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Zoo-antroponozele sunt boli transmisibile de la 
animale la om. O importanŃă deosebită în acest 
grup revine parazitozelor, implicate în evoluŃia 
unor stări patologice cu evoluŃie gravă la om, 
uneori chiar letală. În acest grup, Oficiul 
Mondial al SănătăŃii (O.M.S.) include boli grave 
ca: hidatidoza, trichineloza, toxoplasmoza, 
precum şi o serie de helmintoze care evoluează 
strict la animale, dar care sunt implicate în 
etiologia sindromului de larva migrans visceralis 
la om. 

În acest context, lucrarea prezentă a avut ca scop 
aprecierea riscului zoonotic al unor specii de 
carnivore sălbatice din fauna României: vulpea 
(Vulpes vulpes), lupul (Canis lupus) şi pisica 
sălbatică (Felis silvestris) prin studiul profilului 
helmintic la speciile respective, cu identificarea 
parazitozelor transmisibile la om. 

Material şi metodă 

Studiile asupra helmintofaunei la vulpe, lup şi 
pisică sălbatică au fost realizate în intervalul 
octombrie 1999 – martie 2002, suprapus 
sezonului de vânătoare la speciile respective. 

Cercetările au fost întreprinse pe cadavre 
provenite din fonduri de vânătoare aferente la 5 
judeŃe, astfel: 

• Vulpe: 50 exemplare vânate în judeŃele 
Cluj (28 cadavre), Mureş (16) şi Braşov 
(6). 

• Lup: 7 animale originare din judeŃele 
BistriŃa (5), Cluj (1) şi Caraş-Severin (1). 

• Pisică sălbatică : 6 cadavre provenite din 
Cluj (3), Braşov (2) şi Caraş-Severin (1). 

Cadavrele jupuite au fost examinate necropsic în 
cadrul disciplinei de Boli Parazitare din cadrul 

FMV Cluj; s-au recoltat toŃi helminŃii evidenŃiaŃi 
în urma necropsiei şi au fost conservaŃi în alcool 
de 70°. Ulterior s-a realizat încadrarea 
sistematică a acestora, cu relevarea speciilor cu 
caracter zoonotic. 

S-a efectuat totodată examenul trichineloscopic 
la fiecare cadavru pe probe de musculatură 
recoltate din pilierii diafragmatici. S-au examinat 
câte trei compresoare/cadavru. 

Rezultate  

Profilurile helmintice evidenŃiate la cele trei 
specii au constat în prezenŃa unor specii de 
cestode şi nematode cu un cunoscut caracter 
zoonotic. Nu au fost evidenŃiate specii de 
trematode transmisibile la om. 

La vulpe (Tabel 1) au fost diagnosticate infestaŃii 
cu: Toxocara canis (extensivitate – E = 20%), 
Ancylostoma caninum (E = 10%), Uncinaria 
stenocephala (E = 34%) şi Trichinella spp. (E = 
16%). 

La lup (Tabel 2) au fost relevate următoarele 
specii de helminŃi cu caracter zoonotic: Taenia 
echinococcus (E = 28,5%), Toxocara canis (E = 
14,2%), Uncinaria stenocephala (E = 57,1%), 
Ancylostoma caninum (E = 28,5%) şi Trichinella 
spp. (E = 71,4%). S-a remarcat totodată prezenŃa 
speciei Linguatula serrata (E = 42,8%), artropod 
cu localizare în cavităŃile nazale la specii de 
canide, transmisibilă la om (Negrea, 1998). 
La pisica sălbatică (Tabel 3) au fost identificate 
următoarele specii de nematode transmisibile la 
om: Toxocara cati (E = 50%), Uncinaria 
stenocephala (E = 66,6%), Ancylostoma caninum 
(E = 16,6%), Strongyloides stercoralis (E = 
33,3%) şi Trichinella spp. (E = 16,6%). 
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Tabel 1 

Specii helmintice cu caracter zoonotic evidenŃiate la vulpe (Vulpes vulpes) 
 

Extensivitate  
Specia parazitară 

Nr. % 
Toxocara canis 10 20 
Ancylostoma caninum 5 10 
Uncinaria stenocephala 17 34 
Trichinella spp. 8 16 

 
Tabel 2 

Specii parazitare cu caracter zoonotic evidenŃiate la lup (Canis lupus) 
   

Extensivitate 
Specia parazitară 

Nr. % 
Taenia echinococcus 2 28,5 
Toxocara canis 1 14,2 
Uncinaria stenocephala 4 57,1 
Ancylostoma caninum 2 28,5 
Trichinella spp. 5 71,4 
Linguatula serrata 3 42,8 

   
Tabel 3 

Specii helmintice cu caracter zoonotic evidenŃiate la pisica sălbatică (Felis silvestris) 
 

Extensivitate 
Specia parazitară 

Nr. % 
Toxocara cati 3 50,0 
Uncinaria stenocephala 4 66,6 
Ancylostoma caninum 1 16,6 
Strongyloides stercoralis 2 33,3 
Trichinella spp. 1 16,6 

 
 

DiscuŃii 

Analizând rezultatele obŃinute se constată o 
parazitare intensă a carnivorelor silvatice cu 
specii de helminŃi implicaŃi în etiologia unor zoo-
antroponoze. 

Astfel, la lup a fost diagnosticată infestaŃia cu 
Taenia echinococcus care determină la om 
echinococoza hidatică. Zanc (2001) arată că 
această boală este o biohelmintoză transmisă pe 
cale orală, o zoonoză. Autorul consideră că ciclul 
silvatic care are loc între diferite canide şi 
ierbivore sălbatice (gazde sinantrope) asigură 
perpetuarea bolii, fiind şi rezervorul natural al 
parazitozei. Categoriile de persoane cele mai 
expuse infestaŃiei hidatice sunt acelea care, prin 
profesiile lor, vin în contact cu animalele sau 
produsele lor: crescătorii de vite, ciobanii, şi 
măcelarii. Nu se poate omite însă din această 
categorie vânătorii, pentru care sursele de 

contaminare cele mai susceptibile sunt cadavrele 
carnivorelor, în special canide, vânate. Dintre 
acestea, infestaŃia cu Taenia echinococcus este 
mai frecvent diagnosticată la lup, comparativ cu 
alte specii, evoluând şi în alte Ńări: Spania 
(Segovia şi colab., 2001), Italia (Guberti şi 
colab., 1993). 

InfestaŃiile cu nematodele: Toxocara canis, 
Toxocara cati, Ancylostoma caninum şi 
Uncinaria stenocephala intervin la om în 
etiologia sindromului de larva migrans cu cele 
două forme pe care le îmbracă: cutanată şi 
viscerală (Zanc, 2001). 

Forma cutanată, exprimată clinic printr-o 
dermatită liniară, este mai frecvent produsă de 
larvele unor specii din familia Ancylostomidae. 
La carnivorele sălbatice, speciile respective 
evoluează cu caracter cosmopolit şi incidenŃă 
crescută: Uncinaria stenocephala cu 24,3% la 
vulpe în Germania (Wessbecher şi colab., 1994), 
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68% în Marea Britanie (Richards şi colab., 
1995), 85,7% în Danemarca (Willingham şi 
colab., 1996) şi 43,9% în Grecia (Papadopoulos 
şi colab., 1997), valori comparabile cu cea 
relevată la noi (34%). La lup, infestaŃia cu specia 
respectivă este diagnosticată în Italia (Guberti şi 
colab., 1993) şi Spania – 51,1% (Segovia şi 
colab., 2001).  

SituaŃia este asemănătoare şi în cazul infestaŃiei 
cu Ancylostoma caninum, dar cu o incidenŃă mai 
redusă şi răspândire mai restrânsă: 1,1% în 
Germania (Wessbecher şi colab., 1994), fără a fi 
diagnosticată în Ńări ca: FranŃa (Petavy şi colab., 
1990), Marea Britanie (Jones şi Walters, 1992), 
Spania (Alvarez şi colab., 1995), Danemarca 
(Willingham şi colab., 1996) şi Grecia 
(Papadopoulos şi colab., 1997). La lup, 
ancilostomoza a fost diagnosticată în Spania – 
8,5% (Segovia şi colab., 2001) şi Italia (Guberti 
şi colab., 1993). 

La om, frecvenŃa ancilostomozei/uncinariozei 
este mai ridicată în zonele climatului tropical şi 
subtropical şi în acest cadru la copii crescuŃi în 
condiŃii neigienice, de disconfort ambiental 
(Gherman, 1993). Receptivitatea maximă a 
copiilor se datorează jocului în noroi sau nisip 
umed, fiind însă expuşi contaminării şi persoane 
care prin profesie vin în contact cu solul: 
muncitori agricoli, orezari (Zanc, 2001). 

Forma viscerală se exprimă clinic polimorf 
prin: febră, hepatomegalie, tuse şi paraclinic prin 
leucocitoză, eozinofilie şi 
hipergamaglobulinemie. În etiologia acestei 
forme sunt implicate cel mai frecvent speciile 
genului Toxocara, respectiv T. canis şi T. cati. 

Dintre carnivorele sălbatice, cele două specii 
sunt frecvent diagnosticate la vulpe şi lup, şi mai 
rar la pisica sălbatică, la care predomină 
infestaŃia cu Toxascaris leonina, care, prin 
migraŃia endogenă, de tip entero-parietal, nu 
intervine în etiologia sindromului respectiv. 

Cercetări recente, realizate pe plan mondial, au 
relevat valori comparabile cu ale noastre ale 
incidenŃei toxocarozei la speciile menŃionate: 
20% la vulpe şi 14,2% la lup pentru T. canis. 

Astfel, la vulpe, în Germania s-au înregistrat 
32,7% cazuri pozitive (Ballek şi colab., 1992), în 
Spania 23% (Alvarez şi colab., 1995), în Marea 
Britanie 55,9% (Richards şi colab., 1995), în 

Danemarca 81% (Willingham şi colab., 1996), 
iar în Grecia 28,6% (Papadopoulos şi colab., 
1997). Se observă că, în multe din Ńările 
menŃionate, incidenŃa acestei specii parazite este 
mult crescută faŃă de situaŃia înregistrată în 
studiul nostru. 

La lup T. canis  a fost identificat în Italia 
(Guberti şi colab., 1993) şi Spania – 6,4% 
(Segovia şi colab., 2001). 

La om, larva migrans produsă de contaminarea 
cu Toxocara canis este o zoonoză frecvent 
întâlnită la copii. PrevalenŃa şi incidenŃa infecŃiei 
umane nu se cunosc cu exactitate deoarece, pe de 
o parte, majoritatea infecŃiilor sunt 
asimptomatice iar, pe de altă parte, examinările 
de laborator, care permit precizarea 
diagnosticului, se limitează doar la testele 
serologice (Zanc, 2001). 

InfestaŃia cu Trichinella spp. are, în cazul nostru, 
un caracter zoonotic particular, întrucât carnea 
speciilor de carnivore nu intră în alimentaŃia 
omului. Este însă o sursă importantă de 
contaminare în cadrul focarului silvatic, în care 
prin necrofagie este posibilă contaminarea 
mistreŃului şi a ursului, specii comestibile. Se 
asigură astfel circuitarea paraziŃilor în focarul 
silvatic, deosebit de activ, cu valori crescute ale 
incidenŃei la speciile studiate. 

Astfel, la vulpe sunt relevate valori crescute ale 
extensivităŃii (E) infestaŃiei în Europa: 1,7% în 
FranŃa (La Rosa şi colab., 1991), 2,1% în nord – 
vestul Italiei (Rossi şi colab., 1992), 1,3% în 
ElveŃia (Jakob şi colab., 1994) fără a fi 
diagnosticată în Belgia (Geerts şi colab., 1995). 

La lup, parazitoza înregistrează valori crescute 
ale extensivităŃii atât în Ńară – 12,1-30,3% 
(Lupaşcu şi colab., 1970), cât şi pe plan mondial: 
97,3% în Rusia (Casulli şi colab., 2001), 12,8% 
în Spania (Segovia şi colab., 2001). 

La om, boala este răspândită pe tot globul 
evoluând cu caracter familial şi sezonier, 
predominant în lunile decembrie-martie, când 
sacrificările de porci şi consumul de carne sunt 
mai mari. Rezervorul de infecŃie este reprezentat 
de animalele domestice (porc, cal, câine) şi 
sălbatice: mistreŃ, urs, lup, vulpe şi rozătoare  
(Zanc, 2001; Şuteu, 1996). 
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În categoria zoonozelor parazitare este inclusă şi 
linguatuloza produsă de Linguatula serrata, 
artropod din familia Linguatulidae. La om, 
evoluează preponderent forma viscerală, 
preimaginală, fiind posibilă şi parazitarea cu 
formele adulte (Negrea, 1998). 

Atfel, forma viscerală este diagnosticată în 
S.U.A. (Mantovani, 1961), Orientul Mijlociu 
(Khalil, 1970) şi Europa (Doby şi Ramee, 1985). 
Localizările cele mai frecvente sunt în ficat, 
limfonodulii mezenterici şi rinichi, dar este 
cunoscută şi uveita mono-oculară cauzată de 
nimfe (Self, 1983). 

La carnivorele sălbatice, gazde definitive, 
incidenŃa linguatulozei rinosinusale este puŃin 
studiată, semnalările fiind sporadice. Totuşi, în 
Ńară, a fost diagnosticat lup (64,3%), râs (6,6%) 
şi vulpe (2,2%) (Nesterov, 1984). 

Analiza datelor obŃinute relevă că, la carnivorele 
sălbatice se înregistrează valori crescute ale 
incidenŃei speciilor zoonotice evidenŃiate. Acest 
fapt demonstrează rolul major pe care îl au ca 
surse de contaminare umană. Receptivitatea 
omului este influenŃată de profesie, vârstă, 
obiceiuri culinare. Datorită gravităŃii formelor 
clinice induse la om se impune o aprofundare şi 
o abordare multidisciplinară a acestui grup de 
boli. 

Concluzii 

Cercetările realizate în intervalul 1999-2002 la 
trei specii de carnivore sălbatice: vulpe (Vulpes 
vulpes), lup (Canis lupus) şi pisică sălbatică 
(Felis silvestris), cu scopul evidenŃierii unor 
specii parazitare cu caracter zoonotic, au condus 
la următoarele: 

1. La toate speciile enunŃate evoluează infestaŃii 
helmintice şi cu artropode transmisibile la 
om, responsabile de producerea unor entităti 
distincte: hidatidoza, sindromul de larva 
migrans, trichineloza şi linguatuloza. 

2. La vulpe, speciile helmintice 
zooantroponotice evidenŃiate au fost: 
Toxocara canis (E = 20%), Ancylostoma 
caninum (E = 10%) Uncinaria stenocephala 
(E = 34%) şi Trichinella spp (E = 16%). 

3. La lup, au fost diagnosticate infestaŃiile cu: 
Taenia echinococcus (E=28,5%), Toxocara 
canis (E = 14,2%), Uncinaria stenocephala 
(E = 57,1%), Ancylostoma caninum (E = 
28,5%), Trichinella spp (E = 71,4%) şi 
Linguatula serrata (E = 42,8%). 

4. Pisica sălbatică a prezentat infestaŃii cu 
următoarele specii helmintice cu caracter 
zoonotic: Toxocara cati (E = 50%), 
Uncinaria stenocephala (E = 66,6%), 
Ancylostoma caninum (E = 16,6%), 
Strongyloides stercoralis (E = 33,3%) şi 
Trichinella spp. (E = 16,6%). 

SUMMARY 

Helminthic zoonoses in wild carnivorous 
species from Romanian fauna 

Zoonotic potential of wild carnivorous 
species (wolf - Canis lupus, fox – Canis 
vulpes, wild cat – Felis silvestris) from 
Romania was assessed by determination of 
helminthic profile. Seven wolves, 50 foxes 
and six wild cats were submitted for 
necropsy. All parasites were collected, 
identified and classified. Species involved in 
larva migrans visceralis syndrome were 
present in foxes (T. canis – E=20%, 
Ancylostoma caninum – E=10% and 
Uncinaria stenocephala – E=34%) as well as 
trichinelosis (E=16%). In wolves the 
diagnoses species were Taenia 
echinococcus (E=57,1%), Toxocara canis 
(E=14,2%), Uncinaria stenocephala 
(E=57,1%), Ancylostoma caninum 
(E=28,5%), Trichinella spp. (E=71,4%) and 
Linguatula serrata (E=42,8%), all species 
with anthropozoonotic potential. Wild cats 
carried also helminthes with zoonotic 
potential: Toxocara cati (E=50%), Uncinaria 
stenocephala (E=66,6%), Ancylostoma 
caninum (E=16,6%), Strongyloides 
stercoralis (E=33,3%) and Trichinella spiralis 
(E=16,6%). 
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