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REZUMAT. Cavitatea nazală este locul cel mai frecvent unde apar infecţiile cu Cryptococcus, 
la pisică. Semnele relevante de la nivelul căilor respiratorii înalte sunt deci frecvente. Alte 
localizări comune la pisică sunt reprezentate de piele, sistem nervos central şi ochi. SNC şi 
ochiul reprezintă cele mai frecvente localizări la câine, putându-se dezvolta şi leziuni cutanate. 
Evaluarea citologică a exsudatelor, a probelor de ţesut obţinut prin aspiraţie sau a lichidelor 
organismului, sau detectarea serologică a antigenului cryptococcului, sunt cele mai rapide, 
fiabile şi rentabile metode de diagnostic. Un prognostic favorabil presupune un tratament pe 
termen lung, menţinut în mod normal pe durata a mai mult de 8 luni. Pentru urmărirea evoluţiei 
pacientului este necesară determinarea titrului de anticorpi, stabilirea prognosticului şi 
determinarea duratei tratamentului. Un prognostic favorabil e asociat diminuării titrului seric al 
antigenelor într-o perioadă de două luni de tratament.  
 

   

Etiologie 

Cryptococcus neoformans este principala specie 

de criptococ responsabilă de micozele observate 

la om şi animale. C. neoformans este o ciupercă 

levuriformă rotundă, care are o capsulă 

heteroplizaharidică. Capsula îi conferă virulenţă 

şi rezistenţă la desicare. 

Epidemiologie 

C. neoformans există în toată lumea, şi poate 

infecta atât oamenii cât şi animalele, inclusiv 

pisica şi câinele. Au fost identificate două 

variante (Var. neoformans şi gatti) şi cinci 

serotipuri de C. neoformans, în funcţie de 

diferenţele antigenice de glicuronoxilomanan, 

principalul constituent polizaharidic, al capsulei 

organismului. Criptococozele au devenit probele 

grave de sănătate la oamenii infectaţi cu HIV, 

fiind deci deosebit de importantă determinarea 

subtipurilor de C. neoformans la om, pentru 

identificarea cazurilor grupate şi a surselor de 

infecţie din mediu. C. neoformans var. 

neoformans a fost izolat din sol şi din produse 

alimentare (fructe), precum şi în orofaringe, căi 

digestive şi pielea subiecţilor sănătoşi. Studii 

desfăşurate pe câine şi pisică, au pus în evidenţă 

o colonizare asimptomatică a conductului nazal 

în 14% şi respectiv 7% din cazuri. Excrementele 

aviare (în mod special cele de porumbel) sunt 

rezervorul principal. Criptococcii rămân viabili 

timp de cel puţin doi ani în găinaţul porumbeilor, 

într-un mediu întunecos şi umed.  

În regiunile temperate de pe glob, C. neoformans 

var. neoformans este cauza cea mai frecventă a 

bolii clinice. În schimb C. neoformans var. gatti 

a fost descris ca şi cauză a criptococozei la om şi 

animale, în regiunile tropicale şi subtropicale 

(unde există eucaliptul). Acest organism se pare 

că ocupă o nişă ecologică specifică, de vreme ce 

s-a izolat doar din scoarţa şi din grămezile de 

frunze de eucalipt.  

Patogenie 

Modul exact de transmitere nu este stabilit, dar 

calea cea mai probabilă este inhalarea 

organismelor. După inhalare se pot dezvolta 

granuloame nazale sau pulmonare. În căile 

respiratorii, criptococcii se multiplică şi asistăm 

la o eliberare masivă în circulaţie a 

glicoproteinelor capsulare. Capsula generează 

prezentarea antigenului şi răspunsurile imunitare 

ulterioare ale gazdei, prevenind astfel eliminarea 

germenului.  
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Pornind din aparatul respirator, criptococcii se 

pot difuza hematogen, frecvent până în SNC, sau 

se propagă local în SNC, direct din cavitatea 

nazală. În condiţii naturale, este puţin probabilă 

dezvoltarea unei infecţii gastrointestinale 

primare, în urma unei expuneri orale.  

Instalarea şi diseminarea infecţiei la gazdă, 

depind foarte puternic de imunitate, şi imunitatea 

mediată celular reprezintă un mecanism major al 

rezistenţei la infecţia cu Cryptococcus.  

Rezistenţa naturala a omului la criptococoză este 

atât de mare, încât punerea în evidenţă a bolii 

indică necesitatea cercetării existenţei unei 

imunodepresii predispozante. La marea 

majoritate a pacienţilor umani care au meningită 

cu Cryptococcus, exista şi alte cauze, care scad 

numărul limfocitelor, oprindu-le funcţionarea: o 

tumoare limforeticulară, un tratament cu 

glucocorticoizi sau altă terapie imunosupresivă, o 

sarcoidoză sau o infecţie HIV. Studii recente au 

demonstrat că 5 până la 10% din pacienţii cu 

SIDA fac criptococoză.  

Asemănător, avem o accelerare sau o agravare a 

infecţiei cu Cryptococcus la câinii şi pisicile care 

au primit un tratament cu glucocorticoizi. Ipoteza 

avansată a fost că la pisică, o infecţie cu FeLV 

sau FIV este un factor ce favorizează 

criptococoza. În acelaşi timp, anumite studii au 

arătat că prevalenţa unei infecţii cu FeLV sau 

FIV la pisicile cu criptococoză este aceeaşi ca şi 

în restul populaţiei feline. Studiile au arătat 

printre altele că, la pisici pozitive la FIV şi la 

altele negative la FIV, având criptococoză, 

numărătoarea limfocitelor şi leucocitelor nu 

diferă de cea făcută la pisicile sănătoase, şi că 

seropozitivarea la FIV nu este asociată unui 

prognostic defavorabil. 

Observaţii clinice 

PISICA 

Criptococoza este cea mai comună micoză 

sistemică, întâlnită la pisică. C. neoformans var. 

neoformans şi var. gatti, ambele au fost izolate 

de la pisici cu criptococoză. Nu a fost observată 

nici o predispoziţie de sex sau vârstâ. Într-un 

studiu pisicile siameze erau într-un număr mare 

prezente.  

Aparatul respirator, pielea, SNC şi ochiul sunt 

teritoriile cel mai frecvent afectate la pisică (Fig. 

1, 2). Infecţia cavităţii nazale apare în mai mult 

de 80% din cazuri. Semnele relevante de la 

nivelul căilor respiratorii înalte sunt foarte 

frecvente şi includ strănuturi, aspirări pe nas şi 

un jetaj cronic, uni sau bilateral, muco-purulent, 

seros sau hemoragic. În unele cazuri este vizibilă 

o tumefacţie subcutanată, fermă, situată în 

regiunea suborbitară. Frecvent este constatată şi 

o limfadenomegalie submandibulară. 

Granuloamele de Cryptococcus pot apărea în 

cavitatea nazală posterioară şi naso-faringe, 

riscând să apară un sforăit şi o dispnee 

inspiratorie. Examenul cavităţii bucale poate 

evidenţia o masă, care deplasează palatul moale 

ventral. C. neoformans var. gatti se pare că este 

implicat în multe din aceste cazuri. Câteodată 

sunt decelate în cavitatea bucală leziuni 

ulcerative sau proliferative, în conjuncţie cu o 

infecţie a căilor respiratorii înalte. În contrast cu 

ceea ce se observă la om, semnele specifice 

afectării căilor respiratorii profunde sunt rare la 

pisică.  

 

    
          

      

 

 

Figura 1 

Criptococoză cutanată 
Figura 2 

Uveită anterioară la pisică cu criptococoză 



 

Pe radiografiile căilor nazale, putem vedea o 

creştere a densităţii şi o distrugere a corneţilor 

nazali. Cele toracice sunt în general normale, 

putând totuşi exista şi mici leziuni nodulare. Rar 

poate fi decelată o bronhopneumonie secundară. 

O mediastinită cu epansamente a fost observată 

la o pisică cu criptococoză.  

Leziunile cutanate sunt comune pisicilor cu 

criptococoză. Leziunile cutanate au fost descrise 

în 40-50% din cazuri. La numeroşi pacienti, 

leziunile cutanate sunt multiple, sau alte sisteme 

ale organismului sunt afectate, ceea ce sugerează 

că leziunile pielii sunt consecinţa unei diseminări 

plecate din alt loc. Leziunile au tendinţa de 

ulcerare. Pruritul e rar, în timp ce 

limfadenomegalia este frecventă.  

Semnele neurologice asociate criptococozei la 

pisică, depind de localizarea infecţiei la nivelul 

SNC. Includ depresia, modificări de atentie, 

convulsii, mers în cerc, se împing în perete, 

ataxie, parezie şi cecitate. Semnele neurologice 

sunt consecinţa prezenţei unei mase (granulom), 

a unei meningoencefalite sau a unei 

meningomielite. De multe ori este pusă în 

evidenţă afectarea unui nerv cranian. Un deficit 

de tip moto neurono central este prezent în mod 

obişnuit în urma afectării cerebrale, pe lângă 

leziunile moto neuronale periferice, ale măduvei 

spinale, şi ale rădăcinilor nervoase.  

La om, infecţia cu Cryptococcus în SNC creşte 

presiunea intracraniană, ceea ce contribuie la 

dezvoltarea semnelor neurologice. Patogeneza 

presiunii intracraniene nu este încă stabilită 

definitiv. Se poate datora inflamării şi creşterii 

osmolarităţii LCR, prezenţei polizaharidelor 

criptococale, cu greutate moleculară mare sau 

producerii de către Cryptococcus a D-

manitolului.  

La anumite pisici apar şi anomalii oculare, în 

special la cele la care se observă şi 

simptomatologia nervoasă. Leziunile oculare 

tipice sunt variate: decolare exsudativă a retinei, 

corioretinită granulomatoasă, panoftalmie, 

nevrita nervului optic sau uveită anterioară. 

Vederea riscă să fie afectată, cu o midriază puţin 

sau areflectivă. Infecţia oculară izolată nu este 

frecventă, dar au existat cazuri descrise.  

Pisicile afectate au rar febră, dacă se manifestă 

rămâne scăzută <39,5°C. Se poate observa 

apatia, anorexia şi pierderea în greutate.  

CÂINELE 

Câinii afectaţi sunt în general adulţii tineri (<4 

ani, 80% au între 1 şi 7 ani). Nu s-a observat nici 

o predispoziţie legată de sex. Rasele cel mai 

frecvent afectate sunt Dobermannul şi Dogul 

german în Australia şi Cockerul american în 

America de Nord.  

Frecvent sunt observate pierderea în greutate şi 

letargia. Principalele ţesuturi afectate de 

criptococoză la câine sunt SNC şi ochiul. Cei 

mai mulţi câini cu criptococoză la nivelul SNC 

prezintă encefalită cu focar multiplu, ţin capul 

aplecat, au nistagmus, paralizia facialului, 

parezie, paraplegie sau tetraplegie (obişnuit de 

tip moto neurono central), ataxie, mişcări în cerc, 

convulsii şi hiperestezie cervicală. Leziunile 

oculare constau în corioretinită granulomatoasă, 

hemoragii retiniene, edem papilar, nevrită optică, 

ce pot conduce la cecitate. Uneori se observă şi o 

uveită anterioară. S-a descris un abces retro 

bulbar cu liza osului orbitei la câine. Conform 

anumitor studii se observă o frecvenţă mare a 

localizării nazale. Rinosinuzita asociată 

criptococozei poate fi subclinică la câine şi 

incidenţa ei poate fi subestimată.  

Afectarea cutanată se poate asocia cu afectarea 

generală. Leziunile cutanate sunt caracterizate 

frecvent de ulcerul nasului, limbii, gingiilor, 

palatului dur, buzelor sau matricei unghiilor. Alte 

leziuni au fost descrise mai rar: abcesul faringian 

sau al pliului pielii asociat cu fistule multiple.  

Febra (39,4-40,5°C) este pusă în evidenţă în 25% 

din cazurile de infecţie naturala. Simptome mai 

puţin frecvente sunt şi şchiopătura datorată 

leziunilor osoase litice şi limfadenomegalia 

periferică.  

Diagnostic 

 Examenul citologic 

Metoda de diagnostic cea mai rapidă este cea a 

examenului citologic al exsudatelor nazale şi 

cutanate, a LCR, a probelor tisulare prelevate 

prin aspiraţie din masele sau lichidele oculare. 

Cu toate că, colorarea prin metode Wright este 

frecvent utilizată pentru diagnosticarea 

criptococozei, această procedură poate determina 

o constrângere a organismului şi o tulburare a 

capsulei. Este motivul pentru care considerăm că 

noua metodă cu albastru de metilen şi coloraţia 
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Gram sunt superioare tehnicii Wright. La 

colorarea Gram, organismul reţine cristal 

violetul, în timp ce cu safranina capsula ia o 

culoare uşor roşie.  

Organismul poate fi exminat la obiective mici 

(100X). Pentru vizualizarea organismului mai 

putem folosi şi cerneala de China, acesta 

necolorându-se, dar apărând ca o siluetă pe fond 

negru. Cerneala nu este la fel de eficientă ca şi 

ceilalţi coloranţi, putând fi observată doar o 

înmugurire. Este posibil să confundăm 

organismul cu limfocitele, picăturile grase şi cu 

picăturile de cerneală agregate. Un examen 

citologic poate fi făcut şi pe o probă biopsică. 

Putem realiza o amprentă directă de la suprafaţa 

probei biopsice.  

Trebuie examinat şi sedimentul urinar, deoarece 

mulţi câini prezintă o infecţie urinară subclinică 

secundară unei criptococoze. Picăturile de 

grăsime prezente în sedimentul urinar pot fi 

considerate pe nedrept ca fiind C. neoformans. 

Cu toate că examenul citologic este un test rapid, 

un rezultat negativ nu exclude criptococoza.  

 Examenul serologic 

Detectarea antigenului capsulei criptococului 

printr-un test de aglutinare, este cea mai utilizată 

tehnică serologică.  

Metodele actuale apelează fie la aglutinare cu 

“grăunte” sau particole de latex sensibilizate la o 

globulină anti-Cryptococcus, fie la metoda Elisa 

cu capturarea anticorpilor policlonali şi detectare 

monoclonală. Testele folosite acum permit 

decelarea tuturor serotipurilor cunoscute, şi pot fi 

utilizate cu serul, urina sau LCR. Sunt metode de 

diagnostic rapide în cazurile suspecte, la care 

organismul nu a fost evidenţiat sau cultivat.  

Kiturile comerciale au o sensibilitate de 90-100% 

şi o specificitate de 97-100% la om, având 

rezultate similare şi la pisică. Cu toate că nu 

există dovezi scrise ar trebui să existe o utilitate 

analogă şi la câine. La om, titrul fals negativ se 

obţine dacă statusul patologic este localizat sau 

pe baza fenomenului de prozonă, dacă antigenul 

este în exces.  

Au fost obţinute titruri fals pozitive la oameni 

care prezentau infectii cu Klebsiella. Au mai fost 

observate titruri fals pozitive şi în cazul în care în 

ser există factorul reumatoid sau alte 

macroglobuline, sau dacă proba a fost prelevată 

de la un pacient care primea hidroxietilamidon 

cu greutate moleculară mică, pentru înlocuirea 

albuminei în scopul producerii unei umpleri 

vasculare. Reacţiile fals pozitive se pot datora 

introducerii talcului din mănuşile de latex purtate 

la recoltarea LCR sau a diferitelor săpunuri 

folosite la curăţarea lamelelor circulare utilizate 

la testare. Specificitatea acestei probe a fost 

ameliorată pretratând serul de testat cu o 

protează, de exemplu  cu o pronază.  

Infecţiile cu levura Trichosporum pot determina 

reacţii încrucişate.  

Titrurile pot fi relativ mari (>1:10000) la pisicile 

infectate, în timp ce un titru de 1:1 este 

considerat rezultat pozitiv. S-a folosit titrarea 

antigenelor din ser şi LCR pentru a evalua 

răspunsul la tratament. Titrurile pot varia 

considerabil şi în funcţie de kitul utilizat, 

metodele nu trebuie modificate în timpul 

urmăririi răspunsului la tratament. Când 

supravegherea se face într-un mod omogen, 

variaţiile titrului s-au demonstrat utile în 

aprecierea evoluţiei la pisicile tratate. 

Prognosticul e favorabil dacă titrul antigenic 

scade, în timp ce persistenţa titrului la un animal 

tratat indică existenţa infecţiei. Scăderea titrului 

poate avea loc după manifestarea unei ameliorări 

clinice. Dovezile ce atestă prezenţa antigenului 

criptococului în LCR sunt se pare cele mai 

sensibile, pentru stabilirea afectării SNC, 

comparativ cu citologia şi culturile de LCR, şi 

această tehnică este preferată serologiei la 

animalele cu semne neurologice. Antigenul 

criptococului poate fi decelat şi în alte lichide 

organice, cum ar fi lichidul pleural, sau cel de 

lavaj bronho-alveolar. Dacă în urma semnelor 

clinice se suspicionează puternic criptococoza, 

dar testele citologice şi cele serice sunt negative, 

căutarea antigenului în probele tisulare obţinute 

prin aspirare poate avea valoare de diagnostic. În 

spitalul nostru, principalele metode de diagnostic 

pentru criptococoză se bazează pe evaluarea 

citologică a leziunilor şi pe serologie. 

SUMMARY 

Criptococcosis in dogs and cats (Part I) 

The nasal cavity is the place most frequent 
where appear the infections with 
Cryptococcus at cat. The relevant signs at 
the degree of respiratory ways are frequent. 
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Other comune afected area at the cat are 
represented by skin, the central nervous 
system and eyes. SNC and the eye 
represents the most frequent afected area at 
the dog, where it can apear also the skin 
lesions. The cytological evaluation of the 
effusion, tissue samples obtained by 
aspiration or organism liquides or 
serologycal detected of Cryptococus antigen 
are the fastest advantageous diagnosis 

metods. A favorable prognosis suppose a 
treatment on a long term, maintained in 
normal way more than 8 months. For the 
evaluation of the patient is necessar the 
determination of antibodies titre, the 
establishment of the prognosis and the 
determination of the treatment lenght. A 
favorable prognosis is associated with 
decrease of serous titre of antigens in a 
period about two monts of treatment. 

 


