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Introducere 

În ultimul deceniu, cercetările privind 

dermatofitoza la feline produsă de M. canis au 

luat amploare. Modelele de infecţie 

experimentală, descrise de Sparkes şi colab. 

[1993b; 1995] şi de DeBoer şi Moriello [1994a] 

sunt considerate de referinţă. Însă, atât din 

observaţiile personale cât şi din datele publicate 

de numeroşi autori rezultă că leziunile în 

infecţiile naturale cu dermatofiţi la carnivore sunt 

localizate în special pe diferite zone ale pielii 

capului [Muller şi colab., 1989; Sparkes şi 

colab., 1993a; DeBoer şi Moriello, 1995b]. 

În acest context, ne-am propus să verificăm dacă 

la reinfecţia cu Microsporum canis la pisici 

există diferenţe lezionale comparativ cu cele 

obţinute la prima infecţie, pentru a demonstra 

existenţa probabilă a unei rezistenţe locale şi 

generale.  

Material şi metodă 

Experimentul s-a realizat la sfârşitul anului 2003- 

începutul anului 2004 în Clinica de Boli 

Parazitare pe un lot de 8 pisici de rasă comună, 

sexe diferite şi vârsta între 1 şi 2 ani. 

Pisicile au fost cazate în spitalul disciplinei, de la 

vârsta de 2 – 3 luni, când s-a realizat prima 

infecţie experimentală cu M.canis.   

Pentru reinfectarea pisicilor s-a folosit 

dermatofitul Microsporum canis izolat cultural 

de la pisică.   

Cultura primară a fost pasată pe un număr mare 

de plăci cu DTM, în vederea obţinerii 

materialului infectant. Coloniile dezvoltate au 

fost inundate cu ser fiziologic steril (10-15 

ml/placă) şi răzuite uşor cu o ansă metalică. 

Suspensia de spori a fost recuperată şi 

centrifugată. Sedimentul obţinut din toate plăcile 

a fost omogenizat.  

Pisicile au fost împărţite în 2 loturi: 

LotuI 1 - 4 pisici, la care infecţia primară s-a 

realizat în zona toraco-abdominală stângă – iar 

reinfecţia s-a realizat în zona capului. 

Lotul 2 - 4 pisici, la care infecţia primară s-a 

realizat în zona capului – iar reinfecţia tot în 

zona capului  

La fiecare animal din lot s-a pregătit o singură 

zonă de infecţie.  Pregătirea a constat în tundere, 

radere şi scarificare pe o suprafaţă de 16 cm
2
 . 

Pisicile au fost infectate 3 zile consecutiv cu 1 ml  

suspensie de spori/zonă/zi. Suspensia a fost 

aplicată cu ajutorul unei seringi fără ac, după 

care zona a fost masată uşor.  

Pe toată durata experimentului zonele infectate s-

au urmărit zilnic, iar  aprecierea modificărilor 

locale s-a făcut la 8, 14, 20, 41, 62, 90 de zile 

p.i.. 

Pentru aprecierea obiectivă a gravităţii leziunilor 

s-a recurs la întocmirea unui sistem de notare cu 

scopul de a obţine un scor lezional. Am luat în 

considerare: dimensiunile zonei (modificate), 

prezenţa sau absenţa de eritem, scuame, cruste, 

excoriaţii, scleroză/lichenificare, colerete şi 

hiperpigmentaţie 

După încheierea experimentului s-a calculat 

media notelor acordate animalelor reinfectate, la 

fiecare examinare clinică. Existenţa sau absenţa 

diferenţelor lezionale, între loturi şi în funcţie de 

momentul examinării s-a obţinut prin prelucrarea 

statistică a rezultatelor scorului lezional, 

utilizând testul T-student. 
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Rezultate 

Încercarea de reinfecţie experimentală  cu M. 

canis a pisicilor din cele două loturi s-a finalizat 

prin obţinerea de leziuni macroscopice cutanate. 

Confirmarea etilologiei leziunilor a fost 

demonstrată atât prin examen microscopic direct 

cât şi cultural. 

Evoluţia leziunilor cutanate la pisicile din cele 

două loturi a fost diferită dar în acelaşi timp s-au 

înregistrat şi diferenţe în funcţie de individ 

(figura 1,2 ). 

La pisicile din primul lot la care infecţia primară 

s-a efectuat pe zona toracică, iar reinfecţia în 

zona capului, la 8 zile p.i. la locul infecţiei s-a 

pus în evidenţă eritem şi scuame. 

După instalarea leziunilor (la 8 zile p.i.) s-a 

observat o agravare rapidă a acestora până  în 

ziua a 14 p.i. când valoarea medie a notelor 

acordate a fost maximă (14.75) (tabel nr. 1, 

figura 3) 
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Figura 1 

Dinamica evolutivă a leziunilor cutanate în reinfecţia cu M. canis la pisici în funcţie de lot şi de individ 
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Figura 2 

Dinamica evolutivă a leziunilor cutanate în reinfecţia cu M. canis la pisici în funcţie de lot 

 

Tabel 1 

Valorile medii ale scorului lezional la pisicile reinfectate cu M. canis (lot 1) 
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Pisica 1 0 11 13 10 0 0 0 

Pisica 2 0 9 9 0 0 0 0 

Pisica 3 0 13 18 12 2 0 0 

Pisica 4 0 15 19 13 13 8 1 

Media 0 12 14.75 8.75 3.75 2 0.25 
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Figura 3 

Dinamica evolutivă a leziunilor cutanate în reinfecţia cu M. canis (lot1) 

 

 

 

Perioada 0 – 14 zile am considerat-o ca fază de 

incubaţie cât şi de progresie a leziunilor. În 

această perioadă leziunile cutanate macroscopice 

au fost reprezentate de eritem, scuame, cruste, 

lichenificare şi hiperpigmentaţie. La două pisici a 

fost foarte evidentă leziunea de coleret (guler 

inflamator). 

După ziua 14 p.i. când leziunile au avut 

gravitatea maximă s-a intrat într-o fază de 

regresie,cu remisiunea clinică a leziunilor de 

durată variabilă în funcţie de individ. Astfel la 

pisica nr.2 vindecarea clinică s-a realizat în trei 

săptămâni, iar la pisica nr.1 în 6 săptămâni. La 

pisicile nr. 3 şi 4 leziunile au persistat o perioada 

mai lungă şi anume 9, respectiv 13 săptămâni. În 

această perioadă au predominat leziunile de 

lichenificare şi scleroză.  

În ziua  42 p.i. la toate  cele patru pisici din lot s-

au înregistrat leziuni satelite, exprimate prin zone 

de alopecie, eritem redus şi prezenţa de scuame 

în special la nivelul urechilor, zonei jugularei şi 

pe membrele anterioare.  

Confirmarea infecţiei în aceste zone s-a făcut 

prin examen microscopic direct şi cultural. 

În cazul lotului, la care infecţia primară s-a 

realizat în zona capului  şi reinfecţia  în aceiaşi 

zonă, apariţia leziunilor cutanate cât şi 

confirmarea prin examen  microscopic direct şi 

cultural s-a făcut tot la 8 zile p.i. (tabel nr.2, 

figura 4). 

 

 

 

Tabel  2 

Valorile medii ale scorului lezional la pisicile reinfectate cu M. canis (lot 2) 

 

 Ziua 0 Ziua 8 Ziua 14 Ziua 20 Ziua 41 Ziua 62 Ziua 90 

Pisica 5 0 4 10 1 0 0 0 
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Pisica 6 0 8 10 6 4 1 0 

Pisica 7 0 8 4 5 3 1 0 

Pisica 8 0 1 1 0 0 0 0 

Media 0 5.25 6.25 3 1.75 0.5 0 
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Figura 4 

Dinamica evolutivă a leziunilor cutanate în reinfecţia cu M. canis (lot 2) 

 

 

 

Leziunile cutanate au fost reprezentate de eritem, 

scuame şi cruste. Nu s-a înregistrat leziunea de 

coleret şi nici hiperpigmentaţia.  

La 2 pisici (nr. 5, 8) după ziua 8 p.i. lezinile au 

intrat într-o fază de regresie rapidă cu vindecarea 

clinică la 20 zile p.i. 

La pisica nr 6. şi 7 lezinule s-au agravat până în 

ziua a 14 p.i. după care au intrat într-o fază de 

regresie, urmată de vindecare clinică la 8 

săptămâni p.i.  

La pisica nr. 6 şi 7 la 41 de zile p.i. s-au 

înregistrat leziuni satelite. 

Valoarea examenului microscopic direct şi 

cultural a fost verificată concomitent cu 

examenul clinic. Comparând rezultatele celor 

două examene, a rezultat că ambele au valoare 

ridicată de diagnostic (94% - 100%).  

Evoluţia leziunilor cutante la pisicile din cele 

două loturi a fost variată. Gravitatea leziunilor 

fiind mai mare la pisicile din lotul 1 comparativ 

cu lotul 2, aspect demonstrat prin valorile 

indicelui ˝p˝(tabel nr. 3.). 

 

 

Tabel 3 

Valorile “p” între cele 2 loturi în funcţie de zilele p.i. 

 

0 8 14 20 41 62 90 

- 0.00978114 0.019572 0.06729 0.282485 0.242967 0.177959 

 

În plus leziunile macroscopice primare sau 

secundare pe baza cărora s-a obţinut scorul 

lezional au avut pondere diferită la pisicile din 

cele două loturi. Calcularea notelor medii pentru 

leziuni s-a efectuat pe pisică. 

La pisicile din lotul 2, leziunile au fost 

reprezentate de eritem, cruste, lichenificare, 

scuame şi excoriaţii. La pisicile din lotul 1, 

notele medii obţinute de leziunile cutanate 

instalate au avut valori mai mari şi s-a înregistrat 

în plus leziunea de coleret şi hiperpigmentaţie. 
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Discuţii 

Realizarea reinfecţiei cu M.canis la 8 luni de la 

vindecarea leziunilor instalate la prima infecţie s-

a finalizat cu apariţia leziunilor cutanate 

macroscopice la toate pisicile intrate în studiu. 

Durata medie a prezenţei leziunilor cutanate a 

fost de 60 zile cu diferenţe legate de individ, s-a 

observat astfel o reducere a duratei manifestărilor 

clinice la aproape jumătate faţă de durată 

infecţiei primară care a fost de 90 zile (Mircean 

Viorica, 2003). Aceeaşi durată a infecţiei primare 

fiind semnalată şi de alţi autori (DeBoer şi 

Moriello, 1994 a; Sparkes şi colab., 1996). 

DeBoer şi Moriello (1994b) într-un studiu 

privind verificarea eficacităţii protective a unui 

vaccin experimental a obţinut doar o scurtare a 

duratei evoluţiei clinice a bolii tot la aproximativ 

60 de zile. 

Spre deosebire de rezultatele obţinute de noi, 

Sparkes şi colab. (1996) reinfectează 5 pisici cu 

vârsta cuprinsă între 2-13 ani tot la 8 luni de la 

prima infecţie. Din lotul reinfectat doar o singură 

pisică a făcut leziuni foarte uşoare care s-au 

vindecat complet în 25 de zile. Concomitent a 

realizat infecţia pentru prima dată la 2 pisici la 

care leziunile au durat în medie 13 săptămâni. 

Aceşti autori pentru a elimina o eventuală stare 

de rezistenţă locală semnalată de Reiss şi 

Leonard, 1955 (cit. de Sparkes şi colab., 1996) 

realizează reinfecţia în zona toraco-abdominală 

opusă.  

În studiul nostru reinfecţia s-a realizat la pisicile 

din lotul 2 în aceeaşi zonă şi anume la nivelul 

capului. Diferenţele observate faţă de infecţia 

primară fiind reducerea marcantă a gravităţii 

leziunilor şi a duratei infecţiei. La pisicile din 

lotul 1 la care infecţia s-a realizat iniţial în zona 

toracelui şi reinfecţia în zona capului s-a 

semnalat doar o reducere a duratei infecţiei fără a 

se înregistra diferenţe privind gravitatea 

leziunilor locale. De asemenea leziunile instalate 

la aceste pisici la prima infecţie au avut o 

evoluţie stadială înregistrându-se o fază de 

incubaţie, de progresie, de stagnare şi regresie cu 

durată diferită în funcţie de zona infectată. La 

reinfecţia acestor pisici faza de incubaţie şi 

progresie a fost foarte scurtă şi anume de 2-3 

săptămâni după care leziunile au intrat într-o fază 

de regresie lentă. Faza de stagnare a leziunilor a 

fost semnalată numai la 2 pisici din lotul 1.  

Reducerea duratei manifestărilor clinice la 

reinfecţie la jumătate (60 de zile faţă de 90 de 

zile) ne sugerează existenţa unei rezistenţe 

parţiale. De asemenea reducerea marcantă a 

gravităţii leziunilor la lotul reinfectat în aceeaşi 

zonă (cap – cap) faţă de lotul 2 la care s-a 

schimbat zona de infecţie ne demonstrează că 

rezistenţă locală (imunitatea locală) este mult 

mai evidentă în cazul acestor infecţii.  

Diferenţele existente între rezultatele noastre şi 

cele semnalate de Sparkes şi colab. (1996) nu pot 

fi explicate, deoarece tehnica de infecţie a fost 

asemănătoare, în ceea ce priveşte pregătirea 

zonei de infecţie şi doza infectantă. Menţionăm 

că pisicile intrate în studiul nostru au fost 

întreţinute corespunzător din punct de vedere 

alimentar şi igienic. Diferenţa a constat doar în 

ceea ce priveşte vârsta animalelor intrate în 

studiu. Pisicile din studiul nostru având vârsta 

cuprinsă între 1-1,5 ani, categorie la care şi 

infecţiile naturale au o incidenţă mai ridicată. 

Pisicile din studiul autorilor menţionaţi anterior 

au avut vârsta cuprinsă între 3-12 ani. Aceste 

aspecte legate de vârstă pot reflecta măcar parţial 

importanţa răspunsului imun în infecţiile cu 

dermatofiţi.  

Aprecierea obiectivă a leziunilor prin acordarea 

de note ne-a permis să demonstrăm că aceste 

infecţii au o evoluţie stadială şi diferită în funcţie 

de lot. Perioada de incubaţie a durat aproximativ 

8 zile (la ambele loturi), perioada progresivă, 1-3 

săptămâni, iar perioada de regresie de  5 

săptămâni. 

În cazul infecţiilor experimentale perioada de 

incubaţie variază între 7 şi 14 zile. Într-un 

experiment DeBoer şi Moriello [1994b] au 

verificat eficacitatea protectoare a unui vaccin în 

infecţiile experimentale cu M. canis, utilizând 

doza infectantă de 10
5
 macroconidii/zonă. 

Aceeaşi autori [1995, a] dorind să verifice dacă, 

insuccesul protecţiei prin vaccinare s-a datorat 

utilizării unei dozei infectante prea mari, au 

încercat să mimeze o infecţie naturală prin 

introducerea unei pisici infectate în lotul de pisici 

vaccinate. La toate pisicile din lot au apărut 

leziuni clinice într-un interval cuprins între 4 şi 6 

săptămâni. 

Luând în considerare această diferenţa a 

perioadei de incubaţie s-ar putea sugera fie că, 

conidiile (macroconidiile şi microconidiile) de 

M. canis ar avea virulenţă mai ridicată decât 
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artrospori în inducerea infecţiei, fie că leziunile 

iniţiate prin radere sau scarificare în infecţiile 

experimentale crează porţi de intrare care 

favorizează dezvoltarea mai rapidă a 

dermatofiţilor cât şi instalarea leziunilor. 

MacKenzie şi colab. [1986] precizează că până 

în prezent nu se cunoaşte exact dacă stadiile 

saprobiote (macroconidiile şi microconidiile) 

sunt mai virulente ca cele parazitare (artrospori), 

deşi s-ar părea că protuberanţele prezente pe 

pereţii macroconidiilor de M. canis par a fi 

importante în patogeneză. 

Ţinând cont de aceste aspecte considerăm că faza 

de incubaţie în infecţiile experimentale este mai 

scurtă datorită porţilor de intrare create prin 

radere şi scarificare, fără a putea exclude însă 

faptul că această perioadă este influenţată atât de 

virulenţa dermatofitului şi de reactivitatea 

gazdei. 

Importanţa scarificării pielii pentru inducerea 

unei infecţii experimentale rezidă şi din incidenţa 

crescută a microsporozei la carnivorele infectate 

cu diferiţi acarieni (Cheiletiella, Demodex) şi 

insecte, care crează porţi de intrare pentru 

dermatofiţi [Chatterjee şi colab., 1980; Wolf şi 

colab., 1988; Vogelnest, 2001].  

Importanţa utilizării scorului lezional rezidă în 

primul rând din posibilitatea pe care o oferă în 

stabilirea unor corelaţii între gravitatea leziunilor 

şi anumiţi parametri hematologici, imunologici şi 

biochimici. 

Predominanţa leziunilor cutanate macroscopice 

evidenţiate la nivelul zonelor infectate la pisicile 

din cele două loturi a fost diferită. Astfel, 

intensitatea eritemului a fost mai mare  la pisicile 

din lotul 2, faţă de pisicile din lotul 1 la care a 

predominat lichenificarea şi crustele. 

Predominanţa acestor modificări în funcţie de 

zonă a influenţat durata evoluţiei bolii, însă nu 

am putut trage o concluzie definitivă datorită 

numărului redus de animale din lot. 

Concluzii 

Studiul privind realizarea reinfecţiei 

experimetale cu M.canis la pisică s-a finalizat cu 

următoarele concluzii: 

1. Modelul experimental conceput, privind 

tehnica de realizare a infecţiei, zonele de 

inoculare şi doza infectantă utilizată au 

permis inducerea infecţiei cu M. canis la 

toate animalele din loturi. 

2. Prezenţa leziunilor macroscopice cutanate 

(eritem, lichenificare, scleroză, scuame, 

cruste, hiperpigmentaţie) la nivelul zonelor 

infectate, constituie elemente obiective în 

aprecierea realizării infecţiei. Confirmarea 

infecţiei cu M. canis s-a făcut prin examen 

microscopic direct şi cultural. 

3. Durata evoluţiei bolii a fost de aproximativ 

60 de zile, (cu unele diferenţe individuale) cu 

aproximativ 30 de zile mai scurtă decât la 

prima infecţie.  

4. Pe baza scorului lezional elaborat, s-a 

demonstrat că evoluţia leziunilor în timp este 

stadială, consemnându-se diferenţe între 

durata fazelor şi gravitatea leziunilor în 

funcţie de lot. Comparativ cu infecţia 

primară la reinfecţie faza de stagnare s-a 

semnalat doar la 2 pisici din lotul 1.  

5. Gravitatea leziunilor (exprimată prin note) a 

fost mai mare la pisicile din lotul 1 decât la 

pisicile din lotul 2,  iar structura lezională a 

fost diferită. La pisicile din lotul 2 a 

predominat  eritemul şi crustele, iar la 

pisicile din lotul 1 lichenificarea şi eritemul. 

Leziuni satelite au apărut la toate animalele 

din lotul 1 şi la două pisici din lotul 2. 

6. Reducerea duratei manifestărilor clinice cât 

şi reducerea semnificativă a gravităţii 

leziunilor la pisicile reinfectate în aceeaşi 

zonă demonstrează existenţa unei imunităţi 

parţiale. 

 

SUMMARY 

Clinical aspects in experimental reinfection 
with Microsporum canis in cats 

Experimental reinfection with Microsporum 
canis was done with 8 adult cats (2 – 3 
years old) after 10 months from the first 
experimental infection. The cats were 
divided in two equal groups (n=4). Those in 
first group had been initially infected on the 
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thorax and were reinfected on the head. In 
the second group both the infection and the 
reinfection was made on the head. The 
macroscopic cutaneous lesions were 
fallowed during 12 weeks and the etiological 
confirmation was made through direct 
microscopic and cultural examinations. In 
order to obtain objective appreciation of the 
lesions we used a number system to 
disclose a lesional score. The results were 
processed with "t-student" test. All cats were 
reinfected with M. canis, but there were 
differences in the duration of the clinical 

manifestations and the lesional structure 
taking into consideration the 2 groups even 
individual cats. The clinical manifestations 
lasted 60 days in both groups while in case 
of the first infection it was of 90 days. The 
gravity of the lesions in the first group was 
considerably bigger than in the second one 
although they were infected on the same 
place (p=0.009 – 0.01). The lesional 
structure was different too, in the first group 
the lichenification, while in the second one 
the erythema was dominant. Satellite lesions 
were registered in all cats. 
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