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REZUMAT. Din 126 de câini cu afecţiuni cutanate examinaţi, 55 (43,65%) au prezentat 
parazitoze, 36 (28,57%) boli micotice  şi 35 (27,77%) alte boli. Din 24 pisici examinate, 9 
(37,49%) au avut dermatomicoze, 10 (41,66%) parazitoze cutanate şi 5 (22,83%) alte boli. 
La câini s-au identificat ca micete: Microsporum canis, M. gypseum, Trichophyton 
mentagrophytes, T. concentricum, Malassezia pachidermatis, Candida albicans, Alternaria sp., 
Aspergillus sp., Penicilium sp. şi ca paraziţi: Demodex canis, Ctenocephalides canis şi 
Ctenocephalides felis, Cheilletiela yasguri, Otodectes cynotis, Sarcoptes canis şi Ancylostoma 
caninum.  La pisici s-au pus evidenţă speciile M. canis şi T. mentagrophytes, dintre micete şi 
speciile Notoedres cati, Otodectes cynotis, Ctenocephalides canis şi Ctenocephalides felis, 
dintre paraziţii externi. 
 

Introducere 

Bolile micotice sunt produse de microorganisme 

încadrate sistematic în regnul Fungi. Ele se 

găsesc în număr mare în mediul înconjurător. 

Majoritatea au adoptat mediul de viaţă 

saprobiotă, dar unele dintre ele s-au adaptat la 

viaţa parazitară. Se citează ca peste 300 de specii 

au fost găsite a fi patogene pentru animale. 

Ciupercile obligatoriu parazite aparţin, în cea 

mai mare parte, categoriei dermatomicetelor. Ele 

nu se dezvoltă în mediu ci doar pot supravieţui şi 

se pot transmite la organismele vii prin 

contagiune directă sau indirectă. 

La câine şi pisică, micozele superficiale care 

atacă pielea, părul si unghiile sunt produse de 

micete ce aparţin genurilor Microsporum si 

Trichophyton având în vedere că pot utiliza şi 

metaboliza cheratina. Totuşi, şi alţi fungi, 

precum cei din genurile Candida si Malassezia, 

pot produce micoze superficiale (1, 8, 9, 10, 14). 

Din genul Microsporum, cele mai frecvente 

specii, la câine şi pisică, sunt: M. canis, M. 

gypseum, şi M. persicolor, prima specie fiind 

depistată în peste 80% din cazuri. În plus, pentru 

M. canis, pisica este considerată gazda naturală 

(1, 4, 6, 11, 12, 13, 14). 

Parazitozele cu localizare cutanată par a avea o 

incidenţă comparabilă cu cea a bolilor micotice. 

Dintre acestea, de obicei, se izolează Demodex 

sp., Ctenocephalides,sp., Sarcoptes sp., 

Otodectes cynotis etc.(4, 16). 

În lucrarea prezentă s-a urmărit determinarea 

incidentei afectiunilor cutanate, la câini si pisici, în 

zona de vest a României, şi identificarea speciilor 

de micete şi paraziţi ce produc aceste afecţiuni. 

Materiale şi metode 

Pentru determinarea incidenţei 

dermatomicozelor, parazitozelor cutanate şi a 

altor afecţiuni dermatologice la carnivore, în 

perioada 2001-2002, au fost luaţi în anchetă 

epizootologică 126 de câini şi 24 de pisici care 

prezentau leziuni ale pielii. Examinarea fiecărui 

caz în parte s-a făcut clinic, prin examen direct al 

raclatului cutanat între lamă şi lamelă, după 

clarificare cu lactofenol, şi  prin citirea frotiurilor 

din materialul patologic colorate cu albastru de 

metilen. De asemenea, din materialul patologic 

recoltat (cruste, scuame, păr) au fost realizate 

însămânţări pe mediu Sabouraud pentru 

identificarea micetelor. Citirea mediilor de 

cultură s-a realizat prin examinarea 

macroscopică, pe avers si revers, si 
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microscopică, direct între lamă si lamelă sau 

după colorare cu albastru de metilen. 

Câinii şi pisicile care nu au fost depistate cu 

afecţiuni cutanate micotice sau parazitare au fost 

dirijate spre Clinica medicală şi au fost 

categorisite ca " alte afecţiuni cutanate". 

Rezultate şi discuţii 

Incidenţa dermatomicozelor la câine şi, 

respectiv, pisică este redată în tabelele 1 si 2. 

Afecţiunile cutanate au fost categorisite în boli 

micotice, boli parazitare şi alte boli. La câine, din 

totalul de 126 afecţiuni cutanate, cele mai multe, 

55, au fost determinate de bolile parazitare, 

urmate de bolile micotice, 36, şi alte boli, 35. 

Dermatomicoza mai frecvent întâlnită  a fost 

microsporia. Dintre bolile parazitare care au 

determinat leziuni cutanate, în ordine 

descrescândă, sunt : demodicoza, dermatita 

alergică la înţepătura de purici, râile, 

cheiletieloza şi ancilostomoza. 

 
Tabel 1 

Incidenţa afecţiunilor cutanate la câine 

 

Specificare Anul 2001 Anul 2002 Total % din total 

afecţiuni 

 

Boli micotice 

Microsporie 14 8 22 17,63 

Alte dermatomicoze 8 6 14 11,9 

 

Boli parazitare 

Demodicoză 21 11 32 25,39 

D.A.I.P. 11 4 15 11,9 

Râi 2 4 6 4,7 

Cheiletieloză 1 - 1 0,79 

Nematodoze - 1 1 0,79 

Alte afecţiuni cutanate 19 16 35 27,7 

Total cazuri examinate 76 50 126  

 

Tabel 2 

Incidenţa afecţiunilor cutanate la pisică 

 

Specificare Anul Total % din total 

afecţiuni 2001 2002 

Boli micotice Microsporie 5 3 8 33,34 

Alte dermatomicoze - 1 1 4,16 

Boli parazitare Râi 4 4 8 33,33 

D.A.I.P. 1 1 2 8,33 

Alte afecţiuni 5 - 5 20,83 

Total cazuri examinate 15 9 24  

 

 

La pisică, din totalul de 24 cazuri, 9 au fost 

diagnosticate cu dermatomicoze, 10 cu boli 

parazitare si 5 cu alte afecţiuni. Dintre bolile 

micotice, microsporia a fost cu incidenţa cea mai 

mare.  S-au pus în evidenţă, de asemenea şi 

parazitismul cu purici şi alte dermatomicoze. 

Spre deosebire de unele date din literatura de 

specialitate care releva o incidenţă a microsporiei 

sub 10% la câine (5, 16), în acest studiu 

incidenţa a ajuns la 17,63%. Rezultatele obţinute 

sunt apropiate  de cele întâlnite la clinica de la 

Şcoala veterinară de la Alfort (Franţa). În acest 

caz se raportează o prevalentă de 22% (3). 

După Faggi şi col. (1999) pisicile sunt mai 

receptive decât câinii. Ei găsesc o incidentă de 6-

8% a microsporiei. La clinica veterinară a Şcolii 

veterinare de la Alfort incidenţa a fost de 29% 

(3). O prevalenţă mai mare a microsporiei la 

pisică faţă de câine a fost întâlnită şi în  prezentul 

studiu. Procentul infecţiei a atins 33,34. 

Atât la câine cât si la pisică celelalte 

dermatomicoze au fost întâlnite în proporţii mai 

reduse, lucru constatat, de altfel, si de alte studii 

(3). 
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S-a putut constata, de asemenea, că în proporţie 

de peste 70%, la câine şi pisică, afecţiunile 

cutanate sunt reprezentate de bolile micotice si 

parazitare. 

În urma însămânţării pe mediu Sabouraud, la 

câini, au fost identificate următoarele specii de 

micete : Microsporum canis, M. gypseum, 

Trichophyton mentagrophytes, T. concentricum, 

Malassezia pachidermatis, Candida albicans, 

Alternaria sp., Aspergillus sp., Penicilium sp. 

Dintre paraziţii cutanaţi, la examenul 

microscopic s-au evidenţiat : Demodex canis, 

Ctenocephalides canis si Ctenocephalides felis, 

Cheilletiela yasguri, Otodectes cynotis, 

Sarcoptes canis si Ancylostoma caninum (tabel 

3). 

 
Tabel 3 

Specii de micete şi de paraziţi identificate la câini 

 

Specia Nr. câini 

Microsporum canis 22 

M. gyseum 1 

Tricophyton mentagrophytes 7 

T. concentricum 1 

Malassezia pachidermatis 3 

Candida albicans 6 

Alternaria sp. 4 

Aspergillus sp. 3 

Penicillium sp. 1 

Demodex canis 32 

Ctenocephalides canis şi Ctenocephalides felis 15 

Cheilletiela yasguri 1 

Otodectes cynotis 2 

Sarcoptes canis 4 

Ancylostoma caninum 1 

 

 

În 9 cazuri s-a înregistrat poliparazitism, fiind 

identificate mai multe specii de micete fie o 

asociere între micete şi paraziţi (Demodex canis, 

Ctenocephalides canis). Aceasta face ca, din 

punct de vedere epizootologic să sporească şi să 

se diversifice sursele de infecţie (Tabel 4). 

 
Tabel 4 

Poliparazitismul extern la câine 

 

Nr.crt. Specii parazite Nr.cazuri 

1 Ctenocephalides canis 

Microsporum canis 

1 

2 Candida albicans 

Trichophyton concentricum 

Alternaria sp. 

1 

3 Malassezia pachidermatis 

Alternaria sp. 

1 

4 M.canis 

Trichophyton mentagrophytes 

Alternaria sp. 

1 

5 M.canis 

C. albicans 

1 

6 M.canis 

Demodex canis 

1 

7 M.canis 

T. mentagrophytes 

2 

8 Aspergillus sp. 

Penicillium sp 

1 
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La pisici s-au pus în evidenţă speciile M. canis şi 

T. mentagrophytes, dintre micete si speciile 

Notoedres cati, Otodectes cynotis, 

Ctenocephalides canis şi Ctenocephalides felis, 

dintre paraziţii externi (tabel 5 ). 

Rezultatele obţinute la câini şi pisici 

demonstrează potentialul infectant al animalelor 

parazitate care reprezintă o sursă importantă de 

infectie pentru congeneri. Se creează, astfel, 

oportunitatea ca prin contactul strâns dintre 

animale să fie posibilă transmiterea directă. 

 

 
Tabel 5 

Specii de micete şi de paraziţi identificate la pisici  

 

Specia Nr. pisici 

Microsporum canis 8 

Trichophyton mentagrophytes 1 

Notoedres cati 3 

Otodectes cynotis 5 

Ctenocephalides felis şi Ctenocephalides canis 2 

 

 

Speciile de dermatofiţi zoofili dar şi speciile 

episaprobiote găsite sunt similare celor 

identificate în alte ţări (3, 7, 15). 

Concluzii 

1. Incidenţa bolilor micotice cutanate, la câine, 

a fost de 28,57%. În comparaţie cu acestea, 

bolile parazitare cu localizare cutanată au 

avut o prevalenţă de 43,65% iar alte afecţiuni 

cutanate au avut o extensivitate de 27,77%. 

2. La pisică incidenţa dermatomicozelor a fost 

de 37, 49%, din care microsporia a avut o 

cotă foarte ridicată (33,34%). Bolile 

parazitare au ocupat primul loc ca incidenţă 

cu 41,66%, în timp ce alte afecţiuni au 

reprezentat 22,83%. 

3. La câini s-au identificat urmatoarele specii 

de micete : Microsporum canis, M. gypseum, 

Trichophyton mentagrophytes, T. 

concentricum, Malassezia pachidermatis, 

Candida albicans, Alternaria sp, Aspergillus 

sp., Penicilium sp. S-au pus în evidenţă 

următorii paraziţi cutanaţi: Demodex canis, 

Ctenocephalides canis si Ctenocephalides 

felis, Cheilletiela yasguri, Otodectes cynotis, 

Sarcoptes canis şi Ancylostoma caninum. 

4. La pisici s-au pus în evidenţă speciile M. 

canis şi T. mentogrophytes, ca micete, şi 

Notoedres cati, Otodectes cynotis, 

Ctenocephalides canis, Ctenocephalides 

felis, ca paraziţi cutanaţi. 

SUMMARY 

Dermatomycosis and other skin diseases 
prevalence, in dog and cat, in western 
Romania 

Of the 126 dogs with skin lesions examined, 
55(43,65%) had parasitosis, 36 (28,57%) 
had dermatomycosis and 35 (27,77%) had 
other diseases. Oh the 24 cats examined, 9 
(37,49%) had dermatomycosis, 10 (41,66%) 
had parasitosis and 5 (22,87%) had other 
deseases. In dogs the following fungi and 
parasites species: Microsporum canis, M. 
gypseum, Trichophyton mentagrophytes, T. 
concentricum, Malassezia pachidermatis, 
Candida albicans, Alternaria sp, Aspergillus 
sp., Penicilium sp., Demodex canis, 
Ctenocephalides canis si Ctenocephalides 
felis, Cheilletiela yasguri, Otodectes cynotis, 
Sarcoptes canis si Ancylostoma caninum 
were identified. In cats the following species: 
M. canis, T. mentagrophytes, Notoedres 
cati, Otodectes cynotis, Ctenocephalides 
canis and Ctenocephalides felis were 
identified. 
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