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În ultimele decenii, la nivel global se constată o 
creştere a incidenŃei dermatofiŃiilor, atât la om 
cât şi la animalele receptive. În mediul urban, în 
principal carnivorele domestice infectate cu 
dermatofiŃi (cu evoluŃie simptomatică sau 
asimptomatică) reprezintă o sursă importantă de 
infecŃie pentru om. InfecŃia cu Microsporum 
canis la om se realizează, în special, pornind de 
la gazda animal (în principal pisică) deoarece 
după patru pasaje om-om, micetul îşi pierde 
virulenŃa (1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13,  16,  20). 

Având în vedere aceste considerente, utilizarea 
unor mijloace eficiente de control parazitologic 
al dermatomicozelor la carnivore reprezintă o 
modalitate de prevenire şi combatere a acestora 
la om şi animale. Eşecurile terapeutice şi 
profilactice în dermatofiŃii sunt cauzate de: 
terapia necontrolată sau efectuată pe perioade 
prea scurte, utilizarea îndelungată a aceluiaşi 
antimicotic, terapia fără o prealabilă 
antimicogramă, tratamente empirice, folosirea 
unor medicamente imunosupresoare, neutilizarea 
terapiei adjuvante care să Ńină cont de fiecare caz 
în parte etc. 

În general, în tratamentul dermatofiŃiilor se 
utilizează antimicotice de sinteză sau biosinteză, 
aplicate topic sau sistemic. Cele mai bune 
rezultate se obŃin prin combinarea utilizării 
topice şi sistemice, în acelaşi timp împiedicându-
se şi contaminarea mediului. Totuşi, la pisicile 
gestante, întrucât antimicoticele sistemice au 
efecte teratogene, se recomandă terapia topică 
până când pisica şi puii după înŃărcare pot fi 
trataŃi corespunzător (11). 

Pe baza cunoştiinŃelor acumulate până în prezent 
cu privire la controlul dermatofiŃiilor, în prezenta 

cercetare ne-am propus să testăm eficacitatea 
terapeutică  unor extracte naturale în microsporia 
experimentală la pisici. 

Materiale şi metode 

Pentru testarea acŃiunii antimicotice a unor 
extracte naturale, 9 pisici, grupate în trei loturi de 
câte 3, au fost infectate experimental în ziua 0 cu 
M. canis pe cale cutanată, în regiunea dorsală a 
capului, după scarificare. Inoculul de M. canis a 
provenit dintr-o cultură pe mediul Sabouraud, 
având ca origine o pisică cu microsporie. SoluŃia 
cu M. canis a fost aplicată pe zona tunsă şi 
scarificată. ProtecŃia s-a realizat cu un plasture şi 
un guler Elisabetan .  

Extractul de Allium sativum a fost realizat la 
disciplina de Biochimie (F.M.V. Timişoara), în 
timp ce extractul antimicotic crud a fost preparat 
la Universitatea de Vest din Timişoara. 

Începând cu a 30-a zi post-infecŃie, zilnic s-au 
aplicat local, pe zona afectată, soluŃiile mai sus 
menŃionate, prin tamponare.  

De asemenea, în zilele 30, 36, 43, 52 şi 60 au 
fost efectuate examene clinice apreciind evoluŃia 
post-terapeutică. În ziua a 30-a, când a început 
tratamentul, şi în ziua a 60-a, când experimentul 
a fost încheiat, s-a efectuat examen microscopic 
de raclat cutanat şi examen cultural (tabel 1). 

Rezultate şi discuŃii 

Rezultatul acŃiunilor terapeutice antimicotice a 
extractelor naturale testate sunt redate în tabelul 
2.  

 



 

 

 

 
 
 

Tabel 1 
Protocol experimental privind acŃiunea antimicotică a unor extracte naturale 

 
Specificarea activităŃilor desfăşurate 

Lot 
Nr. 

pisici Ziua 0 Ziua 30 Ziua 36 Ziua 43 Ziua 52 Ziua 60 

I 3 
InfecŃie experimentală 

cu M. canis 

-Ex. clinic 
-Ex. microscopic 
-Ex. cultural 
-Terapie locală cu extract 
de Allium sativum* 

Ex. clinic Ex. clinic Ex. clinic 

- Ex. clinic 
-Ex. microscopic 
-Ex. cultural 

 

II 3 
InfecŃie experimentală 

cu M. canis 

-Ex. clinic 
-Ex. microscopic 
-Ex. cultural 
-Terapie locală cu extract 
antimicotic crud* 

Ex. clinic Ex. clinic Ex. clinic 

-Ex. clinic 
-Ex. microscopic 
-Ex. cultural 

 

III 3 
InfecŃie experimentală 

cu M. canis 

-Ex. clinic 
-Ex. microscopic 
-Ex. cultural 
 

Ex. clinic Ex. clinic Ex. clinic 

-Ex. clinic 
-Ex. microscopic 
-Ex. cultural 

 

 
Legendă: * = zilnic timp de 30 de zile 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Tabel 2 
Eficacitatea terapeutică a unor extracte naturale în infecŃia experimentală cu Microsporum canis 

 
ZIUA POST - TERAPIE 

Lot 
0 6 13 22 30 

I 
Tratat cu 

Allium sativum 
(n = 3) 

-Ex. clinic: cruste şi scuame de 
culoare albă, eritem şi leziuni 
de grataj 3/3 
-Ex. microscopic: + 3/3 
-Ex. cultural: + 3/3 

- mici cruste cafenii 
sau cenuşii, cu 
ameliorare evidentă 
3/3 

- mici cruste, părul 
începe regenerarea 

3/3 

- fără cruste, părul se 
regenerează 3/3 
- leziuni secundare 2/3 

- vindecare clinică 3/3 
- Ex. cultural: + 0/3 
- leziuni secundare 2/3 

II 
Tratat cu extract 
antimicotic crud 

(n = 3) 

-Ex. clinic: cruste şi scuame de 
culoare albă, eritem şi leziuni 
de grataj 3/3 
-Ex. microscopic: + 3/3 
-Ex. cultural: + 3/3 

- mici cruste şi 
scuame gri-
albicioase, 
ameliorare clinică 

3/3 

- fără cruste, părul se 
regenerează 1/3 
- cruste maronii aderente, 
parŃial părul se 
regenerează 2/3 
- leziuni secundare 1/3 

- fără cruste 1/3 
- cu cruste mici 2/3 
- leziuni secundare 1/3 

- vindecare 2/3 
- Ex. cultural: +1/3 
- leziuni secundare 1/3 

III 
Martor netratat 

(n = 3) 

-Ex. clinic: cruste şi scuame de 
culoare albă, eritem şi leziuni 
de grataj 3/3 
-Ex. microscopic: + 3/3 
-Ex. cultural: + 3/3 

- cruste groase de 
culoare gri-
albicioasă 

3/3 

- cruste gri-albicioase  
3/3 
- leziuni de grataj 1/3 

- cruste şi scuame cu 
început de regenerare păr 
3/3 
- leziuni secundare 2/3 

- mici cruste, ameliorare 
clinică evidentă 3/3 
- Ex. cultural: + 3/3 
- leziuni secundare: 2/3 
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La începutul experimentului toate cele 9 pisici 
infectate cu M. canis prezentau pe cap cruste şi 
scuame de culoare albă, eritem şi leziuni de 
grataj (fig. 2 şi 3). 

Pe parcursul terapiei cu Allium sativum crustele 
au început să se desprindă şi părul să se 
regenereze. După 30 zile s-a obŃinut vindecarea 
clinică, confirmată cultural în proporŃie de 100%. 
La două din cele trei pisici s-au observat leziuni 
secundare (fig. 4 şi tabelul 2). 

La lotul II tratat cu extract antimicotic crud, într-
un ritm mai redus decât la primul lot, crustele au 
început să dispară şi părul să se regenereze. 
Totuşi, la 30 zile post-terapie încă o pisică mai 
prezenta cruste mici. Vindecarea s-a produs în 
proporŃie de 66%, confirmarea venind şi prin 
examen cultural.  

Lotul martor III netratat, după 30 zile de la 
începerea experimentului de testare a medicaŃiei 
antimicotice şi respectiv, 60 zile de la infecŃia 
experimentală cu M. canis mai prezenta puŃine 
cruste, dar şi o ameliorare clinică evidentă. 
Totuşi, examenul cultural a evidenŃiat prezenŃa 
parazitului la toate pisicile. 

Rezultatele obŃinute cu aceste extracte naturale 
sunt comparabile cu cele realizate de substanŃele 
antifungice de sinteză dar, în plus, au avantajul 
că sunt produse ecologice. Extractul de Allium 
sativum a fost superior extractului antimicotic 
crud. Ambele însă s-au comportat ca toate 
topicele (8, 14, 15), au acŃionat local, permiŃând 

apariŃia de leziuni secundare. Având în vedere 
aceste considerente, extractele naturale ar putea 
fi utilizate în asociere cu antimicoticele sistemice 
şi, pe de altă parte, ar putea reprezenta o variantă 
de terapie topică pentru femelele gestante şi 
pentru pui înainte de înŃărcare. 

Concluzii 

1. Extractul apos de Allium sativum are o 
eficacitate de 100% în infecŃia experimentală cu 
Microsporum canis, dacă este aplicat zilnic, timp 
de o lună. 

2. Extractul antimicotic crud determină 
vindecarea a 66% din pisicile infectate 
experimental cu M. canis. 

SUMMARY 

Terapeutical efficacy of some natural 
extracts from plants in experimental cats 
Micosporum canis infection 

Antimycotic efficacy of two natural extracts 
was tested on cats experimentaly infected 
with Microsporum canis. Allium sativum 
extract, local applied during one month, had 
100% efficacy, while the fresh antimycotic 
extract had 66% efficacy. 

Key words: Microsporum canis, 
experimental infection, cats, naturals 
extracts efficacy. 
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