un oocist  care va fi eliminat în exterior 

unde se va petrece sporularea acestuia. Ciclul endogen durează 7 zile. Multiplicarea 



provoacă distrugerea celulelor mucoasei gastrointestinale care duce la distrugerea 

funcției tractului gastro-intetsinal. 

2. Eimerioza (coccidioza) găinilor- este provocată de 9 specii de eimeri dintre care 

mai patogene sunt:  

1) Eimeria Tanela  - parazitează în cec; 

2) Eimeria maxima ; 

3) Eimeria acuvulena – parazitează în ceulele epiteliale intestinale   (intestinul 

subțire); 

4) Eimeria necatrix- parazitează în ceulele epiteliale intestinale   (intestinul 

subțire). 

Epizootologia bolii:  

Boala are o răspîndire mondială  iar iar principala sursă de invazie  o reprezintă 

păsările bolnave care elimină în mediul înconjurător oociști de paraziți, puii se pot 

molipsi pe cale alimentatră folosind nutrețl și apa invadată de oociști. La răspînndirea 

bolii contribuie aglomerareaq puilor, umiditratea mărită în încăperi , rația . boala se 

înregistrează mai des primăvara, toamna, iar la fabricile avicole indiferent de 

anotimp. Mai reeptivi la boala sunt ouii de la 20zile la 2 luni. La puii trecuți prin 

boală se formează un imunitet către agentul care a provocat boala. Ei rămîn în 

creștere și pot fi ca purtător  de agenți pînă la un an. 

Semnele clini9ce: perioada de incubatie dureaă 4-7 zile . Boala se manifestă printr-o 

abatere generală și sete exagreată, apetitul la început este scăzut apoi dispare, puii se 

strîng la soare / sursele de căldură, preferă decubetul, sînt imobili, penele sînt 

zburlite, aripile lăsate în jos, mers legănat, diareea cu conținut de mucus și sînge, puii 

slăbesc, uneori apare pareza aripilor și membrelor.Puii mor peste 2-3 zile. 

Tabloul morfopatologic: Cadavrele sînt cașectizate iar principalele schimbări se 

observă în intestin, mucoasa cecală este inflamată , acoperite cu hemoragii de o 

culoare roșie întunecată, pe alocuri – ulcere. 

Diagnosticul: Pe baa datelor epizootologice, semnelor clinice, tabloului 

morfopatoogic, cercetările de laborator – metoda fioliborn și depistarea oociștilor. 

Tratamentul:  

Cocistop – soluție cu apa de băut 

Sulfacocciromsoluție cu apa de băut 

Sulfacoccirom – C – Comprimat per os 



Baicox – soluție 

Pulbere de Amprolium, Farmco-coc chimcocid, clopidol, stenorol, rigicocin, ovatec, 

iramin, sulfanilamide. 

Profilaxia: Întreșținerea izolată a tineretului, întreținerea păsărilor în sisteme de 

baterie, prelucrarea cuștilor de fier prin flombare, folosirea vaccinului cu apa de băut. 

 

EIMERIOZA IEPURILOR 

 

1. Definiția: Boală parazitară provocată de 9 specii de eimerii dintre care cele mai 

patogene sunt:  

Eimerea steidaie- parazitează în căile biliare ale ficatului 

Eimeria perforans – în intestinul subțire 

Eimereia media eimeria maguna 

Epizootologia bolii: boala are o răspîndire mondială. Ooceștii de eimerii pot fi 

depistați în excremente de la 8-10 zile. Sursa de invazie servesc mamele purtătoare de 

coccidii, un rezervor de oociști servesc încăperile, cuștile, apa, nutrețul, obiectele de 

îngrijire. Oociștii pot f vehiculați cu oamenii, obiectele de îngrijire, rozătoare, păsări, 

insecte. Contribuie la apariția și difuzarea bolii aglomerarea iepurilor, schimbprile 

bruște de temperatură nutrețul necalitativ, schimbul brusc de rație.  

Boala se înregistrează indiferent de anotimp dar mai des primăvara și toamna. Mai 

receptivi la boala este tineretul de 3 săptămîni – 2 luni. La iepurii trecuție prin boală 

se formează un imunitet nesteril numai către agentul care a provocat boala.  

Semnele clinice: Perioada de incubație este de 4 – 12 zile. Un simptom principal este 

scăderea bruscă în greutate a iepurilor, refuz de hrană, abdomen balonat, la palpare 

dureros, mucoase anemice, diaree cu conținut de mucus și sînge, iepurii rămîn în 

creștere, blana îți pierde luciul, deseori apare rinita și conjunctivita.  

Tabloul morfopatologic: Cadavrele cașectizate , mucoasele anemice, trenul posteruior 

murdar de excremente, în cavitatea abdominală lichid de culoare galben-pal, 

ganglioni mezenteriali măriți în volum, mucoasa intestinului subțire și gros este 

edemată, hiperremeată,acoperită cu hemoragii în intestinse conține un mucus suriu cu 

sînge, mucoasa cecală și rectală – tumefiată cu hemoragii punctiforme., ficatul afectat 

, pe suprafața lui sau în parenchimă se observă noduli albi sau galbeni cu mărimea de 



la un bob de in pînă la un bob de mazăre.  Nodulii au un conținut cazeos în care se 

află oociști.  

Diagnosticul: după semnele clinice, tabloul morfopatologic, datele epizootologice, 

cercetările de laborator ale fecaliilor și nodulilor la prezența oociștilolr. 

Tratamentul: la apariția primelor semne clinice se prescriu sulfanilamide cu apa sau 

nutrețul (sulfadimizina , sulfadimizin toxina, furozolidon) coccistop, baicox, 

farmcocid, clopidol, rigilcocin. 

Profilaxia: Întreținerea iepurilor în cuști cu podea găurită, înlăturarea la timp a 

dejecțiilor , dehelmentizarea iepurilor după înțărcare 

 

 

TOXOPLASMOZA ANIMALELOR 

1.definiția: protozooză înregistrată la diferite specii de animale domestice și sălbatice 

inclusiv la om. Boala este provocată de Ttoxoplasma Gondii.  

Agentul parazitează în formă de ciști (cu formă de semilună). La colorarea frotiurilor 

citoplasma se colorează în albastru iar nucleul în roșu închis. Agentul selocalizează în 

diverse organe și țesuturi înă mai des în creier , cord și piciorușul diafragmei. 

Evoluția bolii: Toxoplasmele folosesc 2 gazde: 

1. Definitivă – pisicile, alte carnivore; 

2. Gazda intermediară – specii de animale domestice, sălbatice, omul. 

În organismu gazdei definitive parazitul se înmulțește în celulele epiteliale intestinale 

unde se formează oociști. În interiorul unui oocist se formează 2 spori și în fiecare 

spor cîte 4 sporozoizi. În organismul gazdei intermediare din oociști se foremează 

ciști. 

Epizootologia bolii: are o răspîndire mondială, sunt receptive toate speciile de 

animale sălbatice, domestice și omul. Din organismul animnalelor bolnave 

toxoplasmele sînt eliminate cu saliva , scurgerile nazale, oculare, organele genitale, 

laptele , urina și fecaliile. Sursa principală de invazie o reprezintă pisicile oblnave. 

Opmul se molipsește pe cale alimentară folosind carne crudă sau alte produse de 

animale bolnave sau trecute prin boală, precum și în timpul manipulării cu materiaul 

invadat  prin piele lizatyă. Este posibilă și molipsirea transplacentară sau transmisivă 

prin intermediul acarienelor hematofagi. 



Patogeneza: În organismul animalelor toxoplasemele repede se răspîndesc în toate 

organele și țesuturile.  Înmulțirea în masă a toxoplasmelor în organele 

parenchimatoase, creier, duc la schimbări morfofunționale aîn aceste organe. În caz 

de molipsire transplacentară agentul se înmulțește în țesuturile creierului provocînd 

avort sau monștri. 

Semnele clince: boala poate fi căpătatt-ă și înnăscută, poate decurge acut, subacut, 

cronic. 

În cazurile acute perioada de incubație durează 2-4 zile, apșare febra, se mărește 

frecvenșța pulsului și respirației, tremur muscular refuz de hranăî  și apă apare 

conjunctivita și jetaj nazal .  

La suine – hiperemia venoasă a pielii 

La La bovine- supraexcitarea organismului  

La cîini și pisici – diaree, vomă, convulsii epileptioform, animalele gestante avorteaz, 

apare pareza membrelor. 

La cazurile subacute și cronice – animelele slăbesc, dereglarea apetitului, dereglări în 

mișcare, pareze și paralizii.  

Tabloul morfopato.logic: Cadavrele cașectizate, ganglionii limfatici măriți, pulmonii 

edemați cu focare de inflamație, ficatul și splina măriți cu focare de necroză, 

gstrointerite, prezența ulerilor pe mucoasa intestinală focare de nectorză în creier, pe 

învelitorile fetale se observă noduli de nectroză albui sau albi sau galbeni. 

Diagnosticul: 

Datle epizootologice, semnele clinice, cercetarea de laborator a frotiurilor, bioproba 

pe șloareci. 

Tratementul: Sulfanilamide – antibiotice.  

Proifilaxia: Sterilizarea cîinilor bvagabonzi ș ipisiclor  

Nimicirea avortonilor sau fetușilor morți. 

Prelucrarea termică a cărnii 

deratizArea și dezinvazia încăperilor. 

 

 



TRICOMONOZA 

1/definiția: este o protozooă a vitelor mari cornute provocată de Tricomonas Foetus. 

Agentul are o formă rotundă, ovală, de pară și la colorarea frotiurilor se ovbservă 

citoplasma colorată în albastru, nucleul, membrana ondulatoare și 4 pseudopodii 

(cilii) 3 situați anterior și 1 posterior e 

Evoluția parazitului Tricomonadele parazitează la vitele mari cornute pe mucoasa 

vaginală, pe uter, în embriopn și apele fetale. La tauri pe mucoasa uretrală în glandele 

anexe și în spermă. Tricopmonadele se înmullțesc prin împărțirea celulei materne în 2 

celule fiice (poate fi și înmulțire multiplă – mai multe celule fiice) ele se mișcă 

retrograd și pot să pătrundă cu sperma prin colul uterin și în uter. 

Epizootologia bolii:  Principala sursă de invazie o reprezintăp animalele bolnave sau 

cele purtătoare de paraziți. Mai periculoși sînt taurii care după boală pot elimina 

tricomonadele ani de zile. Molipsirea se petrece prin monta naturală cu animalele 

bolnave (oglinda vaginală nedezinfectată, întreținerea animalelor bolnave împreună 

cu cele sănătoase, folosirea obiectelor de îngrijire comune). Ca o sursă vremelnică 

poate servi așșternutul, urina, dejețiile, intrumentele de îngrijire. Patogeneza:  Înmul 

Induse pe mucoasa căilor genitale provoacă procese patologice care apar sub acțiunea 

paraziților și produselor metaboliece a lor. Prezența microflor acutizează procesele de 

inflamație care duc la avort apoi la endometrite. 

Semnele clinice: La vaci dup monta cu taurii bolnavei după 3-7 zile apare febra 

animalele sînt agitate SE SCHIMBPĂ DE PE un membru pe altul se uită în urma. 

Scade apetitul și productivitatea de lapte . ucoasa vaginală este hiperemeată și la 

fundul vestibulului vaginal și în jurul colului uterin se observă noduli cu măprimea de 

la un bob de in păînă la un bob de mazăre. Este prezent un exudat cataro-purulent  

care servește ca mediu favorabil pentru tricomonade, deseori apare avortul în 1-4 lună 

de estație, piometrită, călduri deze, vacile devin sterpe.. La tauri edemațierea 

prepuțiului , mucoasa hiperemiată, prezența cataro purulent, mucoasa uretrală 

edemată cu prezenșa nodulilor. Peste 12-14 zile aceste semne la tauri dispar și ei par 

sănătoși. 

Diagnosticul: Datele epizootlogice semnele clinice, cercetările de laborator ale 

raclatelor, colectate din organele genitale la taur și vaci. 

Tratamentuul: soluții de ihtiol de 8-10 %, furacilină 1-5000 Permanganat de potasiu 

mă de 1 %, triplafaxină soluția hipertonică de 1-%. Subcutan-oxitocină, prozerină, 

tricomonociv, metranidazol (10-ml intramuscular, 10 zile) , metrogijl. 

Antimicromiene pentru tratarea endometritei 



Profilaxia;: Însămînțarea artificială a bovinelor  

TEILERIOZA ANIMALELOR 

1.Definiția: Protozooză a vitelor mari cornute ptrovocată de Theilerea annlata.  

Nimerind âîn organismul animal la început se înmulțește în ganglionii limfatici și 

organele parenchimatoase, formnd corpii albaștri ai lui Coh (niște celule care au 

citoplasmă și multe nuclee de diferite forme). La colorarea frotiurilor citoplasma se 

colorează în albastru iar nucleul în roșu închis. Parazitează în eritrocite însă mai des 

la bovine, la dferite specii de animale.  

Evoluția  parazitului: Acarienii alimentînduse cu sînge incoluează cu saliva toxică 

teileriile care pătrund în ganglionii limfatici apoi în organele parenchimatoase unde 

se înmulțesc prin diviziune formînd sporozoii. Ei pătrund în limfocite unde cresc și se 

măresc în volu8m. Nucleele acestor celule se împart în mai multe celule formînd 

corpii albaștri ai lui coh (marcroșezonți), acestă celulă se împarte în atîtea celulte  cîte 

nuclee se află în macroșezonți formînd alte celule numite microșezonți. Ei pătrund în 

eritrocite care nimeresc în organismul acarienilor înb timpul alimentării cu sînge de la 

animale.  

Epizootlogia: Principala sursă de invazie o repreintă căpușele , extensivitatea 

anjimalelor este mai mare în lunile de vară. 

Patogeneza: agenții pătrund în ganglionii limfatici, provoacă inflamarea llor apoi 

teileriile cu sînge și limfă pătrund în diferite organe și țesuturi  și procesul se 

generalizează /Actiunea mecanică toxică, inoculatoare s 

Semnbele clince: Perioada de incubație este de 9-21 zile. Perioada boala poate 

decurge acut și subacut , forma acută – mărirea gangliopnilor limfatici regionali care 

au o consistenșă  tare  la palpare și sunt dureroși. Apare febra feba, mucoasa 

conjunctivală și nazală este hiperemeată, uneori cu hemoragii, peste 2-3 zile devine 

palidă cu nuanțe cterice și hemoragii punctiforme. Se dereglează peristaltica ruminală 

și intestinală, culoarea urinei este normalpă. În cazurile acute febra este ăpermanentă 

și decurge 6-8 zile. După ce scade brusdc temperatura animalele pier. Forma 

subacyută – febra oscilatoare, animalele slăbesc, preferă decubetul și sfîrșit letal din 

cauza insuficienței cardiace.  

Tabloul morfopatologic: Cadavrele cașectizate, mucoasele vizibile alide cu o nuanță 

icterică și hemoragii punctiforme. Ganglionii limfatici măriți în colum, la secțiune 

sînmt hemoragici, splină mărită, sub capsulă – hemoragii, ficatul mărit, friabil , urina 

transparentă iar pe mucoasa vezicii urinare – hemoragii punctiforme. Cordul mărit, 

miocardul friabil, foiosul împustat cu mase alimentare, mucoasas cheagului – 



tumefiată , edemată, iperemeată, acoperită cu hemoragii punctiforme și cu ulcere, 

pulmonii anemici , amfizematoși cu hemoragii sub capsulă și în parenchimă. 

Diagnosticul complex:  

Tratamentul: liniștirea animallului, nutreț nutreț ușor digerabil și tratament 

simptomatic. Din preparatele specifice folosim adezin, hinocida, bigumal , 

tripaflavin. 

Profilaxia? Dezacarizarea (combaterea) capușelor, există vaccin subcutan – 1ml (la 

noi nu se folosește ) 


