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REZUMAT. Imaginile histopatologice realizate în demodicoza canină, forma generalizată, au 
relevat prezenŃa acarianului Demodex canis în foliculul pilos şi absenŃa acestuia în glanda 
sebacee. În această formă clinică reacŃiile celulare sunt intense, procesul de hipercheratoză 
este accentuat, apar foliculita murală, perifoliculita şi melanoza perifoliculară; infiltraŃiile dermice 
sunt constituite din limfocite T, macrofage, monocite, histiocite şi eozinofile.  
 
 
Examenul histopatologic al biopsiilor cutanate 
prelevate din leziunile de demodicoză însoŃeşte şi 
completează rezultatele examenelor clinic şi 
microscopic. Examenul histopatologic poate 
confirma diagnosticul microscopic al raclatelor 
cutanate, dar constituie o probă insuficientă în 
stabilirea unui diagnostic diferenŃial între 
demodicoza generalizată (DG) şi demodicoza 
localizată (DL) precum şi în anticiparea unei 
eventuale vindecări spontane. Examenul 
histopatologic poate însă diagnostica demodicoza 
atunci când apare suspiciunea unui examen 
microscopic negativ.  

Luând în considerare aceste aspecte, scopul 
acestui studiu a fost acela de a urmări valoarea 
de diagnostic a examenului histopatologic în 
demodicoza canină generalizată. 

Material şi metode 

Pentru realizarea preparatelor histopatologice am 
constituit două loturi de câini de rase, sexe şi 
vârste diferite: lotul 1,  constituit din 10 câini 
clinic sănătoşi (lotul martor) şi lotul 2, format din 
10 câini cu demodicoză generalizată (DG) . 

Biopsiile au fost recoltate din leziunile alopecice, 
din zonele care prezentau descuamări, 
hiperpigmentaŃii şi eritem. Am evitat leziunile 
hemoragice, purulente şi necrotice pentru a nu 
deruta interpretarea rezultatelor. De la lotul 
martor au fost recoltate biopsii din pielea aparent 
sănătoasă, din zone de elecŃie ale acarianului. 

Biopsiile cutanate au fost recoltate sub anestezie 
generală, utilizând premedicaŃie cu atropină 
sulfurică (0,2 mg/kg), urmată de administrarea 
intramusculară a xilazinei (1,5 mg/kg) şi 
ketaminei (10 mg/kg). Probele cutanate au fost 
introduse în formol 10%; preparatele histologice 
au fost efectuate la disciplina de Histologie - 
Citologie a UniversităŃii de Medicină şi Farmacie 
„Victor Babeş” Timi şoara.  

Tehnica histologică presupune derularea etapelor 
cunoscute: fixarea în formol, spălarea, 
incluzionarea în parafină, secŃionarea, 
deparafinarea şi hidratarea secŃiunilor şi 
colorarea. S-au folosit colorările: tricrom-
Masson , colorarea cu hematoxilină-eozină şi 
colorarea PAS.  

Rezultate şi discuŃii 

Preparatele histopatologice realizate din leziunile 
demodecice au relevat un generos tablou  
epidermo - dermic. 

În leziunile de demodicoza generalizată (DG) 
(figura1) s-au remarcat următoarele leziuni:  

Epiderm: hipercheratoză accentuată, ulceraŃii la 
nivelul stratului bazal, hiperplazia celulelor 
stratului Malpighi cu apariŃia spaŃiilor 
intercelulare (acantoză şi spongioză), proliferări 
epiteliale. 
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Figura 1 

Aspecte histopatologice în demodicoza generalizată (coloraŃiile HE şi PAS) 
A – proliferare epitelială, prezenŃa de neovase, infiltrat limfocitar; B – proliferare vasculară, 

hipercheratoză; C – acantoză, infiltrat leucocitar; D – secŃiune longitudinală prin folicul pilos neparazitat, 
foliculită şi perifoliculită; E – proliferare vasculară, infiltrat limfocitar; F – D. canis prezent în foliculul 

pilos, leziuni de foliculită murală şi perifoliculită; G – piele sănătoasă. 
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Derm: fire de păr sănătoase ce alternează cu 
firele de păr parazitate, hipercheratoză foliculară, 
foliculită murală (limfocitele T), perifoliculită, 
infiltraŃii dermice leucocitare, melanoză 
foliculară; Demodex canis prezent în foliculul 
pilos şi absent în glanda sebacee care apare 
atrofiată datorită infiltraŃiilor celulare; leziuni de 
hidrosadenită . 

La lotul martor nu am evidenŃiat prezenŃa 
acarianului Demodex canis; epidermul şi dermul 
au prezentat structuri histologice integre (figura 
1G).Examenul histopatologic este deseori 
recomandat în diagnosticul afecŃiunilor cutanate 
ca o probă complementară examenului 
microscopic. ReacŃiile celulare şi tisulare care se 
pot evidenŃia în preparatele colorate tricrom-
Masson, hematoxilină-eozină şi PAS 
impresionează prin intensitate şi diversitate (8, 
11). 

În studiul nostru, examenul histopatologic a 
confirmat diagnosticul de demodicoză stabilit în 
urma examenului clinic şi microscopic al 
raclatului cutanat; se remarcă parazitismul în 
interiorul foliculului pilos şi absenŃa acarianului 
în glanda sebacee, care rămâne nemodificată 
(figura 1F). Semnalări despre parazitarea 
foliculului pilos şi, mai puŃin, a glandei sebacee 
au fost făcute în anul 1882, când Gruby şi 
Delafond (cit. 6) au găsit aproximativ 200 de 
demodecşi într-un singur folicul pilos.  

InfiltraŃiile limfoplasmocitare (limfocitele T şi B) 
şi granulocitare determină prin compresiune 
atrofii ale glandei sebacee, leziuni remarcate în 
demodicoza generalizată. Leziunile de foliculită 
şi perifoliculită, descrise în lucrările 
bibliografice, sunt leziuni consecvente ale 
demodicozei generalizate. Semnalările cele mai 
frecvente se referă la infiltraŃiile constituite din 
histiocite, macrofage, monocite, mastocite şi 
limfocite; 90% din celulele infiltrate în epiteliul 
folicular sunt limfocitele T (în demodicoza 
uscată) (1, 2, 3, 4, 5).  

Hipercheratoza, prezentă constant în leziunile 
generalizate (figura1B) este remarcată şi de alŃi 
autori (6, 7, 9, 10) în leziunile demodecice. 
Tabloul lezional este completat cu apariŃia de 
ulceraŃii la nivelul stratului bazal şi hiperplazii 
ale celulelor stratului Malpighi (acantoză şi 
spongioză) (figura 1C). 

Majoritatea autorilor au observat că, în DG, 
intensitatea reacŃiilor perifoliculare şi 
periglandulare este mai puternică comparativ cu 
leziunile formei localizate (3, 7, 10). 

Casswel şi col., 1995 (5) descriu foliculita 
murală ca pe o leziune prezentă în DG şi PD, 
leziune care dispare după remisiunea semnelor 
clinice; mai sunt descrise perifoliculita şi 
granuloamele perifoliculare care conŃin 
fragmente de paraziŃi, aspect favorabil 
persistenŃei în timp a acestor leziuni în piele. 

Scott şi col., 1995 (9) semnalează prezenŃa 
melanocitelor perifoliculare într-un procent 
ridicat la câinii cu DG. 

La un singur câine a fost remarcată hidrosadenita 
însoŃită de hiperplazia epiteliului glandular. În 
bibliografie nu am găsit semnalări referitoare la 
afectarea glandei sudoripare.  

Realizarea preparatelor histopatologice din pielea 
demodecică şi din pielea neparazitată cu 
Demodex canis ne-a permis evidenŃierea 
reacŃiilor celulare şi tisulare cutanate comparativ 
cu imaginile histopatologice din pielea sănătoasă 
(lotul martor) care relevă o integritate cutanată, 
fără a evidenŃia reacŃii celulare sau corpi străini 
(figura 1G). 

De asemenea, examenul histopatologic ne-a 
oferit tabloul lezional al pielii demodecice, de la 
suprafaŃa spre profunzimea straturilor, 
evidenŃiind reacŃii caracteristice în derm şi 
epiderm.  

ImportanŃa examenului histopatologic este 
subliniată la cazurile la care examenul 
microscopic al raclatului cutanat este negativ, iar 
aspectele clinice nasc suspiciunea de demodecie. 
În acest context, putem exemplifica două cazuri 
diagnosticate clinic cu  DG, dar neconfirmate 
microscopic. InfiltraŃiile limfocitare, 
hipercheratoza, foliculita murală, perifoliculita 
şi, în mod deosebit,  prezenŃa acarienilor în 
foliculii pilo şi au confirmat diagnosticul clinic de 
demodicoză  la aceste cazuri (figurile 1F). 
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Concluzii 

Studiile histopatologice realizate în demodicoza 
generalizată la un lot de zece câini ne-au condus 
la următoarele concluzii: 

1. În DG, hipercheratoza este accentuată, apar 
leziuni de spongioză şi acantoză, sunt 
prezente foliculita murală, perifoliculita şi 
melanoza perifoliculară; infiltraŃiile dermice 
sunt constituite din limfocite T, macrofage, 
monocite, histiocite şi eozinofile. 

2.  Demodex canis este prezent în foliculul 
pilos şi absent în glanda sebacee; apar atrofii 
prin compresiune ale glandei sebacee. 

3.  La un singur pacient am remarcat 
hidrosadenita însoŃită de hiperplazia 
epiteliului glandular, leziune inedită în 
demodicoza canină. 

SUMMARY 

Histopathological aspects of the 
generalized demodicosis in dog 

Histopatological images made for the three 
forms of demodicosis clinical manifestation 
showed the Demodex canis mite in the 
pilous follicle, but they did not show it in the 
sebaceous gland. In localized demodicosis, 
cell reactions are minimal, hyperkeratosis 
processes are low, T lymphocytes 
infiltrations are prevailing. In generalized 
demodicosis, the intensity of cell reactions is 
increased, hyperkeratosis is high, mural 
foliculitis, perifoliculitis and perifolicular 
melanosis appear dermal infiltrations are 
made up off T lymphocytes, macrophages, 
monocytes, hystiocytes and eosinophyles. In 
pyodermal lesions, inflammatory purulent 
infiltrations and follicular melanosis are 
prevailing; hyperkeratosis is high, 
subepitelial pyodermal granuloma appears. 
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