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REZUMAT. Sinteza de faŃă prezintă aspecte actuale ale unor zoonoze cu prevalenŃă crescută 
şi cu morbiditate gravă, mai ales în colectivităŃi de copii, în ferme de animale imunodeficitare 
sau cu stări de poliparazitism. 
Epidemiologic, se observă creşterea emergenŃei infecŃiilor şi morbidităŃii, în comunităŃi umane 
cu sindrom HIV/SIDA, a toxoplasmozei, criptosporidiozei, giardiozei şi microsporidiozelor. În 
fermele de animale evoluează cu incidenŃă crescută sarcocistozele, criptosporidioza, giardioza, 
babesiozele ş.a. Există aspecte epidemiologice incomplet cunoscute, mai ales în cazul 
protozoozelor produse de agenŃi oportunişti. 
Datele patogenetice reflectă faptul că receptivitatea la om sau animal - cu mecanismele de 
apărare modificate - este diferită de ale celor cu apărarea integră. La acestea evoluează cu 
tablou clinic grav criptosporidioza, microsporidiozele, blastocistoza etc. 
Modelele experimentale pe animale şi în condiŃii naturale, în colectivităŃi de copii cu HIV/SIDA, 
dovedesc diferenŃă de patogenicitate între diverse suşe ale aceleiaşi specii de protozoar. 
Controlul acestor zoonoze se bazează pe îmbunătăŃirea arsenalului de molecule 
antiprotozoariene, îmbunătăŃirea mijloacelor de imunoprofilaxie specifice şi de ecoprofilaxie. 
 
 
 

                                                           
* Colegial şi prietenesc omagiu prof. dr. Iustin Cosoroabă, în aceste momente aniversare - pentru deosebitele 
realizări şi contribuŃii la progresul parazitologiei. 

Omul de azi, cu mari posibilităŃi de a străbate spaŃii 
îndepărtate în timp rapid, şi-a format un ambient 
urban din care nu lipsesc cele mai diverse specii de 
animale, despre sănătatea cărora cunoaşte prea puŃin. 
Tot el: întreŃine în mari laboratoare de cercetări 
microorganisme patogene, parazite, în scopuri 
profilactice; experimentează fertilizări in vitro şi 
clonări. În colectivităŃi umane supravieŃuiesc 
persoane cu transplant de organe, cu handicap psiho-
somatic, cu imunodeficienŃe (HIV/SIDA). În cadrul 
acestor comunităŃi apar îmbolnăviri mai grave, unele 
cauzate de microorganisme oportuniste, precum: 
toxoplasmoza, enterocitozoonoza, blastocistoza, 
criptosporidioza ş.a. [7, 16, 21, 25, 34, 39, 48]. 

Să reŃinem şi contrastul dintre populaŃiile din Ńările 
avansate şi cele în curs de dezvoltare, ultimele cu 
stări de subnutriŃie şi risc crescut de morbiditate. 

Schimbări numeroase au survenit şi în 
lumea animalelor datorită: exploatării 
acestora în sisteme intensive; formării de 
rase şi linii perfecŃionate, cu mare 
susceptibilitate la îmbolnăviri; aglomerării 
periurbane a câinilor comunitari, aproape 
sălbăticiŃi; importurilor de animale exotice, 
cu riscuri morbigene [12, 24, 46, 66, 67]. 

Ansamblul acestor modificări sociale, 
economice şi etologice, pe întreg globul, se 
reflectă asupra caracteristicilor 
epidemiologice şi patogenetice ale bolilor 
transmisibile şi a agenŃilor patogeni. Şi în 
evoluŃia şi supravegherea zoonozelor 
protozoariene s-au produs modificări 
importante, despre care vom referi în cele 
ce urmează [4, 11, 17, 23, 41]. 
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Aspecte epidemiologice 

Vizează zoonozele cu evoluŃie mai gravă la om şi 
animale, în Ńară, dar şi starea acestora pe alte 
meridiane. Din screening-uri şi statistici spitaliceşti 
şi din comunităŃi umane, rezultă că unele zoonoze 
prezintă modificări evolutive determinate de multipli 
factori epidemiogeni. Se impune o cunoaştere mai 
exactă a cuantumului surselor de infecŃie la 
populaŃiile umane şi colectivităŃi animale, pentru a 
putea estima riscurile de difuzare şi contaminare. 
Rezultate recente relevă o emergenŃă crescută la om 
în: toxoplasmoză, giardioză, criptosporidioză, iar 
dintre zoonozele mai puŃin cunoscute, cauzate de 
microorganisme oportuniste - microsporidiozele, 
blastocistoza şi pneumocistoza [7, 16, 59, 27, 55]. Cu 
incidenŃă sporadică sunt: amebioza, babesioza şi 
leishmanioza [9, 10, 36, 50, 60]. Aceste zoonoze sunt 
cu prevalenŃă crescută şi la populaŃii de animale la 
care însă au incidenŃă crescută sarcocistozele, 
babesiozele, balantidioza şi blastocistoza [2, 6, 14, 
22, 49, 61]. 

Toxoplasmoza 

Toxoplasmoza umană este semnalată cu prevalenŃă 
crescută la femeie, în diverse stări fiziologice. Indicii 
de seropozitivitate la femei, la vârsta fertilităŃii, sunt 
de 19-20%, dar riscul infecŃiei este crescut la cele 
seronegative sau cu titru mic de pozitivitate. 
Persoane din mediul urban pot atinge 65%, iar dintre 
mamele cu sarcini patologice 37-42,7% sunt 
seropozitive; dintre femeile cu mai multe avorturi, 
multicauzale, 30% sunt seropozitive; printre copiii cu 
malformaŃii, 26,9% sunt cu etiologie toxoplasmică şi 
cu infecŃii congenitale 31,2-62,7% [27, 28, 40, 50]. 
BărbaŃii sunt mult mai rar infectaŃi (14,2%). 

În colectivităŃi de copii cu afecŃiuni cronice, cu 
infecŃii HIV/SIDA, toxoplasmoza s-a diagnosticat la 
cei cu sindroame nervoase, pulmonare şi oculare 
[21], iar comorbiditatea cu HIV şi Toxoplasma 
variază între 0,6-40%, uneori cu decese [25, 34]. În 
pofida acestor situaŃii seroepidemiologice, izolările 
cu T. gondii din placente sunt de 8,7% [44]. 

Studii comparative din străinătate relevă incidenŃa 
între 24,5-35% la persoane din sector zootehnic şi de 
28% la cele din ambianŃă fără animale [32]. În 
Grecia, în cazul sarcinilor adoptive, la femei 
sănătoase, seropozitivitatea a fost de 13,5%; în 
cupluri prenupŃiale 15% sunt protejate, iar 84,5% 
susceptibile; la copii cu oftalmopatii 24,6% cu 
etiologie toxoplasmică [Ferke, 29]. 

Referitor la sursele de infecŃie la populaŃiile 
de animale, pisica reprezintă rezervorul 
principal. Screening-uri coproscopice arată 
o incidenŃă de 0,3-2,5%, însă cele 
serologice sunt de 13,4-68,3%; la bovine 
0,6-41%, la ovine 9,5-25%, la suine 9-26%; 
la capre 30,5% [33, 22, 61, 62]. 

Relevăm faptul că, faŃă de investigaŃiile 
multiple realizate în medicina umană, cele 
din medicina veterinară din Ńară sunt foarte 
puŃine, fără a putea reflecta situaŃia acestei 
zoonoze. Sursele de contaminare ale 
omului prin consum de carne şi alte 
preparate de provenienŃă animală nu pot fi 
estimate actualmente, în absenŃa unei 
legislaŃii adecvate. 

Având în vedere că pentru sănătatea 
publică nou-născutul reprezintă sentinela ce 
relevă caracterul evolutiv epidemiologic, 
cu emergenŃă crescută se motivează 
iniŃierea unor măsuri active. În scop 
ecoprofilactic se impune controlul 
felinelor, în speŃă al pisicii, principala sursă 
de poluare a mediului [21, 25, 28, 33, 40]. 

Giardioza 

Sub aspect epidemiologic, este o zoonoză 
cu incidenŃă crescută la unele colectivităŃi 
de copii: 15-44%, în altele 37-77%. Indici 
similari de infecŃie sunt semnalaŃi şi în alte 
Ńări: 32,8-35%. În multe situaŃii 
manifestările clinice sunt expresia unei 
etiologii polifactoriale, a stărilor de 
poliparazitism [15, 31, 55, 67]. 

La populaŃiile de animale, în Ńară, incidenŃa 
este cu mare variabilitate: la câine 7,5-21%, 
la pisică 14-33%, la capre 10-38% [24, 61, 
62, 64]. 

Criptosporidioza 

Datorită oportunismului criptosporidiilor, 
incidenŃa este scăzută, singulară, şi mai 
crescută, în asociaŃii poliparazitare: la copii 
între 2,25-16,3% şi respectiv de peste 
37,5% la subiecŃi cu sindroame 
hepatobiliare, imunodeficitare [16, 60]. 

IncidenŃa la animale este cunoscută mai 
bine în câteva zone din sudul, vestul şi 
nord-vestul Ńării, mai ales la tineretul 
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animalelor de rentă (miei, purcei, viŃei şi iezi etc.), la 
care indicii variază între 3-38% (Dărăbuş, 1997; 
Olteanu şi colab., 1983). În cazul acestei zoonoze 
mai trenează situaŃii epidemiologice neelucidate, 
datorită metodologiilor mai pretenŃioase de 
diagnostic şi stabilirii certe a genotipurilor de interes 
zoonotic. Până în prezent, sunt recunoscute cele de 
tip bovin şi uman, dar există aspecte confuze 
referitor la infecŃiile stridiilor, ca posibile rezervoare 
de infecŃie [11, 16, 35, 59]. 

Se cunosc suşe de C. parvum antropofile şi zoofile, 
dar s-au semnalat şi la om infecŃii cu C. baileyi - 
recunoscută cu patogenitate la păsări - ceea ce 
reflectă că criptosporidioza prezintă particularităŃi 
epidemiologice incomplet cunoscute [11, 16, 46, 64]. 

*** 

Dintre zoonozele cu incidenŃă scăzută la om, sunt: 
amebioza şi balantidioza, iar sporadice: babesioza şi 
encefalitozoonoza. Ultimele două cu incidenŃă 
crescută la rumegătoare şi respectiv la iepure (8-
75%) şi sporadic la pisică şi porc [18]. Babesioza s-a 
diagnosticat la persoane imunodeficiente, produsă de 
B. divergens şi B. microti [41, 56, 57]. InfecŃia cu E. 
cuniculi s-a diagnosticat la pacienŃi HIV/SIDA, 
confirmându-se şi riscul contaminării prin consum de 
ouă de găină [53]. Un aspect epidemiologic 
important este generat de emergenŃa zoonozelor 
produse de protozoare oportuniste la pacienŃi cu 
reactivitatea de apărare diminuată (infecŃii 
HIV/SIDA, transplante de organe, canceroşi), cum 
sunt microsporidiile (Enterocytozoon, Septata) şi 
Blastocystis spp (incerta sedis). Microsporidioza cu 
E. bieneusi determină tulburări intestinale, hepato-
biliare şi pulmonare [19, 38, 39, 65]. Rezervoare de 
infecŃie în aceste cazuri pot fi porcul (la care s-a 
transmis experimental pe purcei gnotobiotici), 
câinele, pisica (infecŃie de 30-50%, la cei din ferme 
zootehnice), iepurele, bovinele şi primatele [17, 38, 
39, 43, 54]. La purcei s-au identificat (metoda PCR) 
patru genotipuri, unele diferite, altele comune cu cele 
ce infectează omul [4, 54]. 

Blastocistoza 

InfecŃiile cu Blastocystis au fost neglijate mult timp, 
ca şi rolul lui patogen. S-au semnalat însă cazuri 
clinice la om, la pacienŃi cu alte suferinŃe şi la cei 
poliparazitaŃi, cu manifestări polimorfe şi incidenŃă 
de 14,6-28,2% [45, 48]. InfecŃiile la animale, 
relevate prin mijloace coproscopice, arată incidenŃe 
crescute la suine (purcei - 68-90%, scroafe - 93%), 
pui de găină (78-100%). Sunt semnalări şi la reptile 

[2, 6]. Deci rezervoarele de infecŃie sunt 
reprezentate de om, primate, porc, păsări, 
şoarece [49]. De remarcat că unii autori 
consideră că la animale ar fi alte specii de 
Blastocystis, însă ultramicroscopic nu se 
confirmă această supoziŃie [6, 49]. Se 
impune să semnalăm că: deplasările tot mai 
repetate de animale, din regiuni tropicale 
spre cele temperate, au crescut riscul 
contaminărilor cu Leishmania, Babesia, 
Trypanosoma congolense şi Hepatozoon 
[5, 12]; s-au semnalat noi specii de 
protozoare la animale, cu ontogenie şi 
patogenitate incomplet cunoscute, al căror 
risc de contaminare pentru om nu se 
cunoaşte. Aşa sunt: Neospora hugesi, la cal 
şi transmisibil la şoarece şi gerbil şi 
Sarcocystis n.sp, la cal cu localizare 
hepatică [3, 5, 14, 20, 23]. 

Aspecte patogenetice 

Este cunoscut, în prezent, că barierele 
dintre rezistenŃă şi receptivitatea 
organismelor gazdă faŃă de agresiunea 
paraziŃilor nu sunt fixe, ci dependente 
multifactorial. Unii factori se corelează 
sistemelor complexe de apărare ale 
gazdelor (integritatea sau 
disfuncŃionalitatea acestora), altele de 
patogenicitatea agresorilor sau de 
circumstanŃe ambientale [22, 24, 37, 46, 
66]. Cele mai numeroase şi recente cazuri 
de morbiditate şi comorbiditate sunt citate 
în cazul protozoarelor oportuniste (cu 
patogenitate condiŃionată) cu infecŃie 
asupra speciilor-gazdă, cu mecanismele de 
apărare slăbite, aşa cum se întâlnesc foarte 
des în colectivităŃi de copii şi în ferme de 
animale tinere. 

Un model este oferit de copiii 
imunodeficienŃi şi mai ales cei bolnavi de 
HIV/SIDA, a căror receptivitate sporită 
favorizează instalarea formelor clinice 
produse de germeni oportunişti. 
Microsporidiozele - nediagnosticate la 
copiii dezvoltaŃi normal - s-au semnalat în 
multe comunităŃi populaŃionale deficitare: 
enterocitozoonoza cu sindroame digestive, 
dischinezii hepatobiliare, oftalmopatii, 
pneumopatii şi miozite. Tot la aceştia au 
apărut infecŃii cu Septata şi Cyclospora [8, 
13, 19, 31, 38, 39, 66, 67]. La animale, s-au 
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diagnosticat la purcei, căŃei, pisică, predominant cu 
simptome digestive [43]. 

În cazul blastocistozei la copii, tulburările au fost 
predominant digestive, uneori fiind situaŃii de 
comorbiditate cu tablou simptomatic polimorf [4, 
48]. La animale, deşi prevalenŃa infecŃiei este 
ridicată, trenează subclinic la tineret şi în situaŃii de 
poliparazitism cu izbucniri morbide [49]. 

Criptosporidioza a fost semnalată cu simptome 
digestive şi generale la copii cu stări deficitare sau la 
cei cu evoluŃii asociate cu germeni multipli [16, 59, 
60]. Boala are caracter zoopediatric, exprimată prin 
sindrom diareic, la nou-născuŃi [35, 59]. 

Sub aspect patogenetic, se observă că cele mai 
frecvente cazuri, atât la om cât şi la animale, cu 
manifestări clinice grave, sunt în stări de 
comorbiditate, în care cauzalitatea polifactorială 
(poliparazitism, germeni oportunişti) are impact grav 
asupra organismelor gazdă imunodeficitare [21, 25, 
33, 34]. În acest context, au apărut forme evolutive 
grave de toxoplasmoză cerebrală, oculară şi 
pulmonară [65, 66, 67], ca şi la animale tinere, 
provocate de infecŃii asociate cu Cryptosporidium, E. 
coli, rotaviruşi; sau în amebioză cu helmintoze. 

La om cu mecanisme de apărare deficitare a fost 
posibilă izbucnirea gravă (cu icter, anemie şi febră) a 
babesiozei, produsă de specii zoofile (B. divergens şi 
B. microti) [41, 56, 57]. ColectivităŃile de copii 
imunodeficitari au devenit, din păcate, adevărate 
modele în care s-au produs infecŃii şi morbiditate 
datorită receptivităŃii exagerate faŃă de germeni 
oportunişti: Enterocytozoon, Cyclospora şi Septata. 
Pe de altă parte, pe animale gnotobiotice sau de 
laborator, imunodepresate experimental, s-a testat 
patogenitatea diferitelor protozoare condiŃionat 
patogene. Astfel, s-a găsit un model pe purcel pentru 
a dovedi difuzarea microsporidiilor (E. bieneusi) în 
sistemul biliar (Lee, 2000), de interes pentru 
contaminarea omului. 

Epidemiologic, sunt interesante şi modelele 
evolutive pe animale de laborator ale protozoarelor 
oportuniste sau mai puŃin cunoscute, cum sunt: 
Encephalitozoon cuniculi, Nosema ocularum, 
Neospora ş.a. [51, 53, 54, 58]. 

Controlul zoonozelor 

Este evident progresul, din ultimii ani, în domeniile 
imunoprofilaxiei, supravegherii surselor de 
contaminare şi terapiei unora dintre aceste zoonoze. 

Relevăm, totuşi, principalele direcŃii în care 
se impune a concentra măsurile esenŃiale. 

Prin redresarea sanitară a comunităŃilor 
deficitare sub aspectul reactivităŃii generale 
şi specifice, o serie de protozoare 
oportuniste - microsporidii, flagelate, 
ciliate - îşi pierd rolul condiŃionat patogen. 
Pentru situaŃiile iminente morbidităŃii este 
necesară găsirea de noi molecule 
medicamentoase cu spectru larg, care să 
vizeze eficienŃa în encefalitozoonoză, 
blastocistoză, enterocitozoonoză, dar şi cu 
o mai mare eficacitate în formele clinice 
grave, precum în toxoplasmoza cerebrală, 
oculară, pulmonară, în protozooze hepato-
biliare şi digestive [13, 16, 31, 45, 66, 67]. 

În probleme de imunoprofilaxie se întrevăd 
progrese prin aplicarea unor vaccinuri, în 
special în zoonozele la animale: aşa sunt 
cele aplicate în toxoplasmoză (Toxovaccin, 
1988), în babesioză canină (Pirodog, 1986) 
[26]. 

Vaccinarea experimentală a unor grupe de 
pisici, în ferme de suine, a avut ca efect, 
după 3 ani de supraveghere, reducerea 
incidenŃei seropozitivităŃii purceilor de la 
72,6% la 0,05%; a şoarecilor de la 44% la 
zero, iar la pisici s-a redus OPG de la 5% la 
cazuri sporadice [42]. Vaccinarea unor 
loturi de oi anti-Toxoplasma, din zone 
infectate, folosind tulpină achistogenă de T. 
gondii, aplicată la jumătatea perioadei de 
gestaŃie, s-a soldat cu naşteri de miei 
sănătoşi. Rezultate pozitive s-au obŃinut pe 
animale de laborator folosind imunizarea 
prin administrarea de H. hammondi, cu 
imunoprotecŃie încrucişată 
antitoxoplasmică [1, 30, 42, 47, 52, 53]. 
Cele mai recente experimentări, pe noi 
principii, utilizând plasmide DNA, precum 
proteina P30, SAG1, de T. gondii, s-au 
dovedit de perspectivă [1]. 

Controlul acestor zoonoze implică şi o 
componentă ecologică, referitoare la 
cunoaşterea cuantumului de poluare cu 
elemente infestaŃionale, a aplicării 
măsurilor cu acŃiune sanogenă în cadrul 
ecosistemelor [37]. 
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