
Scientia Parasitologica, 2005, 1-2, 150-158 

 150 

 
Realizarea unui model experimental în infecŃia cu 

Microsporum canis la pisică 
 

Viorica MIRCEAN, M. MIRCEAN 
 

Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca 

 
 

În ultimul deceniu, cercetările privind 
dermatofitoza la feline produsă de M. canis au 
luat amploare. Modelele de infecŃie 
experimentală, descrise de Sparkes şi colab. 
[1995] şi de DeBoer şi Moriello [1994a] sunt 
considerate de referinŃă. Însă, atât din 
observaŃiile personale cât şi din datele publicate 
de numeroşi autori rezultă că leziunile în 
infecŃiile naturale cu dermatofiŃi la carnivore 
sunt localizate în special pe diferite zone ale 
pielii capului [Muller şi colab., 1989; Şuteu şi 
Dulceanu,2000). 

Luând în considerare acest aspect şi faptul că în 
toate infecŃiile experimentale efectuate la 
carnivore, zona de infecŃie este reprezentată de 
regiunea toraco-abdominală, am considerat 
necesar să verificăm dacă realizarea infecŃiei pe 
pielea din zona capului prezintă diferenŃe.  

În acest context,  ne-am  propus  să  realizăm un 
model experimental în infecŃia cu M. canis la 
pisică. 

Material şi metodă 

Animale 

Experimentul s-a realizat pe un lot de 12 pisici 
de rasă comună, sexe diferite şi vârsta între 2 şi 3 
luni. 

Animalele au fost separate în boxe individuale 
pe toată durata experimentului. În prima 
săptămână după cazare s-a efectuat deparazitarea 
internă (Cestal - plus) şi externă (Frontline-
spray). Blana fiecărei pisici a fost periată cu o 
periuŃă de dinŃi (metoda MacKenzie). Firele de 
păr astfel recoltate au fost însămânŃate pe mediu 
test pentru dermatofiŃi (DTM), pentru depistarea 
animalelor purtătoare asimptomatice de 

dermatofiŃi şi eliminarea acestora din 
experiment. 

Materialul fungal 

Pentru infectarea pisicilor s-a folosit 
dermatofitul Microsporum canis izolat de la 
câine. Clinic, câinele a prezentat mai multe 
leziuni inflamatorii (de tip kerion) în zona 
capului. Examenul microscopic direct cu 
lactofenol a fost pozitiv, evidenŃiindu-se 
artrospori şi hife. Examenul cultural pe mediu 
test pentru dermatofiŃi (DTM) a permis 
dezvoltarea în 4-10 zile a unor colonii de culoare 
albă (avers) pufoase, cu reversul pigmentat în 
roşu (la 4 zile) după care culoarea mediului s-a 
schimbat în totalitate din galben în roşu. 

La examenul microscopic al coloniilor s-au pus 
în evidenŃă elemente morfologice caracteristice 
speciei M.canis (în special macroaleuri). 

Cultura primară a fost pasată pe un număr mare 
de plăci cu DTM, în vederea obŃinerii 
materialului infectant. Plăcile au fost incubate 2 
săptămâni la 25°C, până când s-au format reŃele 
confluente de micelii. 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 obŃinut din toate plăcile 
a fost omogenizat. Numărarea macroconidiilor s-
a făcut cu ajutorul unei micropipete automate cu 
capacitate de 20 µl, numărându-se toate 
macroaleurile din această cantitate. Numărul s-a 
înmulŃit cu 50, rezultând numărul de 
macroaleuri/ml de suspensie (280 x 50 = 14.000 
macroaleuri/ml). MenŃionăm că în suspesia 
miceliană erau prezente numeroase hife şi un 
număr redus de microaleuri, din acest motiv s-a 
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lucrat cu o singură doză, indiferent de zona 
anatomică infectată. 

Tehnica de infectare experimentală a pisicilor 

Cele 12 pisici au fost împărŃite în 3 loturi: 

LotuI 1 - 4 pisici, zona de infecŃie: toraco-
abdominală stângă – animalele au fost protejate 
cu gulere elisabetane, timp de 4 săptămâni. 

Lotul 2 - 3 pisici, zona de infecŃie  - regiunea 
frontală 

Lotul 3 - 5 pisici, martor 

La fiecare animal din lot s-a pregătit o singură 
zonă de infecŃie în regiunile menŃionate anterior. 
Pregătirea a constat în tundere, radere şi 
scarificare pe o suprafaŃă de 4 cm2. 

Pisicile din lotul 1 şi 2 au fost infectate 2 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. La 
pisicile din lotul 3 (mator) suspensia de spori a 
fost înlocuită cu ser fiziologic, aplicat tot 2 zile 
consecutiv, în doză de 1 ml.  

Pe toată durata experimentului s-a urmărit 
consumul de hrană şi apă şi odată pe săptămână 
s-a înregistrat temperatura rectală. Zonele 
infectate s-au urmărit zilnic în primele 3 
săptămâni, după care aprecierea modificărilor 
locale s-a făcut din 3 în 3 săptămâni până la 
vindecare clinică. Deoarece după îndepărtarea 
gulerelor elisabetane aspectele lezionale au 
suferit o schimbare majoră, în ziua a 38 p.i. s-a 
efectuat o apreciere suplimentară a leziunilor. 

Pentru aprecierea obiectivă a gravităŃii leziunilor 
s-a recurs la întocmirea unui sistem de notare cu 
scopul de a obŃine un scor lezional. Am luat în 
considerare: dimensiunile zonei (modificate), 
prezenŃa sau absenŃa de eritem, scuame, cruste, 
excoriaŃii, îngroşarea pielii, hiperpigmentaŃie, 
colerete cât şi rezultatele examenului 
microscopic direct şi cultural. 

După încheierea experimentului s-a calculat 
media notelor acordate animalelor infectate, la 
fiecare examinare clinică (ziua 21; 38; 48; 69; 89 
p.i.). ExistenŃa sau absenŃa diferenŃelor lezionale, 
între zonele infectate în funcŃie de regiunea 

anatomică şi momentul examinării s-a obŃinut 
prin prelucrarea statistică a rezultatelor scorului 
lezional, utilizând testul T-student ("p" cu valori 
între 0,01 - 0,04 fiind semnificativ statistice; 
între 0,001 - 0,009 - distinct semnificativ 
statistice şi între 0,0001 - 0,0009 - diferenŃa este 
foarte semnificativ statistic). 

Rezultate 

Examenul micologic cultural efectuat la toate 
pisicile (n=12) cu o săptămână înainte de 
realizarea infecŃiei experimentale, cu scopul de a 
depista şi elimina indivizii cu infecŃii subclinice 
sau purtătorii asimptomatici de dermatofiŃi a 
relevat rezultate negative. 

Pe parcursul experimentului starea generală a 
pisicilor din loturile infectate nu s-a modificat, 
consumul de hrană şi apă fiind normal. 
Temperatura rectală a avut valori normale 
cuprinse între 38-39,2°C.  

Încercarea de a realiza un model experimental 
pentru studiul infecŃiei cu M. canis la pisici s-a 
finalizat prin transmiterea agentului patogen la 
pisicile din lotul 1 şi 2. 

Deoarece evoluŃia leziunilor instalate la nivelul 
celor două zone de infecŃie (torace şi cap) a fost 
diferită, prezentarea acestora se va face separat.  

Dinamica scorului mediu al leziunilor cutanate 
din zona toracică a demonstrat o evoluŃie 
stadială a infecŃiei, dar în acelaşi timp şi unele 
particularităŃi legate de individ (figura 1). 

Leziunile cutanate macroscopice, reprezentate de 
eritem, scuame şi excoriaŃii au fost evidenŃiate la 
nivelul zonei toracice începând din ziua a 6 p.i.. 
Confirmarea instalării infecŃiei s-a bazat pe 
rezultatele examenului microscopic direct şi 
cultural. 

După instalarea leziunilor (la 6 zile p.i.) s-a 
observat o agravare a acestora până în ziua a 21 
p.i., când valoarea medie a notelor acordate 
leziunilor a fost maximă (10,25). 

Deoarece, la 6 zile p.i., leziunile cutanate au fost 
slab exprimate clinic ne-am permis să 
considerăm numai intervalul cuprins între ziua a 
6 şi a 21 p.i. ca perioadă de progresie.  
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În această perioadă de aproximativ două 
săptămâni, leziunile cutanate macroscopice au 
fost reprezentate de eritem, scuame, cruste, 
lichenificare şi hiperpigmentaŃie. La două pisici 
(1, 3) în această perioadă a fost foarte evidentă 
leziunea de coleret (guler inflamator). 

Valoarea indicelui “p” calculată între aspectele 
lezionale din ziua “0” a infecŃiei comparativ cu 
ziua 21 p.i. a avut valoarea de 0,008, confirmând 
astfel existenŃa fazei de incubaŃie cât şi de 
progresie a leziunilor.  

Prin evaluarea leziunilor la 38, 48 şi 69 zile p.i., 
când mediile scorului lezional au fost de 9,75; 7 
şi 6,75, iar valorile indicelui “p” 0,4; 0,1 şi 0,4 
(fără valoare statistică) s-a demonstrat faptul că 
leziunile au intrat într-o fază de stagnare. 

La o pisică (nr.4), leziunile instalate au avut o 
evoluŃie particulară, fiind mult mai uşoare; la 21 
zile p.i. local, înregistrându-se un eritem uşor, 
după care părul a început să crească, iar zona a 
rămas acoperită pentru timp scurt de scuame. 
Vindecarea clinică la acest caz fiind mult mai 
rapidă (la 38 zile p.i.). 

La celelalte pisici din lot leziunile s-au agravat 
timp de aproximativ 10 zile, după îndepărtarea 
gulerelor elisabetane datorită încercării de 
autocurăŃare prin lingere. În acest interval, 
leziunile au avut caracter eritematos mai 
pronunŃat iar superficial erau prezente zone 
reduse de excoriaŃie, mimând sindromul clinic de 
plagă eozinofilică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 
Dinamica evolutivă a leziunilor cutanate în infecŃia cu M. canis la nivelul toracelui 

 
 
Spre sfârşitul perioadei de stagnare (între ziua 
48-69 p.i.)  la  două  pisici s-au semnalat leziuni 
satelite, exprimate printr-o zonă de alopecie, 
eritem uşor şi prezenŃa de scuame. Confirmarea 
infecŃiei cu M. canis în aceste zone s-a făcut prin 
examen microscopic direct şi cultural. 

Între ziua 69 p.i. şi 89 p.i., leziunile au intrat în 
fază de regresie. În această perioadă părul a 
început să crească, zona de eritem cât şi 
abundeŃa scuamelor regresând evident. Media 
scorului lezional în ziua a 89 a infecŃiei de 0,5 şi 
valoarea indicelui “p” de 0,02 (calculate între 

ziua 69 şi 89 p.i.) demonstrează instalarea 
acestei faze. 

Examenul clinic microscopic şi cultural efectuat 
în ziua a 89 p.i. a demonstrat vindecarea clinică 
şi micologică la trei pisici din lot. 

La o singură pisică în centrul zonei de infecŃie 
părul nu era încă crescut pe o suprafaŃă  de  
aproximativ 1 cm2, iar examenul cultural a fost 
pozitiv. Vindecarea  completă s-a realizat la 
această pisică în ziua 102 p.i. 
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În cazul lotului de pisici la care infecŃia s-a 
realizat în regiunea capului (figura 2), apariŃia  
leziunilor cutanate cât şi confirmarea prin 
examen microscopic direct şi cultural s-a făcut 
tot la 6 zile p.i. Leziunile macroscopice 
evidenŃiate au constat în prezenŃa de scuame, 
cruste şi mici zone de eroziune. Această perioadă 
(de 6 zile) fiind apreciată ca fază de incubaŃie a 
infecŃiei. 

Faza de progresie a leziunilor, a fost considerată 
perioada imediat următoare, până în ziua a 38 
p.i. când media scorului lezional a înregistrat 
valoarea maximă de 18,33. Evaluarea leziunilor 
în ziua a 21 p.i. când media acordată leziunilor a 
fost de 13,66, cât şi valoarea indicelui “p” de 
0,02 (calculată între ziua 21 şi 38 p.i.) au 
demonstrat că leziunile în această perioadă s-au 
agravat. Astfel, durata fazei de progresie a 
leziunilor în zona capului a fost cu aproximativ 
17 zile  mai lungă decât în zona toracelui. 

În perioada 38-69 zile p.i., gravitatea leziunilor 
exprimată de scorul lezional a demonstrat 
instalarea fazei de stagnare. Mediile notelor 
acordate în această fază (18,33 şi 16,33) cât şi 
valorile indicelui “p” de 0,2 respectiv 0,1 (fără 
semnificaŃie statistică) confirmă existenŃa acestei 
faze. 

Leziunile cutanate macroscopice evidenŃiate atât 
în faza de progresie cât şi în cea de stagnare au 
constat în îngroşarea pielii (lichenificare cât şi 
scleroză), hiperpigmentaŃie, scuame, cruste şi 
zone reduse de excoriaŃie. 

Dimensional, leziunile în această perioadă au 
depăşit zona de infecŃie şi în plus la toate pisicile 
din lot s-au dezvoltat leziuni cutanate satelite, în 
special la nivelul membrelor anterioare  şi a 
capului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 

Dinamica evolutivă a leziunilor în infecŃia cu M. canis la nivelul capului 
 
 

 
În perioada cuprinsă între zilele 69 şi 89 p.i. 
gravitatea leziunilor cutanate s-a diminuat 
treptat, instalându-se fază de regresie. În ziua 89 
p.i. media scorului lezional a fost de 1,66, iar 
valoarea “p” calculată între media leziunilor din 
ziua 69 p.i. comparativ cu cea din ziua 89 p.i. a 
fost de 0,001 (distinct semnificativă statistic). 

La examinarea efectuată în ziua 89 p.i., una 
dintre pisici prezenta încă leziuni evidente de 
alopecie, cruste şi scuame. Vindecarea clinică a 
acestui caz realizându-se în ziua 118 p.i. 

Valoarea examenului microscopic direct şi în 
special a celui cultural a fost ridicată pe toată 
durata experimentului. 

EvoluŃia leziunilor cutanate în cele două zone de 
infecŃie a fost diferită aspect demonstrat prin 
valorile medii ale scorului lezional. Valorile 
indicelui “p” calculate între scorul lezional 
mediu al pisicilor din lotul infectat pe torace cu 
cel obŃinut la lotul infectat pe cap în zilele 21, 
38, 48, 69 şi 89 p.i. au demonstrat că leziunile 
cutanate macroscopice iniŃiate la nivelul capului 
au fost mai pronunŃate (tabel 1). 
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În plus, leziunile cutanate macroscopice primare 
sau secundare pe baza cărora s-a făcut aprecierea 
lezională au avut o pondere diferită în cele două 
zone de infecŃie. Calcularea notelor medii pentru 
aceste leziuni s-a efectuat pe pisică. 

Astfel, în zona de infecŃie toracică leziunile 
dominante au fost reprezentate de eritem (4,5) şi 
scuame (4,25), urmate de lichenificare (3) şi 
cruste (2,75). Leziunea de coleret a fost semnalată 
numai în zona toracică. Media notelor obŃinută de 
coleret cât şi de excoriaŃii fiind de 0,75, iar pentru 
hiperpigmentaŃie de 0,5 (figura 3). 

În regiunea capului, notele medii obŃinute de 
leziunile cutanate instalate au avut valori mult 
mai mari (figura 4). Leziunile dominante au fost 
reprezentate de cruste (10), lichenificare (9,33) 
şi scuame (8,33). Leziunea de eritem (2), 
excoriaŃie şi hiperpigmentaŃie (1,66) având o 
pondere redusă comparativ cu celelalte leziuni. 

În cazul pisicilor din lotul martor, creşterea 
completă a părului în zonele toracice pregătite 
prin tundere şi radere s-a realizat în aproximativ 
30 de zile. 

 
 

Tabel 1 
Valorile “p” calculate între scorul lezional mediu pe zone de infecŃie şi zile p.i. 

la pisicile infectate cu Microsporum canis 
 

Zile p.i. 
Zona de infecŃie 

0-21 21-38 38-48 48-68 68-89 
Torace 0.0084 0.4325 0.1939 0.4682 0.0205 

Cap 0.0001 0.0025 0.2084 0.1090 0.0017 
Torace:cap 0.0904 0.0155 0.0091 0.0357 0.2379 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 
Valorile medii ale notelor obŃinute pe tip de leziune cutanată şi pe pisică 

(lot infectat cu M. canis la nivelul toracelui) 
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Figura 4 
Valorile medii ale notelor obŃinute pe tip de leziune cutanată şi pe pisică 

(lot infectat cu M. canis la nivelul capului) 
 
 
 

DiscuŃii 

Modelul experimental conceput în scopul 
studierii dermatofitozei produsă de M.canis a 
permis inducerea de leziuni localizate la toate 
pisicile. 

În studiile raportate de diverşi autori, tehnica de 
inducere a infecŃiei experimentale cu M.canis, la 
pisici cât şi rezultatele obŃinute prezintă unele 
asemănări şi deosebiri. 

Deosebirile între experimentele efectuate de alŃi 
autori şi studiul întreprins de noi constă în 
numărul animalelor intrate în studiu, vârsta 
acestora; zona de inoculare; tehnica de infecŃie; 
doza infectantă şi modul de apreciere a 
leziunilor. 

Zona de inoculare utilizată în toate studiile 
relatate de alŃi autori este reprezentată de zona 
toraco-abdominală. În cazul nostru, am încercat 
să realizăm infecŃia atât în zona toraco-
abdominală cât şi în zona capului. Alegerea 
zonei capului pentru infecŃia experimentală s-a 
făcut din următoarele considerente: în infecŃiile 
naturale leziunile au incidenŃa cea mai mare pe 
pielea din zona capului; inducerea infecŃiei în 
această zonă nu necesită protecŃie cu bandaje 
ocluzive şi gulere elisabetane.  

Doza infectantă utilizată pentru inducerea 
infecŃiei este foarte variată. În cazul nostru doza 
de 14.000 de macroaleuri aplicată 2 zile 
consecutiv a indus infecŃia la toate pisicile. 
DeBoer şi Moriello [1994,a] consideră că doza 
de 105 macroaleuri ar fi cea mai recomandată 
deoarece leziunilor cutanate induse de doza de 
104 sunt foarte reduse.  

De asemenea, cultivarea repetată a dermatofiŃilor 
“in vitro” pe medii de cultură duce la atenuare 
virulenŃei motiv pentru care s-ar recomanda ca 
materialul infectant să fie obŃinut din culturi 
primare şi nu mai vechi de 10 zile. 

Protejarea zonei de infecŃie timp de 72 de ore cu 
bandaje ocluzive, cât şi menŃinerea gulerelor 
elisabetane timp de 4 săptămâni este considerată 
esenŃială pentru inducerea infecŃiei [DeBoer şi 
Moriello 1994a]. 

Sparkes şi colab. [1995] reuşesc să transmită 
infecŃia cu M. canis, fără a folosi mijloace 
protective şi cu doză necontrolată, administrată 
trei zile consecutiv. În plus, animalele folosit în 
experiment aveau vârsta cuprinsă între 2 şi 12 
ani, cunoscut fiind faptul că acestea au o 
rezistenŃă mai ridicată la infecŃiile cu 
dermatofiŃi. Autorii, motivează această alegere 
prin dificultăŃile inerente care apar în recoltarea 
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sângelui, necesar pentru diferite investigaŃii, în 
cazul utilizării pisicilor tinere. 

În cazul nostru deşi s-au utilizat pisici tinere (2-3 
luni) nu am întâmpinat probleme de tehnică sau 
în ce priveşte cantitatea de sânge necesar pentru 
investigaŃiile efectuate (prin abordarea venei 
jugulare). 

Durata evoluŃiei manifestărilor clinice în 
infecŃiile experimentale cu M. canis este de 
aproximativ 90 de zile, perioadă care este 
similară cu cea din infecŃiile naturale [Medleau 
şi Chalmers 1992]. 

Durata bolii cât şi gravitatea leziunilor este 
influenŃată de numeroşi factori. Astfel, la pisicile 
tinere, durata evoluŃiei bolii este mai lungă decât 
la adulte, acest aspect poate reflecta măcar 
parŃial importanŃa răspunsului imun în infecŃiile 
cu dermatofiŃi [Sparkes şi colab.1996]. 

Aprecierea obiectivă a leziunilor prin acordarea 
de note ne-a permis să demonstrăm că aceste 
infecŃii au o evoluŃie stadială şi diferită în funcŃie 
de zona de infecŃie. Perioada de incubaŃie a durat 
aproximativ 6 zile (în ambele zone infectate), 
perioada de progresie, 2 săptămâni la lotul infectat 
pe torace şi 4 săptămâni la lotul infectat pe cap; 
perioada de stagnare de 7 săptămâni respectiv 4 
săptămâni, iar perioada de regresie de  3 
săptămâni  atât pe torace cât  şi pe cap. 

În cazul infecŃiilor experimentale perioada de 
incubaŃie variază între 7 şi 14 zile. Într-un 
experiment DeBoer şi Moriello [1994b] au 
verificat eficacitatea protectoare a unui vaccin în 
infecŃiile experimentale cu M. canis, utilizând 
doza infectantă de 105 macroaleuri/zonă. Aceeaşi 
autori [1995, a] dorind să verifice dacă, 
insuccesul protecŃiei prin vaccinare s-a datorat 
utilizării unei dozei infectante prea mari, au 
încercat să mimeze o infecŃie 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 diferenŃa a 
perioadei de incubaŃie s-ar putea sugera fie că, 
conidiile de M. canis ar avea virulenŃă mai 
ridicată decât artrospori în inducerea infecŃiei, 
fie că leziunile iniŃiate prin radere sau scarificare 
în infecŃiile experimentale crează porŃi de intrare 

care favorizează dezvoltarea mai rapidă a 
dermatofiŃilor cât şi instalarea leziunilor. 

MacKenzie şi colab. [1986] precizează că până 
în prezent nu se cunoaşte exact dacă stadiile 
saprobiote (macroaleurile şi microaleurile) sunt 
mai virulente ca cele parazitare (artrospori), deşi 
s-ar părea că protuberanŃele prezente pe pereŃii 
macroaleurilor de M. canis par a fi importante în 
patogeneză. 

łinând cont de aceste aspecte considerăm că 
faza de incubaŃie în infecŃiile experimentale este 
mai scurtă datorită porŃilor de intrare create prin 
radere şi scarificare, fără a putea exclude însă 
faptul că această perioadă este influenŃată atât de 
virulenŃa dermatofitului şi de reactivitatea 
gazdei. 

ImportanŃa scarificării pielii pentru inducerea 
unei infecŃii experimentale rezidă şi din 
incidenŃa crescută a microsporozei la carnivorele 
infectate cu diferiŃi acarieni (Cheiletiella, 
Demodex) şi insecte, care crează porŃi de intrare 
pentru dermatofiŃi [Vogelnest, 2001].  

ImportanŃa utilizării scorului lezional rezidă în 
primul rând din posibilitatea pe care o oferă în 
stabilirea unor corelaŃii între gravitatea leziunilor 
şi anumiŃi parametri hematologici, imunologici 
şi biochimici. 

Scorul lezional conceput de noi, deşi are unele 
neajunsuri şi poate fi perfecŃionat îl considerăm 
mult mai realist decăt cel utilizat de DeBoer şi 
Moriello [1995b]. Aceşti autori folosesc un scor 
cultural, obŃinut prin aprecierea numărului de 
colonii dezvoltate pe placă la intervale de două 
săptămâni. Examenul cultural efectuat de noi la 
toate pisicile, la interval de trei săptămâni pe 
toată durata experimentului nu a relevat 
existenŃa unei corelaŃii între gravitatea leziunilor 
şi numărul de colonii/placă, cu mici excepŃii, 
coloniile dezvoltate au fost foarte numeroase 
încât acopereau întreaga suprafaŃă a mediului. 

Pentru a evita un posibil eşec în realizarea 
infecŃiei pe torace la pisicile intrate în 
experimentul nostru am menŃinut gulerele 
elisabetane timp de 4 săptămâni. După 
îndepărtarea gulerelor am observat însă că 
pisicile îşi curăŃau insistent zonele infectate prin 
lingere ceea ce a condus la o agravare a 
leziunilor pe o perioadă de patru zile. 
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PredominanŃa leziunilor cutanate macroscopice 
evidenŃiate la nivelul celor două zone infectante 
a fost diferită. Astfel, în zona toracelui 
intensitatea eritemului a fost mai mare decât în 
zona capului unde au predominat crustele, 
lichenificarea şi scleroza. 

PredominanŃa acestor modificări în funcŃie de 
zonă a influenŃat durata evoluŃiei bolii, însă nu 
am putut trage o concluzie definitivă datorită 
numărului redus de animale din lot. 

Leziunile cu caracter inflamator mai accentuat 
fac ca durata bolii să fie mai scurtă şi invers cu 
cât predomină leziunile degenerative cu atât 
durata bolii este mai lungă. 

Este important de remarcat acest aspect deoarece 
în infecŃiile naturale leziunile sunt localizate în 
special pe pielea din regiunea capului. Din acest 
motiv ar fi recomandat ca un model experimental 
viitor să se efectueze numai în această zonă şi pe 
un număr corespunzător de animale. 

Concluzii 

Studiul privind realizarea unui model 
experimetal în infecŃia cu M.canis la pisică s-a 
finalizat cu următoarele concluzii: 

1. Modelul experimental conceput, privind 
tehnica de realizare a infecŃiei, zonele de 
inoculare şi doza infectantă utilizată au 
permis inducerea infecŃiei cu M. canis la 
toate animalele din loturi. 

2. PrezenŃa leziunilor macroscopice cutanate 
(eritem, lichenificare, scleroză, scuame, 
cruste, hiperpigmentaŃie) la nivelul zonelor 
infectate, constituie elemente obiective în 
aprecierea realizării infecŃiei. Confirmarea 
infecŃiei cu M. canis s-a făcut prin examen 
microscopic direct şi cultural. 

3. Durata evoluŃiei bolii a fost de aproximativ 
90 de zile. La un caz vindecarea realizându-
se la 38 de zile, iar la două cazuri 
prelungindu-se la 102 respectiv 118 zile. 

4. Pe baza scorului lezional elaborat, s-a 
demonstrat că evoluŃia leziunilor în timp este 
stadială, consemnându-se diferenŃe între 
durata fazelor şi gravitatea leziunilor în 
funcŃie de zona infectantă. 

5. Perioada de incubaŃie a durat aproximativ 6 
zile în ambele zone infectate; perioada de 
progresie de două săptămâni la lotul infectat 
pe torace şi 4 săptămâni la lotul infectat pe 
cap; perioada de stagnare 7 săptămâni pe 
torace şi 4 săptămâni pe cap, iar perioada de 
regresie 3 săptămâni. 

6. Gravitatea leziunilor (exprimată prin note) 
din zona capului a fost mai mare decât în 
zona toracelui, iar structura lezională a fost 
diferită. În zona toracelui a predominat 
eritemul şi scuamele, iar în zona capului 
crustele, lichenificarea şi scleroza. Leziuni 
satelite au apărut la toate animalele din lotul 
infectat pe cap şi la o singură pisică din lotul 
infectat pe torace. 

7. Zona cutanată de elecŃie pentru realizarea 
infecŃiei experimentale, recomandată de noi 
este regiunea frontală. MenŃionăm că 
infecŃia experimentală cu M. canis la pisici 
în această zonă este realizată în premieră. 

8. Modelul experimental conceput poate fi 
utilizat în perpsectivă în controlul şi 
evaluarea obiectivă a eficacităŃii diferitelor 
antimicotice şi vaccinuri promovate în scop 
terapeutic şi imunoprofilactic. 

SUMMARY 

Development of an experimental model 
for Microsporum canis in cats 

Twelve young cats, aged between 2 and 3 
months were experimentally infected with 
Microsporum canis by applying a 
suspension of aleuroconidia, for two 
consecutive days on gently irritated and 
clipped areas of skin. In four cats the 
infection region was represented by the 
thoraco-abdominal region, while in the other 
three cats by the head (frontal region). The 
control group was represented by five cats. 
Cutaneous lesions were followed for 16 
weeks. For the evaluation of lesion severity, 
we followed a mark-based system in order 
to determine a lesional score. 

The technique and innoculation area used, 
succesfully induced the infection with 
Microsporum canis in all cats. The duration 
of clinical evolution was about 90 days. In 
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one cat infected on the thorax, clinical 
healing occurred in 38 days while in two cats 
infected on the head, healing occurred in 
102 and 118 days, respectively. On the 
basis of the lesional score we have 
established that clinical evolution was stadial 
with differences regarding the duration of 
each phase and the severity of lesions. 
Thus, incubation period was 1-2 weeks in 
both regions; progression period was 2 
weeks on the thorax and 4 weeks on the 
head; stagnation period was 7 weeks on the 
thorax and 4 weeks on the head and 
regresion lastewd for 3-5 weeks in both 

infected regions. The severity of the lesions 
(expressed as marks) on the head was 
higher than on the thorax. The lesional 
structure was also different on the two 
areas. On the thorax erythema and scaling 
were most frequent, while on th head crusts 
and lichenification. Sattelite lesions 
appeared in lall cats infected on the head 
and in only one cat infected on the thorax. 

As far as we know, this is the first 
experimental model for the Microsporum 
canis infection in cats using the head as 
infection area. 
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