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Tricofiţia este o dermatomicoză produsă de 

micete ale genului Trichophyton. Are o evoluţie 

enzootică sau sporadică, afectând omul, 

mamiferele şi, uneori, păsările. T. verrucosum 

este cea mai răspândită specie de la bovine. În 

ciuda aspectului benign, boala are consecinţe 

economice şi sanitare grave ( 6, 8, 10, 11). 

Datorită problemelor terapeutice pe care le pune 

tricofiţia, au fost încercate cele mai variate 

formule terapeutice,  de la tratamente externe 

simple la tratamente sistemice. Au fost utilizate 

de la antiseptice, la antifungice, antiparazitare, 

antibiotice, local sau general (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 

10, 11). Cu toate că terapia în tricofiţie este 

foarte variată, boala încă produce pagube 

economice şi este greu de stăpânit. De aceea, în 

prezenta lucrare s-a urmărit eficacitatea 

terapeutică a unor formulări şi protocoale de 

tratament. 

Materiale şi metode 

Pentru determinarea eficacităţii terapeutice a 

unor substanţe antimicotice şi a unui vaccin, în 

tricofiţia cu Trichophyton verrucosum, au fost 

luaţi în experiment 33 de viţei pozitivi de la 

Staţiunea Didactică Timişoara. Identificarea 

paraziţilor a fost făcută prin examen clinic  iar 

confirmarea prin examen microscopic direct  şi 

cultivarea pe mediu Sabouraud. 

Cei 33 viţei cu tricofiţie, au fost împărţiţi în 5 

loturi, conform protocolului terapeutic din 

tabelul 1. Primele 4 loturi au fost tratate, iar lotul 

V a reprezentat martorul. 

Lotul I a fost tratat cu Tricosan (S.N. "Institutul 

Pasteur" S.A.), preparat sub formă de unguent, şi 

care, s-a aplicat local pe placardele tricofitice, cu 

pensula, de două ori pe săptămână. 

Al II-lea lot experimental, format din 8 viţei a 

fost tratat local cu Tricosan, identic cu lotul 1 şi, 

în plus, a fost vaccinat cu Tricovac, vaccin 

produs de S.N. "Institutul Pasteur" S.A., de două 

ori, la interval de 3 săptămâni, intra-muscular 

(i.m.), cu o doză de 5 ml. 

Lotul III a fost vaccinat cu Tricovac de două ori, 

la interval de 3 săptămâni. Vaccinul a fost 

administrat i.m., câte 5 ml. Un singur viţel a 

necesitat, datorită lipsei de reacţie la vaccin, o a 

treia doză, la o lună de la ultima vaccinare. 

Lotul IV a fost tratat cu Tricoiod, un preparat 

original pe bază de iod. Aplicarea unguentului s-

a făcut cu pensula de 2 ori pe săptămână. 

Rezultate şi discuţii 

Rezultatele obţinute în terapia tricofiţiei, sunt 

redate în tabelul 2. 

În urma folosirii Tricosanului, la locul de 

aplicare, s-au format cruste groase. Pentru a 

vedea dacă leziunile tricofitice au dispărut sub 

cruste, după 3 săptămâni de tratament, crustele 

groase au fost îndepărtate cu foarfeca.  

Sub cruste, au fost identificate placarde, care au 

necesitat să fie tratate. La 4 săptămâni, leziunile 

mici au dispărut, iar cele mari s-au redus în 

volum. La 2 luni post terapeutic, placardele au 

dispărut aproape în întregime şi pielea a început 

să se regenereze . Vindecarea completă a fost 

înregistrată la 3 luni, fără a apărea placarde noi. 

În cazul asocierii Tricosanului cu Tricovacul, s-a 

înregistrat o evoluţie asemănătoare cu unele 

variaţii. Astfel, la acest lot nu au apărut placarde 

noi. În plus, dispariţia placardelor şi regenerarea 

pielii a fost uşor mai rapidă. 
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Tabel 1 

Protocol terapeutic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

Lot 

 

 

Nr. viţei 

 

Terapie cu: 

 

Forma de prezentare 

 

Aplicare 

 

Posologie 

 

I. 
7 Tricosan Unguent Local,  pe leziune 

Aplicare cu pensula de 2 ori pe săptămână, timp de 

2 luni 

 

II. 
8 

Tricosan + 

Triovac 

Unguent 

Soluţie 

Local, pe leziuni 

 

Aplicare cu pensula de 2 ori pe săptămână, timp de 

2 luni + 2 vaccinări la interval de 3 săptămâni 

III. 7 Triovac Soluţie 
Intra-muscular 

 
2 vaccinări la interval de 3 săptămâni 

IV. 4 
Tricoiod 

(original) 
Unguent Local, pe leziune 

Aplicare cu pensula de 2 ori pe săptămână, timp de 

2 luni 

V 

Martor 
7 - - - - 



Scientia Parasitologica, 2004, 1-2, 175-179 

 3 

Tabel 2 

Rezultate obţinute în terapia tricofiţiei 

 

 

Lot 

 

 

Terapie cu: 

 

 

Evoluţia leziunilor după terapie 

 

4zile 3 săptămâni 4 săptămâni 6 săptămâni 8 săptămâni 12 săptămâni 

 

I. 

 

 

Tricosan 

 

S-a format 

 o crustă 

 

Cruste groase ce au fost 

îndepărtate, sub cruste-porţiuni 

de placarde, 3 viţei cu placarde 

noi 

Leziunile uşoare 

de pe urechi au 

dispărut; nu au 

apărut placarde 

noi 

 

Placarde în curs 

de dispariţie 

 

Pielea în curs de 

regenerare 

 

Vindecare 

completă 

(7/7) 

 

II. 

 

Tricosan+ 

Tricovac 

 

S-a format 

 o crustă 

Trebuiau îndepărtate crustele 

care erau groase; sub cruste mai 

existau resturi din vechile 

placarde;  

 

Nu au apărut 

leziuni noi 

Placarde în curs 

de dispariţie 

 

Pielea în curs de 

regenerare 

Vindecare 

completă  

(8/8) 

 

 

 

III. 

 

 

Tricovac 

 

 

- 

 

Placarde cu aspect modificat; nu 

a fost posibilă identificarea de 

noi placarde 

 

Nu au apărut 

placarde noi, 

crustele se 

subţiază 

Un singur viţel 

s-a revaccinat 

pentru că 

prezenta în 

continuare 

placarde 

 

Pielea în curs de 

regenerare 

Un viţel cu 

placarde 

 

Vindecare 

completă 

(6/7) 

 

 

IV. 

 

 

Tricoiod 

(original) 

 

S-a format 

 o crustă 

Cruste mai puţin groase 

aderente de păr; pelicula care se 

formează nu este atât de 

compactă; sub unele cruste au 

fost întâlnite resturi de placarde; 

penetrabilitate mai bună  în 

crustă 

Reducerea 

leziunilor; nu au 

apărut placarde 

noi 

 

Placarde în curs 

de dispariţie 

 

 

Pielea în curs de 

regenerare 

 

Vindecare 

completă 

(4/4) 

V. 

Martor 

 

Netratat 

 

Placarde 

 

Placarde 

 

Placarde 

 

Placarde 

 

Placarde 

Placarde în număr 

mai redus (0/7) 
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La lotul III vaccinat cu Tricovac, treptat, 

placardele tricofitice şi-au schimbat aspectul, 

subţiindu-se şi devenind brăzdate de crevase. La 

6 din cei 7 viţei, vindecarea a fost completă la 3 

luni. La un singur viţel nu s-a observat nici o 

ameliorare la 2 luni după prima vaccinare. El 

prezenta tricofiţie generalizată. La 2 luni s-a mai 

aplicat o nouă vaccinare, însă, fără rezultate 

palpabile la 3 luni post vaccinare. De aceea, s-a 

presupus că este vorba de o altă specie a genului 

Trichophyton, un alt gen de micet sau că poate 

evoluează în unitate leucoză bovină, care ar 

putea avea un potenţial imunodepresor. În urma 

anchetei epizootologice s-a găsit că în Staţiunea 

Didactică Timişoara nu s-a identificat leucoză, 

deci acest factor imunodepresor a fost eliminat. 

De asemenea, pentru a vedea dacă viţelul este 

parazitat cu o altă specie de ciupercă, s-au făcut 

însămânţări pe mediu Sabouraud. În urma 

examenului macroscopic, cultural şi microscopic 

din cultură, s-a găsit că nu este vorba de o altă 

specie de micet, ci este vorba de Trichophyton 

verrucosum. Astfel s-a eliminat şi această 

supoziţie care ar explica lipsa de eficacitate a 

vaccinului. În plus, nu a putut fi incriminată 

starea de întreţinere, sau subdezvoltare, pentru că 

acest viţel era într-o stare bună de întreţinere şi 

cel mai dezvoltat din lot. 

Lipsa de eficacitate la acest viţel, ar putea să fie 

pusă pe alte cauze, care ne-au scăpat, sau 

eficacitatea vaccinului nu este de 100%. Mai 

mult, la 8 luni de la prima vaccinare, viţelul mai 

prezenta tricofiţie, dar care a căpătat  o formă 

verucoasă. 

Rezultatele obţinute sunt asemănătoare cu cele 

ale relizatorului vaccinului, care găseşte, că,  

folosit terapeutic, are eficienţă de 92,4%. Lipsa 

de eficacitate în unele cazuri este pusă de autor 

pe seama leziunilor numeroase, pe starea de 

slăbiciune a animalelor, cât şi pe unele boli 

asociate (10). 

Tricoiodul, preparat original, aplicat pe 

placardele tricofitice, determină apariţia unor 

cruste subţiri. Pelicula care se formează nu este 

compactă. Spre deosebire de Tricosan are 

penetrabilitate mai bună în placarde, ceea ce a 

făcut ca sub pelicula formată să se găsească mai 

puţine resturi tricofitice. Dispariţia placardelor a 

fost uşor mai rapidă, probabil datorită efectului 

rubefiant al iodului. Vindecarea la 3 luni a fost 

completă. Singurul inconvenient sesizat, este 

faptul că unguentul pătează. 

Ca urmare a acestor experimente, putem spune 

că toate preparatele utilizate, respectiv Tricosan, 

Tricoiod şi Tricovac sunt eficiente în tricofiţie, 

cu inconvenientul că unguentele aplicate local, 

necesită o durată lungă a tratamentului. 

Rezultatele obţinute contrazic în cazul 

Tricosanului, indicaţia din prospectul 

producătorului, care spune că sunt suficiente 

două tratamente la interval de trei zile. 

Comparativ cu loturile tratate, lotul martor a 

rămas parazitat şi după 3 luni de observaţie, cu 

specificarea că numărul placardelor s-a redus, cu 

toate că au apărut şi placarde tricofitice noi. 

Concluzii  

 Unguentul cu Tricosan este eficient în 

tricofiţie dacă este aplicat de 2 ori pe 

săptămână, timp de cel puţin 2 luni; 

 Unguentul Tricoiod (original) este eficient 

100% în tricofiţie. Trebuie aplicat aproape 2 

luni, de 2 ori pe săptămână. Are o mai bună 

penetrabilitate, determină o uşoară rubefacţie 

şi, consecutiv, o vindecare mai rapidă; 

 Tricovacul aplicat în doze de 5 ml, i.m., de 2 

ori la interval de 3 săptămâni, asigură o 

eficacitate de 85,7%; nu apar noi placarde; 

 Asocierea Tricosan - Tricovac determină o 

eficacitate de 100% şi, în plus, nu apar noi 

placarde. 

SUMMARY 

Therapeutical research in cattle ringworm 

Tricosan, Tricoiod and Tricovac were tested 
experimentaly in natural infected cattle with 
Trichophyton verrucosum. The maximum 
efficacy (100 %) was obtained with Tricosan, 
Tricoiod and Tricosan + Tricovac. Tricovac 
was 85,7 % efficient. 
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