
 
Spitalul Clinic Colentina 
 
PROTOCOL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT 
 
SECTIA BOLI PARAZITARE 
AFECTIUNE STRONGYLOIDOZA 

CLINIC Manifestari clinice generale : astenie, subfebrilitate de scurtă durată 
(câteva zile) asociindu-se fie cu faza de invazie, fie cu faza de migrare 
pulmonară a larvelor ; artralgii, mono sau poliarticulare, mialgii 
Manifestari cutanate: eruptii urticariene eratice pe fese, coapse, abdomen, 
torace, care se mentin timp de 1-2 zile, cu caracter cronic; larva currens sau 
sindromul de "larva migrans cutanată" sau dermatită lineară - traiecte 
lineare, eritematoase, pruriginoase, cu traseu serpuitor si care înaintează 
repede (cu origine din regiunea anală in cazurile cu autoinfectie externa)  
Manifestari pulmonare: tuse seacă iritativă, wheezing, dispnee, 
hemoptizie si bronhospasm 
Manifestari digestive: dureri abdominale difuze sau epigastralgii, în 
hipocondrul drept sau în regiunea apendiculară ; anorexie, greturi matinale 
sau postalimentare si vărsături; diaree, constipatie sau alternante de 
diaree/constipatie; exista insa si cazuri în care  tranzitul intestinal rămâne 
normal ; la copiii cu strongiloidoza se produce o asociere intre diareea 
persistentă si malnutritia severă, însotită de o enteropatie cu pierdere 
importanta de proteine ; simptomatologie sugestivă pentru un ulcer 
duodenal sau o colită ulcerativă; obstructie biliară asociata cu prezenta 
parazitului în mucoasa duodenală si a larvelor rhabditoide în bilă, rezultată 
în urma stenozei papilare, ce este responsabilă si de sindromul icteric 
- la persoanele imunosupresate, pot aparea obstructia intestinală subacută, 
sau ascita eozinofilică, în cazurile de hiperinfectie cu Strongyloides 
stercoralis. 
Manifestări neuropsihice : cefalee, insomnie, labilitate emotivă, 
iritabiliate, scăderea capacitătilor intelectuale, toate aceste simptome 
sugerand o nevroza depresiva; la imunodeficitari: meningoencefalită şi 
comă 

LABORATOR Investigaţii de laborator uzuale: 
- Hemograma completă cu formulă leucocitară, VSH, Fibrinogen, 
Glicemie, Uree, Creatinină, Bilirubina totală, Bilirubina directă, Bilirubina 
indirectă, TGP, TGO, GGT, FA, LDH,  Amilaza serică, Colesterol total, 
LDL Colesterol, Trigliceride, Proteine totale, Calciu total, Sideremie, 
Sumar urină, Urocultură + antibiogramă, IgE totale, Imunograma, C3, C4, 
test HIV 
Diagnosticul parazitologic de certitudine: examenul coproparazitologic 
(Preparatul direct, Metoda culturilor pe cărbune în cutii închise sau agar, 
Metoda Baermann)  

IMAGISTIC - Radiografia simplă, Echografia abdomino-pelvină, Tranzit baritat, 
Endoscopie  

DIAGNOSTIC 

GOLDEN 
STANDARD 

Examenul parazitologic al lichidului duodenal obtinut prin tubaj 
duodenal sau cu ajutorul capsulei Enterotest  
Examenul parazitologic al sputei - recomandat a fi efectuat la persoanele 
imunosupresate, cu sindrom de hiperinfectie 
Imunologic : Western blot, LIPS (imunoprecipitare cu luciferază) 
 

MEDICAMENTOS Albendazol, Mebendazol, Thiabendazol, Ivermectina. Tratamentul va fi 
individualizat functie de clinica si de statusul imun al pacienului 

TRATAMENT 

CHIRURGICAL Nu 
PROGNOSTIC Bun la imunocompetenti. Rezervat la imunodeprimati 
 
 


